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        24º Ano

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé informa a criação 
do Conselho Municipal 
do Idoso. Esse Conselho 
surgiu da necessidade de 
que houvesse um órgão 
de representação dos ido-
sos junto à Administra-
ção Pública Municipal e 
tem a finalidade de pro-
por políticas de prote-
ção e assistência a serem 
prestadoras aos idosos do 
município de Tremem-
bé. Atuação: O Conselho 
Municipal do Idoso atua, 
principalmente, na área da 

preservação e afirmação 
da identidade do idoso. 
O Conselho existe para 
defender a causa dos ido-
sos de forma abrangente, 
entre outros, nos campos 
de Governo, Habitação, 
Saúde, Transporte, Assis-
tência Social, Segurança e 
da Cultura, recebendo su-
gestões e recomendações 
para melhorar o bem estar 
e orientando a população 
idosa sobre seus direitos.  
O r g a n i z a ç ã o : 
 O Conselho é compos-
to por 08 representantes 
dos idosos e 04 suplen-

tes, todos eleitos e traba-
lham voluntariamente. 
 As reuniões acontecem 
todo mês na Secretaria 
de Ação Social na rua 
José Monteiro Patto, 325 
– Jd. Bom Jesus (Antiga 
Quadra do Lions) Caso 
a população queira fazer 
alguma denúncia contra 
maus tratos de idosos,  
ou dar sugestões para 
discussões relevantes 
e pertinentes a melhor 
idade ligue para (12) 
3674-3660 ou mande um 
email para denunciaido-
so@tremembe.sp.gov.br

Prefeitura de Tremembé 
cria conselho  

municipal visando a 
melhoria na qualidade 

de vida do idoso

Presidente: Geraldo Natalino Pereira

Vice Presidente: César Augusto Marques

Secretária: Marcia Monteiro de Souza

Conselheiros Titulares:

Michelle Dalla M. Lemos,  Anna Maria Siqueira do Nascimento, Odair Ribeiro 
das Neves Filho, Benedita Cleide do Amaral, Zuleika Lazarine de Oliveira,  
Conselheiros Suplentes, Mariza Barros da Silva,  Armando José Martins,  

Edite rocha Santana, Edna Borges.

Emtu intensifica  
renovação de frota no 

Vale do Paraíba

A ABC Transportes, em-
presa permissionária do 
serviço regular de trans-
porte coletivo de passa-
geiros, por ônibus, na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, renovou 100% de 
sua frota metropolitana 
que atende as cinco ope-
rações e beneficiará cerca 
de 170 mil passageiros 
mensais. Para isso, foram 
entregues oficialmente, 
em Pindamonhangaba, 15 
veículos novos. Segundo 
informações do diretor da 

empresa, Manoel Adair, os 
carros atendem as normas 
atuais ABNT de acessibili-
dade,possuindo um design 
moderno, motor eletrôni-
co, Sistema Euro 5, movi-
dos a biodiesel e disposi-
tivo arla 32 com redução 
de poluentes CO2. Com 
carroceria inovadora, os 
novos ônibus destacam-se 
por ter ainda um itinerário 
eletrônico frontal e late-
ral, além de um sistema de 
segurança que controla a 
velocidade do veículo em 
dias normais e com veloci-

dade reduzida em dias de 
chuva, impedindo que o 
mesmo parta em segunda 
marcha e com portas aber-
tas. Este trabalho é uma 
parceria com o Governo do 
estado de São Paulo, por 
meio da Emtu - Empresa 
Metropolitana de Trans-
portes Urbanos. O prefeito 
de Pindamonhangaba – ci-
dade que também é benefi-
ciada com os novos ônibus 
– salientou que a troca da 
frota garante maior segu-
rança e acessibilidade a to-
dos os usuários e isso vai 
colaborar para o aumento 
da mobilidade dos passa-
geiros. As linhas atendidas 
pelos ônibus serão: Linha 
5201: Pindamonhangaba 
– Taubaté – Via Estrada 
Velha;Linha 5221: Pinda-
monhangaba – Taubaté – 
Via Jardim Santana;Linha 
5202: Tremembé – Ca-
çapava;Linha 5220: Tre-
membé – Taubaté – Via 
Jardim Santana e Linha 
5203: Tremembé – Tauba-
té – Via Bica da Glória.

Pindamonhangaba recebe 
o projeto “Teatro a Bor-
do”, na quinta-feira (19), 
das 14 às 20 horas, no Lar-
go do Quartel. O evento é 
gratuito e terá apresenta-
ções de teatro, oficinas e 
cinema para toda a popu-
lação. O “Teatro a Bordo” 
é um caminhão-palco que 
viaja pelo Brasil, carre-

gado de histórias, perso-
nagens e lendas. Neste 
ano, esteve em diversas 
outras cidades no estado 
de São Paulo, como Piras-
sununga, Cordeirópolis, 
Itapeva, São Joaquim da 
Barra, Valinhos, Limeira 
e Duartina, entre outras.  
Realizado pela Ber-
thi Produção e Arte e 

Grupo Teatro Aberto, 
 o projeto tem o patrocí-
nio da CCR Nova Dutra, 
por meio da lei Rouanet 
de Incentivo à Cultura, 
do Ministério da Cultu-
ra, parceria com a J Leiva 
Cultura & Esporte e apoio 
local da Secretaria de Edu-
cação e Cultura da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

Programação

14h – Recicla Mundo: Criança de 
Bonecos

O que é: oficina de criação de bo-
necos reutilizando papelão e ou-

tros materiais.

15h – Teatro: Embornal de Histó-
rias, com o Grupo Teatro Aberto

O que é: Dois contadores de histó-
rias se encontram e dividem suas 
experiências de viagens pelo mun-

do.

16h – Artistas da cidade

18h30 – Cinema – curtas metragens 
nacionais

O que é: seleção de filmes de ani-
mação brasileiros

19h30 – Intervenção teatral: Como 
surgiu a noite

O que é: o surgimento da noite 
segundo a lenda indígena, contada 
com bonecos e efeitos audiovisu-

ais

20h – Teatro: Cinderela Brasileira 
com o Grupo Casa 3

 

O que é: um contador de causos 
nos revela a história de Cindere-
la Brasileira – a clássica história 
agora ambientada farsescamente 

no sertão nordestino.

“Teatro a Bordo”  
estará em Pinda na  

próxima semana
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Na semana entre 16 e 20 
de setembro, as bibliotecas 
públicas municipais terão 
a apresentação de “Lendas 
Folclóricas de Pindamo-
nhangaba”, uma contação 
de histórias com a Cia Es-
cultural, de Pinda. O intui-
to é levar para as crianças 
um pouco mais sobre as 
lendas e os contos, con-
tando a história da cidade 
de uma maneira lúdica. 
 Apesar das escolas e cre-
ches da Rede Municipal 
e particular já estarem 
agendadas para assisti-
rem as apresentações, 

a entrada é gratuita e o 
evento é aberto a todos.  
Na segunda-feira(16), as 
apresentações serão às 10 
e 14horas, na biblioteca do 
Araretama (Caic), para as 
crianças das escolas mu-
nicipais Regina Célia e 
Elias Bargis; na terça-feira 
(17), será na na biblioteca 
Indústria do Conhecimen-
to (praça Emílio Ribas), 
às 10 e às 14horas, para 
o Construtor e a creche 
Josefina Cembranelli; na 
quarta-feira (18), às 10 e 
às 14horas, na biblioteca 
do Castolira, para a escola 

municipal Abdias Júnior; 
na quinta-feira (19), na bi-
blioteca Vereador Rômulo 
Campos D´Arace (Bos-
que), às 10 e às 14horas, 
para as escolas municipais 
Dulce Pedrosa e André 
Franco Montoro; na sexta-
feira (20), nas bibliotecas 
Maria do Carmo Santos 
Gomes (Vila São Benedi-
to), às 8 e às 13h30, para a 
escola municipal Serafim 
Ferreira, e na Maria Ber-
tha César (Moreira César), 
às 10 e às 15h30, para as 
escolas Mário de Assis e 
Raquel de Aguiar Loberto.

Bibliotecas terão  
contação de histórias 

para crianças

Dia 5 de outubro, sábado, das 10h às 12h e das 13h às 14h
(Duração da visita: 20 minutos)

INSCRIÇÕES até 3/10:
(Dados necessários: Nome completo, RG e telefone)

No Ceresta (Praça Dr. Oswaldo Cruz, 22)
De segunda a sexta, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Ou pelo e-mail: comunicacao@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Para mais informações: (12) 3671-1407 / (12) 3671-1672

http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/reconstrucao/visita-monitorada-as
-obras-de-reconstrucao-da-igreja-matriz/

Realização: Diocese de Taubaté
Equipe técnica: Formarte e Concrejato

Apoio: Diretoria de Comunicação – Prefeitura Municipal
 

OBS: Nessa mesma data, (dia 5 de outubro) acontecerá a REINAUGURAÇÃO 
DA IGREJA DO ROSÁRIO

Serão realizadas atividades festivas no período noturno, no Largo do Rosário. 
(Programação em breve)

Visita monitorada às 
obras de reconstrução 
da Igreja matriz - São 

Luiz do Paraitinga
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A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, através das Secre-
tarias Municipais de Saúde 
e Ação Social, e o progra-
ma DST / HIV / AIDS pro-
movem no próximo dia 01 
de outubro, atividades em 
comemoração ao dia do 
idoso. O evento acontece-
rá na Praça Geraldo Costa 
das 7h30 às 11h00. Com 
entrada franca, o evento é 
aberto à participação de to-
dos os moradores de Tre-
membé de terceira idade 

(acima de 60 anos), sejam 
participantes ou não de 
grupos de terceira idade. 
Confira a Programação: 
7h30 - Abertura; 8h00 - 
Aula de alongamento; 
9h00 - Café; 9h30 - Pa-
lestra “Direitos do Idoso”; 
10h00 - Dança Cigana e 
Grupo de Seresta; 11h00 
- Encerramento; Durante 
o evento, a Secretaria de 
Saúde estará realizando 
testes rápidos de HIV, Sí-
filis e Hepatite. Contamos 
com a presença de todos.

Prefeitura  
Municipal  
convida  

população para 
participar das 

comemorações 
do dia do idoso

A Emef Prof. Lúcio Jacinto dos 
Santos (Tinga) é a campeã da 14ª 
Gincana da Solidariedade, pro-
movida pela TV Vanguarda. A 
final foi no sábado (14/9/2013), 
no Ginásio Poliesportivo ADC 
Embraer, em São José dos Cam-
pos. Na primeira etapa, a unida-
de arrecadou 24,307 toneladas 
de arroz. Na segunda, 10,838 
toneladas de farinha de trigo. 
Os participantes passaram por 
provas de conhecimentos gerais 
(Português, História e Biolo-
gia), tarefas, apresentação artís-
tica, doação de uma cadeira de 
rodas e arrecadação de alimen-
tos. O resultado final da etapa 
foi o seguinte: Caraguá (18 pon-
tos); São José dos Campos (14 
pontos); Bragança Paulista (12 
pontos); Cruzeiro e Taubaté (10 
pontos); Atibaia (9 pontos); e 
Lorena (8 pontos). A diretora da 
escola, Ana Paula Martines de 
Azevedo, disse que foram três 
meses de trabalho, de segunda 
a segunda. “Tivemos apoio dos 
professores, alunos, pais, comu-
nidade e também das outras uni-
dades educacionais. Contamos 
também com a parceria do Par-
que de Diversões Trombini, que 

trocou alimentos por ingressos. 
União, determinação e convic-
ção determinaram esse resultado 
positivo”, explicou. Nesta edi-
ção, houve arrecadação total de 
107 toneladas de arroz e 42 to-
neladas de farinha de trigo, que 
serão distribuídas para 300 en-
tidades de assistência social. O 
organizador da Gincana da So-
lidariedade, Daniel Pasqualin, 
ressaltou que o evento se des-
tacou pelo esforço, dedicação e 
amor das cidades participantes. 
“Caraguá bateu o recorde de 
arroz. Em 14 anos foi a maior 
arrecadação obtida. Parabéns à 
escola e ao Governo Municipal, 
sempre parceiro na gincana”, 
falou. Entidades – Na próxi-
ma quinta (19), às 10h, a Emef 
Prof. Lúcio Jacinto dos Santos 
e os organizadores da Gincana 
da Solidariedade farão o repas-
se da farinha de trigo às insti-
tuições de assistência social de 
Caraguá. Haverá também a en-
trega da cadeira de rodas à Vila 
Vicentina, entidade que presta 
assistência aos idosos. Serviço – 
Endereço da Emef Lúcio Jacin-
to dos Santos: Rua Denilza Se-
bastiana dos Santos, 75, Tinga.

Caraguá vence 14ª 
Gincana da Solidariedade
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XXXVI Feste está com  
inscrições abertas

A 36ª edição do Feste – 
Festival Nacional de Tea-
tro – será realizada entre 
os dias 3 e 17 de novem-
bro em Pindamonhangaba. 
 As inscrições para gru-
pos de todo o país já estão 
abertas e seguem até o dia 
30 de setembro. Considera-
do um dos maiores e mais 
antigos festivais de teatro 
do Estado, o Feste terá sete 
espetáculos adultos, seis 
infantis, seis de rua, sendo 
três de Pindamonhangaba, 
classificados automatica-
mente. Esses espetáculos 
de Pinda são aqueles que 
estrearam neste ano e par-
ticiparam do Mapa Cultural 
Paulista – fase municipal.  
Além de todos esses parti-
cipantes do evento, have-
rá ainda dois espetáculos 
convidados, sendo “Para 
meninos e gaivotas”, da 
Cia Sylvia que te ama tan-
to, de São Paulo, para a 
abertura, e outro espetá-
culo ainda a ser confirma-

do, para o encerramento. 
 De acordo com informa-
ções do Departamento 
de Cultura da Prefeitura, 
 realizador do Feste, as 
apresentações convidadas,  
adultas e infantis serão re-
alizadas no Espaço Cul-
tural Teatro Galpão, que 
está sendo reformado.  
As obras estão em fase final, 
faltando apenas a Bandei-
rante Energia levantar um 
fio de alta tensão que passa 
pelo local para que seja fina-
lizada a fachada do teatro.  
A intenção do Departa-
mento de Cultura é rei-
naugurar o teatro galpão 
antes do início do Feste, 
com um grande espetácu-
lo que está sendo montado 
por artistas de Pinda, unin-
do diversas formas de arte.  
A ficha de inscrição e o 
regulamento do 36º Fes-
te já estão no site oficial 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, owww.pin-
damonhangaba.sp.gov.br

Resultado equivale a 28,3% 
do total de 1.414 profissio-
nais inscritos na primeira 
etapa; foram selecionados 
217 municípios e 10 distritos 
indígenas O segundo mês de 
seleção do programa Mais 
Médicos para profissionais 
formados no Brasil foi con-
cluído nesta sexta-feira (13) 
com a confirmação da par-
ticipação de 400 profissio-
nais com diploma do Bra-
sil. O resultado equivale a 
28,3% do total de inscritos 
deste grupo, de 1.414 pes-
soas. Confira o resultado da 
homologação dos médicos 
brasileiros na segunda eta-
pa do Mais Médicos. Estes 
profissionais confirmaram 
interesse de atuar em 217 
municípios e 10 distritos 
de saúde indígena. Entre os 
profissionais, 232 (61%) vão 
para municípios do interior 
e regiões de alta vulnerabi-
lidade social, 157 seguirão 
para as periferias de capitais 
e regiões metropolitanas e 
11 atuarão em distritos in-
dígenas. O desempenho da 
segunda etapa entre os bra-
sileiros cobre apenas 2,4% 
da demanda por médicos 
apresentada pelos 4.025 
municípios e os 35 distritos 
indígenas participantes, que 
apontaram a necessidade de 
terem 16.625 médicos atu-
ando na Atenção Básica. Es-
colhidos por 160 participan-
tes, os municípios da região 
Nordeste tiveram o maior 
saldo, seguidos por Sudeste 
(90), Centro-oeste (66), Sul 

(43) e Norte (30). Apesar da 
predominância nordestina, a 
dianteira entre os estados fi-
cou em Goiás (48), acompa-
nhado de Ceará (42), Bahia 
(35) e Pernambuco (33), 
Minas Gerais (32), São Pau-
lo (27), Paraíba (26), Rio de 
Janeiro (24) e Rio Grande do 
Sul (15). ESTRANGEIROS 
- A definição dos brasileiros 
abre espaço para que os es-
trangeiros possam optar en-
tre os postos remanescentes. 
Até o momento, 410 pro-
fissionais com diploma de 
outros países concluíram a 
inscrição no Mais Médicos. 
A partir da meia-noite desta 
sexta-feira (13) e até domin-
go (15), as vagas remanes-
centes serão oferecidas pri-
meiramente aos brasileiros 
graduados no exterior e em 
seguida aos estrangeiros. 
“A prioridade do Ministério 
da Saúde é a contratação de 
médicos brasileiros, mas não 
podemos deixar a população 
à espera de atendimento. Por 
isso, vamos continuar abrin-
do oportunidades para que 
médicos de outros países 
possam preencher as vagas 
onde nenhum brasileiro qui-
ser ir”, assegura o ministro 
da Saúde, Alexandre Padi-
lha. Conforme previsto na 
MP que criou o programa, 
os estrangeiros selecionados 
para atuar no Mais Médicos 
trabalharão no Brasil por 
três anos. Neste período, 
terão registro profissional 
provisório, que lhes dará o 
direito de atuar exclusiva-

mente na Atenção Básica e 
apenas nas cidades a que fo-
rem designados pelo Minis-
tério da Saúde, com acom-
panhamento de tutores e 
supervisores. PROGRAMA 
-Lançado pela Presidenta da 
República, Dilma Rousseff, 
no dia 8 de julho, o Mais 
Médicos faz parte de um 
amplo pacto de melhoria do 
atendimento aos usuários do 
SUS, com objetivo de acele-
rar os investimentos em in-
fraestrutura nos hospitais e 
unidades de saúde e ampliar 
o número de médicos nas re-
giões carentes do país. A se-
gunda seleção foi aberta dia 
19 de agosto para adesão de 
novos municípios e médicos 
brasileiros e estrangeiros, 
que puderam se cadastrar 
até o dia 30 de agosto. Os 
profissionais selecionados 
nesta etapa iniciarão as ati-
vidades ainda na primei-
ra quinzena de outubro. 
 O Governo Federal está 
investindo, até 2014, 
 R$ 15 bilhões na expan-
são e na melhoria da rede 
pública de saúde de todo 
o Brasil. Deste montan-
te, R$ 7,4 bilhões já estão 
contratados para cons-
trução de 818 hospitais,  
601 Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs 24h) 
e de 16 mil unidades bási-
cas. Outros R$ 5,5 bilhões 
serão usados na construção, 
reforma e ampliação desses 
estabelecimentos e saúde, 
além de R$ 2 bilhões para 
14 hospitais universitários.

No segundo mês de  
seleção, 400 brasileiros  
confirmam participação

As ruínas da antiga sede 
da Fazenda Jambeiro, 
construída em 1887, en-
cantam o visitante que 
passeia pelo Parque Jam-
beiro, em Campinas. Mas 
a situação de abandono em 
que se encontra o lugar, 
tombado como patrimônio 
histórico pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Artístico e Cultural de 
Campinas (Condepacc) , 
está trazendo riscos para 
os moradores do entor-
no.  Pouca coisa restou da 
sede da fazenda e as ruínas 
da construção foram to-
madas pela vegetação. A 
falta de projetos e de cui-
dados com o patrimônio 
transformaram o local em 
reduto de usuários de dro-
gas, levando insegurança 

para os moradores. Quem 
mora no bairro não se sen-
te seguro em circular pelas 
imediações ao anoitecer. 
“Virou um motel e um es-
conderijo para craqueiros 
e marginais. Os assaltos e 
furtos às casas são cons-
tantes. Todo mundo tem 
medo de passar por aqui”, 
contou um dos moradores 
que mora em frente às ru-
ínas. Um passeio pelo es-
paço durante o dia revela a 
falta de cuidados: roupas, 
colchões e muito lixo es-
tão espalhados pelas ruí-
nas. O que sobrou da cons-
trução está tomado por 
pichações, comprovando 
o descaso com que o patri-
mônio vem sendo tratado 
há muitos anos.  A falta de 
projetos e cuidados está 

fazendo com que o local 
se transforme em um gran-
de depósito de entulho.  
Vários depósitos irregu-
lares foram feitos no lo-
cal nas últimas semanas.  
“É um abandono to-
tal com o patrimônio.  
Uma das árvores tombou já 
faz muito tempo e continua 
ali”, disse o encarregado 
de negócios Ari Donizete.  
Donizete conta que os 
moradores de sua rua 
sofrem com a sensa-
ção de insegurança.  
Ele disse que adota uma 
série de cuidados para en-
trar ou sair de causa. “Nós 
da rua contratamos segu-
rança particular e tomamos 
cuidado para sair de casa.  
E minha casa já foi 
assaltada”, disse.

Abandono do casarão 
do Jambeiro gera  

insegurança
Prédio tombado pelo Condepacc está trazendo riscos para os  

moradores do entorno da área
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Estará acontecendo no 
próximo dia (29), a se-
gunda etapa do 1º Circuito 
Municipal AUSK de Skate 
2013. O Evento que teve 
sua primeira etapa reali-
zada nos dias 21, 22 e 23 
de junho em CO Parce-
ria ao Festival Inverno de 
Aço, terá sua segunda eta-
pa comemorativa ao “Dia 
Municipal do Skate e dos 
Esportes Radicais” e como 
tema a Cultura Urbana.
Serão disputadas as cate-
gorias, mirim, iniciante, 
feminino e amador com 
a previsão de término 
para as 9:00hs. Acon-
tecerá apresentações de 
atletas profissionais, Best 
Trick (Melhor Mano-
bra), intervenções dos 
elementos da cultura hip 
hop (Break, Street Dan-

ce, Grafite, Slackline, 
MC, DJ) e muito mais.
A Etapa é uma realização 
da AUSK (Associação 
Ubatuba de Skate) que 
elaborou as etapas do cir-
cuito visando agregar a 
cultura e a valorização de 
datas comemorativas de 
importância para a cidade.
As inscrições serão fei-
tas no local, com o valor 
simbólico de R$ 10,00 + 
1kg de alimento que serão 
destinados a instituições 
filantrópicas da cidade.
O Evento conta com a CO 
Realização da AM Produ-
ções, Yesk8, (FPS) Fede-
ração Paulista de Skate, 
Prefeitura Municipal de 
Ubatuba, Fundart e os pa-
trocinadores; TrashBoard 
Shop, Wizard, Sthill, Peixe 
com Banana, Varejão San-

ta Rita, Mar Azul Turismo, 
L Dubs, DaffySkateboard, 
Medina Clothing, Dor-
goSkateboard, CBS Ska-
te, OSB Shapes, Really 
AS, Ubatuba Surf Fotos, 
Atare produções e even-
tos, Monkey, Finn Read, 
Donadelas, Bar do Midi, 
ASKC, Hotel Costa Azul, 
ASKC. CRONOGRA-
MA DE REALIZAÇÃO :
Dia 29/09 – DOMINGO
Início da Com-
petição : 10:00hs
Previsão de término da 
competição : 18:00hs
Presença de atletas Profis-
sionais : Juízes do evento
Pocket Shows de 
Rap Undergrou-
nd, Batalhas de Rima
Intervenções cultu-
rais : Cultura Urba-
na (Após as 19:00hs)

2ª Etapa do  
Circuito Municipal 

AUSK de Skate

Data: Domingo, 21 
de setembro de 2013 
à partir das 15:00hs
Local:Pista Públi-
ca de Ubatuba SP
Evento no Facebook  AE-
dição é especial ao aniver-
sário do Projeto Brasilida-
de Livre 3 anos “Special 
Tour Inverno”Promete 
para Ubatuba, muita cul-
tura e diversão através de 
uma tarde repleta de RAP, 
Musicas da melhor quali-
dade, atividades de cultura 

urbana e sorteio de diver-
sos brindes! Pocket Shows 
Com: DTPK CREW
E N I D E
TÁSSIA REIS
TAZ MURE. Nas Pi-
ckUps: DJ GARIAN; 
EVENTO GRATUITO
Chegue cedo à partir das 
15:00hs. Venda de CD’s 
e Camisetas de Grupos e 
Mc’s da região no local. 
Visite à Fã page no Face-
book : fb.com/brasilida-
delivre. O Evento conta 

com o apoio da AUSK 
(Associação Ubatuba de 
skate), AM Produções, 
CREAM Hip Hop, 5º Ele-
mento, Real Vale e Prefei-
tura Municipal de Ubatuba
O B S :  
A Tour passará por 3 ci-
dades levando muita mú-
sica, cultura e informação 
de qualidade através de 
grandes artistas indepen-
dentes pelo Vale do Pa-
raíba e região do litoral 
no norte de São Paulo.

Celebração comemorando 3 
anos do projeto  
BRASILIDADE. 
Edição Especial  
‘TOUR DE INVERNO  

BRASILIDADE LIVRE VOL.1

O Comitê de Jovens 
Empreendedores (CJE) 
da Fiesp promove, 
 nos dias 25 e 26 de setem-
bro, o Hackathon - mara-
tona de 12 horas para a 
criar um App para mobile 
gratuito e inovador que 
atenda empreendedores 
ligado à diferentes áreas. 
 Poderão participar do desa-
fio cientistas da computa-

ção, programadores, desig-
ners e hackers que já tenha 
um portfólio publicado.  
O objetivo da ação é fo-
mentar o conhecimento 
tecnológico e o espírito 
empreendedor dos partici-
pantes para apoiar o em-
preendedorismo no Brasil.  
A atividade faz parte 
do 9º Festival de Em-
preendedorismo da 

Fiesp, no Anhembi,  
em São Paulo.  
As inscrições devem ser 
feitas pelo site http://www.
festemp.com.br. SERVIÇO
9º Festival de Em-
p r e e n d e d o r i s m o
Data: 25 e 26 de setembro
Horário: Das 17h do dia 
25 às 07h do dia 26/9
Local: Pavilhão de Expo-
sições Parque do Anhembi

Fiesp promove  
maratona para criar  

software


