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O setor de Trânsito da
Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé, comunica que
houve alteração de sentido no
trânsito a partir do dia 22/05
nas ruas BENEDITO
GUILHERME (RUA DE
ACESSO AO POSTO DE

SAÚDE), RUA ANDRÉ
GERALDO DA SILVA
(PORTÃO DE ENTRADA
DO ESTÁDIO DO
ATLÉTICO). A alteração é
necessária porque no entorno
dessas ruas temos um fluxo
de pedestres e veículos muito
alto, devido termos

nas proximidades a  Escola
Estadual Manoel Cabral, a
Prefeitura, o Posto de Saúde
Central e o Hospital Bom
Jesus. Pedimos a todos a
colaboração e a
compreensão por possíveis
transtornos nos primeiros
dias.    

COMUNICADO:
SENTIDO DO TRÂNSITO

EM RUAS CENTRAIS
FORAM ALTERADOS,

CONFIRA AS
MUDANÇAS

A partir desta quarta-feira
(22), o acesso à Paraibuna
pela Nova Tamoios, no
sentido Litoral, será feito no
km 32. O remanejamento
será realizado em função do
avanço das obras de
duplicação da rodovia e será
mantido até a conclusão da
pista definitiva, em
dezembro. Os motoristas
serão orientados sobre as
mudanças no tráfego por
meio de nova sinalização no
local. As obras da Nova
Tamoios Planalto
completaram um ano no dia
15 de maio. O primeiro
trecho duplicado já foi
liberado para o tráfego no
final de abril. Foram
entregues  3 quilômetros
duplicados em Paraibuna, do
km 39 ao km 42. A DERSA

– Desenvolvimento
Rodoviário S/A,  responsável
pelo gerenciamento do
empreendimento, entregará
novos trechos em junho.
Recomendações aos
usuários. É muito importante
que os usuários se informem
das condições de tráfego e
possíveis interdições totais na
via para programar a viagem.
Para isso, estão disponíveis
diferentes canais de
comunicação: Telefone 0800
055 5510, Twitter
@novatamoios e
sitewww.dersa.sp.gov.br. O
usuário também é informado
por meio de comunicados
diários encaminhados à
imprensa e entidades
importantes da região como
hospitais, corpo de bombeiro
e empresas de transportes.

Sobre a Nova Tamoios
Planalto. A duplicação da
Tamoios proporcionará
melhor qualidade
operacional, elevando o nível
de segurança do trecho.
Assim, atende a demandas
urbanas, de moradores e
trabalhadores da região, e
também a de turistas que
frequentam o Litoral Norte.
As obras na rodovia Nova
Tamoios Planalto tiveram
início em maio de 2012. O
trecho que passa por obras,
do km 11,5 ao km 60,48,
atende os municípios de São
José dos Campos, Jacareí,
Jambeiro e Paraibuna. Esta é
a maior intervenção
executada na rodovia nos
últimos 40 anos. A entrega da
pista está prevista para
dezembro de 2013.

Acesso à Paraibuna
será desviado para o km
32 em função das obras

da Nova Tamoios

Durante encontro ocorrido
na manhã desta quarta-feira
(22), a Prefeitura de
Pindamonhangaba fez a
entrega oficial de um veículo
de Unidade de Resgate para
a guarnição do Corpo de
Bombeiros do município. O
equipamento foi doado pelo
governador do Estado
Geraldo Alckmin. Presente
na cerimônia, o comandante
da regional do Corpo de
Bombeiros, Cap Luiz Alves
- que é responsável pela
região de Guaratinguetá,
desde Pindamonhangaba até
Bananal -  falou da
importância do novo
equipamento e de outras
prioridades. ”Conversamos

com o prefeito para a
ampliação do nosso

quartel, para alinhar com
o SAMU. Há a possiblidade

de uma área maior!”, disse.
“A frota vai ficando velha

e a gente precisa receber

logicamente um
equipamento mais

moderno. Então, a outra
está com mais de seis ou

sete anos e esta troca é
importante. A gente fica

contente, sabe que vai dar
um melhor atendimento à

população da cidade.”,
disse o prefeito Vito Ardito
Lerário.  Segundo Lerário,
em breve, o 11° Grupamento
de Bombeiros de
Pindamonhangaba poderá
ser instalado em novo local,
para abrigar seu contingente,
hoje com 28 soldados.
“Estava conversando com

 o comandante com
respeito a construção de um

novo destacamento. Uma
coisa maior, porque se a

gente precisar de uma
Escada Magirus aqui não

cabe, então precisa
construir um posto maior.

Ele (Capitão) vai dar um

projeto pra gente executar,
deixar o local com mais em

condições. A gente não
quer usar os Bombeiros,

mas quando houver um
s i n i s t r o ,
graças a Deus nós tempos

os Bombeiros em
P i n d a m o n h a n g a b a .

” De acordo com o prefeito,
a nova área pode ser entre
Pinda e o distrito. 
”Nós vamos conversar

sobre onde fica uma
estratégia melhor.

Nós temos Moreira César,
a industrialização na

maioria é do lado de lá...
Nós temos que escolher um

local que seja o melhor,
perto de uma avenida,

perto de um anel viário, pra
dar condições de atender

rapidamente a
p o p u l a ç ã o . ” ,

 conluiu Lerário.

Prefeitura e Bombeiros de Pinda

estudam construção de novo quartel para

a guarnição

Os casos de mortes por

influenza A (H1N1) - gripe

suína, em São Paulo, vão ser

analisados pelo Ministério da

Saúde. No Dia (21), durante

apresentação de medidas para

o enfrentamento da doença, o

ministro da Saúde, Alexandre

Padilha, anunciou que enviará

uma equipe de técnicos ao

estado. Até 12 de maio, foram

registrados 388 casos da

doença, com 61 mortes em

todo o país. Destas, 55 foram

no estado de São Paulo. O

número representa 90% das

mortes envolvendo o vírus

Influenza A (H1N1)

registradas no país. A

antecipação da circulação do

vírus antes da chegada do frio,

de acordo com o ministério, é

uma das hipóteses para o

número alto de mortes em São

Paulo. A Secretaria de Estado

da Saúde, no entanto, divulgou

nota atribuindo o fato em

função do estado ser o mais

populoso do país. “O que já

justifica números maiores de

casos de quaisquer doenças

em relação aos outros

estados”, diz a nota. Para

intensificar o combate ao

vírus, as unidades de saúde de

São Paulo vão manter a

vacinação contra a gripe até

o próximo dia 29. Segundo o

balanço parcial do governo

paulista, divulgado na sexta-

feira (17), 7,1 milhões de

pessoas, das quais 3,8 milhões

com idade acima de 60 anos,

já tinham sido imunizadas.

Também haverá a ampliação

dos pontos de distribuição do

fosfato de oseltamivir

(Tamiflu), medicamento

usado no combate ao vírus. A

orientação é que os médicos

receitem o Tamiflu nas

primeiras 48 horas após o

surgimento dos sintomas, sem

aguardar resultados de

laboratório ou sinais de

agravamento, em todas as

pessoas que integrem o grupo

de risco e que apresentem

sintomas de Síndrome Gripal

e Síndrome Respiratória

Aguda Grave (SRAG) - como

crianças menores de dois

anos, gestantes, puérperas,

indígenas que moram em

aldeias, idosos, obesos e

doentes crônicos. Padilha fez

um apelo para que os estados

e municípios facilitem o

acesso ao medicamento,

pedindo que ele seja

disponibilizado em todas as

unidades de saúde, nas

unidades de Pronto-

Atendimento (UPAs), nos

prontos-socorros, agilizando a

prescrição pelo profissional de

saúde. “O Ministério da Saúde

garante a distribuição desse

medicamento [Tamiflu] de

graça, e todos os estados

estão abastecidos”, disse

Padilha. O medicamento é

oferecido gratuitamente na

rede pública e reduz as

complicações e mortes pela

influenza A. O paciente deve

apresentar a receita médica

emitida tanto por profissionais

da rede pública como da rede

privada. Durante o balanço,

Padilha anunciou medidas

para enfrentar a gripe, entre

elas a destinação de R$ 30

milhões para os estados de

São Paulo, do Rio Grande do

Sul, de Santa Catarina e do

Paraná, que registram a maior

concentração de casos da

doença. São Paulo receberá

a maior parte: R$ 12,7

milhões. Para o Rio Grande

do Sul foram disponibilizados

R$ 5,6 milhões, Santa

Catarina receberá R$ 5,4

milhões e o Paraná, R$ 6,7

milhões. Conforme

classificação da Organização

Mundial da Saúde (OMS), o

vírus Influenza A (H1N1) é

classificado como gripe

comum, assim como outros

tipos de vírus de gripe, (como

o A e B sazonal).

Apenas os casos graves,

caracterizados como

Síndrome Respiratória Aguda

Grave (SRAG), são

n o t i f i c a d o s .

Em 2012, no estado de São

P a u l o ,

 foram confirmados 676 casos

para o vírus Influenza.

D e s t e s ,

371 foram confirmados para

o vírus Influenza H1N1, com

74 mortes.

Ministério da Saúde vai enviar equipe
para analisar mortes por H1N1 em São

Paulo
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Patrocínio Cultural
Coxinha Lanches
Divergência Surf Skate (Nil)
Pizzaria Migoto
Escondidinho Lanches - (0xx12)3674-3674
Suzana Lanches e Pasteis
Curso de Inglês Particular “Professora Renata Amaral”
K- Britos Lanches
Jubal Eventos (Flávio Pai & Filho)
Nádia Cosmésticos
O Butico (Ailton)
Padaria Pão Vale Cláudio
Coma Bem Lanches
Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz
Banca Avenida
Cherrie Salão de Beleza
Ferro Velho Tremembé
Edson Carpinteiro
Professor Sebastião
Casa de Ração Bom Jesus – (0xx12) 9624-2191
MATEC Usinagem e Tecnologia
Professora Adriana Mitiko
Focomunicação (Manu Manfredini) – Rua Rodrigues Alves, nº 300 – Centro –
Tel: (0xx12) 3026-1027 e (0xx12) 9188-9307
Casa Bonita  Rua Sete De Setembro nº 206  Centro – Tremembé – SP
Stilos Enxovais Paraisópolis MG – Tel: (0xx35) 3651-2233
F.J.P. Assessoria Contábil
Ricci Modas Masculinas
Auto Mecânica Marquinho
Rodrigo Lanches
Boteqium Maricota
Gabriel Computadores (0xx12) 9239-3009
Sid Cred (Sidney Abud)
Don Sabor Pizzaria Delivery
Auto Escola Tremembé
Hamburgão Lanches (Keller)
Sr Júlio Otani
Escola Golfinho (ALLAN SUZIGAN)
Rokany Sushi Bar
E.F.S. Informática (Everton Fontes)
Dú Espeto
Borracharia Primus (CARLOS JAPONÊS) Tel’s: (0xx12) 3672-2448 e 9155-6688
Vereador Adriano Santos
Laércio Vargas
Xandão da FAMUTRE
D’Burguer Lanches
Auto Escola Santana (Adriana e Gleice )
Gisele Ramalho- Fashion Hair

25-26-27 de Maio de 2013
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CLASSI-GAZETA
VENDAS, ALGUEIS, COMPRAS E AFINS:
ANUNCIE NO CLASSI-GAZETA  Pedrão

Simões  (0XX12) 9738-3613 + SMS –
(Mensagem de Texto)  FAÇA BONS

NEGÓCIOS!

Vendas:
TREMEMBÉ:

Vende - se uma Casa: Preço a
Combinar. Tratar com Antônio de

Carvalho.     Telefone: (0xx12)3672-4568

ATENÇÃO:
    VOCÊ QUER FAZER

ANUNCIO?
VENDAS, TROCAS, ALGUEIS,

PEQUENOS NEGÓCIOS E
AFINS...

ANUNCIE AGORA NO:

O SEU JORNAL DE CLASSIFICADOS DO
JORNAL “A GAZETA DOS MUNICÍPIOS”

DE TREMEMBÉ PARA O VALE!

         AQUI VOCÊ ANUNCIA E TEM RETORNO GARANTIDO!
        Ligue para (0xx12)9738-3613 + SMS – Pedrão Simões

     Disponível no: www.tremembeonline.com.br

Miscelânea
COLEÇÃO DE ESCRITAS SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS

*****************************************************

• Em São João Del Rei e Tiradentes e Minas Gerais ainda circula a mais
antiga Maria Fumaça do mundo (desde 1881). Ela faz um percurso de 12
quilômetros.

• Joinville, em Santa Catarina, cedia todos os anos o maior festival de dança
do mundo, que reúne 6.000 participantes de 30 países.

• Em Blumenau acontece todos os anos no mês de outubro a grande festa
Oktoberfest onde a cidade recebe turistas de todo o Brasil e de países
do mundo inteiro.

• Um cubo de gelo num copo com água não irá aumentar o nível de água ao
se derreter. O espaço que ele ocupa como gelo é o mesmo que ocupa
quando se tornar líquido.

• Quando um vidro se quebra, os caquinhos se espalham a uma velocidade
superior a 4.000 quilômetros por hora.

• O chicote faz aquele barulho de espoleta porque se movimenta a uma
velocidade superior a do som.

• Cerca de 2.800 pizzas de massa grossa empilhadas atingiriam a altura da
Torre de Pizza, na Itália.

• Na água, o corpo fica 50% mais leve. A água ajuda a sustentar o seu peso.
Humor

• Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou
poder atender porque estou evitando falar com uma certa pessoa, ao
ouvir o sinal, deixe seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não
telefonar, tenha certeza que essa pessoa é você... Obrigado”.

Cristina estava assistindo a festa deslumbrada. Muita gente falando, muito riso,
muitos doces gostosos. De repente, alguém, com um copo, cheio de bebida, na
mão quis brindar:
- Saúde, saúde para todos!
Ela olho triste, observando seu copo vazio e comentou:
- Papai, papai eu não tenho mais saúde!

O amigo diz:
- E então José, como vai a vida?
- Bem melhor, Pedro, bem melhor.
- Melhor? Com toda esta carestia?
- Bem melhor do que no ano que vem...

Em sua primeira visita a fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito
trabalho e o seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um
pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio, por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?

Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à
palestrante:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
- Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem me chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens
• Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que

você. A vida, a esperança, o sucesso que estão neles, estão também em
você. Com pensamentos sadios e disposição para lutar, você terá um
progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu coração, o sinal de
confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e as
pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma
imagem positiva de sua vida e vencerás. O dia da vitória está
acontecendo dentro de você.

• Quando não havia psicoterapeutas, nem antidepressivos, os problemas
eram resolvidos com bom senso, inspirados na sabedoria do povo,
transmitida pelo ditados populares: Eu chorava porque não tinha sapatos
novos e quando olhei para traz, vi um homem que não tinha os pés. Nem
todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos egoístas
podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.

• Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até
não se lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você
quase se afogou na primeira vez em que tentou nadar, lembra-se?
Preocupe-se com as chances que você perde quando nem mesmo tenta
fazer.

Pensamentos
O tempo é o espaço entre duas recordações.
No futuro todos serão famosos por alguns minutos.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.
No meu tempo a gente tocava menos zoada e mais música.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
A autoestima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os à fé.
Há tempo de partir, mesmo quando não se tem para onde ir.
O homem que teme a verdade nada tem a temer das mentiras.
A doença ocupacional das grandes potências é a megalomania.
Os ideais do meu caminho são: verdade, honestidade e justiça.
Amo aqueles que sonham com o impossível.
O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.
A linguagem do amor está nos olhos.
Quem quer estudar o amor nunca deixará de ser estudante.
Recordar um amor é viver outra vez.
São testemunhas os olhos do que sente o coração.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
Todo amor é eterno, se não era eterno, não era amor.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
Somos formados e talhados pelo que amamos.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade consiste em fazer o bem.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Permita que eu escute a mim e não os outros.

Curiosidades

Pindamonhangaba está na
luta para aquecer as pessoas
mais carentes. Começou no
dia 6 de maio mais uma
Campanha do Agasalho. O
trabalho desenvolvido pela
Prefeitura conta com o apoio
de inúmeros parceiros, entre
eles, Exército, Sabesp,
Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, entre outros. De
acordo com os
coordenadores da
campanha, a parceria é
fundamental. A meta deste
ano é arrecadar 150 mil

peças, os materiais como:
cobertores, agasalhos e
calçados podem ser
entregues às equipes que
estão passando de porta em
porta. Além disso, é possível
procurar um dos postos de
coleta para entregar a
doação. Ao fazer as
doações, as pessoas estão
praticando um ato de
cidadania, ajudando o
próximo e também colaborar
com o meio ambiente, pois,
uma peça jogada no lixo pode
demorar até mesmo décadas

para se decompor. De
acordo com a Secretaria de
Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, todo o
material arrecadado será
destinado às entidades e
também às famílias em estado
de vulnerabilidade social.
Prefeitura, Subprefeitura,
Polícia Militar, Sabesp,
Unimed, Delegacia da
Mulher e Diretoria de Ensino
são alguns dos postos de
coleta onde o morador pode
fazer a doação. 

Pinda: Doações de
agasalhos podem ser

feitas em diversos
postos de coleta

25-26-27 de maio de 2013
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Foram distribuídos mais
de 1,2 milhão de
tratamentos de
o s e l t a m i v i r ,
disponibilizados recursos
para o preparo da rede de
saúde aos estados com
maior incidência da
doença e oferecido curso
de capacitação aos
profissionais de saúde. O
Ministério da Saúde está
adotando uma série de
medidas para o
enfrentamento da influenza
deste ano. Além da
campanha nacional de
vacinação, que imunizou mais
de 32 milhões de pessoas e
ultrapassou a meta de 80%
do público-alvo, diversas
ações em curso visam à
prevenção e a redução do
número de casos e óbitos por
agravamento da doença. As
medidas foram anunciadas
nesta terça-feira (21) pelo
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, e abrangem deste a
disponibilização de R$ 30
milhões para a preparação
da rede ambulatorial e
hospitalar ao tratamento de
pacientes com Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG), como a
distribuição de 1,2 milhão de
tratamentos de oseltamivir
(tamiflu). Os recursos foram
repassados aos estados do
Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e São
Paulo. Confira a
apresentação da coletiva.

Durante a entrevista coletiva,
o ministro ressaltou que estes
recursos foram direcionados
aos estados que apresentam
maior incidência de casos de
gripe. Entre eles, o de maior
preocupação, no momento, é
São Paulo, onde foram
notificados, neste ano, 1.863
casos de SRAG e 183 óbitos,
sendo 55 para H1N1.
Padilha anunciou que o
Ministério da Saúde vai enviar
ao estado uma equipe para
investigação dos casos de
óbitos; ampliar os pontos de
distribuição do oseltamivir;
realizar semanalmente
videoconferências com a
participação de 42 hospitais
para monitoramento da
influenza no estado, além de
reuniões com as operadoras
de planos de saúde para
reforçar o protocolo da
Influenza 2013. O ministro
destacou a importância do
uso do oseltamivir e fez um
apelo para que estados e
municípios facilite o acesso ao
medicamento. Para isso,
sugeriu que o Tamiflu seja
disponibilizado em todas as
unidades de saúde, nas
UPAs, nos prontos socorros,
facilitando assim  a prescrição
pelo profissional de saúde.
“O Ministério da Saúde
garante a distribuição desse
medicamento de graça e
todos os estados estão
abastecidos”, afirmou
Padilha. Segundo o ministro,
estudo sobre os óbitos no

ano passado no Rio Grande
do Sul, demonstrou que
apenas 5% das vítimas
receberam o medicamento
nas 48 horas. “ O tratamento
deve ser iniciado de imediato,
sobretudo para pessoas que
estão no grupo de risco. Não
se deve esperar a
confirmação laboratorial ou o
agravamento do caso”,
explicou Padilha. Ele
ressaltou ainda que o antiviral
deve ser utilizado em pessoas
 que fazem parte do grupo de
risco e moram com alguém
que teve influenza. A mesma
recomendação serve para os
moradores de asilos. “Essas
pessoas devem receber o
Tamiflu, mesmo que não
tenham sinais e sintomas da
doença”, observou; O diretor
do Departamento de
Vigilância das Doenças
Transmissíveis do Ministério
da Saúde, Cláudio
Maierovich, explicou que um
dos cuidados durante a
revisão do protocolo de
Influenza para 2013, foi a de
reafirmar a recomendação
para o uso do medicamento.
“Existe uma falta do hábito
dos nossos profissionais de
saúde em prescrever o
antiviral Tamiflu, talvez por
entender que não existe
tratamento específico para a
g r i p e .
 Porém, há alguns anos existe
este medicamento, com
estudos confirmando a sua
eficácia”, ressaltou.

Ministério da Saúde
anuncia ações para

enfrentamento da gripe

A sede do Viveiro Municipal
está recebendo uma série de
melhorias. Com isso, os
funcionários dos
departamentos de Meio
Ambiente e de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo da
Prefeitura terão mais conforto
e espaço adequado para a
realização das suas
atividades. A equipe da
Secretaria de Obras está
concluindo a construção do

almoxarifado, já em fase de
acabamento. De acordo com
informações do
Departamento de Meio
Ambiente, o galpão será
destinado ao
acondicionamento de
equipamentos, ferramentas e
insumos agrícolas, como
adubos, formicidas e outros
materiais de pequeno volume
que são utilizados diariamente
pelo departamento. Após o

término do serviço, a equipe
iniciará a segunda fase da
obra de construção da fossa
séptica, iniciada pelo
Exército, durante a manobra
de treinamento para o Haiti.
A intenção do Departamento
de Meio Ambiente é que,
f u t u r a m e n t e ,
seja construído um novo
refeitório para os
funcionários, com vestiários e
banheiros adequados.

Pindamonhangaba:
Meio Ambiente terá
novo almoxarifado

Instalado em
Pindamonhangaba há mais de
10 anos o grupo francês
Total, que detém as marcas
Total e Elf, vai dar início à
ampliação de sua planta em
uma área de
aproximadamente 12 mil m2,
o que vai dobrar a
capacidade de produção da
empresa estimada atualmente
em 35 milhões de litros de
óleo por ano. Segundo
informações da Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, a instalação
da TOTAL Lubrificantes na
cidade aconteceu através do
trabalho do atual prefeito

quando estava à frente da
administração municipal.
“Acreditamos que a vinda da
Elf, comprada no ano 2001
pelo Grupo francês TOTAL,
para Pinda seria uma
oportunidade de crescimento
e visibilidade para a cidade.
E isto se confirmou agora
com essa nova expansão”,
afirmou o prefeito. A TOTAL
Lubrificante do Brasil conta
com um portfólio de produtos
de alta tecnologia e
performance que atende às
normas mais exigentes do
mercado europeu. A Total
Lubrificantes ainda informou
que serão investidos cerca de

R$ 15 milhões na expansão
da empresa que ainda prevê
um novo layout de todas as
áreas já existentes e um
aumento do número de
empregos. Remodelada, a
Total Lubrificantes deverá
operar em sua total
capacidade a partir de 2015.
A apresentação do novo
projeto à prefeitura foi feito
pelo diretor de operações
da Total, Rogério Schunck e
pelo Gerente de Projetos,
Fernando Giampauli, que
estiveram com o prefeito
municipal e esclareceram
algumas dúvidas sobre a
expansão

Pindamonhangaba:
Ampliação da TOTAL

Lubrificantes do Brasil
vai dobrar a capacidade

de produção

Agora falta muito
p o u c o .  C a r a g u á e s t á
preparada para receber mais
uma edição da Virada
Cultural Paulista. O evento
promete divertir e promover
entretenimento para o público
que aprecia música, artes,
teatro, circo e cultura popular.
As atrações serão realizadas
na Praça de Eventos da
Avenida da Praia, Teatro
Mario Covas, Serramar
Parque Shopping e nos
bairros da cidade. Desta vez,
a abertura na Praça de
Eventos não será com música,
mas sim com
h u m o r .  M a r c e l o
Mainsfield, considerado um
dos precursores do gênero
stand-up no Brasil, conta
piadas inspiradas em tipos
comuns e fatos do cotidiano.
O artista apresenta seu
repertório no próximo sábado
(25/5/2013), às 18h. Em
seguida, começam os shows
musicais. O primeiro a subir
no palco é o DJ RafaHell.
O músico, natural de Mogi
das Cruzes, vai comandar os
intervalos das apresentações
da Praça de Eventos durante
a Virada Cultural. RafaHell,
que é de Mogi das Cruzes,
comanda as pick-ups no
sábado e no domingo. Com
músicos da cidade em sua
formação, a Caraguá Jazz
Big Band reúne artistas-
orientadores das Oficinas
Culturais, alunos e ex-alunos
do Projeto Guri e das
Oficinas e músicos da Banda
Carlos Gomes. A
apresentação será às 20h. Já
a partir das 21h30, haverá
show com Agnaldo
Timóteo,considerado um dos
grandes cantores românticos

do Brasil. Com a gravação
da música “Meu Grito”, de
Roberto Carlos, Timóteo fez
sucesso em todo o país.
Entre as canções mais
famosas estão “Ave-Maria”,
“Mamãe” e “Verdes
Campos de Minha Terra”. A
nova formação e a
apresentação da última
canção de trabalho “Love os
Over” são as apostas
do Copacabana Club na
Virada Cultural. Os músicos,
que estiveram recentemente
no Festival Lollapalooza,
desembarcam em Caraguá
para um show repleto de
hits, às 23h. Na virada de
sábado para domingo (26),
às 0h30, o cantor
p a u l i s t a n o  A r n a l d o
Antunes apresenta o show
“Acústico MTV” com
repertório focado em 30
anos da carreira do
compositor que participou
do grupo Titãs e dos
Tribalistas (com Marisa
Monte e Carlinhos Brown).
Entre os sucessos do músico
estão “Socorro”, “A Casa é
Sua”, “Invejoso”,
“Inclassificáveis” e
“Envelhecer”. No ano
passado, cerca de 18.700
pessoas prestigiaram as
apresentações da Virada
Cultural em Caraguá. Nesse
evento, o Governo do
Estado custeia a contratação
dos artistas e monta a
programação cultural
principal, enquanto as
prefeituras são responsáveis
pela montagem da
infraestrutura de palco, som
e luz, além de garantir a
segurança e a limpeza nas
áreas do evento. Mais
informações nos

sites www.cultura.sp.gov.br e

www.viradaculturalpaulista.

sp.gov.br. Atração
internacional – Assim como
nas outras cidades do Estado
de São Paulo que vão
receber a Virada Cultural
Paulista, em Caraguá haverá
atração internacional. Os
colombianos do Monsieur
Periné encerram o evento às
18h30 na Praça de Eventos
com ritmos latinos
interpretados em quatro
línguas (francês, português,
inglês e espanhol). O atual
disco chama-se Hecho a
Mano (Feito à Mão). O
álbum conta com os sucessos
“Suin Romanticon” e “La
Muerte”. No Teatro – A
abertura da Virada Cultural
Paulista no Teatro Mario
Covas será sábado (25), às
18h, com os Irmãos
Sabatino, que trazem o
espetáculo “Cabaret Volant”
com números no trapézio,
pequenos voos e muitas
palhaçadas. Passam ainda
pelo TMC, Reisado
Sergipano e Bumba Meu
Boi Guarujá, TFSyle
Encontros e
Desencontros, VJ Suave –
Suaveciclo, Grupo Artemiz
de Teatro, Grupo Clariô e
o mágico Maurício Dollenz.
Prata da Casa – Os artistas
de Caraguá também
ganharam espaço para
apresentar seus trabalhos
durante a Virada Cultural
Paulista. No Serramar
Parque Shopping e bairros
I n d a i á ,
Travessão e Benfica há
programação diversificada
com dança,
orquestra de viola caipira,
coral e teatro de rua.

Caraguatatuba:
Virada Cultural

Paulista é neste final
de semana

25-26-27 de maio de 2013
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O Festival de Música Junina

do ano de 2013 será

realizado pela Prefeitura

Municipal através do seu

Departamento de Cultura e

Turismo nos dias 07 e 08 de

Junho (eliminatórias), e 15 de

Junho (Final), todas as fases

serão realizadas no Mercado

Municipal de São Luiz do

Paraitinga. As inscrições

estarão abertas no período

de 10 a 24 de Maio de 2013,

a ficha de inscrição poderá

ser retirada no CERESTA

(Praça Dr. Oswaldo Cruz nº

22) e posteriormente ser

enviada via correio ao

Departamento de Cultura até

o dia 24/05/2013 até as

17h00. Regulamento 17º

Festival de Música Junina

2013, PREMIAÇÕES; 1º

Lugar – 01 Bezerro + R$

1.500,00 + troféu; 2º

Lugar – 01 Leitoa + R$

800,00 + troféu; 3º Lugar –

01 Pato + R$ 300,00 +

troféu; 4° Lugar – 01

Frango + troféu; 5° Lugar –

01 Ovo + troféu;

6° Lugar – 01 Pena +

troféu.

São Luiz do
Paraitinga: CULTURA;

17º FESTIVAL DE
MÚSICA JUNINA –

2013

A Prefeitura de Ilhabela, por
meio da Secretaria da
Cultura, abriu a exposição
“Vida Caiçara” durante a 13ª
Semana da Cultura Caiçara,
no último dia 14 de maio. A
mostra exibe objetos
tradicionais muito utilizados
no passado pela população
ilhabelense, tais como o pilão
de madeira, cuscuzeira de
cerâmica e chuveiro antigo de
cobre, confeccionados
artesanalmente.  Além de
objetos de uso cotidiano, a
nova mostra exibe ainda uma
diversidade de artesanatos
caiçaras, até os dias de hoje,
produzidos pelas
comunidades. Dentre eles
destacam-se as bonecas de
pano, os tecidos de retalhos,
embarcações de madeira,
contas de cerâmica, entre
outros exemplares do rico
patrimônio material dos
caiçaras de Ilhabela. “É uma
oportunidade para
moradores e turistas
conhecerem um pouco mais
da história do arquipélago e
a riqueza da nossa cultura”,
destaca o prefeito Toninho
Colucci. O secretário da
Cultura, Nuno Gallo, informa
que o objetivo da mostra não
está somente centrado na
valorização das práticas
tradicionais caiçaras, mas
também em levar ao público
visitante que frequenta o
arquipélago um pouco mais

de informação,
conhecimento e acesso a esse
rico material produzido pelos
caiçaras de Ilhabela. Na
mostra podem ser vistos
ainda os equipamentos
utilizados artesanalmente na
produção da farinha de
mandioca, como a roda de
ralar, a prensa e o tacho de
cobre, além de uma
diversidade de palavras
típicas do linguajar caiçara de
Ilhabela. A mostra “Vida
Caiçara” exibe ainda uma sala
exclusiva dedicada a
homenagear a Congada de
Ilhabela e seus congueiros,
expondo em uma vitrine a
bela farda do eterno
Secretário da Congada Zé de
Alício, falecido em 2005.
Roteiro Cultural Caiçara.
O público pode percorrer
também o novo Roteiro
Cultural Caiçara, elaborado
pela Secretaria da Cultura e
que contempla os principais
atrativos históricos, culturais
e arquitetônicos da Vila.
Munidos de um mapa da Vila
com os indicativos dos
atrativos, o visitante pode se
deslocar pelo centro,
visitando cada exemplar do
patrimônio edificado de
Ilhabela e recebendo
informações sobre a história
de cada local expostas ao
lado do atrativo. Além dos
textos informativos, o
visitante poderá ver também

fotografias inéditas desses
atrativos, obtidas pela
arqueóloga Cintia Bendazzoli
em levantamentos realizados
no IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional) e Arquivo
do Estado de São Paulo.
Para obter o mapa do
Roteiro Cultural Caiçara o
visitante deverá se dirigir a
Secretaria da Cultura, ponto
de partida do Roteiro, na Rua
Dr. Carvalho, nº 80, na Vila.
“A realização desse tipo de
atrativo cultural favorece não
só a valorização de nosso
patrimônio, bem como
desenvolve os potenciais de
turismo cultural,
 histórico e arqueológico no
a r q u i p é l a g o ,
além de propiciar a criação
de um roteiro autoguiado,
passível de ser realizado por
público de qualquer idade”,
explica o secretário do
Turismo Harry Finger,
que trabalhou em parceria
com a Secretaria da Cultura
na elaboração deste roteiro.
“A ideia é transformar este
projeto em um roteiro
permanente e multilíngue,
contemplando desta maneira
o público estrangeiro e dos
n a v i o s ” ,
aponta a Diretora de
Ecoturismo Daniella
Marcondes que também
participou do
desenvolvimento do projeto.

Imagens inéditas de
Ilhabela

Na semana da
Campanha contra a
Gripe Influenza foram

levadas vacinas
 para a população
d o s  B a i r r o s

 de difícil acesso no
Município de Natividade
da Serra.

Natividade da Serra:
Campanha de Vacinação

nos Bairros mais
distantes.

25-26-27 de maio de 2013
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E X P E D I E N T E

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 Galvao 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 Senhora 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 rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras
Municipais do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana,

além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.

Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda diariamente
Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição
no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tremembé-

SP, onde poderão ser retiradas.

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
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Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.
Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831 .
CEP 12120-000 -  E-mail: editoraflordovale@terra.com.br.
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ESPESPESPESPESPAÇO GOSPEL AÇO GOSPEL AÇO GOSPEL AÇO GOSPEL AÇO GOSPEL ( Pra. Silvana e Pr. André)

HOMENAGEM AS MÃES

Mãe: você é uma jóia preciosa para Jesus e para nós. O seu valor muito excede o de
rubis. Deus abençoe você e seu lar. Parabéns pelo seu dia! 12/05/2013.

CONVITE ESPECIALCONVITE ESPECIALCONVITE ESPECIALCONVITE ESPECIALCONVITE ESPECIAL
Participe conosco nos Cultos, onde o milagre vai acontecer :

“ Porque para Deus nada é impossível.” Lc 1.37

Jesus é a solução para os seus problemas.
SUA PRESENÇA E DE SUA FAMÍLIA SERÁ UMA HONRA!

LOCAL:LOCAL:LOCAL:LOCAL:LOCAL:
IGREJIGREJIGREJIGREJIGREJA EVA EVA EVA EVA EVANGÉLICA JESUS É ANGÉLICA JESUS É ANGÉLICA JESUS É ANGÉLICA JESUS É ANGÉLICA JESUS É VIDVIDVIDVIDVIDAAAAA

Avenida Dr. Pereira Barbosa, 267- Vila Nogueira - Taubaté (Sede)
Culto: Domingo às 19h00

Quarta-feira às 19h30

Avenida A,  nº 1401- Jardim Maracaibo – Tremembé
Culto: Domingo às 19h00

Terça-feira e Quinta-feira  às 19h30

Rua Luis Tuan, 184 – Belém - Taubaté
Culto : Domingo às 19h00

Quinta-feira às 19h30

Avenida Cinderela, 691- Gurilândia - Taubaté
Culto:  Domingo às 19h00

Terça-feira e Quinta-feira às 19h30

Rua  Itacolomi, 538 -  Alto do Cristo - Taubaté
Culto: Domingo às 19h00

Terça-feira e Sexta-feira às 19h30
Acesse nosso site: www.igrejajesusevida.com

Pastor :    Presidente: Jorge Teixeira
Vice-Presidente: Agnaldo Rodrigues de Souza

ANIVERSARIANTES  DO  MÊS  DE  MAIO

Dia 01: Ana Maria Santos de Oliveira
Parabéns!!! Deus abençoe!  É o que deseja: Pr. André, Prª. Silvana e os Membros da

Igreja  Evangélica Jesus é Vida do Maracaibo.

Esta festividade faz parte do
circuito de festas que
comemoram os 40 anos da
cidade de

Natividade da
Serra e dos 160
anos do município.
Veja a Programação

completa na i
magem abaixo.
 Venha fazer parte dessa
festa e traga toda a Família.

Arraiá Cultural Solidário
de Natividade da Serra

de 31/05 à 02/05

25-26-27 de maio de 2013
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www.tremembeonline.com.br

Aniversário da Cidade: 26 de janeiro
Distrito: Foi incorporado, no distrito de São Bento do Sapucaí, pela lei n° 2, de 23
de março de 1861, e desmembrado pelo Decreto n° 6.867, de 14 de dezembro de
1934.
E novamente incorporado em Campos do Jordão, pelo Decreto n° 6.867, de 14 de
dezembro de 1934, e desmembrado pelo Decreto lei n° 14.334, de 30 de novembro
de 1944.
Criado: Pela lei n° 5.121, de 31 de dezembro de 1958.
Limites: Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Monteiro Lobato, e Est. De Minas
Gerais.
Área:97 km².
Altitude:1.100 m.
População: 5.473 Habitantes em 1970.
Atividades Econômicas: Culturas agrícolas e Turismo.
Rodovias: SP-60 SP-50 SP-46.
Distância: 149.900 km da Capital.
Ferrovia: Efemérides.
Prefeito: Noé Alves Ferreira.
Vice: Heitor Cunha Filho.

A Gazeta dos Municípios
12 3672 2257

www.agazetadosmunicipios.com.br

Leia e Anuncie
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