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Secretaria de saúde
realizará testes rápidos  

e convencionais de
hepatite B e C

No dia 28 de Julho é co-
memorado o Dia Mundial 
de Luta Contra as Hepa-
tites Virais, então no dia 
29 de Julho a Secretaria 

de Saúde e o Programa 
DST/ HIV / Aids  reali-
zará testes rápidos e con-
vencionais de Hepatite B 
e C nas unidades de ESF, 

Centro de Saúde e Pe-
nitenciárias. Compare-
ça na unidade de saúde 
mais próxima de sua re-
sidência e informe-se.

Estiva realiza mais uma 
edição da Festa de São 

Benedito
Julho é mês de festa no 
Santuário São Benedito, 
na Estiva, em Taubaté. A 
comunidade da Paróquia 
Nossa Senhora Mãe da 
Igreja realiza a Festa de 
São Benedito entre os dias 
25 e 28. Este ano não será 
novena, mas sim o Tríduo 
preparatório para a festa, 
por causa da JMJ 2013 ( 
Jornada Mundial da Ju-
ventude). O tema deste ano 
é “São Benedito, o semea-
dor de virtudes”. As virtu-
des são: Fé, Esperança e 
Caridade. As celebrações 
prometem uma mistura 

de ritmos que vão animar 
ainda mais a devoção a um 
dos santos mais populares 
do Vale do Paraíba. Esta 
já é a 68ª edição da festa, 
que começou na antiga 
capelinha de São Bene-
dito, construída no bair-
ro com a ajuda dos fiéis, 
que doaram tijolos. Hoje, 
o Santuário São Benedito 
chega a ficar pequeno com 
a quantidade de devotos 
que participam da festa. 
As celebrações acontecem 
às 19h30, quinta-feira e 
sexta-feira, e no sábado às 
19h00. Além das missas 

em devoção ao Santo Co-
zinheiro, haverá barracas 
com comidas típicas, bo-
los artísticos, brincadeiras, 
exposição São Benedito 
em Cores e o bingo espe-
cial em prol da Paróquia.
O auge da festa é no dia 28 
de julho, que começa com 
alvorada festiva às 6h00 e 
segue com Missa Solene e 
Procissão, às 17h00. Ser-
viço: Festa de São Benedi-
to - De 25 a 28 de julho. 
Santuário São Benedito 
- Endereço: Rua Márcio, 
343, Estiva - Taubaté
Pároco: Pe. Octavianno.

Museu da Casa Brasileira e o 
SISEM-SP levam a Pinda

exposição sobre bens
tombados no Litoral Paulista e 

no Vale do Paraíba
A partir de 5 de agosto, a 
cidade de Pindamonhan-
gaba receberá um recorte 
da exposição "Patrimônio 
Paulista: Litoral e Vale do 
Paraíba", acerca do patri-
mônio histórico das cida-
des da região, tombado 
pelo Condephaat - Conse-
lho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico. 
A itinerância, realizada 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, acon-
tece em parceria entre o 
Museu da Casa Brasilei-
ra, instituição da Secreta-
ria de Estado da Cultura, 
e o SISEM-SP (Sistema 
Estadual de Museus), por 
meio da qual o MCB leva 
a cidades paulistas conte-
údos importantes já mos-
trados anteriormente em 
seu espaço expositivo.
"Patrimônio Paulista: Li-
toral e Vale do Paraíba" 
reúne fotografias de Iatã 
Cannabrava e textos da 
cientista social Margarida 

Cintra Gordinho presen-
tes no livro homônimo 
que deu origem à mostra. 
A seleção de imagens que 
o visitante irá encontrar 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina contex-
tualiza a situação de bens 
tombados em cidades do 
Vale do Paraíba e da fai-
xa litorânea do estado de 
São Paulo pelo Condepha-
at, órgão da Secretaria da 
Cultura para a proteção ao 
patrimônio do Governo 
do Estado de São Paulo, 
salientando a importân-
cia de sua preservação. A 
mostra traz antigas vilas 
que foram amplamente 
exploradas pelos portu-
gueses nos séculos 16 e 
17 e cidades como Santos, 
Iguape, Cananéia, Jacareí, 
entre outras, que guardam 
até hoje memória da cultu-
ra material de seu passado, 
assim como marcos de ar-
quitetura contemporânea. 
"No litoral norte, Ilhabela 
e Ubatuba preservam edi-

ficações que testemunham 
a riqueza que a cana-de
-açúcar e a navegação de 
cabotagem geraram para 
a região e São Sebastião, 
por suas atividades por-
tuárias contemporâneas, 
tornou-se um município 
estratégico e que guarda 
um Centro Histórico sig-
nificativo. Em Santos, o 
Centro Histórico e a área 
portuária são testemunhos 
da pujança do café, que sé-
culos mais tarde transfor-
maria a cidade numa das 
mais prósperas do país, 
com seu porto e seus negó-
cios de exportação", conta 
Cintra, autora do livro de 
mesmo nome que deu ori-
gem à exposição. SERVI-
ÇO: Abertura: 5 de agosto 
às 8h; Visitação: até 30 de 
setembro, segunda a sexta, 
das 8h às 17h. Local: Mu-
seu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina - (12) 3648-1779
Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, 260 - Jd. Boa 
Vista - Pindamonhangaba.

Audiência Pública
discute Transporte
Público em Pinda

Encontro reunirá autorida-
des e parlamentares, junto 
a população, para solu-
cionar possíveis situações 
e problemas ocorridos. A 
Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, por in-
termédio do requerimento 
nº 1744/2013, de autoria 
do Vereador Carlos Edu-
ardo de Moura - Magrão 
(PPS), realizará no dia 08 

de agosto, quinta-feira, 
às 19 horas, no Plenário 
da Casa de Leis, Audiên-
cia Pública, cujo tema é 
o Transporte Público da 
cidade. Foram convoca-
das para comparecer à 
Audiência, a empresa de 
ônibus Viva Pinda, as Se-
cretarias Municipais de 
Planejamento e Finanças, 
e o Prefeito Vito Ardito. 

É importante lembrar que 
a presença da população 
também se faz necessária.  
“Contamos com a partici-
pação imprescindível da 
população; e espero que 
possamos solucionar as 
dúvidas e obter respostas 
positivas, quanto a apro-
vação das reduções das 
tarifas”, salienta o parla-
mentar autor do projeto. 

Bombeiros de Campos 
do Jordão ganham

novas viaturas

O prefeito de Campos do 
Jordão, Fred Guidoni, en-
trega duas novas viaturas 
ao Posto de Bombeiros 
local que passará a con-
tar com o reforço de um 
carro de resgate e um ca-
minhão que será adaptado 
para atender incêndios. As 
viaturas foram adquiridas 
pelo governo do Estado de 
São Paulo e serão entre-
gues, oficialmente, nesta 

sexta-feira, dia 26 de ju-
lho, ás 15horas, na Praça 
do Pinho Bravo. As novas 
viaturas serão utilizadas 
para atender ocorrências 
locais e constituem uma 
antiga reivindicação da 
Corporação que agora se 
torna realidade. Logo após 
a cerimônia será realiza-
da, em uma casa de shows 
das imediações, a segun-
da simulação de incêndio 

da Temporada. A Primei-
ra aconteceu no dia 28 
de junho. O treinamento 
envolverá, além dos bom-
beiros, policiais militares, 
servidores da Secretaria 
de Saúde e da Guarda Ci-
vil Metropolitana. Servi-
ço: Entrega de Resgate e 
Caminhão para os Bom-
beiros; Data: 26 de Julho; 
Local: Praça do Pinho 
Bravo; Horário: 15horas.
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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.

Miscelânea
Curiosidades
O teatro mais antigo em atividade no Brasil é o de Ouro Preto, em Minas Gerais, que 
está em funcionamento desde 1769.
A Bandeira Brasileira hasteada na Praça dos três Poderes, em Brasília, é a maior 
bandeira hasteada no mundo. Por não suportar o vento e rasgar, ela é substituída 
mensalmente. Cada mês um estado brasileiro diferente é responsável pelos custos da 
nova bandeira. 
Nos rios amazônicos, já foram descobertas 1.500 espécies de peixes, mas estima-se 
que exista pelo menos o dobro. Isso é quinze vezes mais do que todas as espécies de 
peixes encontradas nos rios da Europa.
O petróleo foi encontrado no Brasil pela primeira vez em 1939, em Lobato, próximo 
a Salvador, no Estado da Bahia.
Foi um sergipano radicado na França o criador do primeiro cartaz de propaganda de 
um filme. Cândido de Faria fez em 1902 o cartaz do filme “Les Victimes de l’Alcco-
lisme”, inspirado na obra de Emile Zola.
Os chimpanzés e os golfinhos são os únicos animais capazes de reconhecerem a si 
mesmo na frente de um espelho.
Rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite.
40% dos telespectadores do Jornal Nacional dão boa noite ao apresentador no final.
Se você espirrar com muita força pode partir uma costela.
Todos os porcos espinhos flutuam na água.
Cabem cerca de 70 gotas em uma colher de chá.
A maioria dos batons possuem em sua composição escamas de peixe.
Por dia, os seres humanos piscam de 15 a 20 mil vezes.
Seu polegar é do comprimento do seu nariz.
Se dormirmos em média 8 horas por noite, aos 40 anos teremos dormido 13 anos.
16% das mulheres nascem loiras e 33% das mulheres são loiras.
Quando você refrigera alguma coisa, você não está fazendo com que elas se Forné 
fria, e sim, retirando o calor.
O material mais resistente criado pela natureza é a teia de aranha.

Humor
Dois matutos proseiam:
- Zé! Vamu brincá di antônimu?
- O que ocê falô?
- Brincá di antônimu! Qué dizê, uma coisa contráia da ôtra! Pur ixemplu: arto e baxo, 
forti e fraco...
- Ah, intindi! Intão vâmu sô!
- O qui vai valê?
- Uma cerveja... Eu cumeçu, são cincu prigunta. O premêro qui errá, paga.
Começaram a brincadeira:
- Gordo? - Magro!
- Hômi? - Muié!
- Verdi? - Verdi? Não sinhô, Verdi é cor e num tem antônimu, não!
- Craro qui tem! - Quár? - Maduro!
- Ai, perdi a aposta! Vâmu di novo, valendu ôtra cerveja? Mas dessa veiz eu cumeçu!
- Podi cumeçá!
- Saúdi? - Duença!
- Moiádu? - Seco!
- Agora ocê vau vê só, fidumaégua! Qué vê só?
- Fumu? - Não, não! Peraí, peraí... Fumo num tem antônimu!
- Craro qui tem, uai! - Intão, diz aí, qualé o antônimu de fumu?
- Vortemu, uai!

Mensagens
A parábola da rosa
Um certo homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente e, antes que 
ela desabrochasse, ele a examinou. Ele viu o botão que em breve desabrocharia, mas 
notou espinhos sobre o talo e pensou: Como pode uma linda flor vir de uma planta 
rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a 
regar a rosa e, antes que estivesse pronta para desabrochar, ela morreu. Assim é com 
muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa: as qualidades dadas por Deus e 
plantadas em nós crescendo em meio aos espinhos de nossas falhas. Muitos de nós 
olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos deses-
peramos, achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Nós nos recusamos a 
regar o bem dentro de nós e, consequentemente, isso morre. Nós nunca percebemos 
o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesma. Alguém 
mais deve mostrá-las a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou 
conquistar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras 
pessoas. Esta é a característica do amor, olhar uma pessoa e conhecer suas verdadei-
ras faltas. Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua 
alma e ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. Se nós 
mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim 
elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes.

Pensamentos
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move toda a matéria do mundo.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final. 
O que é verdadeiramente imortal é ter desistido de si mesmo.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Podemos dar uma segunda chance, mas nunca uma terceira.
Sobre o que não se sabe falar, deve-se calar.
As mulheres fazem as malas, mas quem as carrega somos nós.
Confiar é uma prova de coragem e ser fiel é uma prova de amor.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Quem tem atitudes rígidas tem mais dificuldade para sorrir.
É triste ter por amizade àquela que se tem por amor.
O difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como vinho, melhoram com o tempo.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave á a água donde a correnteza é profunda.
Quem vive temeroso nunca está livre.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

Confira as vagas do 
PAT de Caraguatatuba 

desta semana
Confira as vagas disponí-
veis no Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT) desta se-
mana. O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais. Auxiliar de Lim-
peza, Oficial de Serviços 
Gerais, Marceneiro, La-
vador de Veículos, Gar-
çom, Auxiliar de Cozinha, 
Empregado Doméstico, 
Analista de Crédito, Ven-
dedor Pracista (Possuir 
Veículo Próprio), Carpin-
teiro de Obras, Mecânico 

de Automóvel, Soldador, 
Motoboy, Salgadeiro, 
Programador de Internet, 
Motorista de Perua (Pos-
suir Veículo Próprio),  
Dedetizador, Supervi-
sor de Recepção de Ho-
tel, Manicure, Pedreiro, 
Encarregado de Obras, 
Armador de Ferragens, 
Azulejista, Costureira, 
Auxiliar de Dentista, Pi-
zzaiolo, Atendente de Te-
lemarketing, Confeiteiro, 
Auxiliar de Faturamento, 
Operador de Empilhadei-

ra, Cozinheiro Geral, Ele-
tricista de Manutenção,  
Trabalhador Rural, Auxi-
liar Administrativo, Au-
xiliar de Contabilidade. 
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.

Sol volta na sexta, mas 
frio permanece até o 

fim da semana
O sol deve dar as ca-
ras novamente nesta  
sexta-feira (26) em toda 
a região, mas o frio per-
manece. De acordo com 
o o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), 
a temperatura cai nessa 
época devido a uma mas-
sa de ar frio passa pe-

las regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste do país. 
Para as cidades da Região  
Metropolitana do 
Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira o cenário será 
o mesmo, com tempera-
tura máxima de 15 graus 
amanhã, e que deve apre-

sentar ligeira elevação no 
sábado. O CPTC/INPE 
prevê sol entre nuvens pela 
manhã e temperatura mí-
nima de 8 graus. Em Cam-
pos do Jordão e cidades 
da Serra da Mantiqueira,  
a temperatura terá en-
tre mínimas de 3 e má-
ximas de 10 graus.
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Coro regional vai
cantar na missa com o 

Papa
O coro da ACVAP – 
Associação de Coros do 
Vale do Paraíba- estará 
se apresentando hoje na 
missa de Aparecida com 
o Papa Francisco. Esse 
coro foi convidado junto 
com outros que compõem 
um seleto grupo de corais 
como o coro da Basílica 
de Aparecida e o coro In-
fanto Juvenil do Projeto 
Pemsa(Projeto de Educa-
ção Musical do Santuário). 
O coro da Acvap foi se-
lecionado por reconhe-
cimento ao seu esforço 
na divulgação da quali-
dade musical dos demais 
grupos corais da região. 
É um coro semiprofissio-
nal que recebe pessoas de 
todo o Vale para ensaiar 
e se apresentar, levando a 
boa musica por onde pas-
sa. Para a apresentação de 
hoje, o coral da Acvap en-

saiou exaustivamente. O 
objetivo é agradar o Papa 
Francisco, tornando-se 
uma das atividades ines-
quecíveis desta viagem do 
Papa ao Brasil. A Acvap 
(Associação de Coros do 
Vale do Paraíba) entidade 
civil de direito provado 
sem fins lucrativos enquan-
to instituição, foi fundada 
em 28 de janeiro de 2011 
e visa atender aos grupos 
de musica coral no Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira.
Durante o curto período 
em que atua, a entidade 
vem desenvolvendo tra-
balho totalmente volta-
do ao público da música 
coral, seja ele infantil, 
juvenil, adulto ou coros 
de 3ª Idade. A instituição 
promove anualmente um 
encontro de Coros nas 
dependências da Facul-

dade Anhanguera, par-
ceira da Acvap, também 
mantém um coro semi-
profissional que funcio-
na aos sábados de ma-
nhã nas dependências da  
“A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias”
(Igreja dos Mór-
mons) situada á ave-
nida Nove de Julho, 
286 centro –Taubaté. Par-
ticipa do Encontro de Co-
ros em Lorena todo final 
de ano, encontro esse re-
conhecido pela sua im-
portância mesmo fora do 
estado de São Paulo. A 
Acvap também procura 
se apresentar em Asilos, 
Hospitais, escolas, orfa-
natos e entidades diver-
sas, defendendo assim 
uma política de inclusão 
musical ao qual a AC-
VAP julga ser de gran-
de valia na vida humana.

Diretoria da ADC Ford 
Futsal/ Taubaté faz 
balanço positivo do 
primeiro semestre

Um primeiro semestre 
praticamente impecá-
vel. Assim pode resu-
mir a campanha da ADC 
Ford Futsal/ Taubaté nos 
três campeonatos dis-
putados até o momento.
“Melhoramos em relação 
a 2012. Conseguimos atu-
ar nas três competições 
de maneira consistente. 
Dos torneios que perde-
mos, vendemos muito 
caro a derrota, por pouco 
não ganhamos tudo o que 
disputamos”, ressaltou 
Alan Victor Oliveira, pre-
sidente do clube. Além 
do título inédito no Cam-
peonato Metropolitano,  
que teve a artilharia co-
mandada pelos pivôs 
Raphinha e Fabinho, o 
Taubaté conquistou a ter-
ceira colocação nos Jo-

gos Regionais – 1ª Divi-
são e na Copa Vanguarda. 
Ao todo, foram 27 par-
tidas, sendo 23 vitórias,  
três empates e ape-
nas uma derrota nos 
primeiros seis meses.
“No Metropolitano, perde-
mos apenas uma partida. 
Nas outras competições, 
ficamos em terceiro, po-
rém invictos. Nas duas 
semifinais não fomos der-
rotados no tempo normal 
e enfrentamos equipes que 
disputam a Liga Nacio-
nal. Fizemos excelentes 
jogos de altíssimo nível”, 
explicou André Coutinho, 
diretor de futsal. Neste 
segundo semestre, ADC 
Ford vai brigar por mais 
dois títulos para a cidade: 
Jogos Abertos do Interior 
e Campeonato Paulista 

A2. O que depender da 
diretoria, os torcedores 
terão motivos para co-
memorar. “Acredito que 
vamos chegar nas finas e 
levantar pelo menos mais 
um troféu”, completou 
Coutinho. De acordo com 
o presidente, a palavra 
dedicação não vai faltar 
aos atletas.“Muito empe-
nho e concentração. Tudo 
está caminhando confor-
me planejado e esperamos 
chegar a elite do futsal 
paulista em breve”, com-
pletou Oliveira. O time da 
ADC Ford Taubaté tem o 
apoio da Top 10 Assesso-
ria em Comunicação Es-
portiva, Secretaria de Es-
portes e Lazer de Taubaté, 
Clean Car, Renato Osório 
Nutrição, Academia Elia-
ne Indiani e RT Sports.

IV Conferência
de Assistência Social 
acontece em Taubaté
A cidade de Taubaté será 
sede da IV Conferência 
Municipal de Assistência 
Social. O evento acontece 
hoje, quinta-feira, dia 25, 
das 18h30 às 21h30, e sex-
ta-feira, 26, das 8h às 17h. 
A Conferência tem como 
tema “A Gestão e o Finan-
ciamento da Efetivação do 
SUAS”, e é uma realização 
do CMAS - Conselho Mu-
nicipal de Assistência So-
cial de Taubaté. Nos dois 
dias de evento, serão de-
batidas seis questões fun-

damentais que permeiam o 
tema: O Cofinanciamento 
Obrigatório da Assistência 
Social, Gestão do SUAS: 
Vigilância Socioassisten-
cial; Processos de Plane-
jamento, Monitoramento e 
Avaliação; Gestão do Tra-
balho; Gestão dos Servi-
ços; Programas e Projetos; 
Gestão dos Benefícios no 
SUAS e Regionalização. 
A Conferência de Assis-
tência Social é um espa-
ço de caráter deliberativo 
onde é debatida e avalia-

da a Política de Assistên-
cia Social no município. 
Também são propostas 
novas diretrizes para con-
solidar e ampliar os direi-
tos socioassistenciais da 
população mais carente. 
Serviço: Data e: 25 e 26 
de julho (quinta e sexta-
feira, 26,. Horário: dia 25: 
das 18h30 às 21h30 dia 
26: das 08h às 17h Local: 
Faculdade Anhanguera - 
Unidade I Avenida José 
Olegário de Barros, 45 - 
Vila das Graças - Taubaté.

Papa promete
retornar ao Brasil

em 2017
Após celebrar missa em 
português na Basílica do 
Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Apareci-
da, o papa Francisco fez o 
sinal da cruz, abençoando 
os fiéis, em espanhol. O 
pontífice prometeu retor-
nar à basílica em 2017, 
quando completam-se 300 
anos do encontro da ima-
gem de Nossa Senhora 
Aparecida no Rio Paraíba. 
O papa Francisco desem-
barcou na Basílica do 
Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida 
ontem, dia 24, por vol-
ta das 10:15h. Cerca de 
200 mil fieis aplaudiram, 
cantaram e saudaram o 
pontífice com bandeirolas 
brancas. Do lado de fora, 
fieis ainda aguardam em 
longas filas e debaixo de 
chuva para entrar na basí-
lica. A missa começou às 
11h e, ao término, o papa 
Francisco foi até a Tribu-
na Bento XVI, que fica na 
parte de fora da basílica, 
para dar a bênção aos de-
votos.Depois ele deixou 
o Santuário Nacional em 
direção ao Seminário Bom 
Jesus, percorrendo as ruas 
da cidade no papamóvel. 
Por volta das 16h ele en-
cerrou a visita em Apare-
cida. Esta é a terceira vi-
sita de um papa a cidade. 
João Paulo II esteve neste 
local, em 1980 e Ben-
to XVI, em 2007. Nesse 
mesmo ano, o cardeal Jor-

ge Mário Bergoglio, hoje 
papa Francisco, participou 
em Aparecida da 5ª Con-
ferência Episcopal Latino
-Americana. Papa Fran-
cisco destaca três posturas 
necessárias aos cristãos na 
primeira homilia no Brasil. 
Na primeira ho-
mília no Brasil,  
o papa Francisco trouxe 
três mensagens aos mi-
lhares de fiéis que acom-
panham sua visita ao país. 
"Devemos seguir três sim-
ples posturas: conservar a 
esperança, deixar se sur-
preender por Deus e viver 
na alegria", disse o pontí-
fice que rezou a missa em 
português. A leitura esco-
lhida para a celebração foi 
a passagem em que Jesus 
faz o seu primeiro milagre, 
ao transformar água em vi-
nho. O pontífice destacou 
que diante das dificulda-
des enfrentadas é preciso 
seguir confiante da presen-
ça de Deus. Ele ressaltou 
ainda o fascínio que "o di-
nheiro, o poder, o sucesso e 
o prazer" exercem na vida, 
especialmente dos mais jo-
vens. "Nossos jovens não 
precisam de coisas, mas, 
sobretudo, de valores ima-
teriais, que são a memória 
de um povo, o coração de 
um povo", declarou. O 
papa falou ainda da força 
da juventude como motor 
para a sociedade e para a 
Igreja. O santo padre citou 
a passagem lida no evan-

gelho e a história de Nossa 
Senhora Aparecida para 
destacar a importância de 
se deixar surpreender por 
Deus. Ele recebeu como 
presente a imagem da 
santa, que é padroeira do 
Brasil, antes da celebra-
ção. "A história desse san-
tuário serve de exemplo. 
Aqui, em um lugar de 
pesca infrutífera, todos os 
brasileiros podem se sentir 
filhos de uma mesma Mãe. 
Deus sempre surpreende, 
como vinho novo. Sempre 
nos reserva o melhor. Ele 
pede que nos surpreenda-
mos pelo seu amor", disse.
Por fim, papa Francisco 
falou sobre a alegria que 
devem emanar os cristãos. 
"Os cristãos nunca devem 
estar tristes. Deus nos 
acompanha e temos uma 
Mãe que sempre intercede 
pela vida dos seus filhos. 
Se estivermos verdadeira-
mente próximos de Cristo 
e sentirmos o quanto Ele 
nos ama, isso contagia-
rá quem estiver do nosso 
lado", declarou. Após as 
celebrações em Apareci-
da, o papa almoça com o 
séquito papal, os bispos 
da Província Eclesiástica 
de Aparecida e estudantes 
do Seminário Bom Jesus, 
localizado na cidade. O 
pontífice retornou ao Rio 
de Janeiro, onde ainda 
participa de uma visita ao 
Hospital São Francisco 
da Providência de Deus.

Lobo-guará é
devolvido à
 natureza

O lobo guará que foi re-
centemente encontrado 
nas imediações da Aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso e que se encontra-
va no Abrigo Municipal 

foi devolvido à natureza, 
no dia 15 de julho, numa 
operação realizada em 
conjunto entre as equi-
pes da Polícia Ambiental, 
Abrigo Municipal, Depar-

tamento de Meio Ambien-
te e Parque Municipal do 
Trabiju. O lobo foi solto 
no Parque Trabiju, local 
apropriado para sua espé-
cie, que está em extinção.

Pinda promove
inclusão digital e
oferece cursos de

capacitação
Os moradores de Pinda-
monhangaba têm a opor-
tunidade de participar de 
cursos de informática e 
de capacitação, com o ob-
jetivo de preparar ainda 
mais os munícipes para a 
inclusão no mercado de 
trabalho, extinguindo a ex-
clusão digital. Estas ações 
são desenvolvidas pelo 
Acessa São Paulo, progra-
ma de inclusão digital do 
Governo do Estado de São 
Paulo, em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. As atividades 
ocorrem no bairro do Ri-
beirão Grande e nas bi-

bliotecas públicas do bair-
ro Bosque e de Moreira 
César. O atendimento é de 
segunda a sexta-feira das 
13 às 19 horas no Ribei-
rão Grande e nos demais 
locais, das 8 às 17 horas. 
Para fazer os cursos, os in-
teressados devem procurar 
uma das unidades e apre-
sentar o RG. São disponi-
bilizados sete computado-
res em cada unidade, cinco 
com acesso à internet, um 
para uso do monitor e um 
servidor Linux, que geren-
cia o sistema. A procura 
média no Acessa SP do 
bairro Bosque é de 40 usu-

ários por dia, em Moreira 
César é de 50 usuários por 
dia. A unidade do Ribeirão 
Grande está sendo reaber-
ta. Os cursos são desen-
volvidos por meio de uma 
parceria com o Sebrae e 
Banco do Povo. As aulas 
são online e há opções de 
capacitação em empre-
endedorismo, finanças, 
marketing, recursos huma-
nos e gestão estratégica. 
Cada curso possui carga 
horária equivalente a três 
horas e o aluno tem até 
15 dias para completá-los. 
Após a conclusão é possí-
vel imprimir o certificado.
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Tremembé vai receber 
mais dois caminhões 
coletores para auxiliar 

na limpeza pública

O Prefeito Marcelo Va-
queli assinou na última 
quarta feira (17) um con-
vênio junto a Secretaria de 
Planejamento e Desenvol-
vimento Regional, no va-
lor de R$ 590.000,00 para 
viabilizar a aquisição de 
dois caminhões coletores 
de lixo. São veículos zero 
Km, trucados com equi-
pamentos de transporte e 

equipados com sistema 
roll on roll off e com ca-
çamba de 30 m3. Os cami-
nhões foram conquistados 
através de um pedido feito 
pelo Prefeito Municipal 
junto a COREVALI  (Co-
ordenadoria da Região do 
Vale do Paraíba e Litoral) 
e ao Coordenador Luiz 
Henrique Righeti. Segun-
do o Prefeito, os novos 

veículos de coleta de lixo 
irão colaborar efetivamen-
te para a saúde e limpe-
za pública no município. 
“Estamos aqui toman-
do medidas para garantir 
ao povo tremembeense 
uma cidade mais limpa 
e também poder propor-
cionar uma qualidade de 
vida melhor aos morado-
res" - finalizou Vaqueli.

Nota de esclarecimento 
da prefeitura municipal 
da estância turística de 

Tremembé
A PREFEITURA MUNI-
CIPAL vem por meio des-
ta, esclarecer a população 
sobre o fim do convênio 
com o Hospital Bom Je-
sus. O Hospital Bom Jesus 
é uma entidade privada, 
particular, portanto não 
depende apenas de recur-
sos da Prefeitura para se 
manter e tem condições 
de obter recursos próprios 
para seu funcionamento, 
como por exemplo, fazer 
convênio com o SUS,  con-
vênio com planos de saúde 
e ainda atendimento a par-
ticulares, além de contar 
com doações da popula-
ção. O Convênio que era 
mantido tinha um valor to-
tal de R$ 664.000,00 para 
atender cinco projetos: 
saúde da família; médicos 
especialistas; lavagem de 
roupa e fornecimento de 
alimentação; pronto aten-
dimento, clínica médica e 
maternidade. Nos projetos 
de saúde da família e de 
contratação de médicos 
especialistas o hospital 
somente atuava como pa-
gador de salário, ou seja, 
uma terceirização de mão 
de obra. Estes projetos não 
foram negociados e termi-

naram em 15.07.2013. No 
projeto de pronto atendi-
mento a Prefeitura propôs 
continuar com o Hospital 
Bom Jesus, pagando um 
total de R$ 237.000,00. 
Quanto ao atendimento 
de clinica médica e ma-
ternidade, foi necessário 
apresentar proposta para 
compra de serviços de par-
tos e internações, porque 
o convênio que existia es-
timava que fossem feitos 
60 partos e 40 internações 
por mês, estimando um to-
tal de 100 procedimentos 
por mês, ao custo de R$ 
149.777,30, no entanto, a 
média mensal real utiliza-
da por mês era em torno de 
09 partos e 16 internações. 
Assim, pagava-se por uma 
estimativa de 100 proce-
dimentos, quando se tinha 
realizado em torno de 25 
ao mês, ou seja, 75 pro-
cedimentos não eram uti-
lizados, mas eram pagos. 
A Prefeitura apresentou 
proposta para o hospital 
para comprar o serviço, 
sendo 10 partos por mês 
a R$ 1.545,00 cada um e 
20 internações por mês 
a R$ 1.747,00 cada uma, 
totalizando R$ 50.203,00. 

Se houvesse necessidade 
de realizar mais partos e 
internações mês, a Prefei-
tura aumentaria o número 
de procedimentos e paga-
ria as diferenças, ou seja, 
a Prefeitura iria pagar so-
mente o que de fato fosse 
utilizado.  Esta proposta 
não foi aceita pelo Hospi-
tal Bom Jesus e o convênio 
extinguiu em 15.07.2013. 
Deve ser esclarecido tam-
bém que para fazer um 
novo convênio, o hospital 
teria que estar em dia com 
o INSS e o FGTS.  No en-
tanto, isso não aconteceu 
e não foi apresentada cer-
tidão negativa de débitos 
do INSS e de regulariza-
ção com o FGTS dos em-
pregados, até 15 de julho 
de 2013. Por acordo com 
a administração anterior, 
desde 2012 o dinheiro 
para recolher o INSS dos 
empregados não foi repas-
sado, o INSS não foi pago 
e o FGTS dos empregados 
não foi recolhido, em pre-
juízo aos funcionários. A 
Prefeitura não pode, por 
determinação da lei, fazer 
convênio com qualquer 
empresa que não tenha os 
documentos acima em dia.

Neste mês tem doação 
de Mudas no Viveiro

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, realiza a doa-
ção de mudas de árvores 
nativas e frutíferas, so-
mente para moradores da 

área rural, chácaras e sí-
tios, no Viveiro Municipal. 
A doação será realizada 
nos dias 25 e 26 de julho,  
para os 30 primeiros in-
teressados, que deverão 
retirar senha mediante 

apresentação de compro-
vante de endereço. As 
mudas serão entregues 
das 8 às 10h30. Cada 
pessoa poderá retirar até 
14 mudas, sendo 12 na-
tivas e duas frutíferas.

Festival raíz em
Pindamonhangaba

neste final de semana

O XII Festival de Interpre-
tação da Música Sertaneja 
“LUIZ CARLOS CAR-
DOSO”  é promovido pela 
Prefeitura  Municipal de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura e tem  como ob-
jetivo incentivar a música 
sertaneja, revelar  novos 
talentos e  promover o inter-

câmbio artístico cultural. 
O Festival será realizado 
nos dias 27 e 28  julho de 
2013,  as 18 horas,   no 
páteo da Arteduvale,   an-
tiga Estação de Ferro  
Central do Brasil, inte-
grando as festividades do 
Aniversário da Cidade. 
O interessado poderá fa-
zer sua inscrição, em fi-

cha própria, até o dia 
19 de julho de 2013,  
através do e-mail cul-
t u r a . p i n d a m o n h a n -
g a b a @ h o t m a i l . c o m ,  
ou  no Departamento de 
Cultura: Rua   Dr. Cam-
pos Salles, nº 530, São 
Benedito, 12422-020  Pin-
damonhangaba, das 8h 
as 17h,  de 2ª a 6ª feira.

Nota à Imprensa:
Normalização do atendimento 

de exames em Taubaté
Normalização do aten-
dimento de exames 
na Policlínica de Ima-
gens e PAMO Central. 
A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretária de 
Saúde e Secretaria de Fi-
nanças, informa que os 
atendimentos feitos pela 
empresa Provisão, con-

tratada para a realização 
de exames de Ultrassom, 
Raio X e Mamografia 
na Policlínica de Ima-
gens e PAMO Central ,  
foram normalizados. Na 
manhã de hoje os aten-
dimentos foram suspen-
sos pelos prestadores 
que alegaram falta de 

pagamento, informa-
ção que não procede. 
Os pagamentos são rea-
lizados mediante confe-
rencia de notas e laudos 
dos exames, ação que 
foi implantada no inicio 
desta administração para 
melhor controle e lisura 
na prestação do serviço.

Governo anuncia
transporte rodoviário esta-
dual gratuito para o idoso

Uma boa notícia para a 
melhor idade do Estado de 
São Paulo. O governador 
Geraldo Alckmin anun-
ciou ontem, dia 23, medi-
da que garante duas passa-
gens gratuitas para idosos 
em 2.800 ônibus intermu-
nicipais. Para assegurar 

seu direito nos 670 itine-
rários, pessoas com mais 
de 60 anos devem realizar 
a reserva com ao menos 
24 horas de antecedência 
e comprovar a idade com 
a apresentação de um do-
cumento de identidade. O 
projeto de lei, que é uma 

iniciativa da Artesp (Agên-
cia Reguladora de Servi-
ços Públicos Delegados de 
Transporte do Estado de 
São Paulo), atinge ao me-
nos cerca de 3,4 milhões 
de passageiros com mais 
de 65 anos que já utili-
zam transporte rodoviário.


