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Municípios
        23º Ano
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de

Tremembé
        24º Ano

Aconteceu no último dia 
15 de junho 2013, na Câ-
mara Municipal, uma ses-
são solene comemorando 
o aniversário da cidade 
(153 anos), juntamente no 
dia do padroeiro da cida-
de . Durante a sessão três 
importantes personalida-
des políticas da história 
recente de nosso municí-
pio foram homenageados 
pelas suas contribuições 
para o desenvolvimento 
do município, que fez com 
que todo o plenário da Câ-
mara fosse ocupado pelas 
suas famílias e amigos:  -a 
vereadora Rachel R. Car-
vajal- eleita pelo quarto 
mandato consecutivo, foi 
homenageada com o títu-
lo de CIDADÃ PINHA-
LENSE por indicação do 
vereador Anderson José 
Mendonça, que ressaltou a 
importância da contribui-
ção na luta pela construção 
de uma sociedade mais jus-
ta para a população pinha-
lense ,  -o ex prefeito José 
Augusto-  homenageado 
com o título de  HONRA 
AO MÉRITO pela indica-
ção do vereador Denilson 
Demétrio, que ressaltou 
e agradeceu pelas contri-
buições e realizações para 
o desenvolvimento nas 
duas gestões em que es-
teve a frente do executivo 
no município. - o ex vice
-prefeito Rogério de Oli-
veira- homenageado com 

o título de HONRA AO 
MÉRITO pelas indicações 
dos vereadores Anderson 
J.Mendonça e Luiz Inácio 
Batista, atual presidente da 
Câmara, que ressaltaram 
suas contribuições que 
trouxe à sociedade e ao 
município durante os oitos 
anos em que esteve como 
vice-prefeito e com a in-
dicação pelos mais de 33 
anos de serviços prestados 
à população na SABESP. 
Durante seu discurso, Ro-
gério agradeceu e deixou 
extensiva esta homena-
gem a toda a equipe de tra-
balho, a quem chamou de 
‘VERDADEIROS RES-
PONSÁVEIS”  ( funcio-
nários, secretários, vere-
adores, entidades sociais,  
amigos),  a todas as pes-
soas dos grupos de 2004 e 
2008 que tiveram as portas 
de minha casa abertas para 
transformar o nosso sonho 
de um município melhor 
em realidade, também 
principalmente aos que 
confiaram em nossas pes-
soas, em nossas palavras, 
em nossos compromissos, 
para uma melhor cidade 
com qualidade de vida.  
O empresário e proprietá-
rio da Matinal agradeceu 
o apoio dos correligioná-
rios partidários -PSB, que 
auxiliaram o município a 
conquistar verbas e recur-
sos para as transformação 
que a cidade sofreu nos 

últimos anos, juntamente 
com a secretária de Turis-
mo de Estado São Paulo, 
com recursos do DADE 
para as revitalizações; cen-
tro da cidade, praça da ma-
triz, mirante do cruzeiro, 
sinalização turística , ci-
clovia, pista de caminhada 
e outras realizações,  lem-
brou muitas realizações 
conquistadas nos anos em 
que esteve na SABESP, 
agradecendo aos respon-
sáveis por firmar as parce-
rias que possibilitaram as 
melhorias no saneamento 
básico do município, na 
expansão do tratamento 
de esgoto nos bairros pe-
dregulho e cassununga, 
na expansão do tratamen-
to de água nos bairros  
José da Rosa, Mouras, 
 Cristal, Joaquim Al-
ves, Sertãozinho,  
Barreiro e outros prolon-
gamentos de rede de água , 
 rede coletora de esgo-
to e instalação de no-
vos reservatórios ao 
longo do município. 
Finalizando  suas palavras 
o agradecimento a Deus 
por estar reunido ao lado 
de pessoas que fazem par-
te da história de sua vida, 
 principalmen-
te a sua família,  
sua esposa Terezinha L.C. 
O l i v i e r a ,  
seus filhos;  
Luiz Fabiano, Rogério e 
Débora.

SESSÃO SOLENE EM  
SANTO ANTONIO DO  

PINHAL, HOMENAGEA  
PERSONAGENS POLÍTICOS DE 

SUA HISTÓRIA.

No próximo dia 2 de julho, 
o Fundo Social de Cara-
guatatuba realiza o “Gran-
de Bazar de Inverno”, no 
Centro de Referência da 
Melhor Idade (Cremi), 
Jardim Jaqueira, próximo 
da Rodoviária, das 18h às 
21h. O público terá a opor-
tunidade de adquirir arti-
gos variados como roupas 
e acessórios novos e usa-
dos, mantas e cobertores, 
entre outros produtos. O 

valor arrecadado nesse en-
contro solidário será rever-
tido para a compra de itens 
que compõem o enxoval 
de bebê. De acordo com 
Marli Fernandes, respon-
sável pelo Fundo Social, 
cada kit bebê será com-
posto de cobertor, toalha 
de banho macacão com pé, 
calça com pé, body, camisa 
de manga comprida, sapa-
tinho, fraldas de pano de 
boca, fraldas descartáveis. 

“Os kits serão distribuí-
dos para famílias carentes, 
cadastradas na secreta-
ria de Assistência Social.  
Contamos com a parti-
cipação da comunida-
de nessa ação impor-
tante”, afirmou Marli.  
S e r v i ç o ;  
 Centro de Referência da 
Melhor Idade (Cremi) - 
Rua Jorge Burihan, 30 - 
Jardim Jaqueira. Tel. 3882-
5441.

Caraguá: Fundo Social 
de Solidariedade  

promove Bazar de  
Inverno
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1. Coxinha Lanches (0xx12)3674-4238 – 
Tremembé

2. Tonhão Tintas Tremembé

3. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-
3674 - Tremembé

4. Spaço Maria Dulce

5. Casa de ração Aveinda (Neto)

6. Botequim Maricota site: www.bote-
quimmaricota.com.br

7. Pizzaria Migoto Dellivery – 
(0xx12)3672-1869

8. Suzana Lanches e Pastéis – (0xx12) 
9158-0992

9. Curso de Inglês Particular “Professo-
ra Renata Amaral” (0xx12) 3674-1502 
(0xx12) 8130-4279

10. O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-3950

11. Ricci Modas Masculina (Galeria Tre-
membé) TEL: 3674-2085

12. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz

13. Paolla Calçados (0xx12) 3674-3950

14. Marcellus Calçados (0xx12)3674-
3144
15. F.J.P. Assessoria Contábil

16. Primus Borracharia (Carlos Japonês) 
(0xx12) 3672-2448 e 9155-6688

17. Banca Avenida (Marcelo) 

18. Laércio Vargas

19. K-Britos Lanches

20. Don-Sabor Pizzaria Dellivery 
(0XX12) 3674-2967 e 9250-5669 

21.  Vereador Adriano Santos (Câmara 
Municipal de Tremembé) 

22. Livraria Nova Jerusalem (0xx12)9129-
1893 – Pastor Saulo

23. Vintage Moda Feminina – (0xx12) 
3672-5388

24. Jubal Eevntos (Flávio Pai e Filho) – 
(0xx12) 3672-3898 e 3672-1510

25. Companhia Biro-Biro de Eventos – 
(0xx12) 9709-5456

26. Bazar Marili – (0xx12) 3672-1986

27. Edd Tatoo – (0xx12) 9114-9685

28. Gisele Ramalho Fashion Hair (0xx12) 
3672-4289

29. Pizzaria Jardins (0xx12) 3674-2004

30. Bar do Fio (0xx12) 9242-5893

31. Du Espeto (0xx12) 3672-6148

32. Clemente Vice Prefeito da Estância 
Turística de Tremembé – www.tremembe.
sp.gov.br

33. J-Boni Massagem anti-stress em prol 
da reforma da Basílica do Senhor Bom 
Jesus (Classi-Gazeta)

34. Neusa Amaral Modas (0xx12) 3672-
4737.
35. Matec Usinagem E Tecnologia 
(0xx12) 3672-5200

36. Auto Mecânica Marquinho (0xx12) 
3674-2270

DIAGRAMAÇÃO DE  
PATROCINADORES 

CULTURAIS DA  
COLUNA HUMOR DO  

PEDRÃO PARA JULHO 
DE 2013:
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A SUA SESSÃO DE CLASSIFICADOS  
PARA ANUNCIAR: (0XX12) 9738-3613 + MENSAGEM SMS  

PEDRÃO SIMÕES

Trabalhos sociais
J-Boni Fisioterapeuta faz massagens anti-stress em prol do projeto Restau Reforma 
da Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé – aos sábados das 9:00 as 13:00 na 
Paróquia do Senhor Bom Jesus em Tremembé: valor do serviço R$10.00

Nos dias 7, 8 e 9 de junho, 
aconteceu na Praça Geral-
do Costa o 1º Arraial da 
Educação promovido pela 
secretaria de educação da 
Prefeitura de Tremembé. 
Alunos de Todas as Esco-
las de Educação Infantil 

apresentaram suas qua-
drilhas junto de seus pais, 
professores e responsáveis. 
Alem da festa, as escolas 
apresentaram suas barra-
cas de comes e bebes. E 
para abrilhantar suas noites 
de apresentações, a festa 

contava com  shows serta-
nejos.  Uma festa familiar,  
alem da Festa do Arroz e 
o Carnaval 2013, esta foi 
a melhor festa promovida 
pela atual administração! 
PARABENS OS ENVOLVI-
DOS NESTE EVENTO!!

ARRAIA DA  
EDUCAÇÃO BATE  

RECORDE DE PÚBLICO EM 
TREMEMBÉ

Oficina de Dança – Jazz – Sede do Pro-
jeto Fazendo Arte –  Idade: de 10 a 17 
anos.
Dias: 15 e 22 de julho – 14h às 15h

Oficina de Sapateado – Sede do Projeto 
Fazendo Arte – Idade: de 8 a 12 anos.
Dias: 17 e 24 de julho – 14 às 15h

Oficina de Ritmos Brasileiros – (per-
cussão, bateria e instrumentos musicais 
diversos)
Local: Praça da Estação -  Idade: a partir 
de 8 anos (para pais e filhos).

Dias: 8 e 15 de julho – 09h às 11h
12 e 19 de julho – 14h às 16h.

Oficina de Dança de Rua – Praça da 
Estação – Idade: a partir de 7 anos, todas 
as faixas etárias.
Dias: 18 e 25 de julho – 8:30h às 11:30h 
e das 14h às 17h

Oficina de Hip Hop – Praça da Estação – 
Idade: a partir de 7 anos, todas as faixas 
etárias.
Dias: 12 e 26 de julho – 9h às 11h e das 
14 às 17h.

Oficina de Modelagem – Praça da Esta-
ção – Idade: a partir de 7 anos, todas as 
faixas etárias.
Dias:9 e 16 de julho – 9h às 11:30h e das 
14h às 16:30h.

Oficina de Maquiagem Recreativa – Pra-
ça da Estação – Idade: a partir de 7 anos.
Dias: 18 de julho – 9h às 11h e das 14h 
às 16h.

Oficina de Alongamento – Sede do 
Projeto Fazendo Arte – Idade: mães de 
alunas do Projeto e senhoras da comuni-
dade.

Dias: 16 e 18 de julho – das 16:30h às 
17:30h e das 17:30h às 18:30h

23 e 25 de julho – das 16:30h às 17:30h e 
das 17:30h às 18:30h.
Oficina de Mix Instrumental (Guitarra, 
baixo elétrico, cavaquinho e viola caipira) 
– Idade: a partir de 8 anos, todas as faixas 
etárias.
Dias: 11 e 15 de julho – 9h às 11h e das 
15h às 17h – Praça da Estação

Dias: 16 e 18 de julho – 9h às 11h e das 
15h às 17h – Praça da Basílica do Bom 
Jesus.

Oficina de Artes e Artesanato – Sede do 
Projeto – Idade: mães de alunos do Projeto 
e senhoras da comunidade.
Dias: 8, 10, 15 e 17 de julho – várias tur-
mas – 8:30h às 10h e 10h às 11:30h
14h às 15:30h e das 15:30h às 17h.

Oficina de Madeiras e Metais (saxofone, 
clarinete, trompete, trombone) – Idade: a 
partir dos 9 anos, todas as faixas etárias.
Dias:15, 17 e 24 – 9h às 11h e das 15h às 
17h – Praça da Basílica do Bom Jesus

Dia: 22 de julho – 9h às 11h e das 15h às 
17h – Praça da Estação.

Oficina de Cordas (violino, viola clássi-
ca, violoncelo e contra-baixo acústico) 
– Idade: a partir de 8 anos, todas as faixas 
etárias.
Dias: 12 e 26 de julho – 9h às 11h e das 
14h às 16h – Praça da Basílica do Bom 
Jesus.

INSCRIÇÕES: de 25 de junho a 05 de 
julho ou até esgotarem as vagas.

INFORMAÇÕES: Rua Monteiro Lobato, 
50, Centro – Tel. 3672 1806 - Tremembé

O Projeto Fazendo Arte da Secretária de Educação de Tremembé, oferece 
cursos gratuitos no período de férias para os alunos e comunidade em geral.

TREMEMBÉ
PROJETO "FAZENDO ARTE" 

OFERECE
CURSOS GRATUITOS PARA 

PERÍODO DE 
FÉRIAS

A Prefeitura Municipal 
de Redenção da Serra, a 
Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnolo-
gia, oferecem a você que 
tem mais de 16 anos e 
possui a escolaridade de 
5ª serie do Ensino Funda-
mental à 3ª série de Ensino 
Médio, a oportunidade de 
capacitação profissional na 
área administrativa, com 
curso básico de qualifica-
ção profissional de Ass. 
Administrativo, através do 
Programa Via Rápida Em-

pregos. Para se inscrever 
é só entrar no site www.
viarapida.sp.gov.br e pre-
encher o questionário com 
os seus dados pessoais e 
aguardar a convocação 
(que será feita por corres-
pondência) para partici-
pação do curso. Os alunos 
selecionados receberão 
do Programa Via Rápida 
Emprego os seguintes be-
nefícios: bolsa auxílio de 
R$ 210,00 de acordo com 
a duração do curso; - sub-
sídio para transporte de 
R$ 150,00 para locomo-
ção dentro do município; 

- subsídio para lanche no 
valor de R$100,00. O pro-
cesso de seleção será reali-
zado pela Via Rápida, com 
prioridade aos candida-
tos desempregados, com 
maior idade, menor esco-
laridade, mulheres arrimo 
de família e pessoas com 
maiores encargos familia-
res. Qualquer dúvida pro-
curar a Secretaria de Edu-
cação na Escola Municipal 
Edna Regina. Início do 
curso previsto para 01 de 
agosto de 2013. Duração 
do curso três meses. Com 
carga horária de 210 horas.

Oportunidades Vagas
+ Bolsa de Estudo

Pinda define seus
representantes para 

fase regional do Mapa 
Cultural Paulista

Pindamonhangaba definiu 
os representantes da cida-
de para a fase regional do 
Mapa Cultural Paulista. A 
divulgação do resultado 
foi realizada no centro co-
munitário do Bosque, após 
as apresentações de dança 
e de música instrumental. 
Diversas autoridades es-
tiveram presentes na final 
municipal do Mapa, com 
o destaque para o prefeito 
de Pindamonhangaba. As 
apresentações de todas as 
modalidades foram reali-
zadas no centro comunitá-
rio do Bosque, no Bosque 
da Princesa e no Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina. A organização 
da fase municipal foi do 
Departamento de Cultura. 
Dança, Teatro e Música: 
Os representantes de Pinda 
na fase regional do Mapa 
são: Projeto Saindo das 
Ruas, com a coreografia 
Instinto Urbano (Dança); 
Cia TEP – Teatro Experi-
mental de Pindamonhan-
gaba, com o espetáculo 

A Farsa do Advogado Pa-
thelin (Teatro); Camerata 
Orquestra Jovem de Pinda-
monhangaba, com a peça 
Tema de Filmes – Alfred 
Newman/Nino Rota, Car-
mina Burana – Carl Orff/
Trem das Onze – Adoni-
ran Barbosa, com arranjos 
de William Anaia Bona-
fé (Música Instrumental). 
Vídeo, Fotografia e Artes 
Plásticas: Em artes visuais,  
Müller Anderson Marin 
Zeferino, com o documen-
tário Sem Roteiro (Vídeo) 
e com a obra Longa Expo-
sição: Sensações – Cres-
púsculo – Noite Chuvosa 
(Fotografia). Em Artes 
Plásticas, serão os repre-
sentantes da cidade Le-
nice Lopes da Silva, com 
as obras Pindamonhanga-
ba Princesa do Vale, Pin-
damonhangaba – Luz do 
Folclore e Memórias de 
Pindamonhangaba; Feli-
pe Callipo, com Folia de 
Reis; Mônica Coura do 
Espírito Santo Kaneshiro, 
com África e Luar Africa-
no. Essa modalidade teve 

uma menção honrosa para 
Ícaro Cícero Turra, pelo 
ensaio do artista com a 
obra Jongueiros. Conto, 
Crônica e Poesia: Em Lite-
ratura, foram classificados 
Alberto Marcondes San-
tiago, com o conto Ama-
rílis; Anamaria Jório Ro-
drigues Marcondes, com 
o conto A Menina, O Pai 
e A Mãe; Audinete Alves 
de Barros, com o con-
to Papai Noel; Giovani 
Salgado Romão, com a 
crônica Incapacidade;  
Rodrigo de Oliveira Dias, 
com a crônica O Amor: do 
Platônico ao Verdadeiro; 
Rosana Dalle Leme Celi-
donio, com a crônica Com 
ou Sem Sacola?; Giova-
ni Salgado Romão, com 
a poesia Brasil e seus Bs; 
Luiz Henrique Nascimen-
to, com a poesia Vida em 
Trânsito e Rodrigo de Oli-
veira Dias, com a poesia 
Poema, Piada ou Protesto? 
A modalidade poesia teve 
menção honrosa para Al-
tair Fernandes Carvalho, 
pela obra Rosa Esquecida.
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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  -  3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá

Miscelânea
Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

Museu Monteiro
Lobato abre inscrições 

para curso de férias
O “Projeto Lobatinhos do 
Futuro” tem como obje-
tivo manter vivo o patri-
mônio imaterial em ofici-
nas de teatro e literatura. 
Podem participar crianças 
entre 7 a 13 anos. A ins-
crição deve ser feita pelo 

pai ou responsável no Mu-
seu ou pelo telefone (12) 
3635-3234 das 14h às 17h. 
As aulas serão de 1 a 31 de 
julho, de terça à sexta-feira 
das 10h às 12h. A proposta 
visa aproveitar o período 
de férias e levar o conhe-

cimento da literatura de 
Monteiro Lobato para as 
crianças e tirá-las da frente 
da televisão e do compu-
tador. O Museu Monteiro 
Lobato, fica na Avenida 
Monteiro Lobato, s/nº 
- Chácara do Visconde.

Anhanguera realiza
concurso nacional de

bolsas de estudos
A Anhanguera Educacio-
nal realiza um concurso 
de bolsas de estudo para o 
vestibular de inverno. Se-
rão oferecidas 70 bolsas 
integrais, na modalidade 
escolhida pelo candidato, 
contemplando os cursos 
presenciais e de Educa-
ção a Distância (EAD) 
em todas as unidades 
do Grupo Anhanguera.  
Para participar do con-
curso, basta se inscrever 
no vestibular da Anhan-
guera, realizar a pro-
va e efetuar a matrícula.  
As inscrições acontecem 
até o dia 30 de julho e de-
vem ser feitas pelo site 
www.vestibulares.br. O 
critério de seleção será 
a pontuação no processo 

seletivo e a lista dos ga-
nhadores será divulgada 
no dia 20 de agosto, por 
meio do site de inscrição. 
A Anhanguera ressalta 
que os cursos de Medici-
na, Medicina Veterinária 
e Odontologia não fa-
zem parte deste concurso.  
Vantagens Anhanguera: 
atualizada com as melho-
res práticas do mercado 
de trabalho, a Anhanguera 
conta com corpo docente 
formado por professores 
com experiência de mer-
cado e programas institu-
cionais exclusivos, como o 
Programa do Livro-Texto 
(PLT), centrado na ofer-
ta de livros com até 80% 
de desconto. Considerado 
o maior programa de li-

vros do Ensino Superior 
do Brasil, incentiva a lei-
tura e combate a pirataria.  
A Anhanguera oferece cur-
sos em bacharelado e licen-
ciatura, além de cursos su-
periores de graduação em 
tecnologia, com duração 
de dois ou três anos, para 
quem busca rápida inserção 
no mercado de trabalho.  
Os cursos da Anhanguera 
são oferecidos na moda-
lidade presencial, semi-
presencial e EAD Online, 
que passa a ser oferecido 
a partir do segundo semes-
tre desse ano, em agosto. A 
oferta de cursos no forma-
to online faz parte do com-
promisso da instituição em 
democratizar o acesso à 
educação em todo o País.
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A crise financeira vivida 
pela Casa de Saúde Stella 
Maris não é uma informa-
ção nova. Porém, o pro-
blema com as finanças foi 
agravado justamente com 
a saída do Pronto Socorro 
da unidade hospitalar, con-
forme apontou uma audito-
ria realizada em setembro 
do ano passado e que foi 
contratada pelo Governo 
do Estado. Vale ressaltar 
que desde fevereiro deste 
ano, o Pronto-Socorro pas-
sou a ser municipal com a 
inauguração da Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) do Jardim Primave-
ra, que é administrada pela 
Prefeitura, através do Gru-
po Bandeirante. Os pro-
blemas que seriam enfren-
tados pela Casa de Saúde 
Stella Maris foram previs-
tos na auditoria feita pela 
empresa Valuation, contra-
tada pela Secretaria Esta-
dual da Saúde justamente 
para saber a real situação 
da entidade. Nesta época, 
inclusive, já se previa a 
criação do Pronto Socorro 
Municipal e ventilava-se a 
intenção de o Estado trans-
formar o local em Hospi-
tal Regional. “O relatório 
contém declarações, esti-
mativas, intenções e pre-
tensões quanto a eventos 
futuros e estimativas que 
estão sujeitas a condições 
de mercado, questões ju-
rídicas e regulatórias, ris-
cos, incertezas, suposições 
e eventos dependentes de 
circunstâncias futuras que 
poderão não se concretizar, 
não podendo ser assumidas 
como garantia de desem-
penho”, citou a contratada 
na auditoria. A reportagem 
teve acesso com exclusivi-
dade à auditoria, que faz 
parte dos autos judiciais 
que trata da questão do 
impasse sobre os recursos 
repassados a entidade. Em 
setembro do ano passado, 
a auditoria apurou que a 
Casa de Saúde Stella Ma-
ris possuía dois convênios 
que geravam repasses des-
tinados aos atendimentos 
hospitalares e outros qua-
tro que geravam verbas 
destinadas aos atendimen-
tos ambulatoriais, que re-
presentava algo em torno 
de R$ 1,8 milhão mensais. 
“A saída do Pronto So-
corro, mantida as outras 
receitas constantes, repre-
senta uma queda de 42% 
ou R$ 1,2 milhão ao mês. 
Por outro lado, seus custos 
cairiam em R$ 450 mil/
mês”, cita o relatório da 
empresa contratada. A con-
clusão da auditoria aponta 
que apesar dos problemas 
financeiros operacionais 
na situação atual (ou seja, 
não gera suficiente supe-
rávit operacional para pa-

gar a dívida), estes pode 
poderiam ser resolvidos 
com uma negociação entre 
Prefeitura, Casa de Saúde 
e o Estado. “Entendemos 
que é intenção irrevogável 
da Prefeitura abrir e ope-
rar o novo Pronto-Socor-
ro em Caraguá no último 
trimestre de 2012. Con-
forme nossa análise, sem 
nenhum ajuste de repasse, 
isso tende a inviabilizar a 
continuidade operacional 
da Casa de Saúde a curto 
prazo, isto nos dois cená-
rios contemplados neste 
trabalho: operando sem o 
Pronto-Socorro e operan-
do sem o Pronto Socorro, 
com referência em trau-
mas”, conclui a auditoria. 
No documento anexado ao 
processo judicial, a empre-
sa alerta sobre os riscos de 
uma transição mal feita. 
“Em reunião realizada no 
dia 21 de agosto de 2012 
com a Secretaria de Saú-
de de Caraguatatuba, bem 
como a responsável da re-
gional DRS XVII, não nos 
foi apresentado um plano 
completo de transição das 
operações de Pronto-So-
corro da Casa de Saúde 
Stella Maris para o novo. 
Até a presente data, não te-
mos conhecimento da ela-
boração de tal plano. Esta 
será uma transição delica-
da, que envolverá vários 
órgãos de saúde da região 
e que necessita intervenção 
da Secretaria Estadual da 
Saúde para que seja reali-
zada uma transição que não 
prejudique a população de 
Caraguatatuba”, conclui a 
auditoria a empresa. Re-
ceitas e Despesas; Segun-
do apontou a auditoria, 
em 2011, por exemplo, as 
receitas da Casa da Saúde 
Stella Maris foram divi-
didas da seguinte forma: 
69% do SUS, 12% de sub-
venção, 17% de particular/
convênio e 2% outros. “As 
receitas da Casa de Saúde 
cresceram uma média de 
28% ao ano, comandadas 
principalmente por um 
crescimento médio de 38% 
ao ano nas subvenções mu-
nicipais, além de cresci-
mentos de 20% ao ano nas 
receitas oriundas do parti-
cular/convênio e 16% do 
SUS”, cita a auditoria. Já 
no item custos, o documen-
to apontou, em 2011, que a 
composição dos custos foi 
feita da seguinte forma: 
46% com folha de paga-
mento, 41% com terceiros/
médicos e 13% com forne-
cedores. Mas o problema 
é apontado justamente no 
comparativo receitas/des-
pesas: enquanto as recei-
tas cresceram a uma taxa 
de 28% ao ano, os custos 
cresceram em 45% ao ano. 
“Os custos foram puxados 

por um crescimento prin-
cipalmente entre 2009 e 
2010, quando terceiros e 
médicos cresceram 122%, 
folha de pagamento 36% e 
fornecedores 69%. O mo-
tivo, segundo a Casa de 
Saúde Stella Maris, foi por 
conta de uma negociação 
de valores em setembro 
de 2009, principalmente 
dos honorários médicos”, 
consta na auditoria. Supe-
rávit/Déficit Operacional;  
De acordo com a audito-
ria, o superávit operacio-
nal em 2009 foi de R$ 4,7 
milhões, com uma margem 
de 24%. Segundo o docu-
mento, isso ocorreu devi-
do a entrada de repasses 
da Prefeitura com destino 
ao aumento da remunera-
ção e quantidade do cor-
po médico, que teve iní-
cio em setembro de 2009. 
“Porém, essa transferência 
de repasses foi retroativa 
desde julho daquele ano, 
criando um deslocamento 
positivo entre as entradas 
de recursos e as saídas”.  
Já o déficit operacional 
em 2010 foi de R$ 400 
mil, com uma margem 
de -2%. A auditoria cita 
que isso ocorreu por dois 
motivos: a Casa de Saú-
de Stella Maris teve que 
honrar com os compro-
missos firmados em 2009 
em relação aos honorários 
médicos; e houve uma re-
dução do aumento no re-
passe da Prefeitura recebi-
do em setembro de 2009.  
Raio X da época; A Casa 
de Saúde Stella Maris, de 
acordo com a auditoria 
à época, possuía 166 lei-
tos de internação clínica, 
pediátrica e cirúrgica in-
cluindo UTI Adulto e Ne-
onatal; Hospital Geral e 
Pronto Socorro 24 horas, 
78% de taxa de ocupação 
geral do Hospital; 85% de 
atendimento ao SUS, mé-
dia de permanência geral 
de 10 dias; 500 interna-
ções/mês; 8 mil consultas/
mês no Pronto Socorro. 
Segundo o documento, os 
atendimentos hospitalares 
(SUS) cresceram na ordem 
de 8,7% ao ano saindo de 
5,9 mil atendimentos em 
2009 para 7 mil atendi-
mentos em 2011. Já os 
atendimentos ambulato-
riais (SUS) cresceram na 
ordem de 49% ao ano, pas-
sando de 274 mil em 2009 
para 611 mil em 2011. 
 Com isso, a empresa apon-
ta que foram realizados em 
2011 18% mais atendi-
mentos ambulatoriais do 
que deveria ser realizado, 
ao mesmo tempo que rea-
lizou 4% de atendimentos 
hospitalares de urgência e 
emergência a mais do que 
foi contratadas para reali-
zar.

Auditoria contratada 
pelo Estado já previa 
dificuldades no Stella 
Maris com saída do 

Pronto Socorro

Alguns dos melhores hu-
moristas do Brasil estão 
confirmados para estarem 
na região no mês de julho, 
quando será promovido o 
4º Festival do Humor de 
Campos do Jordão. A pro-
gramação será realizada no 
Teatro Grande Hotel Se-
nac. Todas as sextas-feiras 
e sábados do mês, sempre 
com início às 20h00, o pú-
blico com idade acima dos 
16 anos poderá se divertir 
com os espetáculos dos gê-

neros Comédia e Stand Up 
Comedy. A realização é da 
AT Produções & Marke-
ting Cultural e os ingressos 
já estão a venda. Poderão 
adquirir meia entrada os 
Estudantes, Professores, 
Acima de 60 anos, Clien-
tes Porto Seguro, Rede 
Cultural e Moradores de 
Campos do Jordão.  O 1º 
lote de ingressos anteci-
pados tem o preço de R$ 
80,00 a Inteira e R$ 40,00 
a Meia Entada. O interes-

sado pode comprar pela 
internet pelo seguinte en-
dereço: Email ou Skype:  
ingressos@atproducoes.
com (As vendas são feitas 
até a quarta feira antes de 
cada apresentação). Mais 
informações pelo telefone:  
(12) 9142-6253 / 7850-
3756 / ID 10*191670. O 
Teatro Grande Hotel Senac 
tem seu endereço à:  Av. 
Frei Orestes Girardi, 3549 
Vila Capivari - Campos do 
Jordão.

4º Festival do Humor de 
Campos do Jordão será 

realizado em julho

05/07 - sexta - PAY PER RIU com Antonio Celso Jr., Marcos Aguena e 
Rodrigo Cáceres;
06/07 - sábado - MAIS QUE DILMAIS com Gustavo Mendes;
12/07 - sexta - PAY PER RIU com Antonio Celso Jr., Marcos Aguena e 
Rodrigo Cáceres;
13/07 - sábado - COMO FRACASSAR NA VIDA E SER INFELIZ NO 
AMOR com Gueminho Bernanrdes;
19/07 - sexta - COMÉDIA EM PRETO E BRANCO com Marcelo Mar-
rom e Rodrigo Capella;
20/07 - sábado - NÃO LEVE A SÉRIO com Maurício Meirelles;
26/07 - sexta - PAY PER RIU e COMÉDIA AO CUBO com Celso Jr., 
Kerson Formis e Shane Morgan;
27/07 - sábado - PORTUGAL É AQUI com Diogo Portugal;

Programação:

Metalúrgicos de São José 
dos Campos e Jacareí 
aprovaram, em assembleia, 
participação na greve geral 
que vai parar o país no dia 
11 de julho. Houve atraso 
na produção em oito fábri-
cas, incluindo a General 
Motors.  As assembleias 
desta quinta-feira, dia 27, 
fazem parte do Dia Na-
cional de Luta, convoca-
do pela CSP-Conlutas. As 
mobilizações funcionaram 
como um chamado para 
a grande greve do dia 11. 
Entre as bandeiras defen-
didas pelos metalúrgicos 
estão a redução da jornada, 
aumento geral de salários, 
criação de um Contrato 
Coletivo Nacional, fim 
do Fator Previdenciário e 
isenção total de Imposto 
de Renda sobre a PLR e 

sobre os salários. Na Ge-
neral Motors, a produção 
ficou parada por cerca de 
uma hora. Também hou-
ve paralisações na Sun 
Tech, Blue Tech, Friuli, 
Usimoren, Wire Flex, Del-
bras e Emerson. Em todas 
elas, foi aprovada a par-
ticipação na greve geral.  
Haverá novas mobiliza-
ções no turno da tarde na 
GM e em outras fábricas. 
 O Dia Nacional de Luta 
pretende levar para as 
ruas as pautas dos traba-
lhadores e movimentos 
populares organizados, 
somando-se às manifesta-
ções que têm tomado conta 
do país nos últimos dias.  
A pauta operária vai ganhar 
ainda mais força no dia 11 
de julho, com a greve con-
vocada de forma conjun-

ta pelas centrais sindicais 
CSP-Conlutas, CUT, For-
ça Sindical, UGT, CGTB, 
CTB, CSB e NCST. Na 
última quarta-feira, dia 26, 
a presidente Dilma Rous-
seff recebeu representan-
tes das centrais sindicais, 
mas não apresentou ne-
nhuma medida concreta 
que atenda às reivindica-
ções dos trabalhadores. 
 “Os metalúrgicos têm de 
aproveitar este momento 
histórico para cobrar do 
governo medidas em fa-
vor da classe trabalhadora.  
Quando os metalúrgi-
cos se mobilizam, não 
há governo que segure.  
Temos pela frente o desa-
fio de construir um país 
melhor”, disse o presidente 
do Sindicato, Antonio Fer-
reira de Barros, o Macapá.

Metalúrgicos param 
produção e aprovam 
greve geral no dia 11 

de julho
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Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios 

12 3672 2257
www.agazetadosmunicipios.com.br

 ( Pra. Silvana e Pr. André)

CONVITE 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:

IGREJA EVANGÉLICA JESUS É VIDA    
                      

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  JUNHO
   Dia 03:   Maria Aparecida Queiroz das Graças 

Dia22:   Nicéia 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.            
 Mãe : Parabéns pelo seu Aniversário no dia 3 de junho. Deus te aben-

çoe. Você é um presente e uma bênção de Deus na minha vida. Jesus te 
ama e eu também. Silvana.

                Parabéns as amadas irmãs:  Maria José, Juliana, Joliquelma, 
Júlia , Janieire e Hedmárcia pelo Batismo ocorrido no Dia 22 de junho. Deus 

abençoe vocês.

HOMENAGEM ESPECIAL
Ao Meu Esposo André Fabiano Barbosa

Pelo Dia dos Namorados: Amor, você é o melhor e maior presente de Deus 
na minha vida.  “O meu amado é meu, e eu sou dele.”Ct 2.16 Eu louvo a 

Deus pela sua vida . Jesus te ama e eu também.“Eu sou do meu amado, e o 
meu amado é meu.”Ct 6.3

ESPAÇO GOSPEL

Ilhabela se prepara com 
suas equipes para partici-
par mais uma vez dos Jo-
gos Regionais, que neste 
ano, mais uma vez, será no 
Litoral Norte. São os 57º 
Jogos Regionais do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira, que 
terá como sede Caragua-
tatuba, competição que se 
realiza entre os dias 3 e 

13 de julho. O arquipéla-
go vai enviar uma delega-
ção de 200 pessoas, entre 
atletas, comissão técnica, 
organização e apoio. “As 
equipes estão treinadas e 
a expectativa é muito boa. 
Boa sorte a todos os atle-
tas ilhabelenses”, declarou 
o secretário de Esportes, 
Lazer e Recreação, Flávio 
César. Ilhabela está na 2ª 

Divisão e disputará 14 mo-
dalidades com a meta de 
continuar subindo em ren-
dimento, visto que a cada 
Jogos Regionais, aumen-
tam o número de medalhas 
conquistadas pelos atletas. 
Em 2011, foram 24 meda-
lhas e em 2012 esse núme-
ro subiu para 29 medalhas, 
sendo seis de Ouro, fato 
inédito para o arquipélago.

Ilhabela envia  
delegação de 200  

pessoas para os 57ª  
Jogos Regionais de  

Caraguatatuba
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Não se sabe exatamente quando o local, uma simples paragem, passou a ser chama-
do de PINDAMONHANGABA, nome indígena que significa “lugar onde se fazem 
anzóis”. Data do final do século XVI a ocupação da área onde hoje se situa Pindamo-
nhangaba. O primeiro morador, que ganhou terras no local e implantou sítio com ran-
chos e pastaria, foi João do Prado Martins, em 1643. A “paragem” estava fadada a se 
desenvolver rapidamente, já que suas terras eram excelentes; o clima ameno e sua po-
sição geográfica a tornavam passagem obrigatória dos viajantes que se deslocavam de 
São Paulo para Minas Gerais através do Vale do Paraíba. Por volta de 1680, Pindamo-
nhangaba já era um povoado, vinculado ao Termo (Município) de Taubaté. Data dessa 
época a construção do primeiro templo, a capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
no lugar onde hoje fica a Praça Padre João de Faria Fialho. Em 10 de julho de 1705, o 
povoado recebeu foros de vila, por ato da Rainha Dona Catarina, ficando, portanto, po-
liticamente emancipado de Taubaté. Por isto, o Dez de Julho é a data magna de Pinda-
monhangaba, que não tem uma data de fundação, mas sim de emancipação. Durante o 
século XVIII, desenvolveu-se em Pindamonhangaba uma atividade agropastoril, com 
predominância da cultura de cana-de-açúcar e a produção de açúcar e aguardente, em 
engenhos. Durante o período do café no Brasil, a cidade viveu sua fase de maior brilho 
e se destacou no cenário nacional. O cultivo do café foi iniciado no Município a partir 
dos anos de 1820. Duas décadas após, Pindamonhangaba se tornou um grande centro 
cafeeiro, apoiado em suas terras férteis e na mão-de-obra escrava. Nessa época, foram 
construídos o Palacete 10 de Julho, o Palacete Visconde da Palmeira, o Palacete Tira-
dentes, a Igreja São José e outros grandes casarões. A Igreja Matriz Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, construída nos primeiros anos dos 1700, foi remodelada, ganhando sua 
fachada imponente. Pindamonhangaba, que ganhou do cronista e poeta Emílio Zaluar 
o título de “Princesa do Norte”, foi elevada a cidade por lei provincial de 03 de abril 
de 1849. O ciclo do café extinguiu-se no final da década de 1920, não tendo resistido 
aos golpes produzidos pela exaustão das terras, a libertação dos escravos e a crise eco-
nômica mundial. A partir daí, a economia de Pindamonhangaba passou a se apoiar na 
constituição de uma importante bacia leiteira, em extensas culturas de arroz e na pro-
dução de hortigranjeiros. Foi uma época de pequeno crescimento econômico, que se 
estendeu até o final da década de 1950, quando o Município entrou no ciclo pré-indus-
trial. O período de 1970 a 1985 foi, para Pindamonhangaba, uma fase de crescimento 
industrial extremamente acelerado, que mudou, profundamente, a face do Município.

Parabéns Pindamonhangaba
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