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A GAzetA dos Municípios

Prefeito de Tremembé
conquista um

caminhão e uma
máquina para a cidade

Ponte do Monjolinho
beneficia famílias da 
área rural de Pinda

Sérgio Reis se
apresenta em Taubaté

Pinda destaca-se na
formalização de
empreendedores

O prefeito Marcelo Vaque-
li, esteve na manhã desta 
quarta-feira, 30 de abril na 
cidade de Limeira, quando 
participou da cerimônia de 
entrega de mais duas belas 
ferramentas para o muni-
cípio. Tremembé foi con-
templada com um cami-
nhão caçamba e também 
com uma motoniveladora. 
Eles se somam a uma re-
troescavadeira, recebida 
pelo município em setem-
bro de 2013. Somando to-
dos equipamentos, Vaqueli 
já trouxe mais de 1 milhão 
de reais entre máquinas 
e caminhões em pouco 
mais de um ano de gestão.
O caminhão basculante 
que passa a fazer parte da 
frota municipal é do tipo 
6 por 4, trucado e traçado, 
da marca International, 
que é uma montadora de 
origem norte-americana, 
do grupo Navistar, com 

As famílias dos bairros 
Malacacheta, Santo An-
tônio e Monjolinho serão 
as principais beneficia-
das com a nova ponte do 
Monjolinho, entregue 
oficialmente à população 
em evento realizado no 
domingo, com a presença 
do prefeito de Pindamo-
nhangaba  e autoridades 
municipais. Para Júnior 
Muassab, representante da 
família Neneca, que tem 
terras na região há mais 
de 50 anos, agora, com a 
nova ponte, as pessoas fi-
cam muito mais tranquilas 
para transitar entre Pinda 
e Taubaté – já que a pon-

O cantor Sérgio Reis rea-
liza um show em Tauba-
té na próxima quarta, dia 
7, às 21h, na Associa-
ção dos Empregados no 
Comércio de Taubaté. 
A renda dos ingressos será 
destinada para a obra de 
construção da Paróquia 
Nossa Senhora do Belém. 
Os ingressos custam R$ 30 
(plateia) e R$ 50 (cadeira). 
e podem ser adquiridos 

Microempreendedores de 
Pindamonhangaba estão 
formalizando os negócios 
e têm obtido grandes van-
tagens. Entre os dias 01 
de janeiro e 12 de abril do 
ano passado 131 resolve-
ram fazer a formalização 
e no mesmo período de 
2014 foram 234. Ao todo, 
o município conta com 
2778 MEIs, formalizados 
desde o início da Lei, em 
2009. A Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está buscando 
diversas formas para que 
esses números sejam am-
pliados e pretende fazer 

fábrica no Rio Grande do 
Sul. O caminhão é modelo 
“DuraStar”, com 274 ca-
valos de potência e conta 
com PBTC (Peso Bruto 
Total Combinado) de até 
42 toneladas. Esse veícu-
lo possui sistema elétri-
co Multiplex, de última 
geração, que possibilita 
centralização e distribui-
ção de energia elétrica e 
informações eletrônicas.
Já a nova motoniveladora 
recebida pela administra-
ção municipal é da marca 
New Holland, contando 
com motor turboalimen-
tado de seis cilindros em 
linha, quatro tempos, ten-
do potencia líquida no 
volante de 140 cavalos. 
O peso operacional che-
ga a 14,5 mil quilos, sen-
do acionado por motor a 
diesel e tendo transmissão 
sincronizada de seis mar-
chas avante e três à ré. A 

te liga as duas cidades. “A 
ponte nova dá mais segu-
rança para o trânsito do 
bairro Santo Antônio para 
a comunidade do Monjo-
linho. Crianças e adultos 
usam a ponte para ir à es-
cola e a outros lugares, 
por isso essa obra é muito 
importante”, disse. Silésio 
Francisco Tomé, represen-
tante da comunidade, agra-
deceu ao prefeito, verea-
dores e a todas as pessoas 
que se empenharam para 
que a ponte fosse possível. 
Ele entregou para o prefei-
to um cartão com a assina-
tura de pessoas da comuni-
dade, agradecendo a obra. 

na paróquia, na bilheteria 
da Associação e com os 
patrocinadores do evento
O artista tem mais de 40 
anos de carreira. Sérgio 
Reis vai tocar com uma 
banda formada pelos fi-
lhos e o repertório con-
tará um pouco sobre sua 
história no cenário da 
música caipira no Brasil. 
O repertório contará com 
grandes sucessos como 

a implantação da Sala do 
Empreendedor, oferecen-
do cursos sobre formali-
zação e firmando parce-
rias com a ACIP e Sebrae.
Os interessados em ob-
ter informações para for-
malizar o próprio negó-
cio podem agendar um 
horário com os profis-
sionais da Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico da Prefeitura, de 
segunda a sexta-feira, 
pelo telefone 3644-5825. 
Claudelize Paola Cassia-
no possui uma loja vir-
tual e decidiu formalizar 
o negócio neste ano. Ela 
conta que formou-se em 

lâmina conta com facas e 
bordas cortantes substituí-
veis, com largura de 3,60 
metros e altura de 0,60 
metro, sendo que a rotação 
é de 360 graus. A cabine 
é fechada, com ar-condi-
cionado, tendo certifica-
ção contra capotagem e 
contra queda de materiais.
De acordo com o prefeito 
Vaqueli, a obtenção des-
ses novos equipamentos 
vai auxiliar significativa-
mente os trabalhos desen-
volvidos no município e 
permitirão uma agilização 
em várias ações executa-
das pela administração. 
“Temos várias frentes de 
trabalho, contamos com 
uma grande extensão de 
estradas rurais e, com cer-
teza, esses equipamentos 
vão contribuir bastante 
para que possamos melho-
rar o atendimento das de-
mandas existentes”, disse.

Derrubada pelas chuvas 
fortes do ano passado, a 
ponte do Monjolinho foi 
refeita, com estrutura me-
tálica e cabeceira de con-
creto armado. No entorno, 
foram realizadas obras de 
compensação do nível da 
rua e construção de ca-
naletas dos dois lados. A 
equipe do Departamento 
de Meio Ambiente plantou 
grama no entorno da nova 
ponte, para a contenção 
de taludes. A Estrada do 
Monjolinho fica ao final da 
estrada do Pinhão do Bor-
ba e da Malacacheta, pró-
xima da divisa de Pinda-
monhangaba com Taubaté.

“Saudade da Minha Ter-
ra”, “Chico Mineiro”, 
“Filho Adotivo”, “Pinga 
Ni Mim”, entre outros.  
A abertura do show fi-
cará por conta de 
Luiza Monteiro. Mais in-
formações pelos telefo-
nes (12) 99173-0279 ou 
3631-2544. A Associação 
dos Empregados no Co-
mércio de Taubaté fica na 
Rua Juca Esteves, 500.

moda desde 2008 e pas-
sou a trabalhar com cus-
tomização de peças, vol-
tada ao público feminino.
“Decidi formalizar o meu 
negócio e fiz a www.cus-
tomefashion.com porque 
o público que trabalho é 
restrito e com o endere-
ço na internet eu consigo 
vender mais. Depois que 
você legaliza consegue 
financiamento de bancos, 
preços melhores com for-
necedores e por causa das 
notas fiscais passa atender 
mais pessoas. Produzo em 
média 60 peças por mês e 
o preço varia entre R$ 50 a 
R$ 500”, frisa Claudelize.
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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 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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Vagas de Emprego
No PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
de Taubaté há diversas 
oportunidades de emprego 
para contratação imediata.
As funções disponíveis 
são para Telefonista, Auxi-
liar Administrativo e Ge-
rente Administrativo para 
área industrial. Ainda há 
uma vaga para estágio em 
Técnico em Informática.
Quem tiver interesse em 
concorrer a uma dessas va-
gas deve procurar o PAT, 

que fica na Praça Coronel 
Vitoriano, 1 - Centro.  O 
Posto está aberto para aten-
dimento ao público de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. É necessário apre-
sentar Carteira de Iden-
tidade, CPF, Carteira de 
Trabalho e número do PIS.
O PAT é um programa do 
Governo Estadual e desen-
volvido em parceria com a 
Prefeitura de Taubaté. Tem 
como objetivo oferecer 
oportunidades de empre-

go para os munícipes que 
estejam desempregados. 
Além disso, presta serviços 
à comunidade para emis-
são de Carteira de Traba-
lho e Seguro Desemprego.
O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador fica no 
Centro Cultural, Praça Co-
ronel Vitoriano, 1, Centro. 
O horário de atendimento 
é de segunda a sexta, das 
8h às 17h. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3621-3334/3632-3984.

Pinda Área da feira-livre
tem nova rede elétrica

Caraguátatuba

Taubaté

A área da feira livre, no 
centro da cidade, está re-
cebendo diversas melho-
rias. O local, que fica na 
praça Eng. José Salgado 
Ribeiro, conhecida como 
Praça da Liberdade, pas-
sará por reforma incluin-
do fechamento lateral.
Atualmente, as obras estão 
em fase de instalação elé-
trica, com a colocação de 
luminárias no mesmo pa-
drão do Mercado Munici-
pal, e também a adequação 
de pontos de energia para 
as bancas dos feirantes. 
Além da parte elétrica, o 
local está recebendo tam-
bém as canaletas para esco-

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador - PAT de Cara-
guatatuba comunica a  dis-
ponibilidade de novas va-
gas no mercado de trabalho. 
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais. De acordo com o 
PAT, as vagas possuem per-
fis 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. 
O PAT de Caraguatatu-
ba está localizado na Rua 
Taubaté, 520, bairro Su-
maré. O telefone é (12) 
3882-5211. Confira as va-
gas disponíveis: Emprega-
do doméstico arrumador, 

amento das águas pluviais.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, a área terá novo 
piso de concreto tipo de-
sempenado ou polido, 
em vez do concreto es-
tampado, atendendo aos 
pedidos dos feirantes, 
já que este tipo de piso é 
mais fácil de ser limpo. 
Lembrando que o con-
creto polido – tipo de 
piso utilizado normal-
mente em postos de ga-
solina – terá um polimen-
to a menos que o usual, 
para que não fique liso.
Serão executadas, ainda, 
a ampliação da calçada, 

Cozinheiro geral, Garçom, 
Gerente comercial, Cos-
tureira de reparação, Vi-
gia, Auxiliar de cozinha, 
Oficial de serviços gerais 
na manutenção de edifi-
cações, Funileiro de veí-
culos, Motorista de cami-
nhão, Atendente de balcão 
(frios), Balconista de açou-
gue, Operador de caixa, 
Balconista de lanchonete, 
Cuidador de idosos, Au-
xiliar de limpeza, Empre-
gado doméstico diarista, 
Caseiro, Cobrador exter-
no, Calheiro, Ajudante 
de pizzaiolo, Fiscal de 
loja, Forneiro (pizzaria), 
Pizzaiolo, Técnico de 
rede (telecomunicações), 
Técnico em seguran-
ça do trabalho, Ajudan-
te de pintor, Camareiro 
de hotel, Atendente de 
balcão, Açougueiro, Re-

guias e sarjetas na rua Ca-
pitão José Martiniano Viei-
ra Ferraz, a adequação de 
rampas de acessibilidade, 
a pintura do Espaço Cardo-
são, a reforma dos tanques 
que são utilizados pelos 
feirantes, a instalação de 
piso de alerta e direcional 
(para deficientes visuais), 
a construção de dois abri-
gos de alvenaria para lixo 
e a reforma do guarda cor-
po no entorno do espaço.
Após todas essas me-
lhorias, o local também 
receberá o fechamento 
lateral em chapa, com 
brises para a ilumina-
ção natural e ventilação. 

cepcionista de hotel, Aju-
dante de serralheiro, 
Copeiro, Mecânico de 
autos, Confeiteiro, Pa-
deiro, Pedreiro, Cos-
tureira, Veterinário, 
Tosador, Alinhador de di-
reção, Borracheiro, Auxi-
liar de mecânico de autos, 
Chapeiro de lanchonete, 
Carpinteiro de obras, Por-
teiro, Faxineiro, Promotor 
de vendas, Motorista entre-
gador, Salgadeiro, Moto-
boy, Pintor de automóveis, 
Vendedor pracista, Re-
cepcionista, Repositor 
de mercadorias, Mecâ-
nico de manutenção in-
dustrial, Auxiliar de la-
vanderia, Depiladora, 
Manicure, Cabeleireiro, 
Auxiliar de cabeleireiro, 
Impressor digital, Serra-
lheiro de metal, Instala-
dor de toldos e Tapeceiro.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Literatura de cordel

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor

O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega pata o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens

Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos

Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
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Pinda decreta estado de
calamidade pública por

conta da dengue
Até a última semana, 
Pindamonhagaba havia 
registrado 1.193 casos 
confirmados de dengue, 
o que levou a Prefeitura 
a decretar estado de cala-
midade pública na cidade 
para combater à doença.
Com essa medida, a mu-
nicípio não precisa reali-
zar licitações para compra 
de equipamentos e medi-
camentos para ações de 
prevenção no combate a 
dengue. Também não há 
necessidade de concurso 
público para a contrata-
ção de profissionais da 
saúde para atender a de-
manda nos posto, provo-
cada pelo aumento signi-
ficante de casos na cidade.
O decreto foi publicado 
no Diário Oficial na úl-
tima sexta-feira (25). O 
que levou a atual admi-
nistração a tomar tal me-

dida foi o crescente nú-
mero de casos na cidade 
este ano, principalmen-
te nas últimas semanas.
De acordo com a Secre-
taria de Saúde, aproxima-
damente 350 pessoas são 
atendidas diariamente na 
cidade com sintomas da 
doença. “Nós temos tra-
balhado para atender cada 
lugar onde se confirma 
e fecha um caso de den-
gue, mas infelizmente é 
um trabalho que precisa 
de todos, é uma ação de 
cidadania. A dengue não é 
mais um problema do po-
der público, é geral e pre-
cisamos de total apoio”, 
ressaltou a secretária de 
saúde, Sandra Tutihashi.
Para auxiliar no combate à 
doença e conscientização 
na cidade, a Secretaria con-
tará com o apoio de equi-
pes da Sucen (Superin-

tendência de Controles de 
Endemias) e do Exército.
No momento, 20 agen-
tes realizam a vis-
toria nos bairros. 
Agora, o trabalho conta-
rá com mais 8 da Sucen, 
15 de Exercito e mais 
20 agentes que passa-
ram no último concur-
so e serão chamados.
A Secretaria informa que 
a maioria dos criadouros 
do mosquito Aedes Ae-
gypti está dentro das ca-
sas e pede a total ajuda da 
população, não proibindo 
os agentes de trabalhar e 
fazendo sua parte, man-
tendo os quintais limpos 
e sem acumulo de água.
De acordo com pesqui-
sas da Vigilância Epide-
miológica, os principais 
criadouros são os prati-
nhos de vasos de plan-
tas e os ralos externos.

Prefeitura de São Bento do 
Sapucaí divulga vagas

para cursos

Dia das Mães abre
calendário varejista com
expectativa de 12% no
aumento das vendas

Cunha recebe palestra
do Programa Alimentos

Seguros

Taubaté Shopping prevê 
crescimento nas vendas e 
no fluxo de pessoas na se-
mana que antecede a data
Considerada a segunda 
data mais importante do 
calendário varejista, o Dia 
das Mães se aproxima e 
já movimenta os lojis-
tas do Taubaté Shopping. 
Para atrair os consumi-
dores que buscam bons 
produtos aliados a preços 
imbatíveis, empresários 
já preparam suas vitri-
nes para receber os clien-
tes. Nas lojas do Taubaté 
Shopping, a expectativa 
é que as vendas tenham 
um incremento de 12% 
na semana que antecede 
o segundo domingo de 
maio, em comparação ao 
mesmo período de 2013.
Com facilidade na aquisi-
ção e pagamento de produ-
tos e serviços, os consumi-
dores estão animados para 
adquirir bens de consumo 
que antes eram comprados 
apenas na época de Natal. 
O crédito fácil é um dos 
principais pontos positi-
vos para esse aumento nas 
vendas e fluxo de pessoas 
no shopping nessa época 
do ano. O Taubaté Sho-
pping espera, também, 
um aumento de 10% de 
público nos corredores.
A coincidência das datas: 

O Sebrae-SP realiza na 
terça-feira no Centro Cul-
tural José Elias Abdala, 
em Cunha, a palestra de 
apresentação do PAS (Pro-
grama Alimentos Segu-
ros). No evento, os parti-
cipantes poderão conhecer 
detalhes do programa de 
qualificação voltado para 
empresários e profissio-
nais do setor de alimen-
tação fora do lar. O PAS 
é uma ferramenta criada 
há 15 anos pelas entida-
des que integram o siste-
ma “S”, com o objetivo 
de orientar os empresários 
do setor quanto às regras 
de higiene e manipulação 
de alimentos. O programa 
tem a duração de cinco 
meses e inclui a participa-
ção em quatro aulas teóri-
cas, além de consultorias 
individuais, realizada por 
nutricionistas especialis-
tas no tema. A atividade 
é uma iniciativa do Escri-
tório Regional do Sebra-
e-SP em Guaratinguetá e 
tem como público-alvo os 

Dia das Mães e lança-
mento da coleção outono
-inverno, colabora para o 
aumento das vendas nesta 
época. Além de produtos 
do vestuário feminino e 
calçados, os mais procu-
rados nas lojas durante as 
compras são artigos para 
o lar e objetos de decora-
ção; CDs e DVDs; bijute-
rias e acessórios; além de 
perfumaria e cosméticos. 
E como as mulheres es-
tão cada vez mais ligadas 
à tecnologia, itens como 
tevês de LCD, celulares 
de última geração e note-
books, também figuram na 
preferência das mamães.
Para a gerente de marke-
ting do Taubaté Shopping, 
Martha Serra, a data signi-
fica aumento de público e 
vendas devido à atuação 
significativa das mulhe-
res no consumo. “As mu-
lheres têm grande poder 
econômico e isso as trans-
formou em um dos gru-
pos de consumidores mais 
ativos nos dias de hoje, o 
que significa que atraem 
filhos e maridos em bus-
ca de um bom presente”.
Por fim, vale ressaltar 
que, no fim de sema-
na dos dias 9, 10 e 11 de 
maio, mais de 50 mil de 
pessoas deverão circular 
pelo empreendimento.

empreendedores do seg-
mento de alimentação, 
como bares, restaurantes, 
lanchonetes, padarias e 
indústrias. Após a apre-
sentação, os empresários 
interessados poderão se 
inscrever para participar 
do programa, que será rea-
lizado no município a par-
tir do segundo semestre. 
Conteúdo: O treinamento 
capacita os participantes 
para as boas práticas rela-
cionadas à higiene pesso-
al, do local de trabalho e 
dos utensílios utilizados, 
além de aprender como 
evitar os riscos de conta-
minação e as orientações 
sobre as melhores formas 
de armazenamento dos 
produtos, qualidade dos 
itens adquiridos de for-
necedores e temperaturas 
adequadas. Os participan-
tes ainda receberão auxílio 
para a elaboração do ma-
nual de boas práticas, uma 
das novas exigências da 
legislação atual. Ao final, 
todos os empresários que 

Promoção Dia das Mães 
com Arte. O Taubaté Sho-
pping traz mais que uma 
promoção com um brin-
de especial: uma moringa 
personalizada pelo artista 
plástico Fernando Ito! Dei-
xe os copos descartáveis 
de lado, contribua para o 
meio ambiente e venha 
deixar sua mesa de traba-
lho, a cabeceira da cama, 
sala ou cozinha com um 
toque de arte. Para partici-
par e retirar o brinde, basta 
apresentar as notas fiscais 
das compras feitas entre 
os dias 1 a 11 de maio nas 
lojas e quiosques partici-
pantes. A cada R$ 400,00, 
o cliente pode se dirigir ao 
balcão de troca, localizado 
em frente à loja Polishop, 
de segunda a sábado, das 
10h às 21h, domingos e 
feriado, das 13h às 20h, e 
retirar uma das moringas 
com imagem de borboleta, 
libélula ou folha. Mas vale 
lembrar que, de acordo 
com o regulamento, será 
permitida a troca de até 
dois itens por CPF. O en-
cerramento da promoção 
será no dia 11 de maio ou 
enquanto durar o estoque 
total de 3.000 unidades. A 
promoção acontece de 1 a 
11 de maio. Mais informa-
ções, favor acessar: www.
taubateshopping.com.br

completarem o programa 
ainda recebem um certifi-
cado de conclusão. Com 
a participação no PAS, 
os empresários da região 
estão aprimorando seus 
processos de qualidade e 
boas práticas, se alinhan-
do às novas diretrizes do 
Ministério da Saúde, que 
instituiu a Portaria nº 817, 
contendo projeto-piloto de 
categorização dos serviços 
de alimentação, que tem 
como objetivo classificar 
os estabelecimentos de ali-
mentação de acordo com o 
seu grau de segurança e 
boas práticas na manipula-
ção de alimentos. Palestra 
- Apresentação PAS (Pro-
grama Alimentos Seguros)
Data: 6/5
Horário: 16h30
Local: Centro Cultu-
ral José Elias Abda-
la (Rua Dom Lino, 
113, Centro - Cunha). 
Inscrições e mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3132-6777 ou pelo email na-
talialss@sebraesp.com.br.
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Atletas da terceira Idade 
de Tremembé participam 
dos Jogos Regionais do 

Idoso 2014

Secretário de Obras 
anuncia pacote de

asfaltamento e novo 
sistema viário em Pinda

A Prefeitura Municipal 
através do Fundo Social 
de Solidariedade de Tre-
membé participou, com 
uma delegação de 13 atle-
tas dos Jogos Regionais 
do Idoso (JORI). A com-
petição, que foi disputa-
da em 14 modalidades e 
aconteceu de 24 a 27 de 
abril, em Caraguatatuba.
O objetivo do JORI é va-
lorizar e estimular a prá-
tica esportiva, como fator 
de promoção de saúde e 
bem estar, resgatando a 
autoestima do idoso para 

A equipe de funcionários 
da Secretaria de Obras de 
Pindamonhangaba vem 
recuperando várias vias da 
área central, assim como 
nos bairros e zona rural. 
São ruas que apresen-
tam problemas de coleta 
de águas pluviais, entu-
pimentos e prejudicam a 
circulação viária. A pas-
ta também é responsá-
vel pela organização do 
trânsito, por construções 
e manutenção de prédios 

melhor convívio social.
O Fundo Social de Tre-
membé teve represen-
tantes nas seguintes 
modalidades: dama, do-
minó, buraco e dança.
Este ano, o JORI contou 
com a participarão de 23 
municípios:  Aparecida, 
Caçapava, Cachoeira Pau-
lista, Campos do Jordão, 
Canas, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Igaratá, Ilhabela, Jacareí, 
Lavrinhas, Lorena, Parai-
buna, Pindamonhanga-
ba, Piquete, Potim, Santa 

públicos, além da limpe-
za e outras atividades. O 
secretário de Obras do 
município é José Antônio 
Rodrigues Alves, nascido 
em Guaratinguetá, e com 
experiências de trabalhos 
realizados em Taubaté 
e também em Pindamo-
nhangaba, cidade que ele 
conhece bem. “Me cha-
mam de ‘peixão’, um ape-
lido antigo. Meu primeiro 
emprego como profissio-
nal foi em 1978. Morei em 

Branca, Santa Isabel, São 
José dos Campos, São Se-
bastião, Taubaté e Ubatuba.
A Presidente do Fundo 
Social Andréa Vaqueli 
esteve presente na aber-
tura dos jogos e parabe-
nizou os atletas: ”“Quero 
parabenizar cada um de 
vocês pela dedicação e 
participação no Jori, de-
fendendo a nossa cidade. 
A preocupação da nos-
sa administração é cui-
dar das pessoas e não 
vamos deixar de olhar 
para vocês” – finalizou.

Pinda nessa época, traba-
lhava na Serveng Civilsan 
e inclusive para o Geral-
dinho (prefeito)”, disse.
José Antônio reconhece 
que um dos maiores de-
safios em sua secretaria 
é a recuperação da ma-
lha viária do município, 
que atualmente têm suas 
ruas deterioradas pelo 
asfalto velho, de remen-
dos, rachaduras e crate-
ras, o que gera muita re-
clamação do munícipe.

Inscrições abertas para 
a corrida pedestre 08 de 
maio 7 km de São Luiz

do Paraitinga

Para realizar a inscri-
ção é necessário en-
viar um e-mail com 
os seguintes dados:
Nome Completo, Data 
de Nascimento, RG, 
Sexo, Telefone con-
tato e Cidade, para o 
e-mail: esporte@saolui-
zdoparaitinga.sp.gov.br
INSCRIÇÕES ATÉ O 

DIA 06 DE MAIO DE 
2014. Só serão aceitas 
inscrições via e-mail. Em 
breve Mapa do Percurso.
Prova: Corrida Pedestre 
08 de Maio – 7 Km Data: 
08/05/2014 Local: São 
Luiz do Paraitinga. O pe-
destrianismo é o segundo 
esporte mais praticado 
no estado de São Paulo e 

no Brasil. Partindo deste 
princípio, a cidade de São 
Luiz do Paraitinga, através 
da Diretoria de Esportes, 
lança a “Corrida Pedes-
tre 08 de Maio – 7 km”, 
que, juntamente com o 
calendário festivo do mu-
nicípio, vem comemorar 
mais um aniversário de 
São Luiz do Paraitinga.

Inscrições aberta para 
1ª Corrida da Liberdade 
em Redenção da Serra

Parabéns Redenção da
Serra Pelos Seus 154 Anos 

de História

Para comemorar o ani-
versário da cidade de 
Redenção da Serra o 
prefeito não mediu es-
forços e dedicação. 
A festa teve início na 
quinta-feira, e só termi-
nou no domingo. Du-
rante os quatro dias de 
festa, a população e mui-
tos visitantes prestigia-
ram apresentações cul-
turais do início ao fim. 
O ponta pé inicial foi com 
a abertura da Banda Muni-
cipal Maestro Manoel Ro-
cha Filho - parte viva da 
história de nossa querida 
cidade, realizando uma be-
líssima apresentação. Em 
seguida, o grupo de Ma-
rakatu sincronizaram as 
batidas dos corações com 
o embalo dos batuques le-
vando alegria e felicidade 
aos que estavam presentes, 
e para fechar a noite com 
chave de ouro foi apre-
sentado um show sertane-
jo ao vivo. Na sexta-feira 
quem abriu o evento fo-
ram o grupo de violeiros 
que tocaram os conheci-
dos “modão”, o grupo de 
Moçambique de Redenção 

da Serra também esteve 
presente. E para não dei-
xar uma tradição morrer, 
o grupo da Melhor Ida-
de de Redenção da Ser-
ra dançaram e agitaram a 
“night” com a apresenta-
ção da Quadrilha Caipira. 
A banda Orgulho Caipira 
e o grupo da Melhor Ida-
de da cidade de Lagoinha 
apresentação a dança do 
sabão e do caranguejo, e 
o final da noite mais uma 
banda subiu ao palco.
No sábado (3), a progra-
mação teve início às 15h 
com a apresentação de 
um Palhaço para a ga-
rotada, em seguida hou-
ve a dança de congada, e 
distribuição de café com 
biscoito - ato típico da dé-
cada de 70. A noite, além 
da apresentação do Mo-
çambique, a Orquestra de 
Viola fez sucesso e abriu 
mais um show sertanejo. 
O domingo aconteceram 
apresentações de grupos 
de moçambique, congada 
e o encontro de cavaleiros. 
Mais de 4 mil pessoas es-
tiveram presentes na festa 
do Arraial da Gente 2014. 

Além do encontro de cul-
tura e tradições, o evento 
busca resgatar a origem 
do povo, povo que sofreu 
com a construção do re-
servatório, que se mudou 
para as colinas e não pa-
rou de sonhar. Momentos 
difíceis, inesquecíveis e 
tristes, mas que fizeram 
e mostraram o quanto o 
redencense é forte e uni-
do. A história não parou e 
mais um ano começa a ser 
escrito, e cada pessoa que 
esteve presente no Arraial 
da Gente, que é morador, 
ex-morador, que conhece 
ou que um dia irá conhe-
cer Redenção, é um per-
sonagem dessa história.
“Parabéns ao povo reden-
cense, são 154 anos de his-
tória. Nossa festa foi óti-
ma, tranquila, organizada, 
segura e um encontro de 
cultura e tradições. Parti-
cipei todos os dias e todas 
as apresentações foram 
perfeitas.” disse o prefeito. 
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.


