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Centro de Saúde de
Tremembé é modificado 

para melhor atender
a população

Tremembé foi eleita
entre as cinco

melhores iniciativas de
educação em 2013

Começa obras de
implantação do sistema 

de esgoto sanitário
no Padre Eterno

São Luiz do Paraitinga 
realiza exibições de

filme em abril

No mês de Agosto de 2013, 
foi implantado no Centro 
de Saúde do município de 
Tremembé o (SIC) – Sis-
tema de Informatização 
de Consultas, através de 
um aparelho eletrônico 
de retirada de senha, o 
qual permite analisar os 
dados estatísticos de uma 
forma mais rápida, dei-
xando assim o atendimen-
to de melhor qualidade.
Junto ao serviço de “infor-
matização de consultas”, 
foi instalado um Sistema 
de “confirmação de Con-
sultas por Telefone”, onde 
a telefonista liga para o 
paciente lembrando-o do 
dia de sua consulta, com 
o propósito de evitar a 

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé tem inves-
tido muito no trabalho 
com a educação inclu-
siva nas escolas do mu-
nicípio. Esse trabalho 
tem dado bons frutos.
No dia 21 de março, a 
Secretária de Educação, 
Dra Cristiana Mercadan-
te Esper Berthoud, esteve 
no Memorial da Améri-
ca Latina para receber o 
prêmio da Secretaria de 
Estado das Pessoas com 
Deficiência, em São Pau-
lo, acompanhada da Coor-
denadora, Angelina Leite, 
professores das Salas de 
Recursos Multifuncionais 
do Município e com a Pro-
fessora de Braille, Lucia-
ne Molina, para receber 
uma premiação referente 
ao Projeto “Grafia Brail-
le: “Semeando Leitores e 
Escritores Competentes”.
Cento e oitenta projetos de 
todo o Estado foram ins-
critos e, ao longo do ano, 
a Comissão da Secretaria 
do Estado visitou todos 
os municípios envolvi-
dos. Tremembé ficou en-
tre os 5 (cinco) melhores 
Projetos Governamentais, 
uma grande conquista 
para o nosso município.

A Sabesp iniciou em Tre-
membé as obras de implan-
tação do sistema de esgoto 
no bairro do Padre Eterno. 
Com investimento de R$ 
1.893.365,11, vindos da 
Secretaria de Saneamen-
to e Recursos Hídricos do 
Governo do Estado serão 
implantados sistemas de 
esgotamento sanitário, li-
gações domiciliares, redes 
coletoras, estação elevató-
ria de esgoto e linhas de 
esgoto. A obra não utili-
zará amianto ou produ-
tos dele derivados por se-
rem prejudiciais a saúde.  

A cidade de São Luiz do 
Paraitinga realiza nos dias 
10 e 24 de abril, quin-
tas-feiras às 19h, exibi-
ções de filmes promo-
vida pelo Sesc Taubaté.
No dia 10, será exibido o 
filme “O Gato do Rabi-
no”, que conta a história 
do Rabino Sfar, que vive 
com sua filha Zlabya e um 
gato brincalhão que come-
ça a falar depois de engolir 
o papagaio da casa. Apai-
xonado pela dona, Zlabya, 
o felino faz de tudo para 
ficar por perto e até acei-

perda da mesma. “Antes 
eram perdidas um nú-
mero bem alarmante de 
consultas ao mês, e hoje 
através do sistema de ‘in-
formatização’ e ‘confirma-
ção’, conseguimos baixar 
de uma forma significativa 
os agendamentos perdi-
dos”. Alegou o Secretá-
rio de Saúde José Marcio.
Das modificações, se tem 
também profissionais de 
enfermagem prestando 
atendimento aos pacien-
tes que aguardam a con-
sulta médica, além de 
uma sala de entrega de
 exames a qual es-
tão centralizadas todas 
as guias de agendamen-
to e resultados de exa-

Na entrega do prêmio, a 
Secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Dra. Linama-
ra Battistella, elogiou o 
município de Tremembé, 
afirmando “É um orgu-
lho ver que um municí-
pio pequeno, com tantas 
dificuldades econômicas, 
consiga investir tão bem 
em educação inclusiva. 
Isso prova que boa vonta-
de e determinação podem 
sim vencer as dificuldades. 
Tremembé é um exemplo 
para outros municípios.”
Sob coordenação muni-
cipal de Daniela Renó, o 
Projeto tem como objeti-
vo capacitar profissionais 
para atuarem na forma-
ção e inclusão escolar das 
pessoas com deficiência 
visual por meio do méto-
do Braille, estimulação 
tátil e tecnologia assistiva.
A Professora Luciane 
Molina, deficiente visual 
e especialista no assun-
to, ministra o curso para 
pais e professores e reali-
za orientações específicas 
para a equipe pedagógi-
ca sobre cada caso. Além 
do curso e dos estudos 
de caso, as escolas foram 
cadastradas em Progra-

Aproximadamente  2.000 
moradores do bairro serão 
beneficiados com a obra.
Graças ao empenho e de-
dicação do Prefeito Mar-
celo Vaqueli essa obra 
pôde ter continuidade, já 
que o projeto estava pa-
rado a anos e nenhum pe-
dido para continuação da 
obra havia sido feito ao 
Governo do Estado: “Es-
tamos felizes com o iní-
cio dessa obra, o povo do 
Padre Eterno merece. Em 
breve a região do Maracai-
bo também terá ótimas no-
tícias em relação ao esgo-

ta as condições impostas 
pelo rabino de aprender 
mais sobre o judaísmo.
Dia 24 será exibido o fil-
me brasileiro “No olho da 
Rua”, que conta a história 
de Oton, de 38 anos, meta-
lúrgico, dois filhos, casado 
com Camila, que é demiti-
do após trabalhar 20 anos 
na mesma fábrica. A par-
tir daí sua vida sofre uma 
grande transformação. 
Sem perspectiva, luta para 
não perder a única coisa 
que lhe restou: a dignidade. 
A atividade é promovida 

mes, organizando o 
fluxo dentro da unidade.
Após a “pré consulta” 
seguida do atendimen-
to médico, o paciente é 
direcionado para o se-
tor de “pós consulta”, 
onde é orientado para 
retornos e exames, re-
cebendo as informações 
necessárias e um aten-
dimento mais humani-
zado, com uma equipe 
médica envolvendo, Cli-
nico geral, pediatra, gine-
cologista, neurologista, 
cardiologista, psiquia-
tra, oftalmologista, der-
matologista, gastroen-
terologista, ortopedista, 
ultra-sonoplastia, infec-
tologista e fisioterapeuta.

mas da Fundação Dorina 
Nowill e Instituto Benja-
min Constant e passaram 
a receber gratuitamente 
materiais específicos para 
desenvolver esse trabalho.
“O prêmio é um reconhe-
cimento pela dedicação 
e pelo respeito que cada 
profissional envolvido 
traz para o projeto. A Se-
cretaria de Educação está 
muito satisfeita com os 
trabalhos de inclusão de-
senvolvidos na Rede”, 
ressalta Daniela Renó.
É parte do planejamento 
estratégico da Secretaria 
de Educação desenvolver 
ações que visam atender 
e oferecer educação pú-
blica com igualdade de 
oportunidades para um 
público de crianças com 
deficiência e autismo.
O prefeito Marcelo Va-
queli e a secretária de 
educação, Dra Cristiana 
Berthoud parabenizam a 
todos os envolvidos no 
Projeto. “Uma de nos-
sas metas é proporcionar 
acessibilidade e uma edu-
cação de excelência para 
todos e é uma grande sa-
tisfação saber que estamos 
no rumo certo”, afirmou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

to”. – finalizou o prefeito.
O metalúrgico Edson Na-
resi, morador há 30  anos 
do bairro Padre Eterno, diz 
que aguardava a implanta-
ção do serviço de esgoto 
na região, já que não con-
sidera que a utilização de 
fossas seja adequada. “Pa-
rabéns ao trabalho que o 
Vaqueli está fazendo por 
nós, estávamos esqueci-
dos aqui. Agora além de 
eliminar o mau cheiro cau-
sado pelas fossas, insetos 
e roedores, a instalação da 
rede de esgoto valorizará o 
nosso imóvel”, destacou.

pelo Cine-Sesc Parcerias, 
no qual o Sesc Taubaté 
realiza, por meio de sua 
programação de cinema, 
ações em parceria com al-
gumas cidades do Vale do 
Paraíba, com o objetivo de 
popularizar a linguagem 
e oferecer ao público o 
acesso a filmes que estão 
fora do circuito comercial.
As exibições acontecem no 
Centro Turístico e Cultural 
José Oliveira Coelho (an-
tigo prédio da Telefônica), 
na Rua Coronel Domin-
gues de Castro, 33, Centro.
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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

Curiosidades

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? Na Antártida 
não há bactéria e em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, 
não existem também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. 
Os blocos de gelo flutuantes (Iceberg) são formados por água doce. E em razão disso 
os mesmos flutuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte 
visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% do seu total. Os 90% 
estão sob as águas. Lá só existem duas estações do ano: o verão com seis meses de Sol 
(não existem noites) e o inverno com seis meses de escuridão (não existem dias). A 
temperatura média no verão é de zero grau centígrados e no inverno de menos de 20 
graus centígrados, chegando a máxima de 70 graus centígrados. As reservas de carvão 
ali existentes podem suprir todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, inven-
tado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela Igreja como invenção 
do diabo. Sendo o raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo 
de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi 
levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar 
um pára-raios em sua casa.
***
Os jogos eletrônicos desgastam a TV na mesma medida que as novelas, partidas de 
futebol, telejornais, ou seja, qualquer programação que mantenha o monitor ligado. 
Quanto mais tempo ele permanecer funcionando, mais cedo virão os problemas técni-
cos. Imagens estáticas exibidas por muito tempo podem “queimar” a telinha, mas isso 
vale tanto para games como para os canais de TV que exibem suas marcas no canto 
da tela.

Humor

Pedrinho resolveu ser escoteiro e no primeiro dia de aula chegou em casa todo feliz. A 
mãe foi logo perguntando:
- Fez a boa ação de hoje, filho?
- Fiz mãe, mas deu um trabalhão! Ajudei uma idosa senhora a atravessar a rua.
- Mas isso não é trabalho algum. Respondeu a mãe.
- Não, hein! Você precisava ver. A senhora não queria atravessar de jeito nenhum.
***
O médico aconselha:
- O senhor vai parar de beber cerveja, durante dois anos e só vai beber leite.
- Outra vez, doutor?
- O que? O senhor já fez esse tratamento?
- Claro que sim, foi durante os dois primeiros anos da minha vida.
***
Um preso para o outro:
- Por que você foi condenado?
- Por nada.
- Ora, vá contar essa prá outro!
- É sério, foi por nada mesmo. Roubei uma carteira que não havia nada.
***
No ônibus, o gozador grita:
- Neste ônibus, da metade prá frente, só tem gay!
O motorista, imenso mal humorado, freia bruscamente o ônibus derrubando vários 
passageiros, chega perto do engraçadinho e pergunta:
- Agora você que me dizer quem é gay?
- Sinto muito, diz o gozador. Com essa freada, o senhor misturou todo mundo!

Mensagens

Dois homens que passeavam pela praia, viram uma ostra e começaram a discutir por-
que ambos queriam a ostra:
- Eu a vi primeiro, portanto me pertence. Afirmou um.
- Mas, eu apanhei a apanhei primeiro, por isso me pertence. Garante o outro.
Naquele momento, passava no lugar, um experiente advogado. Reconhecido, foi soli-
citado para resolver o impasse e diz:
- Aceito, desde que garantam minha decisão.
Os dois concordaram e o advogado então concluiu:
- Os dois, no meu entendimento, tem direito ao molusco. Vou dividi-lo em duas partes, 
uma para cada um, certo?
- Certo. Concordaram os dois.
- Então, me dá a ostra.
De posse do objeto da ação, o advogado abre a ostra e a come, rapidamente. Depois, 
entrega a cada uma das partes, uma das conchas, vazias, é claro. Os dois protestaram.
- Por que o senhor comeu a ostra? Pergunta um intrigado.
- São os meus honorários. Dividi o que restava de maneira justa e equitativa.
***
A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar. Sendo alvo 
de zombarias, se torna extremamente tímida. Sendo vítima de humilhações, adquire 
sentimentos de culpa. Vivendo com tolerância, aprende a ser paciente. Convivendo 
em ambiente íntegro, aprende a ser honesta. Vivendo em ambiente seguro, se sente 
capaz. Recebendo incentivo, desenvolve a sua alta confiança. Vivendo em positivismo 
e amizade, aprende a amar. Você vivendo com serenidade, seus filhos crescerão com 
mente sadia e tranqüila.

Pensamentos

Viver não é necessário, necessário é criar.
Um pai é tesouro, uma mãe um consolo e um amigo é ambos.
Não sou suficiente jovem para saber tudo.
O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que os argumentos.
Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador.
O tempo no Céu demora uma eternidade para passar.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Faça com que a vossa língua não vá além do vosso pensamento.
Se a saudade não é uma virtude é pelo menos uma força.
Quanto maior a força tanto mais perigoso o abuso.

Departamento de Trânsito
de Pinda está em
novo endereço

O Departamento de Trân-
sito da cidade de Pin-
damonhangaba passa a 
atender em novo local. Os 
agentes e toda a equipe 

do departamento ocupam 
o prédio junto á Secreta-
ria de Obras e serviços.
Todos os atendimentos e 
serviços como: recurso 

de multas, transferência 
de pontos, solicitações, 
etc agora são realizados 
na rua Dr. Monteiro de 
Godoy, 405 - Bosque.

Jogos Universitários de
Taubaté (JUTA) chegam a

50º edição
Serão 20 modalidades 
disputadas entre os cur-
sos da Universidade 
de Taubaté (UNITAU)
 Os Jogos Universitá-
rios de Taubaté (JUTA) 
dá início a sua 50ª edi-
ção nesta sexta-feira, 
4, às 19h na quadra do 
Campus Bom Conselho.
A solenidade de abertu-
ra do JUTA contará com 
a presença do Prof. Dr. 
José Rui Camargo, Reitor 

da Universidade, Profa. 
Dra. Nara Lúcia Peron-
di, Pró-Reitora Estudan-
til, o Secretário de Es-
portes Claudio Teixeira 
Brazão e representantes 
da União Estadual dos 
Estudantes (UEE-SP).
Haverá também uma apre-
sentação do grupo de dan-
ça do Departamento de 
Educação Física e uma 
roda de maracatu com 
o grupo Baque do Vale.

Ao todo, 22 cursos es-
tarão divididos em 14 
equipes e disputarão 20 
modalidades, entre fu-
tebol de campo, futebol 
society, atletismo, tênis 
de mesa, salto em distân-
cia, basquete e natação.
Os jogos começam após 
a solenidade de aber-
tura, a partir das 21h. 
Eles serão realizados no 
Campus do Bom Con-
selho e no Sesc Taubaté.
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Produtos da Páscoa sobem
menos que a inflação

Câmara de Pinda volta a
colocar em pauta projeto

sobre ruídos urbanos
e sossego público

A elevação média de pre-
ços dos produtos tradi-
cionais da Páscoa ficou 
abaixo da inflação nos 
últimos 12 meses. A alta 
foi 2,84%, enquanto a in-
flação registrou 6,09%, 
conforme a apuração do 
Índice de Preços ao Con-
sumidor da Fundação Ge-
tulio Vargas (IPC-FGV).
Já os pescados frescos, 
procurados neste período 
por grande parte da po-
pulação, subiram 12,71%. 
O economista do Institu-
to Brasileiro de Econo-
mia (Ibre) da FGV, André 
Braz, explicou que é o se-
gundo ano em que o pro-
duto sobe neste patamar. 
“O pescado já subiu mais 
de 24% em dois anos, o 
dobro da inflação, e pode 
subir mais na véspera da 
Páscoa, pelo efeito de 
demanda”, disse em en-
trevista à Agência Brasil.
O economista acrescen-
tou, no entanto, que ape-
sar de o bacalhau, também 
bastante procurado para 
o almoço de Páscoa, ter 
ficado abaixo da inflação 
no mesmo período, para 
as famílias mais humil-
des a compra do produto 
pode pesar no orçamento. 
“O bacalhau é um pro-
duto que tem um nível 
de preço um pouco mais 
alto. Então, famílias mais 
humildes talvez não pos-

11ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-
se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no próxi-
mo dia 07 de abril de 2014, 
segunda-feira, às 18 horas.
MATÉRIAS DE DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Veto n° 06/2014 - Comu-
nica VETO ao Autógrafo 
n° 14/2014, que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade do 
plantio de árvores nas vias 
públicas da cidade e dá ou-
tras providências”. (Ref. 
Projeto de Lei n° 01/2013, 
de autoria do Vereador Os-
valdo Macedo Negrão).
II. Projeto de Lei n° 
11/2014, do Vereador 
Antonio Alves da Silva, 
que “Dá nova redação 

sam comprar. O pescado, 
embora tenha ficado mais 
caro nos últimos doze me-
ses, concorre com preços 
mais em conta. Apesar da 
alta, para algumas famí-
lias talvez valha mais a 
pena comprar o pescado 
fresco do que o bacalhau, 
que é um item mais caro.”
Outros produtos também 
registraram alta acima da 
inflação acumulada até 
março deste ano, como a 
couve (13,8%), os ovos 
(7,89%), o azeite (7,67%) 
e a azeitona em conser-
va (7,5%). O economista 
explicou que, em geral, 
a maior pressão sobre 
os preços dos alimen-
tos frescos aconteceu de 
2012 para 2013 e reper-
cutiu mais na Páscoa pas-
sada. Um exemplo foi o 
tomate, que atingiu pre-
ços muito altos. Embora 
o produto não esteja na 
cesta de Páscoa, outros 
alimentos como a batata, 
a cebola e a couve estão, 
e, naquela época, também 
sofreram redução da área 
plantada, uma das cau-
sas para a alta dos preços.
“Somaram efeitos climáti-
cos, com redução da área 
plantada e isso fez com 
que os alimentos frescos 
entre 2012/2013 avanças-
sem muito mais do que 
agora, embora a gente es-
teja passando por um perí-

ao inciso I do artigo 2°, 
da Lei n° 3.966 de 28 de 
novembro de 2002, que 
institui e regulamenta as 
gratuidades e descontos 
no transporte coletivo de 
passageiros no município 
de Pindamonhangaba, e 
dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 
13/2014, do Vereador Ro-
derley Miotto, que “Dis-
põe sobre ruídos urbanos 
e proteção do bem es-
tar e do sossego público 
no âmbito do Município 
de Pindamonhangaba”.
IV. Projeto de Lei 
n° 15/2014, do 
Vereador Roderley Miot-
to, que “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de
 instalação de dispositivo 

odo de aumento de preços 
desses alimentos em fun-
ção da seca recente. Mas 
este fenômeno climático 
atual ainda foi mais bran-
do do que o verificado em 
2012 e 2013”, analisou.
Outra boa notícia para o 
consumidor para o perío-
do da Páscoa são os preços 
de bombons e chocolates. 
“No geral, esta Páscoa, 
apesar de ter os seus vi-
lões, como o pescado 
fresco, também tem itens 
que ficaram mais baratos. 
Os bombons e chocolates 
subiram 1,16%, mas per-
deram para a inflação. Em 
termos reais é como se eles 
estivessem mais em conta 
para as famílias”, explicou.
A cebola registrou queda 
de 39,84%, enquanto na 
Páscoa do ano passado ti-
nha subido 88,99%. André 
Braz destacou que os ali-
mentos frescos costumam 
devolver, a médio prazo, 
os aumentos expressi-
vos normalmente verifi-
cados nos momentos em 
que o clima é mais volátil 
ou então no alto inver-
no. “Chegou o ano de ter 
uma oferta mais regular 
da cebola e isso garante o 
produto com o preço mais 
em baixa. É diferente do 
bacalhau que está su-
bindo menos de preço, 
mas não devolve o que 
acumula”, comparou.

para interromper o pro-
cesso de sucção em 
piscinas e dá outras 
p r o v i d ê n c i a s ” . 
(Há Substitutivo).
V. Projeto de Lei n° 
20/2014, do Vereador Pro-
fessor Eric de Oliveira, 
que “Institui a Semana de 
Orientação e Prevenção da 
Gravidez na Adolescên-
cia, que será comemo-
rada na última semana 
do mês de novembro”. 
(Há Substitutivo).
 Pindamonhangaba, 
02 de abril de 2014. 
 Vereador Ricardo Piorino
 Presidente
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Padre Anchieta é
canonizado pelo Vaticano

Um dos principais perso-
nagens de história brasi-
leira e paulista, o jesuíta 
Padre José de Anchieta 
foi proclamado Santo pelo 
Vaticano. O decreto que 
proclama a canoniza-
ção de Anchieta foi assi-
nado nesta quinta-feira 
(3) pelo Papa Francisco.
 Foram mais de 400 anos 
após a abertura processo 
que pedia a sua canoni-
zação. Segundo o Vatica-
no, é o primeiro santo de 
2014. Anchieta também 
é o segundo jesuíta a ser 
canonizado por Francisco. 
Em dezembro de 2013, foi 
proclamado santo o jesu-
íta francês Pedro Fabro. 
 Anchieta teve uma forte 
presença histórica, den-

tre elas, a co-fundação 
de São Paulo de Pirati-
ninga em 1554. No Li-
toral Norte, ficou refém 
dos índios Tupinambás, 
quando negociava a paz 
entre os indígenas do che-
fe Cunhambebe e os por-
tugueses no ano de 1563. 
 Enquanto aguardava a 
volta do padre Manoel da 
Nóbrega - que fora até a 
Capitania de São Vicente 
para levar os termos de 
acordo da Paz de Yperoig 
- Anchieta imortalizou o 
“Poema à Virgem”, com-
pondo nas areias da praia 
da ilha que hoje tem o
 seu nome.
 Padre Anchieta é ago-
ra o terceiro santo a 
ter laços estreitos com o 

Brasil. A primeira foi Ma-
dre Paulina, santa desde 
2002. Em seguida, veio 
Frei Galvão, brasileiro 
nascido em Guaratinguetá 
(SP) e proclamado San-
to Antônio de Sant’Ana 
Galvão em 2007, quan-
do o então Papa Ben-
to XVI veio ao Brasil.
 Beatificado em 1980 
pelo Papa João Paulo II, o 
“Apóstolo do Brasil” não 
teve reconhecidos seus 
dois supostos milagres. O 
Vaticano julgou ser justo 
sua canonização, tem em 
vista um longo trabalho 
missionário de catequiza-
ção dos índios durante a 
colonização, além 
das missões jesuítas 
que fundou pelo país.

Jardim Santana é
campeão invicto da 4ª 

Copa de Futsal em
Tremembé

A equipe do Jardim San-
tana foi campeã invicta 
no último domingo (06) 
da 4ª Copa de Futsal Al-
cides Alves 2014. Em 
uma campanha impecá-
vel, o time venceu na final 
a equipe do Parque das 
Fontes por 6 a 3 na Qua-
dra Municipal de Esportes.
Os gols da equipe
 vencedora foram mar-

cados por Haroldo (3 
gols), Rondinelli (1), 
Bruno (1) e Dú (1).
O time campeão entrou 
em quadra com Jackson, 
Haroldo, Lucas Renó, 
Bruno, Elton, Rondi-
nelli, Dú, Patrick e Felipe.
A equipe cam-
peã ainda recebeu os
 troféus de artilhei-
ro (Rondinelli e Ha-

roldo com 12 gols) e 
defesa menos vazada (Ja-
ckson com apenas 6 gols)
Participaram do campeo-
nato 12 equipes. O torneio 
teve o apoio da Prefeitura 
Municipal da Estância Tu-
rística de Tremembé atra-
vés da Secretaria de Cul-
tura, Turismo e Esportes.
Parabéns a todas as 
equipes participantes!

Abril tem programação cultural 
em Pinda com homenagens

ao cineasta Mazzaropi

O Departamento de Cul-
tura de Pindamonhangaba 
programou para o mês de 
abril uma extensa ativi-
dade, que começa com  
homenagens ao cineas-
ta Amácio Mazzaropi. O 
evento “Mazzaropi em 
Cena” constará de estival 
de Esquetes, exposições, 
cantoria no cemitério, exi-
bição de filmes e Domin-
gão Sertanejo Especial .
 A abertura será neste do-
mingo (6) com o Domin-
gão Sertanejo Especial, 
no Espaço Cultural Luiz 
Carlos Cardoso (Praça 
Engenheiro José Salga-
do Ribeiro), a partir das 
09h. Também como parte 
da programação organi-

zada pelo Departamento 
de Cultura da Prefeitura, 
no período de 7 a 10 de 
abril, o Espaço Cultural 
Teatro Galpão fará a exi-
bição de filmes de Maz-
zaropi, com duas sessões, 
a partir das 19 horas. Os 
maiores sucessos de Maz-
zaropi serão exibidos para 
público de todas as idades.
 Para o dia 12 de abril, um 
sábado, está programado o 
Festival de Esquetes “Ma-
zzaropi que te amo tanto” 
no  Espaço Cultural Teatro 
Galpão, com apresenta-
ções a partir das 19 horas. 
No dia seguinte, será pro-
movido um dos mais tradi-
cionais eventos em home-
nagem à Mazzaropi, que é 

a cantoria do túmulo do ci-
neasta, no Cemitério Mu-
nicipal. O evento será reali-
zado das 8h30 às 12 horas.
 Até o dia 25 de abril, o 
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina realiza a 
exposição Raízes do Vale, 
com o tema “Caipiras de 
lá pra cá, daqui pra lá”. 
A visitação é de sábado a 
terça-feira, das 13 às 17 
horas, e de quarta a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas.
 Até o dia 30, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, o espaço cultural do 
saguão da Prefeitura está 
recebendo a exposição Ma-
zzaropi em Cena, com car-
tazes do filme do cineasta.

PAT Ilhabela divulga vagas
de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilha-
bela divulgou nesta quin-
ta-feira (26/9) diversas 
vagas de emprego em di-
ferentes segmentos. A de-
cisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores. O preenchi-
mento das vagas depende 
dos requisitos exigidos e 
os encaminhamentos são 
realizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos.
As vagas podem ser pre-
enchidas, canceladas ou 
alteradas diariamente. Os 
interessados devem com-
parecer à sede do PAT, 

na Rua Prefeito Mariano 
Procópio de Araújo Car-
valho, nº 128, Perequê.
 Confira as vagas: Açou-
gueiro, Ajudante de carga 
e descarga de mercado-
ria, Ajudante de cozinha, 
Atendente de balcão, Aten-
dente de balcão de café, 
Auxiliar administrativo de 
pessoal, Auxiliar de escri-
tório, Auxiliar de técnico 
de eletrônica, Barman, Ca-
mareira de hotel, Caseiro, 
Confeiteiro, Costureira em 
geral, Cozinheiro de res-
taurante, Cozinheiro ge-
ral, Desenhista industrial 
gráfico (designer gráfico), 
Empregado doméstico ar-

rumador, Garçom, Geren-
te administrativo, Guia de 
turismo, Manicure, Man-
teador na conservação de 
alimentos, Massagista, 
Motorista de caminhão, 
Motorista de furgão ou ve-
ículo similar, Motorista de 
ônibus urbano, Operador 
de caixa, Operador de mo-
toniveladora, Operador de 
retro-escavadeira, Padeiro 
confeiteiro, Pizzaiolo, Re-
cepcionista de hotel, Sor-
veteiro, Supervisor de ven-
das comercial, Tapeceiro 
de móveis, Vendedor - no 
comércio de mercadorias, 
Vendedor pracista, Vi-
draceiro e Vigia noturno.
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Rendenção da Serra
inicia recuperação de

estradas rurais

Curso Gratuito de
Processo Artesanal de 
Frutas em Redenção

da Serra

Subprefeitura realiza
serviços de manutenção 

em Moreira Cesar

Prefeitura de Rendenção 
da Serra Instala Pontes

Foi há alguns meses que 
este trabalho começou, 
caiu chuva, fez Sol, mas, 
o processo de recupera-
ção das estradas rurais 
não parava. Também, são 
12 km de estradas rurais 
que já estão quase con-
cluídos. É muita estrada 
ruim, que hoje, está fican-
do boa. Quando realmente 
as pessoas trabalham, uma 
hora os resultados come-
çam a surgir. Não é com 
gritos e barulhos que se 
mostra serviço, mas sim, 
colocando a mão na mas-
sa e produzindo o que se 
deve. Alguns resultados 
podem aparecer com mais 
rapidez, outros já exigem 
mais tempo, mas todos 
uma hora chega ao final.
No ano de 2013, o prefeito 
conquistou uma parceria 
com a CODASP (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo), 
que recuperará mais de 
24km de das nossas es-
tradas rurais. Os primeiro 
12km já estão na fase final 
- os bairros do Carapeba, 
João Correia até o Pinhei-

O Curso acontecerá nos 
dias 22 a 24 de Abril de 
2014, e as inscrições já 
estão abertas. Para poder 
fazer as inscrições é sim-
ples, basta apenas com-
parecer na Secretaria de 
Agronegócio e Meio Am-
biente de Redenção da 
Serra, portando RG e CPF.

A Subprefeitura de Morei-
ra César vem realizando 
diversos serviços para me-
lhor atender os moradores 
do Distrito. Recentemente, 
estradas, ruas e praças re-

Além da recuperação das 
estradas rurais, outros 
trabalhos também estão 
sendo realizados nessa 
semana. O prefeito está 
acompanhando de per-
to a instalação de quatro 
pontes metálicas em es-
tradas do município, mais 
uma boa notícia para os 
moradores redencenses.
As pontes são constitu-
ídas por cabeceira em 

rinho e a estrada do bairro 
dos Bentos receberam a 
primeira etapa. Um traba-
lho grande que proporcio-
nará um melhor caminho 
para todos os redencenses. 
A estrada do Carapeba até 
o Pinheiro já está mais de 
90% pronta, no bairro dos 
Bentos os trabalhos já tem 
data marcada para serem 
finalizados, dia 17 de abril.
O Bentos será o bairro que 
mais apresentará mudan-
ças, pois grande parte da 
estrada apenas havia passa-
gem para um veículo, após 
as mudanças, que já estão 
acontecendo, será possível 
encontrar até dois cami-
nhões e em diversos pon-
tos, alguns trechos serão 
calçados com bloquetes. 
Após a conclusão dos pri-
meiros 12km, outros 12km 
serão recuperados – 8km 
no bairro da Lagoa e 4km 
para o bairro do Palmi-
tal, total aproximado de 
24km de estradas rurais 
recuperadas. A equipe da 
CODASP, está realizan-
do um excelente traba-
lho, com muita qualidade. 

A T E N Ç Ã O !
O número de participantes 
é de no máximo 20 pessoas. 
Reserve já a sua vaga pelo 
telefone (12) 3676-1244. 
Não fique fora dessa e ve-
nha aprender com a gente!
O curso é para ambos 
os sexos, porém o par-
ticipante deve ter ida-

ceberam limpeza, roçada 
e capina, garantindo assim 
o bem estar da população.
É importante ressal-
tar, que a equipe da 
subprefeitura trabalha 

concreto, vigas de aço e 
são moldados por blocos 
de cimento. Isso propor-
cionará mais segurança 
do que as antigas pontes 
de madeira e, são muito 
mais duráveis. “Já solicitei 
mais 2 pontes ao progra-
ma. Vamos arregaçar as 
mangas e colocar a mão 
na massa literalmente. 
Não existe resultado sem 
esforço” disse o prefeito.

“Quero agradecer todos 
que estão trabalhando na 
recuperação das nossas 
estradas, em especial ao 
Engenheiro Agrônomo 
Marcelo O. M. Pacitti, ao 
Gerente Engenheiro Civil 
Rodrigo A. Baesso e aos 
técnicos Jhon Senoski, 
Marco Rezende e Alan 
Reginato” disse o prefeito. 
“Estamos muito feliz com 
o resultado, há muito tem-
po à população rural não 
via uma estrada tão boa. 
Esses trechos são onde 
se localizam nossa maior 
área de produção agríco-
la e pecuária” ressaltou 
a Secretária de Agrone-
gócio e Meio Ambiente 
de Redenção da Serra.
Segundo o prefeito da ci-
dade muita coisa boa irá se 
concretizar em 2014. Ape-
sar de todas as dificuldades, 
muito dos trabalhados es-
tão começando a aparecer.
Informações, solicita-
ções podem ser envia-
das para o e-mail con-
tato@redencaodaserra.
sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

de miníma de 16 anos.
Uma parceria do SE-
NAR (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Ru-
ral), com o município 
de Redenção da Serra.
Informações contato@
redencaodaserra.sp.gov.
br ou pelo telefone de 
reserva de inscrição.

mediante cronograma, 
mas realizará serviços de 
manutenção em todos os 
bairros do Distrito, para 
melhor atender a 
população local.

As quadro pontes metálicas 
foram instaladas no bairro 
do Pinheirinho, Rio das 
Antas, Piraí e Samambaia.
Informações, solicita-
ções e sugestões po-
dem ser enviadas para o 
e-mail contato@reden-
caodaserra.sp.gov.br ou 
através do telefone (12) 
3676-1282. Visite a nos-
sa página na web www.
redencaodaserra.sp.gov.br.


