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Alunos e professores do 
curso de Farmácia fazem 

protesto em Pinda

Oxiteno leva química 
verde para os Estados 

Unidos

Professores e alunos do 
curso de Farmácia da Fun-
dação Universitária Cristã 
(FUNVIC) saíram na ma-
nhã desta segunda-feira 
(7) em passeata pelas ruas 
centrais de Pindamonhan-
gaba . Os manifestantes 
protestam principalmente 
contra o veto da 

Empresa apresenta na 
maior feira do setor de 
tintas dos Estados Uni-
dos produtos que são mais 
amigáveis ao meio am-
biente e à saúde humana
A Oxiteno leva para os 
Estados Unidos as mais 
inovadoras soluções para 
o mercado de tintas, alian-
do sustentabilidade e de-
sempenho. A empresa é 
uma das expositoras da 
American Coatings Show 
(ACS), que está sendo rea-
lizada na cidade de Atlan-
ta. A ACS é a maior feira 
do mercado de tintas dos 
EUA e contará com a par-
ticipação de mais de 400 
empresas de 20 países.
Entre os 
destaques da Oxite-
no estão soluções de 
alto desempenho na 

presidente Dilma 
Rousseff à lei que deter-
minava a obrigatorieda-
de de uma drogaria ter 
farmacêutico de plantão. 
Por determinação da Lei 
5.991 de 1973 (Art. 15, 
§ 1º) toda farmácia e 
drogaria é 
obrigada a ter um farma-

produção e aplicação de 
tintas, vernizes e adesi-
vos. A linha ALKONAT 
de tensoativos APE-Free, 
derivados de fonte renová-
vel e isentos de aquilfenol, 
por exemplo, é o resultado 
de uma evolução no se-
tor e traz benefícios para 
toda a cadeia. Seguindo 
esse conceito, será apre-
sentado também o UL-
TRAFILM 1000 ECO, 
um coalescente derivado 
de fonte renovável que 
tem se mostrado uma ex-
celente alternativa para os 
formuladores que querem 
incrementar o caráter sus-
tentável de suas formula-
ções de tintas decorativas.
“Inovação e sustentabilida-
de são valores da Oxiteno. 
Desenvolver produ-
tos de alto desempe-

cêutico de plantão durante 
todo o período de funciona-
mento do estabelecimento.
Na noite de hoje, a par-
tir das 18h00, está pre-
vista outra passeata com 
saída em frente à Pre-
feitura, até a chegada 
na Praça Monse-
nhor Marcondes.

nho com um impacto 
menor ao meio ambiente 
e na saúde das pessoas faz 
parte do nosso dia-a-dia”, 
diz a gerente de Pesquisa 
& Desenvolvimento da 
Oxiteno, Nádia Armelin.
A multinacional brasi-
leira, que possui uma fá-
brica em Pasadena, no 
Texas, busca ampliar a 
participação dos produtos 
e soluções Oxiteno em 
um dos mercados mais 
competitivos do mundo.
“Disputar o mercado 
dos EUA é uma mostra 
do potencial das inova-
ções da Oxiteno. Lá es-
tão os principais players 
mundiais. Em 2014, 
os Estados Unidos são 
o principal foco de in-
vestimentos da em-
presa”, afirma Nádia.

São Luiz do Paraitinga
realiza exibições de

filme em abril

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-

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 

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.

Curso Gratuito de
Processo Artesanal de 
Frutas em Redenção

da Serra

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 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-

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.
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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.

Prefeitura de Tremembé 
investe em melhorias

na educação
Cumprindo o compro-
misso de elevar o inves-
timento na educação do 
município de Tremembé, 
o prefeito Marcelo Va-
queli está reformando e
melhorando as escolas 
da cidade. Em apenas 1 
ano e 3 meses de gestão 
a educação do municí-
pio sofreu um grande im-
pacto com as melhorias e
grandes obras realizadas 
pela gestão municipal. 
O objetivo é valorizar o 
aprendizado dos alunos 
em sala de aula e tam-
bém atender as demandas
dos profissionais que 
atuam nas unidades.
Conheça  algumas 
das obras e ações para 
melhoria na estrutu-
ra física das escolas:
Programa de Ma-
nutenção Predial:
• Realização de manu-
tenção e pequenas re-
formas em todas as 
escolas municipais.
Foi realizada uma licita-
ção para contratação de 
empresa de engenharia 
que, desde o início de mar-
ço está realizando reparos 
emergenciais nas escolas. 
Em paralelo, uma equipe 
de diretores está respon-
sável pelo levantamento 
junto com cada unidade 
escolar das necessidades 
de manutenção e pequenas 
reformas. A partir de abril 
o cronograma de obras 
começou a ser cumprido 
e em média duas a três 
escolas serão atendidas 
mensalmente. A proposta 
é promover a melhoria da 
estrutura física básica das 
escolas que foram encon-
tradas em estado de total 
abandono no início da Ad-
ministração. Manutenção 
predial básica é necessá-
ria em todos os prédios.
Reformas e Ampliações:
• Já em andamento, com 
previsão de inauguração 
em Julho, a adaptação do 
prédio da antiga Guarda 
Mirim, que irá receber a 
CEI Jardim Encantando, 

ampliando o número de 
vagas naquela unidade.
• Ampliação da Cre-
che Mamãe Elisa, 
com a construção de 
3 novas salas de aula.
• Ampliação do Cen-
tro Educacional, com 
a construção de 3 no-
vas salas de aula.
• Finalização da obra 
da Quadra Poliespor-
tiva da Escola José 
Inocêncio Monteiro
• Ampliação da Es-
cola Amália Gar-
cia Ribeiro Patto.
• Reforma e ampliação 
da Escola José Inocên-
cio Monteiro II, do Poço 
Grande, abandonada há 5 
anos. A escola hoje está 
reformada e recebe apro-
ximadamente 300 alunos.
C o n s t r u ç õ e s :
• Está em processo, a do-
ação de uma área para 
construção de uma es-
cola estadual de apro-
ximadamente 3.000 m² 
igual a escola inaugurada 
em São Bento do Sapu-
cai, obra com previsão 
de entrega em 28 meses.
• Duas novas Creches doa-
das pelo Governo Federal, 
através do FNDE e que 
serão construídas rapida-
mente, com metodologia 
inovadora de construção 
nos bairro Vera Cruz e 
Santana. Início da obra: 
junho de 2014. Inaugura-
ção: Novembro de 2014.
• Creche no bairro Flor 
do Vale doada pelo Go-
verno Estadual, através 
do FDE. Início da obra: 
2º semestre de 2014.
• Doação de um terreno 
para a construção de um 
Centro educacional e es-
portivo SESI no município.
A ç õ e s : 
- O Programa MAIS EDU-
CAÇÃO, implantado em 
outubro de 2013, já tornou-
se modelo e referência de 
implantação para outros 
municípios, pelo suces-
so e organização. Atual-
mente aproximadamente 
1.500 crianças e jovens 

permanecem no mínimo 
7 horas diárias na escola, 
fazem 3 refeições e ativi-
dades e oficinas pedagógi-
cas, culturais e esportivas.
- A política de Educação 
inclusiva de Tremembé 
foi classificada entre as 
melhores do Brasil. Já re-
cebeu dois prêmios im-
portantes: foi classificada 
pelo MEC entre as 7 me-
lhores iniciativas do país e 
recentemente foi premiada 
pelo Governo Estadual, 
recebendo menção hon-
rosa como uma entre as 
cinco melhores iniciativas 
governamentais do Estado 
de SP em 2013. Entre as 
ações, destacam-se a con-
tratação de 50 profissionais 
de apoio para educação 
especial, como intérprete 
de libras e ADIs (Auxi-
liar de Desenvolvimento 
Infantil), além dos cursos 
de Grafia Braile e Libras 
com participação de pro-
fessores e pais de alunos.
- Reorganização global 
dos currículos da Educa-
ção Infantil e do Ensino 
Fundamental com a par-
ticipação voluntária e de-
mocrática de professores 
de todos os segmentos.
- Parcerias em andamen-
to com Microsoft e Fun-
dação Lemann para trei-
namento de docentes e 
implantação de cursos 
e programas aos alunos 
do Ensino Fundamental.
- Cursos profissionalizan-
tes do Senai já formaram 
206 alunos em três dife-
rentes cursos, vários alu-
nos já estão empregados.
- Curso técnico gratuito de 
administração de empre-
sas no Centro Paula Sou-
za (ETEC) onde 40 alunos 
estão sendo beneficiados. 
Em breve novas turmas se-
rão abertas. Já temos infor-
mações que vários destes 
alunos já estão trabalhan-
do em grandes empresas.
- Vários cursos gratui-
tos no Fundo Social, tais 
como: Informática, Inglês 
básico e intermediário.
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Quase 20 milhões de
pessoas ainda não

entregaram
declaração do IR

Pouco mais de 7,3 milhões 
de contribuintes enviaram 
a Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF) à Receita Federal, 
um mês após o início do 
recebimento. O número 
representa o total de do-
cumentos entregues até 

as 17h de ontem, dia 7, 
e equivale a 27% dos 27 
milhões de declarações 
que o fisco espera receber 
neste ano. O prazo para 
entrega vai até 30 de abril. 
O programa gerador está 
disponível na
 página da Receita Fede-

ral na internet desde 26 
de fevereiro, mas a trans-
missão dos formulários 
começou em 6 de março, 
assim como a liberação 
do aplicativo que permi-
te o preenchimento da 
declaração em ta-
blets e smartphones.

Feirão online permite que
consumidores renegociem

dívidas atrasadas
Consumidores inadim-
plentes podem nego-
ciar, até o próximo dia 
17, com os credores por 
meio do Feirão Limpa 
Nome Online, serviço 
da Serasa Experian. São 
cerca de 90 empresas 

participantes do fei-
rão. Para participar, é 
preciso acessar o site 
www.se ra saconsumi -
dor.com.br/feirao-lim-
pa-nome-online, em 
qualquer horário e pre-
encher um cadastro. 

O consumidor será levado 
a uma página onde esta-
rão relacionadas todas as 
empresas do Limpa Nome 
Online com as quais te-
nha dívida pendente 
e que conste da base 
de dados da Serasa.

Preço de frutas, verduras e 
legumes sofrem alta nos
primeiros meses do ano

Fussta inicia “Campanha
do Agasalho”

Sítio do Picapau Amarelo 
tem programação em abril 
com oficinas pedagógicas

O preço das frutas, le-
gums e verduras estão 
8,99% mais caros nos 
primeiros meses desse 
ano, de acordo com uma 
pesquisa realizada pela 
APAS (Associação Pau-
lista de Supermercados).
A alta foi puxada pelo pre-
ço dos legumes, que subiu 
17,92%. As frutas tiveram 
reajuste de 6,35% e as 
verduras 16,40%. Os ali-
mentos que tiveram maior 

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (FUSS-
TA) iniciou na última 
sexta-feira, dia 4, a Cam-
panha do Agasalho 2014.
A campanha é desenvol-
vida pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo (FUSSESP) 
e tem a finalidade de pro-
mover a arrecadação de 
peças de vestuários e co-
bertores. Com o slogan 
“Roupa boa, a gente doa”, 
a campanha reforça a ne-
cessidade das pessoas do-
arem roupas em condições 
de uso e cobertores que 

O Sítio do Picapau Ama-
relo e o Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato trazem, 
para o mês de abril, uma 
programação de oficinas 
pedagógicas temáticas.
Nos dias 12 e 13, as crian-
ças poderão aprender do-
braduras de indiozinhos 
antecipando as comemo-
rações ao Dia do Índio.
Para o feriado, nos dias 19 
e 20, os visitantes poderão 
participar de atividades 
temáticas de páscoa. Se-
rão oficinas de dedoches 
e outras com a utilização 
de materiais recicláveis. 
No domingo, dia 20, o 
Sítio recebe a visita do 
coelho de Páscoa às 14h.
Ainda na programação 
do mês, o público pode 
assistir as apresentações 
teatrais com a turma do 
Sítio na peça “O Saci”, 
baseada no livro de Mon-
teiro de Lobato que leva o 
mesmo nome. Os in-
teressados em assis-
tir aos espetáculos
 precisam chegar com 

aumento nos primeiros 
meses do ano foram al-
face (20,35%), repolho 
(30,84%), cebola (37,58%) 
e cenoura (43,34%).
Uma das principais cau-
sas do aumento dos 
preços do hortifruti no 
estado foi problemas cli-
máticos, principalmen-
te escassez de chuva em 
determinadas regiões.
“A escassez de chuva tem 
afetado a oferta dos produ-

tenham espessura melhor, 
para que possam aque-
cer aqueles que precisam, 
já que há quem o utili-
ze como único agasalho.
Caixas coletoras serão 
espalhadas pelos parcei-
ros do FUSSTA: escolas, 
entidades, sindicatos e 
comércio local. As peças 
doadas serão destinadas 
às entidades sociais do 
m u n i c í p i o .
Segue abaixo a relação 
dos locais que recebe-
rão as doações até o final 
do mês de maio: Colégio 
Jardim das Nações; Co-

meia hora de antecedên-
cia para retirada de senha. 
Para a realização da peça 
é necessário público mí-
nimo de 20 pessoas. As 
apresentações durante a 
semana acontecem no pe-
ríodo da tarde e apenas 
mediante agendamento.
Por conta do feriado de 
Páscoa, a Semana Montei-
ro Lobato acontecerá de 22 
a 27 de abril. O evento, que 
comemora o aniversário de 
nascimento do escritor em 
18 de abril, este ano terá 
como tema a obra “Emí-
lia no País da Gramática”.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3625-5062. 
O Sítio fica na Aveni-
da Monteiro Lobato, s/
nº, no bairro Chácara do 
Visconde, em Taubaté.
P r o g r a m a ç ã o :
12 e 13 de Abril de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h e 14h 
às 16h - Oficina 
Pedagógica “Dobra-

tos, como alface e repolho, 
prejudicando a qualidade 
e quantidade de itens dis-
poníveis para venda, o que 
se reflete em elevação do 
preço”, explica o gerente 
de economia e pesquisa da 
APAS, Rodrigo Mariano.
Para o mês de abril, a ten-
dência é alguns produtos 
sofrerem estabilidade nos 
preços e outros uma redu-
ção, já que a previsão é ha-
ver uma melhora no clima.

légio Objetivo; Colégio 
Objetivo Junior; IDESA; 
COTET; Colégio Balbi – 
UNITAU; Basic; Colégio 
CEMI; Escola Municipal 
de Artes “Maestro Fêgo 
Camargo”; Rede Muni-
cipal de Ensino; Via Vale 
Garden Shopping; Câmara 
Municipal; ACIT; CIESP; 
SENAI; SEST/SENAT; 
Grupo de Escoteiros.
O FUSSTA (Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté) fica localizado 
à Praça Coronel Vitoria-
no, 1, Centro - Telefones: 
3622-4345/ 3633-5671.

dura do Indiozinho”
16h – Teatro Infantil com 
a Turma do Sítio do Pi-
capau Amarelo: “O Saci”
19 e 20 de Abril de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
14h às 16h – no dia 19/04 
– Sábado - Oficina Pe-
dagógica “Dedoche do 
Coelhinho da Páscoa” 
– Cia Balakko-Bacco
14h às 16h – no dia 20/04 – 
Domingo-Oficina Pedagó-
gica “Brinquedo Reciclá-
vel da Páscoa” – Psiu e Cia.
14h – Presença do 
Coelho da Páscoa
11h e 16h – Teatro Infantil 
com a Turma do Sítio do Pi-
capau Amarelo: “ O Saci”
De 22 a 27 de Abril
Programação espe-
cial para da “62ª Sema-
na Monteiro Lobato”
- Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
- Oficinas Pedagógicas
- Contação de História
- Teatro
- Grupo Folclórico
- Grupo de Chorinho

Rendenção da Serra inicia
recuperação de estradas rurais

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-

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. 

“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.
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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

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.  

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-

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.

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!

Prefeitura de Rendenção 
da Serra Instala Pontes

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 

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.

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.


