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Ubatuba segue
rotina de manutenção e 
conservação da cidade  

Taubaté inicia 
agenda de reuniões do 
Projeto Bairro a Bairro

Maçaim bairro de Pinda 
recebe asfalto e outras 

melhorias

Fundo Social entrega 
certificados a alunos do 
curso de Assistente de 

Cabeleireiro

A equipe da Secretaria 
de Obras segue sua ro-
tina de manutenção e 
conservação da cidade.
Nos últimos dias, hou-
ve obras de recapeamen-
to e da Operação Tapa 
Buraco na região da

A primeira região a rece-
ber a ação será o Parque 
Ipanema e adjacências. A 
reunião acontece dia 11 
de abril, na próxima sex-
ta feira, a partir das 13h 
na Paroquia São Sebas-
tião, localizada à Avenida 
Nelson Meirelles, 370.
Visando acompanhar as 
necessidades da popula-
ção que mora nas regiões 
atendidas, os portões serão 
abertos às 13h para o ca-
dastramento e organização 
do atendimento. Para par-
ticipar é preciso compa-
recer ao local do evento 
até às 22h, quando os por-

A equipe da Secretaria de 
Obras está, atualmente, re-
alizando o asfalto dos pri-
meiros 450 metros na estra-
da municipal Prof. Moacir 
de Almeida, na entrada 
do bairro. Após o térmi-
no deste serviço, o asfalto 
será estendido para os dois 
lados da bifurcação da es-
trada, somando mais 1.300 
metros de pavimentação.
Antes de receber o as-
falto, essa nova região 
receberá melhorias nas 
tubulações de traves-
sia, que estão subdimen-
sionadas ou faltantes.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, nesses primeiros 
450 metros foi feita uma 
base de bica corrida que, 
após a passagem do rolo 
compressor, ficou com 
uma altura média de 8 
centímetros. Depois, a 

Na última quinta feira (03), 
o Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé, com 
a participação da Coor-
denadora da Secretaria de 
Ação Social Elaine Cam-
pos, realizou a cerimônia 
de entrega de Certificados 
de Conclusão aos alunos 
da 1ª turma do curso de 
Assistente de Cabeleireiro
 da Escola da Be-
leza, na sede da 
Secretaria de Ação Social 
no bairro Jardim Bom Jesus.
Na oportunidade, a Coor-
denadora da Secretaria de 

 Cachoeira dos Ma-
cacos (foto).
Na Estrada do Cais, 
os trabalhos, já con-
cluídos, foram de lim-
peza e conservação
 da via.
Já no Taquaral, a 

tões serão fechados para
finalizar o serviço.
O projeto Bairro a Bairro 
faz parte do Orçamento 
Cidadão, inserido no Pla-
no de Governo da admi-
nistração municipal, per-
mitindo que os moradores 
apresentem as ne-
cessidades de seus 
bairros para
 que sejam realizadas de 
forma direcionada, com 
a destinação de parte 
do orçamento do muni-
cípio para essas ações.
Todas as Secre-
tarias Municipais 
estarão presen-

equipe aplicou a massa 
asfáltica a frio, feita com 
a máquina acabadora, re-
cuperada pelo pessoal da 
Usina de Asfalto munici-
pal. Assim, a pista ficou 
com uma largura média 
de 4,5 metros. Na entrada 
do Maçaim, foi feita, ain-
da, uma proteção de talu-
de para evitar erosão onde 
já existia uma travessia.
Para o pastor da Igreja Pen-
tecostal Quarta Dimensão, 
do bairro do Maçaim, José 
Carlos Hiraqui, “o asfalto 
representa uma melhoria 
muito grande para a co-
munidade, pois eliminou a 
poeira da estrada”. Hiraqui 
ajudou a organizar o en-
contro entre a comunidade 
e a administração munici-
pal, realizado em setem-
bro de 2013, e lembra que 
essas e outras melhorias 
foram solicitadas e estão 

Ação Social Elaine Cam-
pos destacou que os cur-
sos visam a sociabilização 
e capacitação das alunas. 
“Que os cursos sejam uma 
oportunidade de aumen-
tar a renda de vocês. A 
área da beleza é uma das 
que mais cresce, logo com 
esta capacitação além de 
adquirir conhecimento, 
todos contribuirão com a 
renda familiar”, ressaltou.
Ao todo, 10 
alunos receberam os cer-
tificados de conclusão. 
De acordo com a coor-

rua Benedita da 
Conceição, principal via 
do bairro, recebeu obras 
de carpina e manutenção, 
pintura de guias e faixas.
Nesta quarta-feira, 
tem início a fase de re-
capeamento da via.

tes, objetivando um
atendimento persona-
lizado e possibilitando 
uma maior agilidade na
solução das solicita-
ções. É importante que 
cada morador apresente
solicitações globais, vi-
sando a melhoria em 
geral do local onde
r e s i d e .
A próxima reunião está 
prevista para acon-
tecer dia 25 de abril,
sexta-feira, no Sa-
lão da Igreja São Judas 
Tadeu, à Praça Celso
Querido Guisard, 
80, na Baronesa.

sendo realizadas por eta-
pas. “A iluminação soli-
citada também está sendo 
muito aguardada, para a 
segurança no bairro”, dis-
se. “Mas o asfalto é mui-
to positivo, assim como 
as outras melhorias”.
Segundo o presidente de 
bairro da Cruz Pequena 
(que engloba o Maçaim), 
Roberto Teodoro “Ara-
nha”, as melhorias são 
bem-vindas. “Estou prepa-
rando uma carta de agra-
decimento para entregar 
ao prefeito. Ainda exis-
tem outras melhorias que 
precisam ser feitas, mas o 
asfalto é muito bom, por-
que acaba com a poeira 
e ajuda até na saúde das 
pessoas”, disse. “Essas 
melhorias são muito im-
portantes porque a popula-
ção solicitou e a prefeitura 
está atendendo”, concluiu.

denadora, outros cursos 
como Design de Sobran-
celhas e Maquiagem es-
tão sendo pleiteadas pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé e 
em breve estarão a dis-
posição dos munícipes.
Os cursos de 
Panificação e Moda (cor-
te e costura) já estão com 
inscrições abertas e po-
dem ser realizadas no 
endereço Rua José Mon-
teiro Patto, 325 - Jardim
 Bom Jesus ou nos telefones 
3674-3910 ou 3674-3660.
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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.

Programa Receita de Sucesso
é lançado em São Luiz

do Paraitinga
Empresários do segmen-
to de alimentação fora 
do lar terão programação 
de palestras e receberão 
cartilhas para melhorar 
a gestão dos negócios
O Sebrae-SP fará o lan-
çamento do Programa 
Receita de Sucesso ama-
nhã (9/4), às 15h30, no 
Centro Turístico Cultural 
Nelsinho Rodrigues, em 
São Luiz do Paraitinga.
O programa tem como 
público-alvo empresários 
de restaurantes, pizzarias, 
bares, lanchonetes e de-
mais estabelecimentos do 
segmento de alimentação 
fora do lar, que recebe-
rão dicas para melhorar a 
gestão do negócio em pa-
lestras e cartilhas. Toda a 
programação é gratuita.
Após o lançamento, os 
empresários poderão 
acompanhar cinco pales-
tras sobre temas como fi-
nanças, gestão ambiental, 
recursos humanos, enge-
nharia de cardápio, marke-
ting de relacionamento e 
tecnologia da informação.
O objetivo do programa 
é oferecer ações que ga-
rantam longevidade, re-
conhecimento e lucrativi-
dade aos empreendedores 
do segmento, tornando-os 
competitivos em um mer-

cado que conta com 1,5 mi-
lhão de empresas no país.
M e t o d o l o g i a
O material do Progra-
ma Receita de Sucesso 
foi elaborado após dois 
anos de estudos junto a 
estabelecimentos bem su-
cedidos no mercado de 
alimentação fora do lar, 
identificando as práti-
cas positivas de gestão.
O resultado foi a produção 
de um conteúdo prático e 
de fácil aplicação nas em-
presas. O material foi divi-
dido em cinco fascículos, 
abordando os temas “Aten-
dimento”, “Cozinha”, 
“Cardápio”, “Gestão de 
Pessoas” e “Meu Negócio”.
Os empresários que par-
ticiparem das palestras 
e workshops receberão 
as cartilhas, com orien-
tações de aplicação ime-
diata no dia a dia de 
trabalho, incluindo mo-
delos de ferramentas es-
tratégicas e de gestão.
Lançamento do Re-
ceita de Sucesso em 
São Luiz do Paraitinga
Data: 9 de abril de 2014
Horário: 15h30
Local: Centro Turístico 
Cultural Nelsinho Rodri-
gues (Rua Coronel Domin-
gues de Castro, 44, Centro)
P r o g r a m a ç ã o :

15h30 | Abertura: Apre-
sentação do Progra-
ma Receita de Sucesso
16h00 | Palestra “Cená-
rios e Tendências para 
Alimentação Fora do 
Lar” 16h30 | Palestra: 
“Por Dentro de Custos, 
Despesas e Preço de Ven-
da para Restaurantes”
Encontros Temáti-
cos Programados para 
São Luiz do Paraitinga
Palestras e Workshop
Dia 15/4– 15h30. Recur-
sos Humanos – Ingre-
diente Estratégico para 
Alimentação Fora do Lar
Dia 30/4 – 15h30. Ges-
tão Ambiental para Ali-
mentação Fora do Lar
Dia 14/5 – 15h30. Tecno-
logia da Informação para 
Alimentação Fora do Lar
Dia 22/5 – 15h30. 
Workshop Engenharia 
de Cardápio para Ali-
mentação Fora do Lar
Dia 5/6 – 15h30. 
Como Fazer Marke-
ting de Relacionamento
Local: Centro Turístico 
Cultural Nelsinho Rodri-
gues (Rua Coronel Domin-
gues de Castro, 44, Centro)
Mais informações e ins-
crições pelos telefo-
nes 0800 570 0800 / 12 
3671-2333 ou e-mail eri-
cabdm@sebraesp.com.br
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Sebrae-SP promove Núcleo
de Negócios em Campos

do Jordão

Fundação Cultural realiza 
workshop para músicos

em Paraibuna

Sebrae-SP promove Nú-
cleo de Negócios no 2º 
Festival Gastronômico 
de Campos dos Jordão
Evento vai incentivar os 
negócios entre empresários 
da região; interessados em 
participar devem se ins-
crever até o dia 14 de abril
 Promover o encontro de 
produtores e seus consu-
midores finais, para esti-
mular a economia local. 
Esse é o objetivo do Nú-
cleo de Negócios que será 
realizado pelo Sebrae-SP 
no próximo dia 15 de abril, 
em Campos do Jordão. O 
evento faz parte da progra-
mação do 2º Festival Gas-
tronômico da Montanha.
A ação vai reunir produ-
tores rurais do Vale do 
Paraíba com proprietários 
de hotéis, pousadas, res-
taurantes, supermercados 
e outros empreendimentos 
do ramo alimentício. Em 
um sistema de rodadas, 
cada participante poderá 
conhecer itens como quei-
jos de búfala, cabra e bo-
vinos; cachaça artesanal, 
cortes de cordeiro, alho 
poró, mel, lavanda, sorvete 
artesanal, frutas e legumes.
Além de mostrar os ali-
mentos detalhar as prin-

A Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva” 
realizará neste sábado, 
12, o workshop: “Orga-
nizando Ensaios, Shows 
e Gravações”, na sede 
da Fundação Cultural, 
ao lado da Igreja Ma-
triz. As inscrições estão 
abertas e são gratuitas.
Release do workshop:
   Ministrado por Rafael 
Ribeiro, o workshop trata 
de procedimentos práticos 
para a organização e via-
bilização das atividades 
musicais. Como se prepa-

cipais qualidades, cada 
produtor também vai apre-
sentar seus preços, prazos 
e quantidade disponível. 
Outra vantagem é a pos-
sibilidade de negociar as 
condições de pagamento e 
prazos de entrega. O obje-
tivo do encontro é aproxi-
mar fornecedores e com-
pradores, gerando lucros 
nas duas pontas da cadeia.
“O Vale do Paraíba tem 
uma produção agríco-
la muito forte, que ofe-
rece uma grande di-
versidade de produtos. 
Nosso objetivo é fazer 
com que esses alimentos 
cheguem aos restauran-
tes e hotéis, com pre-
ços mais acessíveis e
 fortalecendo as rela-
ções comerciais”, ex-
plicou Felipe Rimkus, 
consultor de negócios 
agrícolas do Sebrae-SP.
O Núcleo de Negó-
cios do 2º Festival de 
Gastronomia da Monta-
nha ocorre no dia 15 de 
abril, no Hotel Le Re-
nard, no Capivari, em 
Campos do Jordão, a 
partir das 14h. Os inte-
ressados devem se ins-
crever até o dia 14 de 
abril, pelo telefo-

rar para o ensaio? Como 
ensaiar? O que fazer para 
ter um bom show e para 
que uma sessão de grava-
ção seja a mais proveitosa 
possível? Essas são al-
gumas das perguntas 
que Rafael visa respon-
der apresentando manei-
ras diferentes de se de-
senvolver cada uma das
 atividades.   Rafa-
el é músico há 17 anos, 
m u l t i - i n s t r u m e n t i s -
ta, cantor, composi-
tor e maestro; bacharel 
em música pela Faculdade 

ne (12) 3132-6777 
ou no Escritório Regio-
nal do Sebrae-SP em 
Guaratinguetá, na rua 
Duque de Caxias, 100, 
Centro. Vagas limitadas.
T r a n s p o r t e
Para facilitar a participa-
ção de empresários da re-
gião, o escritório regional 
do Sebrae-SP, em Guara-
tinguetá, está subsidiando 
um transporte até o evento. 
O veículo saíra no dia 15 
às 12h, de Cachoeira Pau-
lista, passando por Guara-
tinguetá, Aparecida e Pin-
damonhangaba. O valor da 
passagem é de R$10,00 por 
pessoa e a inscrição deve 
ser feita até quinta-feira 
(10/04). Vagas limitadas.
 Rodada de Negócios 
– 2º Festival de Gas-
tronomia da Montanha
Data: 15/04 – 14h às 17h
Local: Hotel Le Renard 
(Rua Eng. Souza Campos 
Junior, 50 – Capivari).
 Transporte
12h00 – Saída - Ca-
choeira Paulista
12h30 – Guaratinguetá
13h00 - Aparecida
13h30 – Pindamonhangaba
Inscrições e mais in-
formações pelo tele-
fone (12) 3132-6777

de Artes Alcântara Macha-
do e pós-graduando em 
Canção Popular: Criação, 
Produção e Performan-
ce pela Faculdade Santa 
Marcelina. Atualmente, 
dedica-se à Coordenação 
Pedagógica das Oficinas 
de Música da Fundação 
Cultural “Benedicto Si-
queira e Silva”; à Ofici-
na de Produção Musical: 
Prática de Banda; e ao seu 
primeiro trabalho solo que
 está em fase final de 
gravação sob o nome 
artístico Tamanduá.

Prefeito de São Bento participa 
de reunião da RM Vale na
Secretaria de Estado da

Segurança Pública
O Prefeito de São Bento 
do Sapucaí e Presidente 
do Conselho de Desen-
volvimento da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba, Ildefonso Mendes 
Neto, acompanhado do Vi-
ce-Presidente da RM Vale, 
Antônio Colucci e dos De-
putados Estaduais Hélio 
Nishimoto e Padre Afon-
so, estiveram presentes 
em São Paulo para parti-
cipar de uma reunião com 
o Secretário de Segurança 

Pública, Fernando Grela.
Posterior à 
reunião da RM Vale, que 
aconteceu no dia 31 de 
março em Caçapava e dis-
cutiu pontos alarmantes da 
segurança pública na 
região, os integran-
tes do Conselho se 
prontificaram a levar
 em mãos as prin-
cipais deficiências 
detectadas neste 
setor a Secreta-
ria responsável.

Além dos pontos apre-
sentados, discutiu-se 
também o projeto de vi-
deomonitoramento, en-
caminhado pela RM Vale 
à Secretaria. Grela então 
disse que o projeto será 
analisado e pediu um tem-
po para que isso aconteça.
Contudo, outras pau-
tas foram discutidas, 
como policiamento, dis-
tritos policiais e dele-
gacias, frota policial, 
dentre outros assuntos.
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Prefeitura de Redenção 
entrega 06 casas do

programa Minha Casa 
Minha Vida

Oxiteno leva química
verde para os Estados 

Unidos

Teatro Circense é
Atração em Redenção 

da Serra

Tradição Indígena - Dia 
do Índio em Ubatuba

Confira a progra-
mação da FundArt
A abertura da programação 
da Semana da Tradição 
Indígena, preparada pela 
FundArt para marcar o 
Dia Nacional do Índio, ce-
lebrado no dia 19 de abril, 
acontece no dia 16 de abril 
no Sobradão do Porto com 
uma pequena degusta-
ção da culinária indígena.
Os índios Guaranis da Al-
deia Boa, localizada no 
bairro Prumirim e os Tupi-
Guaranis da Aldeia Renas-
cer, do bairro Corcovado, 
também farão apresenta-

Na manhã de terça (08), 06 
famílias de Redenção, no 
Distrito de Antônio Diogo, 
celebraram a concretiza-
ção de um grande sonho: 
conquistar a casa própria. 
O prefeito Manuel Ban-
deira visitou as famílias 
e assinou oficialmente o 
documento de comprova-
ção de entrega das casas. 
Um momento especial que 
contou com as presenças 
da Presidente da Câma-
ra Municipal e primeira-
dama, Vasti Bandeira, da 
secretária do trabalho e 
assistência social, Marlú-
cia Martins, Shirley co-
ordenadora do programa 
no município, da Tatyane 
Araújo coordenadora do 
CRAS de Antônio Diogo, 

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 

ções de dança ao som de 
instrumentos sagrados.
Durante a solenidade de 
abertura, que conta com a 
presença de caciques e li-
deranças indígenas, acon-
tece a exibição de filmes 
sobre a cultura e o modo 
de vida das comunidades.
Até o dia 27 de abril, data 
de encerramento da Sema-
na da Tradição Indígena, 
o público também terá a 
oportunidade de comprar 
artesanatos indígenas e vi-
sitar a exposição de artes 
e fotos do cotidiano nas 
aldeias, além de mostras 

do secretário de infraestru-
tura, Dr.Elias Liberato, da 
assessora de comunicação, 
Tatyana Pinheiro e demais 
profissionais da STAS.
“Estou vivendo uma 
das maiores alegrias po-
dendo ver que a vida 
dessas famílias está se 
transformando para me-
lhor”, afirmou o Prefeito.
As residências foram con-
quistadas pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida, 
a partir de um trabalho 
conjunto que envolveu a 
Secretaria de Governo, 
Caixa Econômica Fede-
ral e Governo Federal.
A secretária da 
STAS, Marlúcia
 Martins, destaca a qua-
lidade dos materiais e da 

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-

de livros e publicações 
sobre a cultura indígena.
I n f o r m a ç õ e s
- Quando: de 16 a 27 de abril
- Onde: Sobradão do Por-
to, localizado na Praça 
Anchieta, nº 38 – Centro
- Horários de funciona-
mento: segunda a sex-
ta-feira – das 09h às 
12h e das 14h às 18h e
aos sábados, domingos e 
feriados das 14h às 20h
- Entrada franca
- Escolas e grupos acima 
de 10 pessoas: agendamen-
to pelo telefone (0xx12) 
3833-7000 l 3833-7001

obra que foi entregue. 
“As casas que as famílias 
estão recebendo são fei-
tas com qualidade, têm 
reboco, pintura, material 
cerâmico, forro plástico, 
água, iluminação e esgo-
to. Trabalhamos ao má-
ximo para poder oferecer 
a essas famílias um es-
paço digno para que aqui 
sejam felizes e tenham 
qualidade de vida”, disse.
Em seu discurso o Pre-
feito Manuel Bandeira 
também fez anúncios im-
portantes para as famílias 
de Antônio Diogo. “Jun-
to com o apoio do Go-
verno Federal e Esta-
dual vamos inaugurar 
até o final de 2014 mais 
150 casas”, afirmou.

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.


