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Jambeiro entregou recen-
temente à sua população 
a reabertura do principal 
logradouro público do mu-
nicípio: a Praça Almeida 
Gil. A área é a preferida da 
população para suas ativi-
dades de lazer e a entrega 
desse espaço reformulado 
era esperada com muita ex-
pectativa pelos munícipes.

“Nós tivemos dificulda-
des para entregar antes 
a reformulação da praça 
devido aos dias de chuva 
dos meses passados, mas 
agora está aí. Fico muito 
orgulhoso de dar essa ale-
gria aos munícipes e mais 
obras estão previstas.”, 
disse o prefei-
to Altemar Mendes.

De acordo com estimati-
vas 2013 do IBGE, Jam-
beiro tem hoje uma popu-
lação de 5.868 moradores. 
O Produto Interno Bruto 
do município que em 1999 
era de simplórios R$ 130 
mil saltou para cerca de R$ 
900 mil em 2011, o que co-
loca a cidade no 6ª lugar do 
ranking estadual do PIB.

Jambeiro reforma e
entrega Praça Almeida 

Gil, a principal da
cidade

Escola do Trabalho do 
Cecap de Taubaté tem

vagas abertas
A Escola do Trabalho do 
Cecap disponibiliza vagas 
para os cursos de Automa-
ção Pneumática, Eletricis-
ta Instalador e Informática 
Básica, todos ministrados 
em parceria com o Senai.
Para mais informa-
ções, entre em contato 
com o Cecap pelo tele-
fone (12) 3686-1421.

Cinema de Ubatuba
exibe filmes no

Casarão da FundArt

A Semana Férias com Ci-
nema de Ubatuba acon-
tece entre os dias 14 e 
18 de julho no Auditó-
rio do Casarão da Fun-
dart, centro da cidade.
Aberta ao público de to-
das as idades, a iniciati-
va exibirá a 5ªa mostra 
do Circuito Tela Verde. 

As sessões serão às 16 
horas e às 19:30 horas. 
O circuito 
Tela Verde é um pro-
jeto do Ministério do 
Meio Ambiente, apoia-
do pelo Ministério 
da cultura, que promove 
anualmente um concur-
so de criação autônoma e 

independente, de filmes 
de longa, curta e média 
duração, de conteúdo es-
tritamente ambiental. 
A Sala Verde Ubatu-
ba é um dos parceiros 
exibidores da mostra!
Confira mais informa-
ções em nossas pró-
ximas reportagens.

Volkswagen de Taubaté
promove feira para divulgar 
oportunidades empregados

O Desafio de Revezamen-
to 28 praias contou com 
900 inscritos e agitou a 
costa sul da cidade de Uba-
tuba no último domingo.
A largada aconteceu às 
7:30 horas na região da 
Tabatinga e a corrida de 
40 km passou por praias 
deslumbrantes, trilhas fe-
chadas, estradas bucólicas 
A fábrica da Volkswagen 
do Brasil, em sua unida-
de instalada em Tauba-
té promoveu na última 
semana  a 10ª edição da 
“Feira do Saber”. A fei-
ra visa divulgar aos seus 
empregados as oportuni-
dades de cursos profissio-
nalizantes, técnicos, gra-
duação, especialização, 
idiomas e informática na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba voltados 
à indústria automotiva.
Ação aconteceu nos dias 2 
e 3 de julho, em horários 
distintos, para atender os 
empregados dos três tur-
nos da produção. A unida-
de mantém convênios com 
instituições de ensino para 
oferecer, a empregados e 
seus dependentes, descon-
tos nas mensalidades de 
cursos de nível técnico e 
superior, além de cursos 
de idiomas e informática.

A qualificação de empre-
gados e seus dependen-
tes é proporcionada pela 
Volkswagen por meio de 
subsídios e descontos que 
variam de 10% a 20%, por 
meio de convênios com 
instituições de ensino para 
diversos tipos de cursos. 
Na região de Taubaté, a 
empresa mantém convê-
nios com mais de 40 es-
colas e universidades para 
cursos de aprimoramento 
e qualificação profissional.
Capacitação técnica - Para 
a implantação da nova 
linha de produção do 
Volkswagen up! na uni-
dade de Taubaté, inaugu-
rada neste ano, a empresa 
investiu não só em tecno-
logias de processo pro-
dutivo como também na 
qualificação profissional 
de seus empregados. de 
terra e trechos de asfalto. 
Distribuídos nas catego-
rias Solo, Dupla, Trio, 
Quarteto, Quinteto e Sex-
teto, os participantes vie-
ram de diferentes partes 
do país e cruzaram a linha 
de chegada na praia Dura, 
por volta de 11 horas.
O evento movimentou 
a região sul, aquecendo 
a rede hoteleira e res-
taurantes, além de gerar 

postos de trabalho nas 
comunidades tradicionais 
da Caçandoca e da praia 
Grande do Bonete, que 
tiveram seus territórios 
percorrido pelos atletas.
O investimento em even-
tos esportivos é uma 
das ações da Secreta-
ria de Turismo para 
combater a sazonalida-
de da baixa temporada. 
Segundo Sergio Cari-
bé, secretário de Tu-
rismo e vice-prefei-
to, esse tipo de público
 promove o aquecimento 
do turismo, consume servi-
ços, gera renda e promove 
o bem estar proporciona-
do pela pratica esportiva. 
“Ubatuba é o cená-
rio perfeito para rece-
ber eventos dessa na-
tureza”, afirma Caribé.
O secretário ainda fez 
questão de entregar a 
premiação da compe-
tição aos vencedores, 
apontada pelos atletas 
como a mais bela prova 
de revezamento do país. 
Caribé também agrade-
ceu a empresa Runner 
pela parceria bem-vinda 
e vitoriosa neste evento 
que, seguramente, entra 
para ficar no calendá-
rio turístico da cidade.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 
Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

PAT de Caraguá divulga 
vagas de emprego

disponíveis na cidade

A XIII Revelando São Paulo 
Vale do Paraíba

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
Analista de recursos hu-
manos, atendente de lan-
chonete, auxiliar de ma-
nutenção predial, auxiliar 
de pessoal, auxiliar de pin-
tor de automóveis, babá, 
balconista, camareira de 
hotel, chapista de lancho-
nete, cirurgião dentista, 
auxiliar de expedição, 
comprador, corretor de 
imóveis, costureira em ge-
ral, cozinheiro de restau-

A  XIII edição do Reve-
lando São Paulo Vale do 
Paraíba acontece entre os 
dias 9 e 13 de julho, no 
Parque Burle Marx, em 
São José dos Campos. Pa-
raibuna será representada 
pelo Rancho Chão Caipi-
ra, com receitas consagra-
das pela culinária caipira, 
como o bolinho de chu-
va doce e salgado, bolo 

rante, eletricista, emprega-
do doméstico  arrumador, 
esteticista, farmacêutico, 
faxineiro, funileiro de 
automóveis, instalador 
de alarmes residenciais, 
jardineiro, lavadeiro, em 
geral, lavador de car-
ros, marceneiro, massei-
ro (massas alimentícias), 
mecânico naval, motoris-
ta entregador, oficial de 
serviços gerais, padeiro, 
pedreiro de acabamen-
to, pintor de automóveis, 
pizzaiolo, professor de 
inglês, repositor de mer-
cadorias (pcd-vaga para 
deficiente físico) , técnico 
de manutenção em celu-

de fubá, broa de milho e 
o saboroso café caipira.
O evento traz ao público 
toda a tradição marcante 
do Rancho Tropeiro, patri-
mônio  da cultura paulista. 
A ideia é reviver a atmos-
fera tropeira por meio da 
culinária, das modas de 
violas, dos fogões a lenha 
e da hospitalidade des-
tas famílias tradicionais.

lares, técnico em manu-
tenção de equipamentos 
de informática, técnico 
em nutrição, vendedor in-
terno e vendedor pracista.
As vagas possuem perfis 
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 está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

O Revelando São Pau-
lo – Festival da Cultu-
ra Paulista Tradicional 
é gratuito e acontece ao 
longo dos cinco dias, 
sempre das 9h às 21h. 
Toda programação vai 
ser transmitida ao vivo 
pela internet através da 
TV Revelando. Mais in-
formações: http://reve-
landosaopaulo.org.br/rv/
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EMTU/SP leva Central
Móvel de Atendimento

ao Passageiro
Especial à Caçapava

Taubaté avança para o
segundo ciclo na campanha 

“Construindo Cidades
Resilientes” da ONU

Fundação de Saúde Pública 
de São Sebastião prorroga 
prazo para convocados do 

concurso

Prefeitura de Caçapava 
abre processo seletivo 

para professores
temporários

A EMTU/SP por meio do 
Centro de Atendimento 
ao Passageiro Especial 
(CAPES), responsável 
pelo fornecimento da Car-
teira de Identificação do 
Passageiro Especial (CI-
PES), irá disponibilizar 
no dia 10/07, uma central 
móvel de atendimento ao 
passageiro especial no 
município de Caçapava.
O “CAPES Móvel” aten-
derá a população com 
informações sobre a con-
cessão de gratuidade às 
pessoas com deficiência 
no transporte público in-
termunicipal. O atendi-
mento estará disponível 
das 10 às 16h na Praça 
da Bandeira, situada na 

A campanha mundial 
“Construindo Cidades 
Resilientes: minha cida-
de está se preparando” da 
ONU (Organização das 
Nações Unidas) teve, ini-
cialmente, a participação 
de duzentas e seis cidades 
do Brasil, em que foram 
consideradas as ações de-
senvolvidas nos municí-
pios em 10 quesitos, como 
por exemplo: a existência 
de legislação municipal de 
meio ambiente e ocupação 
do solo, desenvolvimen-
to sustentável e a atuação 
nas fases de prevenção e 
redução de risco de desas-
tres. Para o segundo ciclo 
avançaram 187 municí-
pios de todo o território 

A Fundação de Saúde Pú-
blica de São Sebastião 
prorrogou o prazo para a 
entrega de documentos 
dos candidatos aprovados 
no concurso público da 
instituição. Os candidatos 
aprovados terão agora até 
às 14 horas desta terça-
feira para procurarem a 
secretária de Saúde e regu-
larizar a sua convocação.
A medida foi tomada de-
vido ao jogo da seleção 
brasileira realizado na 
última sexta-feira o que 
ocasionou a redução de 
expediente em vários ór-
gãos, inclusive, cartórios 
e Poder Judiciário, respon-
sável por expedição e au-
tenticação de documentos.
A lista dos convocados está 
disponível no site da Pre-
feitura de São Sebastião. 
Os profissionais devem 
comparecer na sede da Se-
cretaria de Saúde - rua Pre-
feito Mansueto Pierotti, 
391, 1º piso, Centro-  para 
a entrega de documenta-
ção com cópia autenticada.
Estão convocados os can-
didatos aprovados para os 
cargos de Agente Comuni-
tário de Saúde; Auxiliar de 

A Prefeitura de Caçapava 
abriu nesta segunda-feira  
inscrições para o processo 
seletivo para contratação 
de professores temporá-
rios pela rede pública. As 
vagas são para professores 
I e II, para classes regula-
res de educação infantil, 
fundamental e especial; e 
professores temporários 

Avenida Coronel Mano-
el Inocencio, s/n, Centro.
CAPES nas regiões me-
tropolitanas de São Paulo
O Centro de Atendimento 
ao Passageiro Especial fun-
ciona desde setembro de 
2000 na Região Metropo-
litana de São Paulo. A pri-
meira unidade, o CAPES 
Sul, tem capacidade para 
cerca de 450 atendimentos 
por dia. Em julho de 2008 
foi inaugurado o CAPES 
Leste, com capacidade 
de 300 atendimentos/dia.
Em Campinas o serviço 
foi implantado em ja-
neiro de 2009 com 
capacidade de 100 aten-
dimentos por dia. Em São 
José dos Campos está em 

nacional. Entre as cidades 
do Vale do Paraíba, so-
mente Taubaté classificou-
se para a fase subsequente.
Nesta etapa estão sendo 
mensurados o progresso e 
os limites na implementa-
ção das ações de redução 
de risco de desastres. O 
relatório enviado pela ci-
dade, sob coordenação da 
Defesa Civil, aumenta a 
compreensão do risco en-
tre as partes interessadas 
e estabelece orientações 
para futuras intervenções.
O principal objetivo da 
campanha “Construindo 
Cidades Resilientes” é o de 
aumentar o grau de cons-
ciência e compromisso, 
não somente dos governos 

Enfermagem da Atenção 
Básica; Auxiliar de Saúde 
Bucal; Auxiliar de Servi-
ços Gerais; Enfermeiro de 
Atenção Básica; Gestor de 
Recursos Humanos; Mé-
dico 1 da Atenção Básica: 
Clínico Geral/Generalista, 
Ginecologista, Pediatra; 
Médico 2 da Atenção Bá-
sica Clínico Geral/Gene-
ralista, Pediatra;  Médico 
3 da Atenção Básica Clí-
nico Geral/Generalista, 
Ginecologista, Pediatra; 
Odontólogo da Aten-
ção Básica e Recepção.
D o c u m e n t a ç ã o
Para a contratação será 
necessária a apresentação 
dos seguintes documen-
tos: Carteira de Identida-
de – RG; Diploma Uni-
versitário e certificado 
de especialização da área 
que concorre; Carteira de 
Identidade Profissional; 
CPF; PIS/PASEP; Certifi-
cado de Reservista (obri-
gatório para o sexo mas-
culino); Titulo de eleitor 
e comprovante da última 
eleição ou certidão de 
quitação; Certidão de ca-
samento; Cartão de vaci-
na do candidato; Certidão 

com habilitação em por-
tuguês, inglês, ciências, 
matemática, história, ge-
ografia, ciências, artes e 
educação física. O contra-
to é de seis meses, mas há 
possibilidade de ser reno-
vado pelo mesmo período.
Os interessandos devem 
fazer a inscrição na Se-
cretaria de Educação, lo-

funcionamento, desde 
maio de 2013, a unidade 
que atende o Vale do Pa-
raíba e o Litoral Norte, 
também com capacidade 
diária para 100 atendi-
mentos e que, até maio, 
atendeu a 2.820 pessoas.
Todos os postos do CA-
PES fornecem aos usuá-
rios a concessão da gratui-
dade por meio da CIPES 
que é emitida somente 
aos usuários que se en-
quadram nas categorias de 
deficiências físicas, visu-
al, mental e auditiva, que 
tenham sua capacidade 
de trabalho comprometi-
da, além de usuários com 
doenças orgânicas como 
HIV e tumores malignos.

municipais, mas também 
da população em torno 
das práticas de desenvol-
vimento sustentável, redu-
zindo as vulnerabilidades 
e propiciando segurança 
e bem-estar aos cidadãos. 
Taubaté tem como meta 
adquirir o “Selo de Cidade 
Resiliente”, que certifica 
os esforços da administra-
ção pública municipal em 
preparar a cidade a fim de 
evitar tragédias, além de 
resistir, absorver e se recu-
perar, de forma eficiente, 
dos efeitos de um desas-
tre, natural ou não. O Selo 
também capacitará o mu-
nicípio a firmar parcerias 
com os governos para plei-
tear recursos para a cidade. 

de nascimento dos filhos 
com idade até 14 (catorze) 
anos; Cartão de vacina dos 
filhos; Comprovante de re-
sidência ( conta telefone, 
extrato de cartão crédito 
ou bancário do mês vi-
gente, contendo a data de 
emissão do correio do mês 
atual ou anterior); Carteira 
de Trabalho e Previdên-
cia Social; Comprovante 
de Conta Bancária – com 
número da agência e conta 
corrente (xerox da face do 
cartão); Currículo atuali-
zado; Duas fotos 3x4 colo-
ridas e atuais; Anteceden-
tes criminais emitido pela 
internet ou Poupatempo, 
conf. item h do edital de 
abertura deste concurso; 
Certidão de distribuição 
de processos Cíveis, emi-
tido pelo Poder Judiciário, 
conf. item h do edital de 
abertura deste concurso 
ou protocolo de solicita-
ção;  Preencher o  termo 
de existência ou ausência 
de antecedentes e penali-
dades disponível no anexo 
II do edital de convoca-
ção no site da Prefeitura 
de São Sebastião (www.
saosebastiao.sp.gov.br)

calizada na Rua Francis-
co Romão do Amaral, 81, 
Vila Santa Isabel. O ho-
rário de atendimento é de 
segunda à sexta-feira das 
9h às 12h e das 14h às 17h.
As inscrições seguem 
até dia 14 de julho. O 
edital completo está dis-
ponível no site www.
c a c a p a v a . s p . g o v . b r

Comunicado à População 
Sambentista

Caríssimos munícipes;
O Centro de Saúde III Dr. 
Vitor Monteiro vem por 
meio desta, comunicar que 
nos dias 17 e 18 de Julho 
de 2014, acontecerá em 
nosso município um mu-
tirão de cadastramento fa-
miliar e individual de toda 
a população, para implan-
tação de um novo Sistema 
de Informação em Saú-
de denominado E-SUS.
Este Sistema que esta sen-
do implantado em todo 
território nacional, visa 
favorecer a informação 

de dados, melhorando as-
sim a base para o planeja-
mento da saúde municipal.
Solicitamos atenciosamen-
te a toda população, para 
que acolham cordialmen-
te a todos os profissionais 
que visitarão as suas ca-
sas nestes dias, fornecen-
do todas as informações 
que lhe forem solicitadas.
Aproveitamos a oportu-
nidade, para informá-los 
que, inicialmente serão 
cadastradas somente as 
famílias do Centro da 
cidade, em uma área já 

delimitada pelos nossos 
profissionais. Posterior-
mente, toda a população 
deverá ser cadastrada.
Vale a pensa ressaltar, que 
os atendimentos futuros 
somente serão possíveis 
mediante o cadastro neste 
sistema. Daí a importância 
da colaboração de todos.
Grata de vossa atenção e 
sem mais para o momento.
A t e n c i o s a m e n t e ,
Ângela Maria Aze-
redo Machado
Secretária Mu-
nicipal de Saúde

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé comunica que 
a partir do dia 23/07/14, 
os pagamentos de docu-
mentos que contenham 
códigos de barras, deve-
rão ser pagos através de 

agência bancária, banco 
postal, lotérica ou internet.
Esclarecemos que 
tal medida, visa as-
segurar a segurança, 
tendo em vista
 várias tentativas de as-
salto, colocando em ris-

co a vida dos munícipes 
e dos servidores muni-
cipais que atuam direta-
mente no recebimento.
Na certeza de con-
tar com a compreensão 
de todos, des-
de já agradecemos.

Tremembé disponibilizará
pagamentos de

documentos através
da Internet e outros 

meios
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Obras estão sendo
realizadas em

Redenção da Serra

E os trabalhos de manu-
tenção e melhorias nas 
estradas rurais do muni-
cípio continuam. Dessa 
vez as obras estão sendo 
realizadas na estrada do 
Bairro de Cima, e está 
próxima da fase de con-
clusão dos serviços, ao 
total foram 4 Quilô-
metros de melhorias.
Após a conclusão da obra 
no Bairro de Cima, a equipe 

A consulta ao segundo lote 
de restituição do Imposto 
de Renda de Pessoa Física 
de 2014 estará disponível 
a partir das 9h da próxi-
ma terça-feira (8), no site 
da Receita Federal. O lote 
contempla 1.060.473 con-
tribuintes, somando R$ 1,6 
bilhão. O crédito será de-
positado no dia 15 de julho.
 Além de acessar a página 
da Receita Federal para 

De 25 de Julho à 10 de 
Agosto, acontece em 
Tremembé a grande fes-
ta do Senhor Bom Jesus 
2014. Conhecida como 
a maior festa aberta da 

dará o ponta pé inicial nas 
obras no bairro da Lagoa, 
o qual serão recuperados 
8 quilômetros de estrada.
O Bairro de Cima foi 
uma das estradas o 
qual foi mais modifi-
cada. Foram realizadas 
suavizações nos barran-
cos, inserção de linhas 
de tubo, e toda estrada 
está feita em solo brita.
Além desses trabalhos 

saber se terá a restituição 
liberada neste lote, o con-
tribuinte pode também 
ligar no Receitafone, no 
número 146. Na consulta 
à INTERNET, no Centro 
Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte (e-CAC), é 
possível acessar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nesta hipótese, 

região e pelo recorde de 
público em sua ultima 
edição (2013), o evento 
oferece Shows Gratuitos 
desde artistas
 locais até os mais re-

que estão sendo realiza-
das outras estradas rurais 
de Redenção da Serra 
já receberam melhorias. 
O prefeito está trabalhando 
para proporcionar o me-
lhor ao povo redencense.
Informações, solicitações 
ou sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

o contribuinte pode ava-
liar as inconsistências e 
fazer a autorregulariza-
ção, mediante entrega de 
declaração retificadora.
 Além da restituição do 
Imposto de Renda de Pes-
soa Física de 2014 também 
será liberado na terça-feira 
a consulta aos seis lotes 
residuais (declarações que 
estavam retidas na malha 
fina) de exercícios entre 
2013 e 2008. Com esses 
lotes, o valor total a ser 
liberado no dia 15 será 
R$ 1,8 bilhão e abrangerá 
1.122.154 contribuintes.
 A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate no pra-
zo, deverá requerê-la pela 
INTERNET, por meio 
do Formulário Eletrôni-
co Pedido de Pagamento 
de Restituição, ou direta-
mente no Portal e-CAC.

nomados do país, Praça 
de Alimentação e Par-
que de Diversões. Ve-
nha prestigiar este gran-
de evento na “Praça 
Geraldo Costa no Centro”. 

Receita libera consulta ao 
segundo lote de
restituição do IR

Tremembé conquista
02 Micro-Ônibus
escolares novos

O prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli acom-
panhado da Secretária 
de Educação Cristiana 
Mercadante Esper Ber-
thoud, recebeu na tarde 
desta segunda feira (07) 
dois micro-ônibus esco-
lares novos, que fomen-
tarão a frota de veícu-
los da municipalidade.
Com capacidade para 26 
estudantes sentados, cada 
micro-ônibus, é padro-
nizado conforme a legis-
lação para o transporte 

escolar, foram projetados 
para operar em zonas ru-
rais e também são equipa-
dos com cadeira de rodas, 
cintos de segurança e câ-
mera de ré, por exemplo.
A conquista se deu jun-
to ao Ministério da Edu-
cação, por meio do pro-
grama “Caminho da 
escola” do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento da Educação) 
e tem como objetivo re-
novar a frota de veículos 
escolares, garantir se-

gurança e qualidade ao 
transporte dos estudantes 
e contribuir para a redu-
ção da evasão escolar.
O Prefeito Marcelo Va-
queli ressaltou a im-
portância desses novos 
micro-ônibus, “Nossa 
educação merece atenção 
especial, pois os jo-
vens e as crianças
 do nosso município são 
o futuro de nossa na-
ção, estudar é o melhor 
caminho para ser um 
bom cidadão”, finalizou.

Câmara de Pinda vota 
projetos da Ordem do Dia 

na segunda-feira, 14
Ordem do Dia
25ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo 
dia 14 de julho de 2014, 
segunda-feira, às 18h00.

Matéria de Discussão e 
Votação I. Projeto de Lei 
n° 79/2014, do Verea-
dor Roderley Miotto, que 
“Dispõe sobre a obrigação 
de ciclovias ou ciclofai-
xas em obras viárias exe-
cutadas no município de 

Pindamonhangaba”. Pin-
damonhangaba, 07 de ju-
lho de 2014.  Vereador Ri-
cardo Piorino. Presidente
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.


