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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Educação 
de Tremembé promove 

1º Torneio de Rugby
Infantil

Equipe tremembeense 
de Jiu Jitsu é bicampeã 

em Minas Gerais

Parabéns São Bento do 
Sapucaí 182 Anos

A Prefeitura Munici-
pal através da Secreta-
ria de Educação promo-
ve neste sábado (16) o 
1º Torneio de Rugby In-
fantil de Tremembé. Com 
equipes das escolas da 
rede municipal de ensi-

A Equipe tremembeense 
Pulga Jiu Jitsu em parceria 
com a equipe Careca JJ, se 
consagrou bi campeã no 
campeonato da Okinawa 
em Lambari-MG que ocor-
reu no último dia 03. Os 
atletas vencedores foram:
- Carlos Eduardo (Xuxa), 
campeão peso e ab-
soluto na faixa preta 
com e sem kimono;
- Douglas (ABC), cam-
peão peso  na faixa pre-

História de São Bento do 
Sapucaí - O surgimento de 
São Bento do Sapucaí, pri-
meiramente batizada Ter-
ras Altas do Sapucaí, foi 
impulsionado pelo ban-
deirismo e a mineração. 
Acreditava-se que a região 
ocultava uma grande opor-
tunidade para a extração 
de ouro, o que foi o prin-
cipal atrativo para a vinda 
dos sertanistas da região, 
dentre eles, Gaspar Vaz 
da Cunha, o Oyaguara, 
um dos primeiros a che-
gar às serranias do alto da 
Mantiqueira, juntamente 
com outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo 
fértil e o clima temperado 
que a região propiciava, 
Oyaguara passou a convi-
dar pessoas de São Paulo e 
Minas Gerais para se esta-
belecerem ali e assim deu-
se início ao povoamento.
Aos poucos, com o declí-
nio da exploração do ouro, 

no Emília de Moura e 
Anna Queiroz, o evento 
tem início às 10 horas na 
Quadra Coberta (Rua 
Antenor Vargas, Jar-
dim dos Eucaliptos).
As equipes Taubaté Rugby 
e Pinda Rugby também 

ta com e sem kimono;
- Augusto (Pulga), 
campeão peso na fai-
xa preta com kimono;
- Renam Sancar, campeão 
peso e absoluto na fai-
xa marrom com kimono;
- Sandro Domiciano, cam-
peão peso faixa marrom;
- Luan, campeão 
peso na faixa roxa;
- Danilo Mendes, campeão 
peso faixa azul juvenil;
- Edinho, campeão 

os desbravadores foram 
percebendo a riqueza do 
solo das Terras Altas do 
Sapucaí. Assim, o cultivo 
do fumo, da cana-de-açú-
car e do café foi dando 
espaço ao crescimento 
do lugarejo que, após ter 
sido elevado à categoria 
de Freguesia, no ano de 
1832, passou à Vila, em 
1858, e quase uma década 
depois, tornou-se Cidade 
pela Lei nº 48, passando 
a ser Estância Climática 
em 26 de janeiro de 1976.
São Bento do Sapucaí 
ilustra ainda em sua histó-
ria um papel importante na 
Revolução Constitucional 
de 1932, tendo sido palco 
de combates travados en-
tre paulistas e mineiros. O 
estado de Minas Gerais de-
cidiu na época, no último 
minuto, se aliar a Getúlio 
Vargas e permitiu que seu 
território, o qual faz divi-
sa com São Paulo ao sul e 

participarão do evento.
A entrada é 1Kg de arroz 
para ajudar na Gincana da 
Solidariedade, ação pro-
movida pela Tv Vanguarda. 
Toda a arrecadação 
será destinada as insti-
tuições do município.

peso e segundo co-
locado no absoluto;
- Marcelo, terceiro colo-
cado no peso e campeão 
absoluto faixa branca;
- Guilherme Olivei-
ra, campeão peso ju-
venil faixa branca;
- Alex, campeão peso 
faixa branca adulto.
A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turís-
tica de Tremembé pa-
rabeniza os atletas.

ao oeste, fosse usado pelas 
tropas federais de Vargas 
no combate aos paulistas.
O Museu da Revolução 
de 1932, inaugurado em 
2004, foi instalado em 
uma casa construída em
pau-a-pique, que fica em 
cima de uma trincheira ori-
ginal da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, no 
Morro do Quilombo, em 
SBS. Ele conta a história 
do lugar e tem um acervo 
que traz  fotos, objetos e 
armas da Revolução de 
32, encontrados na região.
Nas páginas atuais de 
sua história, SBS encon-
tra no cultivo da bana-
na e na pecuária os seus
carros-chefes para 
a economia local. 
Porém, o turismo 
tem se apresenta-
do como um grande
aliado da cidade, a qual 
tem muito a oferecer aos 
turistas que a visitam.

Informações e Edital retirar na Prefeitura

Câmara de Pinda vota
doação de área para

indústria do setor químico
28ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-
se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no pró-
ximo dia 18 de agosto de 
2014, segunda-feira, às 
18h. Matérias de Discus-
são e Votação I. Projeto de 
Lei n° 101/2014, do Poder 
Executivo, que Institui a 
gratificação especial aos 
membros das Comissões 
de Sindicância ou de Pro-

cesso Administrativo Dis-
ciplinar”. II. Projeto de Lei 
n° 116/2014, do Vereador 
Carlos Eduardo de Mou-
ra - Magrão, que “Deno-
mina a Pista de Skate da 
Rua das Bordas, localiza-
da na Rua João Esaú Bi-
cudo, Cidade Jardim, de 
DAVI AUGUSTO NAS-
CIMENTO DE PAULA”.
III. Projeto de Lei Com-
plementar n° 04/2014, 
do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a doação 
de área para a sociedade 
empresarial ANIDROL 
PRODUTOS PARA LA-
BORATÓRIOS LTDA, 
e dá outras providên-
cias”. Pindamonhanga-
ba, 13 de agosto de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.
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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
Ambientes em harmonia
Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas um 
ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto antiácaro, não 
molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma ou duas vezes 
por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no verão, 
troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro desses 
aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presentes no local.
***
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. A 
atividade física intensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, ser des-
locado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema não está na 
água e sim na atividade física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições 
também é liberado.
***
A maior árvore de Natal do mundo não está localizada na cidade de Itu, no interior do 
Estado de São Paulo e sim, na cidade de Gubbio, na Itália e foi acesa pelo Papa Bento 
16. A árvore de Gubbio está no Guiness Book como a maior árvore de Natal do mundo. 
Para iluminá-la são utilizados 280 pontos de luzes coloridas e 270 lâmpadas grandes, 
além de 8.500 metros de cabos e 1.350 tomadas.

Humor
Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois la-
drõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. En-
traram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espingarda 
nas mãos, pronto prá dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar,
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô, pode ir saindo, se você são anjos, então voam!
- Nós ainda num sabemos voar, padre, nós ainda somo fiotes...

Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu futuro.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo, então, dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros, você não tem idéia de como elas foram 
trilhadas.
6 – Pare de pensar muito, você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a 
sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no 
entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta 
sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções 
sinceras, em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem à sua renova-
ção para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades, contudo, 
se você não disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de 
você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho 
e passará, entre os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos, mas, se 
não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem 
qualquer sentido.

Pensamentos
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
O amor não precisa ser perfeito, bastaria ser verdadeiro.
Um defeito meu: não ver maldade nas pessoas.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.
Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.

Eduardo Campos morre 
em acidente aéreo

O candidato à Presidên-
cia da República, Eduardo 
Campos (PSB) morreu na 
manhã desta quarta-fei-
ra em um acidente aéreo 
em Santos (SP). O ex-go-
vernador de Pernambuco 
saiu do Aeroporto Santos 
Dumont, no Rio de Janei-
ro, para um compromisso 
no Guarujá (SP). O piloto 
tentou aterrisar, mas devi-
do ao mau tempo, arreme-
teu e fez um novo proce-
dimento de aproximação. 
Nesse momento, o jato 
caiu próximo ao Canal 3, 
bairro nobre de Santos, 
sobre uma academia de 
ginástica na Rua Vahia 
de Abreu, no Boqueirão. 
Além de Campos, também 

morreram no desastre aé-
reo o fotógrafo Alexandre 
da Silva, o assessor Car-
los Augusto Leal Filho 
(Percol), os pilotos Ge-
raldo da Cunha e Marcos 
Martins; Pedro Valada-
res Neto e Marcelo Lira.
Segundo a Agência Na-
cional de Aviação Civil 
(Anac), os certificados de 
aeronavegabilidade e a ins-
peção anual de manuten-
ção estavam em dia. O jato 
pertence ao Grupo An-
drade Empreendimentos 
e Participações, com sede 
em Ribeirão Preto, mas es-
tava à disposição da comi-
tiva de campanha do can-
didato Eduardo Campos.
Repercussão: A morte de 

Campos deixou políticos 
e partidários estarrecidos. 
A presidente Dilma Rou-
seff cancelou sua agenda 
por 3 dias, outro candida-
do Aécio Neves também 
cancelou compromissos.
O enterro do candidato do 
PSB à Presidência, Edu-
ardo Campos, e de mais 
três vítimas do acidente 
aéreo em Santos deverá 
ser no domingo à tarde. 
Os corpos  devem chegar 
em Recife no sábado de 
manhã serão velados em 
uma tenda, que será mon-
tada na Praça da Repúbli-
ca, em frente do Palácio do 
Campo das Princesas, sede 
do governo de Pernambu-
co. O arcebispo de Olinda 
e Recife, Dom Fernando 
Saburido, celebrará a mis-
sa de corpo presente no 
domingo. Depois o corpo 
seguirá para o Cemitério 
Santo Amaro, em carro 
aberto do Corpo de Bom-
beiros. A viúva de Carlos 
percol, Cecília ramos, dis-
se que a família concordou 
em fazer o velório de forma 
coletiva. Segundo Cecília, 
as famílias das outras víti-
mas também concordaram 
com o velório em conjunto. 

Nota de imprensa da
Secretaria de Segurança

Pública de SP
O Instituto Médico Legal 
de São Paulo começou na 
noite desta quarta-feira 
(13/8) a trabalhar na iden-
tificação dos corpos das 
sete vítimas do acidente 
de avião ocorrido em San-
tos: o candidato à Presi-

dência Eduardo Campos, 
quatro assessores, piloto e 
copiloto. Parte dos restos 
mortais chegou às 20 ho-
ras ao IML Central, onde 
era aguardada por uma 
equipe de 30 profissionais 
de perícia. Quatro peritos 

da Polícia Federal estão 
apoiando os trabalhos. A 
realização dos exames de 
DNA ficará sob a respon-
sabilidade de 10 peritos 
criminais do Instituto de 
Criminalística, especialis-
tas em genética forense. 
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Moreira César promove
encontro sobre hipertensão 

e diabetes
A equipe três do Cisas, 
de Moreira César, reali-
zou mais um encontro do 
“Hiper Vida”. A reunião 
ocorreu na manhã do dia 
6 de agosto na sede do 
SOS, no Vale das Acá-
cias. A proposta é promo-
ver a qualidade de vida e 
ensinar os moradores a se 
alimentar corretamente. 
O objetivo deste trabalho 
é prevenir a hipertensão 
e diabetes. As primeiras 
reuniões foram realiza-

das no Jardim Carlota.
Neste encontro foram 
abordados assuntos como 
a noção do que é o Pro-
grama Saúde da Família, 
feita a apresentação da 
equipe que trabalha na 
comunidade, repassadas 
informações sobre a fun-
ção de cada profissional 
e de quais atendimentos 
são feitos nas unidades de 
saúde e no Pronto Socor-
ro. As pessoas que parti-
ciparam deste encontro 

puderam aferir a pressão 
e fazer a dança circular.
A professora aposenta-
da Iraci Alves de Souza 
é hipertensa e tem diabe-
tes. Ela conta o que levou 
como ensinamento. “Eu 
aprendi a ter controle, 
me alimentar e prevenir.”
A divulgação desta ati-
vidade foi feita pelas 
agentes comunitárias, 
em visitas domiciliares, 
nas consultas médicas e 
por meio de panfletos.

Programação de
aniversário de 40 anos
de Redenção da Serra
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Ginásio do Emecal
de Taubaté foi
reinaugurado

O Ginásio do Emecal foi 
reinaugurado hoje em 
evento que reuniu as equi-
pes de handebol feminino 

e masculino. Dentre as 
melhorias feitas no lo-
cal estão a adequação do 
piso, revitalização dos 

vestiários para equipe e 
arbitragem, pintura geral, 
reforma do telhado, ilumi-
nação e estacionamento.

Decisão de Alckmin de
reduzir a vazão de água 
no rio Jaguari vai afetar

cidades da região

Zizi Possi apresenta show 
“Tudo se Transformou” dia 

23 em Caraguatatuba

Pindamonhangaba, Tauba-
té e outras cidades da re-
gião poderão ficar sem 
água. Segundo a decisão 
do governo de São Paulo 
de limitar a vazão de água 
do rio Jaguari causará este 
problema em pelo menos 
15 municípios paulistas, 
segundo o ONS (Opera-
dor Nacional do Sistema).
De acordo com o órgão, 
que controla a operação 
das usinas no Brasil, o 
esvaziamento de reser-
vatórios antes do final 
da estação seca causa-
rá um colapso em outros 
43 municípios do Rio.
Do lado elétrico, diz que 
a medida reduz geração 
de energia suficiente para 
uma cidade de 550 mil ha-

O Teatro Mario Covas, 
em Caraguatatuba, apre-
senta no dia 23, sábado, 
às 21h, o show “Tudo se 
Transformou”, de Zizi 
Possi. O show traz o nome 
de um dos mais belos 
sambas de Paulinho da 
Viola e o repertório es-
colhido para a gravação 
de seu novo CD, além de 
canções de grandes auto-
res da música brasileira, 
como Chico Buarque, Ge-
raldo Vandré, Anastácia, 
Dominguinhos, Guilher-
me Arantes e Gonzagui-

bitantes. Além de Pinda-
monhangaba, seriam afe-
tadas cidades como São 
José dos Campos, Taubaté 
e Guaratinguetá. O gover-
no paulista afirma que todo 
o Vale do Paraíba preci-
sa de metade da água que 
está sendo lançada pelo Ja-
guari e que, por isso, não 
faltará água para a região.
O impasse preocupa o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, Vito Ardito Lerário 
(PSDB), que vai se reunir 
com membros do Consór-
cio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Pa-
raíba para tratar do assun-
to, segundo assessores.
O superintendente do 
consórcio, Mário Viei-
ra, diz que prefeitos do 

nha, inéditas na sua voz.
O repertório traz também 
a música inédita “No Ven-
to”, composta pela gaúcha 
Necka Ayala, e reafirma 
a versatilidade de Zizi 
em canções, como “Sem 
Você”, de Arnaldo Antu-
nes e Carlinhos Brown, e a 
balada “Cacos de Amor”, 
de Luiza Possi e Dudu 
Falcão. O show conta-
rá com a participação do 
Maestro Jether Garotti Jr. 
(piano e clarineta), Rogé-
rio Delayon (violão e cor-
das) e Guello (percussão). 

Vale do Paraíba querem 
saber sobre o real risco 
de desabastecimento. O 
vice-presidente do Comi-
tê das Bacias Hidrográ-
ficas do Rio Paraíba do 
Sul, Luiz Barreti, diz que 
o quadro preocupa já em 
curto prazo. Segundo ele, 
o rio pode secar até no-
vembro com a vazão atual.
O Estado pretende interli-
gar o reservatório do Jagua-
ri, na bacia do Paraíba do 
Sul, ao sistema Cantareira.
Barreti diz que, ao poupar 
o Jaguari, outros reserva-
tórios como Paraibuna, 
Santa Branca e Funil são 
penalizados (assim como 
diz o ONS). “O risco é 
esgotar os reservatórios 
e não chover em 2015.

A classificação é livre.
Os ingressos custam R$ 
140 inteira e R$ 70 meia
-entrada e podem ser ad-
quiridos no site www.bi-
lheteriarapida.com.br e nas 
lojas Aroma Perfumaria 
(Caraguá Praia Shopping), 
livraria Nobel (Serramar 
Parque Shopping) e Néctar 
Brasil Sorvetes (Avenida 
da Praia – São Sebastião).
O Teatro Mario Covas 
está localizado na Ave-
nida Goiás, nº 187, no 
Indaiá. Mais informa-
ções: (12) 3881.2623.


