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Venha participar da
Festa do Arroz
em Tremembé

Centro de Observação 
Animal de Tremembé 
começa cadastro para 

castração a baixo custo

Secretaria de Saúde
promove palestras na 2ª 
Semana da Enfermagem 

em Tremembé

Começou nesta quinta-fei-
ra (15) a 8ª edição da Fes-
ta do Arroz de Tremembé. 
O evento acontece até o 
próximo domingo (18).
A festa reunirá produ-
tores de arroz de toda 
a região. Serão 16 ten-
das como mais de 50 
diferentes pratos, sal-
gados e doces, tendo 
sempre o arroz como 
ingrediente principal.
As receitas que os visitan-

O C.O.A. realizou no úl-
timo dia 26 de abril a 15ª 
feira de adoção de cães 
adultos e filhotes, o evento 
realizado juntamente com 
a secretaria de educação, 
levou para a “Caminhada 
do Mais Educação”, na 
Praça Geraldo Costa, 13 
filhotes e 06 cães adul-
tos aptos a adoção, sendo 
que todos estavam vaci-
nados, desverminados e 
os adultos castrados. No 
evento foram doados 07 
filhotes, que na idade cer-

Em comemoração ao Dia 
do Enfermeiro, a Secre-
taria de Saúde ofereceu 
a cerca de 80 técnicos e 
enfermeiros uma progra-
mação diferenciada para 
compor a 2ª Semana da 
Enfermagem, que teve 
como tema o “Protago-
nismo da Enfermagem no 
Processo de Cuidar”. A 
dinâmica, que contou com 
palestras, aconteceu no 
dia 10 de maio no Salão 
Paroquial da antiga Igreja 
provisória ao lado da can-
tina da Basílica do Senhor 
Bom Jesus. A primeira pa-
lestra foi ministrada pela 
Doutora Sônia Lourenço 
Cortez, especialista em 
Estomoterapia das Facul-

tes poderão encontrar vão 
do tradicional risoto até 
uma pizza feita com massa 
de arroz. Haverá também 
bebidas feitas de arroz.
O arroz usado nas re-
ceitas são de produto-
res da região, haverá
 o branco tradicional 
e outros como o ar-
roz preto e vermelho.
O destaque da festa será 
a participação do reno-
mado chef Alex Atala, 

ta serão castrados pelo 
C.O.A. gratuitamente.
Agradecimentos Dra. Ca-
rolina e Fabrício- Médicos 
Veterinários, Cristovão, 
Clarice e Eliseu- fun-
cionários do C.O.A.
No dia 1º de maio aconte-
ceu o 5° mutirão de castra-
ção a baixo custo de cães 
e gatos, com o apoio da 
secretaria de saúde e da 
secretaria de educação, o 
evento ocorreu na Escola 
Pequeno Príncipe onde os 
animais foram submeti-

dades Anhanguera. Duran-
te cerca de uma hora, ela 
cativou os participantes. 
Com o tema “O profis-
sional de Enfermagem no 
Acolhimento ao paciente 
com feridas”. Na palestra 
seguinte, o Coordenador 
do Pronto Atendimento, 
Professor Fabrício Gras-
nele Galvão Velasco pro-
moveu uma discussão 
diferente, com foco no 
acolhimento do serviço de 
saúde. Em toda a pales-
tra, ofereceu orientações 
e diretrizes sobre os con-
flitos que são enfrentados 
na rotina dos profissionais 
da área de enfermagem. 
Segundo o coordenador 
Fabricio  Grasnele Gal-

que estará em Tremembé 
no sábado (17) para uma 
palestra sobre a desmis-
tificação da gastronomia.
A expectativa dos orga-
nizadores é receber cer-
ca de 100 mil pessoas 
nos três dias de evento. 
A Festa do Arroz de Tre-
membé acontece em um 
espaço montado entre a 
estação ferroviária Dou-
tor Paulos de Frontin e 
a praça Geraldo Costa.

dos a esterilização. Foram 
esterilizados 22 gatos e 
27 caninos castrados, to-
dos, a partir dos 5 meses 
de idade. Agradecemos 
as Médicas Veterinárias 
Myllene e Juliana que 
apoiaram e ajudaram para 
a realização do evento e 
aos auxiliares de veteriná-
ria que foram voluntários.  
O C.O.A. já esta cadas-
trando novos  animais 
para o próximo mutirão 
para maiores informa-
ções ligue 3674-3301.

vão Velasco, a programa-
ção vai além de valorizar 
a data comemorativa. “Os 
temas abordados demons-
traram a importância do 
trabalho em grupo e a re-
novação de valores, em 
relação à atividade de cui-
dar de pessoas”. O doutor 
enfermeiro Donato José 
Medeiros – Conselheiro 
Regional de Enfermagem 
do Estado de São Paulo 
encerrou a sessão de pa-
lestras com o tema “De-
safios na Enfermagem”. 
Após as apresentações 
realizadas, um Cof-
fee Break foi oferecido 
aos participantes. Esti-
veram presentes o Pre-
feito e seus secretários,

GAPC Taubaté ajuda
pessoas a superar

o câncer

Entidade já auxiliou 
mais de quatorze mil 
portadores de neoplasia 
São momentos difíceis, 
desde a notícia da desco-
berta da doença até o trata-
mento, só quem já passou 
por isso sabe a dificuldade 
da experiência de se ter 
câncer. O GAPC – Grupo 
de Apoio a Pessoas com 
Câncer, é uma entidade 
sem fins lucrativos que 
tem como objetivo auxiliar 
essas pessoas e suas famí-
lias a superarem a doença.
Em 2013, o GAPC for-

neceu a seus assistidos 
vários benefícios e aten-
dimentos, entre eles, aten-
dimentos profissionais, 
medicamentos, suplemen-
tos, fraldas, curativos, 
próteses, perucas, exa-
mes, cestas básicas, en-
tre outros. Na unidade de 
Taubaté, o paciente conta 
ainda com atendimento 
social, nutricional, fisio-
terapêutico e psicológico, 
florais de Bach, orientação 
jurídica e oficina de artes. 
Qualquer pessoa maior 
de 18 anos com diagnós-

tico comprovado pode 
ser atendida pelo GAPC.
O GAPC atende cerca de 
14 mil usuários e conta, 
hoje, com 6 unidades no 
Brasil sobrevivendo unica-
mente de doações de parti-
culares e empresas. Você 
pode ajudar essas pessoas 
com câncer sendo volun-
tário, divulgando a enti-
dade ou fazendo doações, 
basta mandar um e-mail 
para contato@gapc.org.
br. GAPC Taubaté-SP Rua 
Souza Alves, 369 – Cen-
tro. Tel.: (12) 3622-6665
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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

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando 
e falou:
- Como é mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.

Unimed Taubaté adere Campanha do 
Agasalho 2014

A Unimed Taubaté aderiu 
a Campanha do Agasalho 
2014, desenvolvida pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo (FUSSESP) e tem 
a finalidade de promover 
a arrecadação de peças de 
vestuários e cobertores.
Com o slogan “Roupa boa, 
a gente doa”, a campanha 
reforça a necessidade das 
pessoas doarem roupas 
em condições de uso e co-
bertores, para que possam 
aquecer aqueles que preci-
sam, já que há quem o uti-

lize como único agasalho.
Até 30 de junho, as caixas 
coletoras estarão na sede 
Administrativa da Uni-
med Taubaté , no prédio 
da Medicina Preventiva, 
no Centro Médico Uni-
med, na Cardiocentro e 
no Hospital São Lucas.
As peças arrecadadas se-
rão doadas para as diversas 
instituições, que são cadas-
tradas no Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté.
“Todos os anos
 a Unimed Taubaté realiza 
a Campanha do Agasa-

lho no intuito de auxiliar 
os que mais necessitam 
neste período de inverno. 
Para nós da Unimed, esta 
campanha com nosso slo-
gan - Ajudar quem preci-
sa #esseéoplano, nos dá a 
recompensa do sentimen-
to de altruísmo, coope-
ração e de solidariedade, 
não só para nós colabora-
dores e cooperados, mas 
também para todo aque-
le que estende a mão ao
 próximo”, conta Edson 
Santos, do setor de Res-
ponsabilidade Social.

Volkswagen demite 96
funcionários temporários

da fábrica de Taubaté
A Volkswagen demitiu 96 
funcionários temporários 
da fábrica de Taubaté na 
última quarta-feira (14).
Os funcionários foram 
contratados em maio do 
ano passado e não tiveram 
os contratos renovados 
pela empresas. O Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Taubaté informou que os 

funcionários trabalhavam 
na linha de produção dos 
modelos Gol e Up!, e afir-
ma que não haveria neces-
sidade de demissão, pois 
os funcionários poderiam 
ser absorvidos em outros 
setores. Houve tentativa 
de negociar com a em-
presa, mas sem sucesso.
De acordo com a Volkswa-

gen, os funcionários as-
sinaram contrato para 12 
meses de serviço para 
atender uma deman-
da específica na época.
No último mês de feverei-
ro, a Volkswagen anunciou 
um investimento de R$ 1,2 
bilhão para a implantação 
da linha de produção do 
modelo Up! em Taubaté.

“Olhos de Pindamonhangaba” 
no museu

A exposição “Olhos 
de Pindamonhangaba” 
está sendo apresenta-
da no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-

na, até o dia 28 de maio. 
A entrada é gratuita. 
O evento reúne 17 fo-
tos tiradas por crianças, 
adolescentes e adul-
tos da comunidade do 

Cerâmica, que partici-
param de uma oficina 
com a Fundação Fórmula 
Cultural. A mostra tem o 
apoio do Departamento 
de Cultura da Prefeitura.
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Clínica de tratamento a
dependência química

de Pinda quer ser
referência nacional

Enquanto crescem os pro-
blemas sociais e aumen-
ta a responsabilidade do 
poder público, parte da 
população vive à mar-
gem da sociedade após 
se ver dominada pela de-
pendência química. Em 
Pindamonhangaba, uma 
entidade trabalha de for-
ma quase que incansável 
para recolher as pessoas 
que precisam de trata-
mentos e procura oferecer 
a efetiva recuperação do 
dependente. Mas, todos 
ali sabem que é uma ba-
talha difícil e que precisa 
de recursos. Em uma área 
de 3 mil m² no bairro do 
Bom Sucesso, Ronaldo 
Vieira Cardoso montou 
uma clínica de recupe-
ração da dependência 
química com uma equi-
pe multidisciplinar (te-
rapeuta, psicólogo, psi-
quiatra, nutricionista, 
professora de terapia ocu-
pacional, farmacêutico e 
enfermeiro. “A gente tra-
balha com um grupo de 
no máximo 28 residentes, 

e o carro-chefe é o traba-
lho dos  ‘12 Passos’ de 
irmandades como alcoóli-
cos anônimos e narcóticos 
anônimos. A gente busca 
a mudança comportamen-
tal, porque na realidade 
a dependência química 
é uma doença, compro-
vada pela Organização 
Mundial da Saúde!”, dis-
se. Segundo o idealizador 
da casa de recuperação 
Vale Sereno, a equipe 
trabalha fazer como que 
o paciente mude algu-
mas crenças, estilo de 
vida e, basicamente, o 
padrão de comportamen-
to. “São quatro reuniões 
diárias de ’12 Passos’, 
mais o atendimento psico-
lógico e psiquiátrico. Eles 
[pacientes] têm um crono-
grama diário com ativida-
des o tempo todo. No final 
da tarde eles têm o espaço 
pra lazer com futebol, pis-
cina, quadra de vôlei, sinu-
ca, pebolim ....” salientou 
Cardoso. Ex-dependente 
químico, Cardoso conhece 
como poucos a batalha que 

existe no íntimo de quem 
está envolvido pelo vício. 
Idealizador da clínica, ele 
pretende transformar esse 
local de recuperação em 
uma referência nacional. 
“Eu sofri toda a desgraça 
da dependência química, 
meus familiares juntos, e 
consegui me libertar dis-
so. Venho buscando minha 
recuperação diária, então 
eu quis que outros pudes-
sem sentir essa liberdade 
de viver sem as drogas, de 
saber que existe vida após 
o uso de drogas. Meu so-
nho é esse, transformar 
Pinda em uma referência 
no tratamento de depen-
dência química. Temos 
pessoal qualificado e todo 
o potencial necessário 
pra que isso aconteça!” 
Ronaldo Cardoso deixa 
uma mensagem para as 
famílias: “Nunca desistam 
de seus familiares que têm 
problemas com drogas. 
Minha família não desistiu 
de mim, por isso estou con-
seguindo ser um membro 
produtivo na sociedade!”.

São Luiz do Paraitinga
promove Feira de Apicultura

Prefeitura de Taubaté
faz a primeira ação do

Maio Amarelo

Pinda irá presidir
Codivap Turismo

Evento da Associação de 
Apicultores de São Luiz do 
Paraitinga será no dia 22 
de maio e terá presença do 
Sebrae-SP e outros parcei-
ros do Arranjo Produtivo 
Local da Apicultura Sus-
tentável do Vale do Paraíba
A Apistinga (Associação 
de Apicultores de São 
Luiz do Paraitinga) pro-
move no dia 22 de maio a 
1ª Feira de Apicultura de 
São Luiz do Paraitinga. 
O Sebrae-SP participa do 
evento, trazendo informa-
ções sobre associativismo, 
cooperativismo e ven-
da para merenda escolar.
A feira terá palestras e ati-
vidades sobre prevenção 
de acidentes com abelhas, 
dicas para adquirir caixas 
padronizadas para abelhas 
e a participação de parcei-
ros como o CEA (Centro 
de Estudos Apícolas da 
Unitau), Coapvale (Coo-
perativa Agropecuária do 
Vale do Paraíba), Fibria e 
CATI (Coordenadoria de 
Assistência Técnica Inte-

Neste sábado, dia 17, a 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Taubaté, re-
aliza a primeira ação de 
conscientização da cam-
panha Maio Amarelo, na 
região do centro da cidade.
O evento acontece das 
9h às 13h na Praça Dom 
Epaminondas, e a equi-
pe da Secretaria dará a 
orientação para a popula-
ção sobre a importância 
do trânsito seguro, com a 
distribuição dos panfletos 
das 10 regras para a segu-
rança no trânsito e brindes 
para adultos e crianças.
Durante todo período da 
manhã, agentes de trân-
sito farão abordagens aos 
motoristas, motociclis-
tas, pedestres e ciclistas 
como forma de orientar e 
explicar a importância de 
aderir ao Maio Amarelo.
Maio Amarelo
O movimento Maio Ama-
relo nasceu com a propos-
ta de alertar a sociedade 
para o alto índice de mor-
tes e feridos no trânsito de 

Por aclamação, a diretora 
de Turismo da Prefeitu-
ra de Pindamonhanga-
ba, Gislene Cardoso, foi 
eleita como presidente 
do Codivap Turismo. A 
eleição foi realizada na 
terça-feira (13), durante 
reunião para reativação da 
instituição, em Taubaté.
O Codivap – Consórcio 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte e Mantiquei-
ra – é uma entidade conso-
lidada há muitos anos, por 
meio da reunião de pre-
feitos. Atualmente, o pre-
sidente da instituição é o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba e o Codivap Turismo, 
um segmento da institui-

gral), que tratarão de temas 
como produção, acesso a 
mercado, formalização, 
obtenção da Declaração ao 
Pronaf (DAP), agricultura 
familiar e associativismo.
O caminhão de educação 
ambiental da Fibria, que 
trará coleções naturais 
de insetos e celulose, e o 
projeto “Brincando de Po-
linizar”, da Unitau, são ou-
tros destaques do evento.
Central de Negócios
O Sebrae-SP coordena 
desde 2012 a Central de 
Negócios de Apicultores, 
que reúne 24 produtores 
de 11 cidades do Vale do 
Paraíba e Serra da Man-
tiqueira. A Central reúne 
apicultores de São José 
dos Campos, Jacareí, Ca-
çapava, São Luiz do Parai-
tinga, Redenção da Serra, 
Monteiro Lobato, Lagoi-
nha, Campos do Jordão, 
Santo Antonio do Pinhal 
e São Bento do Sapucaí.
O objetivo do Sebra-
e-SP na Central de
 Negócios é aumentar 

todo o mundo. O objetivo 
é chamar atenção da so-
ciedade civil, empresas, 
órgãos públicos e toda 
população para o tema se-
gurança viária e fazer com 
que todos se engajem às 
ações e propaguem a im-
portância de salvar vidas 
através do trânsito seguro.
A Assembleia Geral das 
Nações Unidas editou, em 
março de 2010, uma reso-
lução definindo o período 
de 2011 a 2020 como a 
“Década de Ações para a 
Segurança no Trânsito”. O 
documento foi elaborado 
com base em um estudo 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) que con-
tabilizou, em 2009, cerca 
de 1,3 milhão de mortes 
por acidente de trânsito 
em 178 países. Aproxi-
madamente 50 milhões 
de pessoas sobreviveram 
com sequelas.
A definição da cor ama-
rela foi feita devido à 
sinalização de trânsito. 
O amarelo no semáfo-

ção, ligado aos diretores e 
secretários de turismo das 
cidades integrantes, ago-
ra também tem à frente a 
representante de Pinda.
O objetivo do Codivap Tu-
rismo é alavancar o turis-
mo na região, com projetos 
e captação de recursos, por 
meio do trabalho em con-
junto entre as prefeituras.
A diretoria do Codivap 
Turismo ficou assim es-
tabelecida: presidência 
– representante de Pinda-
monhangaba, diretora de 
turismo Gislene Cardoso 
; 1ª vice-presidente – re-
presentante de São Bento 
do Sapucaí, Márcia Maria 
Azeredo; 2º vice presi-
dente – representante de 

a competitividade e lu-
cratividades das micro 
e pequenas empresas, 
incrementando opor-
tunidades e acessan-
do novos mercados.
Atuando na Central de Ne-
gócios, os produtores têm 
uma série de benefícios, 
como compra e venda con-
junta de mercadorias e in-
sumos; definição de marca 
própria; negociação com 
fornecedores em comum; 
participação coletiva em 
eventos; propaganda e trei-
namento conjunto de cola-
boradores, além da troca 
de experiências e mobi-
lização para obter apoio 
junto ao poder público.
S e r v i ç o
1ª Feira de Api-
cultura Apistinga
Data: 22 de maio
Horário: 9h às 17h
Local: Praça Dr. 
Oswaldo Cruz, Centro
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 98164-8259 (Apis-
tinga) ou (12) 3922-2977

ro indica que o motoris-
ta deve estar em atenção, 
e as placas desta cor são 
caracterizadas como de 
advertência. O símbo-
lo da campanha é o laço, 
acompanhando o sucesso 
das campanhas de cons-
cientização do Outubro 
Rosa e Novembro Azul.
São três mil vidas perdi-
das por dia nas estradas e 
ruas ou a 9ª maior causa 
de mortes no mundo. Atu-
almente, esses acidentes já 
representam um custo de 
US$ 518 bilhões por ano, 
ou um percentual entre 
1% e 3% do produto in-
terno bruto de cada país.
O Brasil aparece em 
quinto lugar entre os pa-
íses recordistas em mor-
tes no trânsito, precedido 
por Índia, China, EUA 
e Rússia e seguido por 
Irã, México, Indonésia,
África do Sul e Egito. 
Juntas, essas dez na-
ções são responsáveis 
por 62% das mortes por 
acidente no trânsito.

Mogi das Cruzes, Fábio 
dos Santos Barbosa; se-
cretária – representante 
de Taubaté, Zélia Chagas. 
Também foram formadas 
quatro câmaras temáti-
cas, que ainda terão seus 
representantes definidos. 
As câmaras temáticas 
são: feiras e eventos; ins-
titucional; projetos; e co-
municação e marketing.
As reuniões do Codivap 
Turismo ficaram definidas 
para serem realizadas na 
terceira segunda-feira de 
cada mês, sendo cada vez 
em um local. A próxima 
reunião será no dia 16 de 
junho, em Taubaté e a pau-
ta será o estatuto e o plano 
de trabalho da instituição.

Esgotadas as inscrições 
para o curso de Cuidador de 

Idosos

Escola municipal organiza
arrecadação de agasalhos

Taubaté recebe Encontro 
Regional de Museus

O Departamento de As-
sistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
agradece a participação 
da população que com-
pareceu aos Cras e Cias 
para fazer a inscrição no 
curso de Cuidador de Ido-
sos. As vagas estão es-

A escola municipal 
Professor Orlando Pi-
res, do bairro Bom 
Sucesso, está promovendo 
uma ação solidária para a 
arrecadação de agasalhos. 
O projeto que leva o 
nome de “Abra seu cora-

No próximo dia 26 de 
maio, Taubaté será sede 
do Encontro Regional 
do Programa Nacio-
nal de Educação Museal 
(PNEM). O evento tem 
foco na discussão da pla-
taforma de diálogo para 
construção do Progra-
ma de Educação Museal.
Muitos museus e insti-
tuições já começaram o 
ano se movimentando 
para realizar os debates e 
os encontros do PNEM. 
O documento preliminar 
com as diretrizes, estraté-
gias e ações, já está dis-
ponível para download.
A ideia é que para este ano 

gotadas e as aulas terão 
início no próximo mês.
Esta atividade será ofe-
recida pela Prefeitura, 
por meio do Programa 
de Inclusão Produtiva - 
P r o n a t e c .
Os alunos irão aprender os 
cuidados com a higiene, 

ção abrindo as portas do 
seu guarda-roupa e do-
ando o que não lhe ser-
ve mais” visa aquecer 
o frio das famílias mais 
carentes da comunida-
de e proporcionar a fra-
ternidade entre todos. 

aconteçam debates de vá-
rios estados brasileiros, no 
sentido de pensar adendos, 
alterações e complemen-
tações para enriquecê-los.
A Prefeitura Municipal de 
Taubaté, Unitau e Região 
Administrativa dos Mu-
seus de São José dos Cam-
pos organizaram este even-
to para que, juntos, possam 
redigir o documento que 
representará a região no 
Programa Nacional de 
Educação Museal e os 
Museus, Redes de Educa-
dores de Museus (REMs), 
Universidades, Cursos de 
Museologia, Professores 
de Escolas Publicas ou 

conforto, alimentação do 
idoso, cuidados com a inte-
gridade física, emocional, 
primeiros socorros e ativi-
dades de entretenimento. 
O material didático é 
incluso e os alunos re-
ceberão vale trans-
porte e alimentação.

A ação começou no 
dia 5 de maio e já re-
cebeu muitas doações. 
“Ações como essas 
aquecem o coração e 
enriquecem o espírito 
solidário das pessoas”, re-
lata a gestora da unidade.

Privadas, Articuladores do 
PNEM, Sistemas Estadu-
ais de Museus, Secretarias 
de Educação e Cultura e 
demais interessados estão 
convidados a participar.
Maiores informações po-
dem ser obtidas pelo email: 
rachelsaxi@hotmail.com.
S e r v i ç o
Taubaté recebe Encon-
tro Regional de Museus
Data: 26 de maio 
- segunda-feira
Horário: partir das 08h30
Local: UNITAU – De-
partamento de Ciên-
cias Sociais e Letras
Endereço: Rua Visconde 
do Rio Branco, 22 - Centro
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PAT de Taubaté oferece
vagas de emprego

Campeonato Brasileiro de 
Canoagem em Redenção 

da Serra

Defesa Civil forma novos 
brigadistas na Prefeitura

de Pindamonhangaba

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Taubaté está disponibili-
zando dezoito vagas de 
emprego em diversas fun-
ções para quem está bus-
cando nova oportunidade 
no mercado de trabalho.
As oportunidades são para 
Atendente de Balcão, Cui-
dador de Idosos, Vigia, 
Vendedor Pracista, Frentis-
ta, Mecânico de Ar Condi-

E vem aí mais um even-
to esportivo em Re-
denção da Serra-SP.
Após muita dedicação e 
força de vontade o pre-
feito e sua equipe con-
seguiram trazer de vol-
ta para nossa queria 

Nesta semana, a Defe-
sa Civil municipal, em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiros, organizou 
o curso de formação de 
Brigadistas 2014, com a 
participação de 25 fun-

cionado, Pizzaiolo, Bom-
beiro Civil, Fiscal de Piso, 
Vigilante, Auxiliar de Me-
cânico, Lavador de Carros, 
Recepcionista Atendente, 
Chapista de Lanchonete, 
Gerente de Restaurante, 
Coordenador de Restau-
rante e Bombeiro Civil.
Para concorrer é preciso 
que o perfil do candida-
to seja compatível com a 
vaga oferecida. Para se ca-

cidade, o Campeonato 
Brasileiro de Canoagem. 
Durante os dias 23, 24 e 
25 mais de 200 atletas do 
Brasil inteiro, estarão pi-
sando em solo redencense. 
No dia 23 acontecerá o con-
gresso técnico e nos dias 

cionários da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. 
Os novos brigadistas 
poderão ser emprega-
dos nas atividades da 
Prefeitura e eventos do 
município contribuindo 

dastrar, o interessado deve 
se dirigir ao PAT de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h, e apresentar carteira 
de identidade, CPF, car-
teira de trabalho e com-
provante de residência.
Além do cadastro, o PAT 
oferece serviços de Segu-
ro Desemprego e emissão 
de carteiras profissionais. 
O Posto fica na Praça Co-
ronel Vitoriano, 1, Centro.

24 e 25 será a competição. 
O evento é aberto ao pú-
blico, traga toda famí-
lia e venha prestigiar!
Informações contato@
redencaodaserra.sp.gov.
br ou através do tele-
fone (12) 3676-1282.

para a segurança desses 
eventos. A presença de 
brigadistas também é uma 
exigência do Corpo de 
Bombeiros para realização 
de festas e eventos de gran-
de presença de público.


