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Mutirão para doação de 
sangue e medula óssea 

acontece em Pinda
Prefeitura de Tremembé 

inicia projeto de
acessibilidade para

cadeirantes e deficientes

Na segunda-feira, dia 26, 
acontece no Hospital Uni-
med 10 de Julho, em Pinda-
monhangaba, um mutirão 
de doação de sangue e me-
dula óssea das 8h às 12h.
O objetivo da campanha é 
aumentar o nível no ban-
co de sangue da cidade e 
região e montar um banco 
com novos doadores de 
medúla óssea, que podem 
auxiliar pessoas em tra-
tamento contra o câncer.
Para doar sangue, a pes-
soa deve ter entre 18 e 60 
anos, pesar 50Kg no míni-
mo, estar descansado, não 
estar em jejum, mas evitar 
alimentos gordurosos e, 
após o almoço, aguardar 4 
horas, fumante devem es-

Para garantir a acessibili-
dade de deficientes físicos 
de Tremembé, a Prefeitura 
Municipal está construin-
do várias rampas em locais 
estratégicos da cidade. 
“A Prefeitura está ade-
quando a cidade também 
para os cadeirantes. E, 
mais que isso, garantir o 
acesso de deficientes físi-
cos a vários locais antes 
intransitáveis. Além das 
várias rampas que serão 
construídas para auxiliar a 
locomoção de cadeirantes, 

tar há 4 horas sem fumar.
A doação fica inviável 
para pessoas com gripe, 
febre ou infecções, porta-
dores de sífilis, malária ou 
doença de Chagas, quem 
ingeriu bebida alcoólica 
24 horas antes, possuir 
DSTs, usuários de drogas 
injetáveis, tenha contra-
ído hepatite após os 11 
anos, feito endoscopia há 
menos de 6 meses e fei-
to tatuagem ou piercing 
há menos de 12 meses.
A coleta do sangue será 
feita pelo Hemonúcleo 
de Taubaté. Já para a 
doação de medula ós-
sea, as informações são 
fornecidas pelos pro-
fissionais no Hospital.

já instalamos na escada 
que liga o Jardim Santa-
na ao Benvirá, um corri-
mão que facilitará muito 
a vida das pessoas com al-
guma necessidade física.” 
disse o prefei-
to Marcelo Vaqueli.
Para o prefeito , além de 
permitir o direito e a au-
tonomia de movimentação 
aos cadeirantes, as rampas 
também garantem mais 
segurança ao cidadão com 
deficiência. “Os direitos 
das pessoas deficientes 

“A ideia da campanha 
surgiu depois que assisti 
à uma reportagem sobre 
as crianças com câncer. 
Hoje estou tendo o apoio 
de muitas instituições e 
o Hemonúcleo de Tauba-
té está me amparando e 
virá fazer a coleta do san-
gue”, explica o responsá-
vel pelo mutirão, Dr Her-
cule Martinez Pergrino. 
O Hospital Unimed 10 de 
Julho fica na Rua Aristo-
tes Joaquim de Oliveira, 
Pq. das Nações. Mais in-
formações sobre a cam-
panha pode ser tiradas 
através do email hercu-
le.m@uol.com.br, pas-
sando o nome e número 
de telefone para contato.

são os mesmos dos demais 
cidadãos. No entanto, para 
os deficientes exercerem 
muitos desses direitos 
tornam-se necessárias al-
gumas medidas especiais. 
O exercício pleno do di-
reito de ir e vir das pes-
soas com deficiência 
quase sempre depende 
da remoção de algumas 
barreiras. Agora estamos 
buscando mais formas 
para garantir o exercí-
cio dos direitos dos cida-
dãos”, finalizou o prefeito.

Tremembé inicia 
“Programa Melhor

Caminho” em
estradas rurais

Coronel Eliane Nikoluk 
assume comando da PM 

no Vale do Paraíba

A CODASP, Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo, 
iniciou na última sema-
na as obras do Programa 
Melhor Caminho em Tre-
membé, que visa recuperar 
11,3 quilômetros de estra-
das rurais do município.
O Programa Melhor Ca-
minho é um projeto da 
Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo e bus-
ca recuperar estradas e re-
adequar as estradas rurais 
espalhadas pelo estado.

A Polícia Militar no Vale 
Paraíba terá uma nova 
comandante, a Coronel 
Eliane Nikoluk Schachetti 
assumirá o posto máximo 
do Comando de Policia-
mento do Interior (CPI-
1) no lugar do coronel 
Cássio Roberto Armani.
Esta será a primeira vez 
que o CPI-1 será chefia-
do por uma mulher. Ni-
koluk tem 44 anos e há 

A inclusão de Tremembé 
no programa foi conse-
guida graças ao trabalho 
do Prefeito Municipal 
Marcelo Vaqueli, que es-
teve reunido no início do 
mês de Agosto do ano 
passado com a Secretária 
Estadual de Agricultura 
e Abastecimento, Mô-
nica Bergamaschi, e fez 
a assinatura do convê-
nio que trouxe mais essa
 benfeitoria para o mu-
nicípio. “Nossa ad-
ministração tem um 
compromisso muito gran-

25 anos atua na Polícia 
Militar, nos últimos dois 
anos ela era responsável 
pelo comando do 5º Bata-
lhão da PM, em Taubaté.
Agora, a coronel será 
responsável por direcio-
nar 3.500 policiais na re-
gião do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, área de 
abrengencia do CPI-1.
O foco do trabalho da 
Coronel Nikoluk será em 

de com nossos muníci-
pes, o Programa Melhor 
Caminho é de fato um 
benefício para os produ-
tores da zona rural e seus 
moradores. O acesso a di-
versos pontos é facilitado, 
beneficiando também o 
escoamento da produção 
agrícola e também para 
o transporte de alunos da 
rede pública de ensino e 
dos moradores da co-
munidade como um 
todo, além, de ajudar 
na segurança” – finali-
zou o prefeito Vaqueli.

diminuir os índices de cri-
minalidade na região, com-
batendo principalmente o 
tráfico de drogas, que na 
opinião da coronel é res-
ponsável por desencadear 
outros crimes como ho-
micídios, furtos e roubos.
A cerimônia de pos-
se da Coronel Eliane 
Nikoluk está previs-
ta para acontecer no
 mês de junho.
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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

Alteração do local da
prova do processo
seletivo 51/2014 em
Redenção da Serra

O local da realiza-
ção da prova do pro-
cesso seletivo 51/2014 
- contratação de recep-
cionista, escriturário e as-

sistente social será alterado.
O novo local para reali-
zação da prova será na 
escola coronel queiroz - 
avenida sete de setembro, 

no mesmo dia e horário. 
A alteração do local da 
prova acontecerá devido a 
realização do Campeonato 
Brasileiro de Canoagem.

Confira os gastos com a 
Festa “Arraial da Gente” de 

São Luiz do Paraitinga

Um balancete fei-
to na ponta da caneta
 cotando todas as des-
pesas do evento.

A população tem 
o direito de saber 
e nós temos o de-
ver de mostrar! 

Informações cultura@
redencaodaserra.sp.gov.
br ou através do tele-
fone (12) 3676-1282.

Unitau Taubaté
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Pinda registra quase duas mil 
notificações de dengue

Pindamonhangaba passa 
por uma epidemia de den-
gue, os casos de pessoas 
com a doença aumentam a 
cada dia e até o momento 
já foram registradas qua-
se 2 mil notificações, de 
acordo com a Prefeitura.
Dentre as notificações, 
1.334 são casos autóctones 
(doença contraída dentro 
do município), 110 impor-
tados e 453 foram descar-

O CIEE recruta estudan-
tes da área da educação 
para 260 vagas de estágio 
abertas em todo o Brasil. 
Podem se candidatar estu-
dantes a partir do primeiro 
ano de cursos de pedago-
gia e de licenciaturas em 
geografia, história, letras, 
matemática, educação fí-
sica, química e sociologia.
A bolsa-auxílio varia entre 
R$ 300 e R$ 1.400, além 
de benefícios previstos 
na Lei do Estágio, tais 
como auxílio-transpor-
te e recesso remunerado. 
Os selecionados atuarão 
em instituições de ensino 
públicas e privadas, orga-
nizações não governamen-
tais, museus e academias.
Os interessados devem fa-
zer sua inscrição gratuita 
ou consultar se há vagas 

tados, ao todo são 1.897 
notificações. Os dados fo-
ram retirados do Sistema 
de Informações de Agravo 
e Notificações (Sinan), no 
dia 19 de maio. A equipe 
da Secretaria de Saúde in-
forma que o Sinan conti-
nua lento e que no período 
da tarde de segunda-feira 
e durante ter;a-feira está 
fora do ar. A campanha 
na cidade para comba-

no seu perfil no site www.
ciee.org.br ou, ainda, ir di-
retamente às unidades do 
CIEE, munidos de CPF e 
RG, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.
Sobre o CIEE
Desde sua fundação, há 
50 anos, o CIEE já en-
caminhou 13 milhões de 
estudantes para estágio e 
aprendizagem em 250 mil 
empresas e órgãos públi-
cos parceiros. Para se ter 
ideia, o contingente de es-
tagiários é maior do que 
a população da cidade de 
São Paulo. A marca confir-
ma o crescente reconheci-
mento da eficácia do está-
gio e da aprendizagem em 
duas importantes frentes: 
como capacitação prática 
dos jovens para o mercado 
de trabalho e como fonte 

ter os mosquitos Aedes 
Aegypti continua inten-
sa. Equipes da Prefeitura 
estão trabalhando pelos 
bairros dando orientações 
aos munícipes e buscando 
novos focos. A Prefeitu-
ra orienta os moradores a 
realizar uma limpeza peri-
ódica nos quintais de suas 
casas e permitir que os 
agentes de saúde creden-
ciados faça a fiscalização.

de recrutamento de novos 
talentos. O CIEE também 
desenvolve uma série de 
ações de assistência social, 
com total gratuidade aos 
beneficiados e destinadas, 
em especial, a segmentos 
em situação de vulnerabi-
lidade social como: Pro-
grama de Educação à Dis-
tância, Inclusão de Pessoas 
com Deficiência, Alfabeti-
zação para Adultos, De-
senvolvimento Estudantil 
e Profissional, Orientação 
e Informação Profissional, 
Orientação Jurídica Gra-
tuita à População Carente 
(Projur), Cursos Gratuitos 
de Informática, além de 
Ciclos de Palestras, Con-
cursos Literários – que 
estimulam a escrita e a lei-
tura -, Feira do Estudante 
- Expo CIEE, entre outros.

260 Vagas de estágio para
a área da educação

Taubaté recebe curso Aprender
a Empreender

Sesc oferece workshop de 
receitas com pinhão

Curso do Sebrae-SP 
trará orientações so-
bre empreendedorismo, 
marketing e finanças
O Sebrae-SP promove 
entre os dias 27 e 29 de 
maio na ACIT (Associa-
ção Comercial e Indus-
trial de Taubaté) o curso 
Aprender a Empreender. 
As vagas são limitadas 
e os interessados devem 
fazer as inscrições, gra-
tuitamente, por telefone.
O curso é voltado a pesso-

No sábado, dia 24, o Sesc 
Taubaté realiza, às 10h30, 
o Workshop Delícias com 
Pinhão, ministrado pela 
chef de cozinha Lilian Slo-
bodzian de Aguiar Vallim.
Entrando no clima do ou-
tono, a chefe irá preparar e 
ensinar receitas criativas e 
sofisticadas com a aprecia-
da semente da Araucária, 
que começa a surgir com 
a baixa na temperatura. 
Trata-se de um alimento 
rico em fibras e potássio, 

as interessadas em iniciar 
um negócio que queiram 
adquirir noções básicas 
de como gerir um em-
preendimento e aos pro-
prietários de pequenos 
negócios que buscam ca-
pacitação em empreende-
dorismo e que precisam 
repensar sua empresa.
Nos três dias do semi-
nário gratuito os parti-
cipantes vão passar por 
24 horas de atividades 
focadas no empreende-

que melhora o funciona-
mento do intestino e aju-
da a resguardar o coração.
O pinhão também contém 
cobre, zinco, manganês, 
ferro, magnésio, cálcio e 
fósforo, nutrientes fun-
damentais para manter o 
corpo funcionando e se 
defendendo de doenças. 
Já o potássio faz da se-
mente uma aliada con-
tra a pressão alta e do-
enças cardiovasculares.
A atividade faz parte do 

dorismo, administração, 
marketing e finanças.
Aprender a Empre-
ender em Taubaté
Data: 27 a 29 de maio
Horário: 9h às 18h
Local: ACIT (Pra-
ça Monsenhor Sil-
va Barros, 57, Centro)
Eventos gratuitos, com va-
gas limitadas. Inscrições 
e mais informações pelos 
telefones (12) 3621-5223/ 
0800 570 0800. Email: 
pae.taubate@gmail.com

programa Educação para 
a Saúde. As inscrições 
gratuitas devem ser fei-
tas antecipadamente na 
Central de Atendimento. 
As vagas são limitadas.
Workshop: Delí-
cias com Pinhão
Com Lilian Slobod-
zian de Aguiar Vallim, 
Chef de Cozinha
Dia 24, às 10h30
Inscrições antecipadas na 
Central de Atendimento. 
Vagas limitadas. Grátis.
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Manutenção do prédio 
da Prefeitura de Pinda

Os espelhos d´água em 
frente à sede da Prefei-
tura foram esvaziados e 
receberam limpeza com-
pleta, na última sexta-

feira (16). A manutenção 
é realizada diariamente, 
prevenindo, assim, o apa-
recimento de focos do ae-
des aegypti. Além dessa 

limpeza, o prédio recebe, 
constantemente, serviços 
de jardinagem e, a par-
tir das próximas sema-
nas, a reforma do telhado.

Inscrições para festival de música 
em Pinda terminam sexta-feira

Pindamonhangaba vai 
promover o 1º Festival 
de Música da Juventude 
e as inscrições serão re-
cebidas até esta sexta-fei-
ra (23). O Festival será
 realizado nos dias 30 
e 31 de maio e 01 de ju-

nho no Bosque da Prince-
sa , a partir das 19 horas. 
As inscrições po-
dem ser feitas no 
Departamento de Cultu-
ra, localizado na Rua Dr. 
Campos Salles, 530, São 
Benedito, ou pelo e-mail 

cultura.pindamonhanga-
ba@hotmail.com, mais 
informações sobre a ins-
crição poderão ser solici-
tadas pelos telefones (12) 
3642-1080 e 3643-2690. 
lugar receberão troféus 
e prêmios em dinheiro.

Instituto de Educação e 
Prefeitura de Pinda

lançam novo projeto de 
Educação

ITESP reconstitui 3 mil 
documentos perdidos 
na enchente de São 
Luiz do Paraitinga

Foi lançado ontem 
em Pindamonhangaba 
um projeto para 
capacitar 60 professo-

Durante o período de en-
chente de janeiro de 2010, 
quando foram destruídos 
vários casarões seculares 
e prédios públicos de São 
Luiz do Paraitinga, houve 
um problema a mais para 
os proprietários: a perda 
de documentos relativos 
aos bens imobiliários. 
Na maioria dos casos, a 
prefeitura ficou impos-
sibilitada de recolher o 
IPTU, e uma das primei-
ras ações foi a de recadas-
trar os imóveis da cidade.
A solução desse proble-
ma só foi possível graças 
a uma parceria da Prefei-
tura do município com a 
Secretaria da Justiça e De-
fesa da Cidadania de São 
Paulo. É o projeto “São 
Luiz do Paraitinga de Vol-
ta ao Mapa”. No último 
final de semana, Eloisa 
Arruda, secretária de Jus-
tiça do Estado esteve em 
São Luiz para anunciar a 
recuperação de documen-
tos primordiais, restituí-
dos graças a essa parceria. 

res municipais em es-
porte educacional.
Com mais 
essa ferramenta 

“A Secretaria da Justiça, 
por meio da Fundação 
Itesp - Instituto da Terra do 
Estado de São Paulo, está 
participando desse projeto 
de reconstrução da docu-
mentação dos imóveis de 
São Luiz do Paraitinga.  E 
para isso está sendo usa-
do o Fundo de Interesses 
Difusos do Estado de São 
Paulo. Esse fundo é cons-
tituído das multas ambien-
tais que são aplicadas pelos 
promotores de Justiça nos 
processos que envolvem 
violações ambientais e as 
prefeituras podem se utili-
zar desse fundo para proje-
tos na área ambiental e de 
regularização fundiária.”, 
disse a secretária Eloisa 
Arruda. Segundo Eloisa, o 
desafio maior foi vencer o 
momento inicial, quando
 da catástrofe que alterou 
o dia a dia no município. 
“Nós contamos sempre 
com o apoio da prefeitura 
- foi nossa parceira fun-
damental - e com a dedi-
cação dos funcionários da 

de ensino, os educa-
dores municipais po-
derão colaborar para a 
formação de cidadãos.

ETESP. Podemos dizer 
que hoje estamos em uma 
boa fase. Inicialmente são 
3 mil títulos que vão ser 
entregues ao município. 
Nós temos aí a parte car-
tográfica, isto é, estamos 
chamando São Luiz do 
Paraitinga de volta para o 
mapa e estamos dando o 
título com as caracterís-
ticas do imóvel até que a 
prefeitura possa ter parâ-
metros para o IPTU e ou-
tras necessidades.”, disse.
 A secretária esclarece que 
em São Luiz do Paraitin-
ga qualquer proprietário 
que precise da reconstru-
ção de algum documento 
referente aos seus bens de 
imóveis tem no municí-
pio um posto da Fundação 
ETESP, onde poderá tirar 
suas dúvidas e saber dos 
detalhes desse processo 
de regularização fundiária.
 O posto da Funda-
ção Itesp em São
 Luiz do Paraitin-
ga está instalado na 
Praça Osvaldo Cruz.

Taubaté Shopping adere
ao Maio Amarelo

O Taubaté Shopping, em 
parceria com a Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
da Prefeitura de Taubaté, 
promove, neste sábado, 
dia 24, atividades vol-
tadas à conscientização, 
com dicas e orientações 
sobre educação no trân-
sito. O objetivo é chamar 
a atenção da população 
para o alto índice de mor-
tes e feridos no trânsito.
Para que os visitantes do 
shopping entrem na cam-
panha e participem ativa-
mente, o empreendimento 
colocou uma faixa de pe-
destres na praça de ali-
mentação para conscienti-
zar sobre a importância de 

respeitar as 10 regras de 
segurança de trânsito, tais 
como: diminuir a veloci-
dade próximo às escolas e 
dar passagem aos pedestres 
que atravessam as ruas.
Segundo a gerente de 
marketing do Taubaté 
Shopping, Martha Ser-
ra, todos devem conhecer 
quais são seus direitos e 
deveres no trânsito. “A 
campanha é importantíssi-
ma por mostrar que todos 
somos responsáveis por 
um trânsito mais seguro, 
seja motorista, motociclis-
ta, cliclista ou pedestre”.
Além da distribuição de 
folhetos e das orientações, 
em parceria com a escola 

de idiomas CCAA, os vi-
sitantes receberão bexiga, 
algodão-doce e adesivos 
amarelos para atrair ainda 
mais a atenção de todos, 
sejam adultos ou crianças.
A cor amarela
A definição da cor ama-
rela foi feita devido à 
sinalização de trânsito. 
O amarelo no semáfo-
ro indica que o motoris-
ta deve estar atento, bem 
como 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.

Cras do Santa Tereza
eterniza nome de

Umberto Passarelli
O servidor público Um-
berto Passarelli terá seu 
nome eternizado no Cras 
(Centro de Referência de 
Assistência Social) do 
Jardim Santa Tereza, com 
aprovação pela Câmara de 
Taubaté, na sessão dia 20, 
de projeto do prefeito para 
denominação da unidade, 
que será inaugurada dia 26.
Apreciada em regime de 
urgência em duas vota-
ções, após convocação de 
sessão extraordinária pelo 
presidente Carlos Peixoto 
(PMDB), a proposta segue 
para sanção do Executivo.
Nascido em Redenção da 
Serra e cidadão taubatea-
no por aprovação da Câ-
mara, Passarelli veio para 

Taubaté na década de 1940 
e, em 1945, foi admitido 
na Prefeitura como assis-
tente de diretor na Divisão 
de Contabilidade. Foi pre-
sidente da Associação dos 
Funcionários Municipais 
de Taubaté, participou da 
instalação do Instituto 
de Previdência do Muni-
cípio, do qual foi presi-
dente por três períodos.
Aposentou-se na Prefei-
tura em 1983, quando 
deixou o quadro de efeti-
vos para ocupar o cargo 
de assessor para assuntos 
especiais, acumulando 
a função de responsável 
pelo Departamento de 
Administração, funções 
que ocupou até 1989. Vol-

tou à Prefeitura em 1993, 
como diretor do Departa-
mento, onde trabalhou até 
os últimos dias de vida.
Umberto Passarelli foi ca-
sado durante 55 anos com 
Maria Vittoretti Passarelli, 
com quem teve os filhos 
Maria de Lourdes, Nadea e 
Umberto Passarelli Filho. 
É autor dos livros Manual 
do Munícipe Taubateano, 
Saudade, Folhas ao Vento, 
Na Presidência do IPMT, 
Os Passarelli, Reden-
ção da Serra 1877/1892, 
Minha terra natal, Re-
miniscências, Cartas Es-
colhidas e Contribuição 
à História: denomina-
ção de vias e logradou-
ros públicos de Taubaté.


