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Carmelo de Tremembé 
pode dar mais um

santo genuinamente 
brasileiro ao país

Católicos do Vale do Para-
íba esperam ser agraciados 
com mais um santo genui-
namente brasileiro. Devo-
tos de Madre Carminha, 
principal responsável pela 
fundação do Carmelo da 
Sagrada Face Pio XII, de 
Tremembé, aguadam com 
expectativa a canonização 
pelos cardeais do Vatica-
no. A fé e as orações para 
que esse fato se torne re-
alidade une ainda mais a 
comunidade em torno das 
24 religiosas que vivem no 
Carmelo. O próximo passo 
será aquele em que Madre 
Carminha seja declarada 
“Venerada” e o processo 
seguirá então para a Bea-
tificação que precisará de 
um milagre. O Vaticano 
considera milagre aquilo 
que a ciência não com-
prova. Depois, de acorco 
com Madre Maria Tere-
za Maria, atual Priora do 
mosteiro, terá que haver 

mais um para ser declara-
da Santa. Existem algumas 
graças de bastante peso, 
que estão sendo estudadas 
no Brasil antes de enviar 
para Roma. “Tem que ser 
uma graça instantânea, 
que aconteceu sem seque-
las, e com a intercessão do 
Servo de Deus”, revelou 
outra monja, Irmã Maria.  
Carmem Catarina Bueno 
nasceu em Itu-SP  em 25 
de novembro de 1898 e 
chegou à Tremembé em 
1955 onde ficou 10 anos 
até sua morte em 1965. No 
Carmelo Sagrada Face, 
não viveu apenas da con-
templação, mas participou 
ativamente das reformas, 
construções, sempre atu-
ando ao lado dos pedrei-
ros, porque era admiradora 
da arquitetura. Mas, uma 
de suas maiores contri-
buições foi com a Obra do 
Berço, um trabalho desen-
volvido junto aos mais ca-

rentes e às gestantes. “Era 
muito humilde, dedicada e 
uma arquiteta nata. Toda 
casa foi ela quem incre-
mentou! Tinha tudo pra 
ser arrogante, mas não era 
mesmo!”, disse a religiosa 
mais antiga do Carmelo, 
Irmã Tereza Maria, 92, 
que conviveu 14 anos com 
Madre Carminha, sendo 
quatro anos no Carmelo 
do Rio de Janeiro e outros 
10 anos em Tremembé. 
Segundo Irmã Regina, o 
processo de canoniza-
ção foi aberto em 2010 e 
passou por todas as fases, 
quando foi declarada “Ser-
va de Deus”. Em seguida, 
o processo diocesano con-
feriu a fama das virtudes e 
santidade dessa Serva de 
Deus. “Agora começa a 
fase romana, que pode du-
rar entre cinco a oito anos, 
dependendo do andamen-
to dos estudos no Vati-
cano.”, disse a religiosa.

Rota de fiscalização dos
radares móveis em Taubaté

de 24 a 30/11/2014
Para dar mais transparên-
cia e buscar a redução do 
número de acidentes de 
trânsito, a Prefeitura infor-
ma a relação de ruas fisca-
lizadas pelos radares mó-
veis / portáteis na próxima 
semana. 24/11 - Rua Prof. 
Elba Maria Ramos Perei-
ra, bairro Hípica Pinheiro;
25/11 - Rua São Pedro, 

bairro Alto de São Pedro;
26/11 - Av. Joaquim 
Ferreira da Silva, Par-
que Três Marias;
27/11 - Av. Assis Cha-
teaubriand, bair-
ro Independência;
28/11 - Av. John Fitz-
gerald Kennedy, Jar-
dim das Nações;
29/11 - Av. Marrcos, 

bairro Independência;
30/11 - Av. Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, 
bairro Jabuticabeiras. Ob-
servações: Os locais de 
fiscalização estão sujeitos 
a alterações sem aviso pré-
vio. Cada via está sinaliza-
da com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.

Implantação de terceira faixa 
na Via Dutra exige fecha

temporiariamente acesso a
Moreira César

A CCR NovaDutra realiza 
hoje (24/11) o fechamento 
temporário do acesso ao 
Distrito de Moreira César 
(SP), localizado no km 86 
da via Dutra, na pista sen-
tido São Paulo. A interdi-
ção é necessária em razão 
das obras de implantação 
de terceira faixa no tre-
cho. A alternativa para os 
motoristas que desejam 
acessar o Distrito de Mo-
reira César pela pista sen-
tido São Paulo é utilizar a 

saída principal, no km 85. 
Para alertar os motoristas 
sobre o fechamento do 
acesso, a CCR NovaDutra 
implantará sinalização es-
pecial com faixas e placas, 
indicando a alternativa 
para o acesso ao distrito. 
As obras de implantação 
da terceira faixa aconte-
cem entre o km 85,4 e o 
km 86,5 da pista sentido 
São Paulo. Os trabalhos 
têm como objetivo pro-
porcionar mais fluidez ao 

tráfego naquele segmento. 
A previsão é que as obras 
sejam concluídas em 
15 dias. Para saber das 
condições de tráfego, 
os motoristas podem li-
gar para o Disque CCR 
NovaDutra, que atende 
24 horas por dia pelo te-
lefone 0800-0173536. 
O motorista também pode 
obter informações das 
condições de tráfego na 
via Dutra sintonizando a 
CCRFM 107.5 NovaDutra.

Pinda vai repassar
R$ 2 milhões ao mês 

em novo convênio com 
Santa Casa

Em Pindamonhangaba, 
Prefeitura e Santa Casa 
de Misericórdia assina-
ram um novo convênio 
hospitalar para servir a 
população do município. 
A assinatura ocorreu du-
rante evento promovido 
no auditório da Santa Casa 
de Misericórdia de Pinda-
monhangaba. De acordo 
com José Alberto Monte-
claro César, provedor do 
hospital, foram várias ne-
gociações e até desenten-
dimentos, mas felizmente 
as partes chegaram a um 
acordo para a assinatura 
de dois contratos de par-
ceria para atendimento 
público.  O convênio ante-
rior estava vencido desde 
outubro de 2011 e passou 
por vários aditamentos. 
Enquanto isso, os reflexos 
atingiram diretamente a 
população que reclamava 
diariamente do atendimen-
to do Pronto Socorro e da 
falta de médicos, ofertas 
de exames e medicamen-
tos. O convênio envolve 

dois contratos, um para a 
administração do Pronto 
Socorro e o outro referen-
te prestação de serviços de 
saúde para a população, 
como exames, internações 
e cirurgias, dentre outros. 
O valor anual do repasse 
será de R$ 24 milhões. Se-
gundo a Secretária de Saú-
de do município, Sandra 
Tutihashi, os valores pra-
ticados foram revisados 
e trazidos para valores de 
mercado. De acordo com 
ela, o valor real do convê-
nio é de R$ 1,6 milhões/
mês, o que totaliza R$ 
19,2 milhões anuais, mas 
que será acrescido de R$ 
4,8 milhões. “O município 
deu um salto financeiro na 
ordem de R$ 400 mil/mês 
a mais, e isso significa no 
ano R$ 4,8 milhões a mais 
investidos nesse Pronto 
Socorro, para que a nossa 
população possa ter a ga-
rantia e a certeza da qua-
lidade na assistência de 
urgência e emergência.”
Sandra explica o novo 

convênio: “O primeiro é 
um contrato onde a Santa 
Casa vai garantir a inter-
nação da nossa população, 
nas clínicas pediátricas, 
médicas, cirúrgicas, gine-
cológicas e obstétricas. E o 
segundo contrato é aque-
le onde a Prefeitura busca 
uma instituição para ad-
ministrar o Pronto Socor-
ro e a Santa Casa é a nos-
sa parceira. Eu acho que 
o ganho maior foi trazer 
serviços novos para dentro 
da Santa Casa, uma delas, 
acho que mais importan-
te, é garantir as cirurgias 
eletivas, como a vascular, 
a de otorrino, enfim, ci-
rurgias de média comple-
xidade atendendo nosso 
população aqui dentro”, 
disse.   Modernização do 
Pronto-Socorro - Sandra 
também ressalta que se-
rão ampliados os serviços 
de exames e diagnósticos. 
Na sua visão, o PS precisa 
passar por uma completa 
modernização, pois apre-
senta estrutura ineficien-
te, e que tem como ponto 
negativo equipamentos e 
mobiliário deteriorado. A 
secretária de Saúde reve-
lou que além da revisão de 
valores e de fortalecimen-
to da parceria Prefeitura/
Santa Casa, o município 
deve apresentar dentro 
de 90 dias um projeto de 
reforma e adequação do 
Pronto Socorro Municipal.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE
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EDP informa expediente 
para o feriado de 26 de

novembro em Tremembé
A EDP informa que no 
próximo dia 26, quarta-
feira, não haverá expe-
diente na agência da dis-
tribuidora na cidade de 
Tremembé por conta do 
feriado referente ao dia do 
município. O atendimento 

será retomado na quinta-
feira, 27. A EDP mantém o 
atendimento pela Agência 
Virtual www.edp.com.br 
e por meio da Central de 
Atendimento ao Cliente 
no 0800 721 0123, 24 ho-
ras e com ligação gratuita.

Prefeitura de 
Taubaté deve

‘Cortar’ mais 1.031 
Temporários

As novas ondas de demis-
são em massa da Prefeitu-
ra de Taubaté, que já atin-
giram 304 servidores nos 
últimos dois meses, ainda 
podem afetar outros 1.031 
temporários e eventuais 
até 2015. A informação 
foi divulgada ontem pelo 
diretor de Administração 
do governo Ortiz Junior 
(PSDB), Daniel Bueno, 
em reunião pública reali-
zada na Câmara. Segundo 
o secretário de Negócios 
Jurídicos, Jean Esteves, 
também presente nessa 
reunião, a medida atenderá 
pelo menos duas decisões 
judiciais, uma de 2011 e 
outra de 2014, e também 
a um acordo homologado 
na Justiça em 2009, que 
não foi honrado pela ges-
tão anterior. De acordo 
com essas decisões, que já 
teriam transitado em jul-
gado, a prefeitura deveria 
respeitar o prazo máximo 
da contratação temporária 
(6 meses, prorrogáveis por 
mais 6, para toda função, 
com exceção de profes-
sor, que pode chegar a 2 
anos), e substituir even-
tuais e temporários por 
concursados. No início do 
ano, a Promotoria do Pa-
trimônio Público enviou 
uma recomendação para 
que o prefeito cumprisse 
as decisões, sob pena de 
caracterizar improbidade 
administrativa e também 
crime de desobediência. 
Desde então, MP e prefei-
tura negociam um crono-
grama para escalonar as 
dispensas. Já foram 110 
no dia 1º de setembro e 
outros 194 em 14 de no-
vembro. “Se nós cumprís-
semos todas as demissões 
ao mesmo tempo, o maior 
prejudicado seria o muní-
cipe. Esperamos que o MP 
nos dê mais prazo para 
mantermos os 1.031 que 
ficaram. Se o resto vai sair 
amanhã ou depois, não sa-
bemos”, disse o diretor de 
Administração. De acor-
do com as informações 
de Bueno, a maioria dos 
1.031 funcionários res-
tantes atuam nas pastas de 
Saúde e de Educação. se-
leção/ Apesar de não fixar 

prazo para as dispensas, o 
diretor deu sinais de que 
elas poderão ocorrer após 
a realização de concursos 
públicos previstos para o 
ano que vem. Devem ser 
realizados cinco proces-
sos distintos. Quatro deles 
serão para 60 cargos dife-
rentes. O número de vagas 
ainda não foi revelado. 
Nesse caso, a prefeitura 
deve lançar na próxima 
semana a licitação para 
definir a empresa respon-
sável pela aplicação das 
provas. O quinto concurso 
seria específico para a área 
de Educação e também se-
ria realizado no início de 
2015. Também nesse caso 
o número de vagas não foi 
definido. “Até pelo limi-
te de gastos com pessoal, 
não deve haver acréscimo 
no número de servido-
res. Trata-se de substitui-
ção de mão de obra, de 
desligar o que falta para 
prover os aprovados”, de-
clarou Bueno. Saiba Mais
Os vereadores presentes à 
reunião de ontem na Câ-
mara cobraram da prefei-
tura que seja estabelecido 
um cronograma para as 
novas demissões, e que 
os servidores sejam avisa-
dos com antecedência do 
corte, o que não ocorreu 
nas dispensas anteriores. 
“Se serão demitidos, pre-
cisam ter um cronograma 
para saber quando o facão 
lhes virá sobre o pescoço”, 
disse Joffre Neto (PSB). 
“Todo esse ruído de ago-
ra poderia ter sido evitado 
se tivesse havido diálogo, 
um aviso prévio”, argu-
mentou o vereador João 
Vidal (PSB). A falta de 
aviso também foi critica-
da por um grupo de cerca 
de 30 servidores dispen-
sados que estava presen-
te na galeria da Câmara e 
acompanhava a reunião. 
Para os representantes da 
prefeitura, os servidores 
já sabiam da iminência do 
corte. “As pessoas sabiam 
desse risco, os servidores 
são réus nos processos”, 
disse Esteves. “Todos os 
temporários sabiam de sua 
condição desde a contra-
tação”, afirmou Bueno.


