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Corte de árvores de forma
indiscriminada em Tremembé

Mais algumas árvores 
foram tombadas sem 
a menor preocupação 
com o meio ambiente. 
Uma das árvores derruba-
da era um flamboian de 
mais de 20 anos, cuja der-
rubada poderia ser evitada 
com o desvio da boca de 
lobo construída no local. 
Outra árvore que tam-
bém poderia ser poupada 
era um jambolão também 

com uns vinte anos de 
existência. Também fo-
ram derrubadas árvores na 
Praça Geraldo Costa 
a pretexto de estarem po-
dres, no entanto foram 
recolhidas amostras e ana-
lisadas por engenheiro de 
Santo Antonio do Pinhal 
que atestou que a árvore 
cortada era sadia. Na Pra-
ça Geraldo Costa, alem de 
árvores cortadas indiscri-

minadamente, também foi 
retirada uma fonte que or-
namentava aquele espaço 
e que caberia uma reforma 
para deixá-la funcionan-
do bem e sendo este mais 
um ponto atrativo para 
Tremembé, até porque 
a fonte já fazia parte do 
patrimônio municipal. 
No local da fonte nem 
sequer foi reaplicado o 
mesmo material utilizado 

Pouco futuro

História de Tremembé

Já não bastasse a baixa 
estima em relação à cida-
de em que vivemos, agora 
para ainda mais desinte-
ressar os cidadãos já não 
mais está havendo crianças 
nascidas em Tremembé. 
Com certeza a falta de vín-
culo, civismo e de orgulho 
pela cidade é que deixam 
os responsáveis insensí-
veis ao fato, pouco se im-
portando com o destino 
de Tremembé.  A impres-
são que se tem é que por 
de traz disso é que existe 
interesses em tornar Tre-
membé o que era a cento 
e dezoito anos atrás, uma 

cidade dependente sem 
perspectivas futuras, sem 
autonomia, soberania e 
aceitando tudo àquilo que 
a nós haviam destinado 
de forma pacífica e sem 
poder reclamar de nada. 
Vamo-nos lembrar nes-
ta data de 26 de novem-
bro daqueles que luta-
ram para conseguir uma 
cidade livre e soberana, 
capaz de decidir seus 
próprios destinos tendo 
em seu povo e cidadãos 
residentes a força para 
que seja traçado um des-
tino cheio de esperan-
ças e amor pela cidade.

Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sabe-
se que, em 1669, o Capitão-
Mor Manuel da Costa Cabral, 
descendente dos nobres Ca-
bral de Portugal, conseguiu 
permisSão para erigir uma 
igreja no local onde já havia 
uma capela, em terras de sua 
propriedade. Assim surgiu 
o Templo do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé, que se 
tornou o Santo Padroeiro da 
povoação. Em 1672 foi ce-
lebrada a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo teve 
sua fama espalhada. Com 
isso, peregrinos começaram 
a surgir, e muitos romeiros 
acabaram se estabelecendo 
ao redor da Igreja; também 
as condições climáticas e 
Geográficas os favoreciam. 
A Lei Provincial n° 1, de 20 
de fevereiro de 1866, ele-
vou o povoado a freguesia. 
Em 19 de agosto de 1890, 
tornou-se distrito policial, e 
pelo decreto estadual n° 132, 
de 3 de março de 1891, pelo 
então Juiz  de Paz, José Mon-
teiro de Queiroz, foi elevado 
a distrito de Paz. Foi elevado 
a município pela Lei n° 458, 
em 26 de novembro de 1896, 
promulgada pelo Presiden-
te do Estado, Manoel Ferraz 

de Campos Salles, desmem-
brando-se de Taubaté, graças 
aos esforços persistentes do 
Coronel Alexendre Montei-
ro Patto. A Lei Estadual n° 
1038, de 19 de dezembro 
de 1905, elevou Tremem-
bé à categoria de cidade. De 
acordo com a diviSão admi-
nistrativa dos anos de 1911 a 
1933, e as territoriais, de 31 
de dezembro de 1937, a lei 
estadual n° 9073, de 31 de 
março de 1938, decreta lei 
n° 14.334, de novembro de 
1944, fixaram os quadros da 
diviSão territorial, adminis-
trativa e judiciária do Estado 
de São Paulo, o município 
de Tremembé consta de um 
só distrito, e de igual nome, 
e pertence ao termo judiciá-
rio da Comarca de Taubaté. 
A Lei Estadual n° 8506 de 27 
de dezembro de 1993, trans-
forma em Estância Turística 
o Município de Tremembé. A 
Lei Complementar n° 877, de 
29 de agosto de 2000 eleva a 
categoria de Comarca judi-
ciária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 ori-
gens prováveis em lígua in-
dígena: • Seria corruptela 
de T-ieré-membeg, “sinu-
oso” • Seria corruptela de 
Té-iembé, “fonte de água 
agamada”, que é a hipótese 
mais aceita • Tremembé sig-
nificando “margem do rio”.

como piso, ficando assim 
remendado com um piso 
de péssimo acabamento. 
Na ocasião em que ár-
vore foi cortada na Pra-
ça Geraldo Costa, a re-
ferida árvore caiu sobre 
uma construção que tinha 
como objetivo sua utiliza-
ção em feiras e eventos, 
causando assim mais 
um prejuízo para o pa-
trimônio público.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

Qual o dia em que você nasceu?

Dia 1 – Você é exigente
Dia 2 – Você é teimoso (a)
Dia 3 – Você é perfeccionista
Dia 4 – Você é divertido (a)
Dia 5 – Você é tolerante
Dia 6 – Você é apaixonado (a)
Dia 7 – Você é desconfiado (a)
Dia 8 – Você é romântico (a)
Dia 9 – Você é calmo (a)
Dia 10 – Você é hilário (a)
Dia 11 – Você é sonhador (a)
Dia 12 – Você é simpático (a)
Dia 13 – Você é ciumento (a)
Dia 14 – Você é paquerador (a)
Dia 15 – Você é impaciente
Dia 16 – Você é corajoso (a)
Dia 17 – Você é carinhoso (a)
Dia 18 – Você é simples
Dia 19 – Você é sincero (a)
Dia 20 – Você é esquecido (a)
Dia 21 – Você é tímido (a)
Dia 22 – Você é caprichoso (a)
Dia 23 – Você é vaidoso (a)
Dia 24 – Você é lutador (a)
Dia 25 – Você é observador (a)
Dia 26 – Você é desastroso (a)
Dia 27 – Você é amável
Dia 28 – Você é criativo (a)
Dia 29 – Você é líder
Dia 30 – Você é namorador (a)
Dia 31 – Você é dominador (a)

Humor

Um jovem discípulo inconformado por não dar sorte com mulher bonita, vai procurar 
um grande sábio japonês (claro) e pergunta:
- Mestre, o que é preciso para um cara como eu conseguir uma linda mulher?
E o sábio respondeu:
- É preciso karatê, né!
O jovem discípulo não entendendo direito, pergunta:
- Karatê, mestre?
- Sim. É preciso o karatê beleza, o karatê carro, o karatê muito dinheiro...
***
No tribunal, o juiz se dirigiu ao réu com palavras duras:
- Se não bastasse o que fez, o senhor ainda escolheu como cúmplice um bandido da 
pior espécie!
- Eu sei senhor Juiz.
- O senhor tem que ter vergonha do que fez!
- Concordo, meritíssimo.
- E, além de tudo isso, sabe da gravidade da situação.
- Verdade, senhor Juiz.
- O que você fez é absurdo!
- Eu sei de tudo isso, meritíssimo e, também sei de todas as punições que me esperam. 
O problema é que eu não achei ninguém honesto para me ajudar! Respondeu o sujeito.

Mensagens

Desabafo na fila do supermercado

A caixa diz a uma senhora idosa:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, uma vez que os 
sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onda verde no meu tempo.
A caixa responde:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se preo-
cupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerantes eram 
devolvidas à loja, que as mandava de volta para as fábricas, onde eram lavadas e es-
terilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, porque 
não havia fraldas descartáveis. Ah! A energia solar e eólica é que realmente secavam 
nossas roupas. Os meninos pequenos usavam roupas que tinham sido dos seus irmãos 
mais velhos e não compravam roupas novas. Quando embalávamos algo frágil para 
o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não havia plásticos 
bolhas ou pellets de plástico que duram cinco séculos para começar a se degradar. 
Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de comprar outra. Anotávamos em um 
caderninho, ao invés de gastar toneladas de papel nas impressoras. E nós não preci-
sávamos de GPS só para encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos 
preocupamos com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão!

Pensamentos

Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperanças.
O tempo é um oceano, mais termina na costa.
Lembre-se sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer.
A fé é instinto da ação.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
Bem feito é melhor do que bem explicado.
Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância.
Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha.
As amizades é um comércio desinteressado entre semelhantes.
As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais.
O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.

IPI para automóveis vai subir em janeiro
O IPI (Imposto sobre Pro-
duto Industrializados) de 
automóveis vai subir a par-
tir de 1º de janeiro de 2015. 
A informação foi dada pelo 
presidente da Anfavea 
(Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores), Luiz Moan, 
após encontro com o mi-
nistro da Fazenda, Guido 
Mantega, nesta semana 
em Brasília. O presidene 
da Anfavea relatou que em 
nenhum momento o mi-
nistro sinalizou prorrogar 
a permanência do imposto 
reduzido para automóveis. 
No dia 11 de novembro, 
o executivo já havia se 
reunido com o secretário 
de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, 
Márcio Holland, e já tinha 

sinalizado que não havia 
perspectiva de redução no 
imposto. “É uma decisão 
que está tomada. Vamos 
continuar trabalhando na 
produção, nas promo-
ções e vendas”, ressaltou 
o Moan, que afirmou ser 
uma decisão do gover-
no o aumento do impos-
to e não uma manobra da 
industria para melhorar 
as vendas de fim de ano. 
O governo federal redu-
ziu o IPI em maio de 2012 
para ajudar a manter a 
economia do país aque-
cida. Com a elevação em 
janeiro, carros populares 
vão subir de 3% para 7%; 
o carro médio de 9% para 
11%, quando flex, e para 
13% quando só gasolina. 
A decisão de repassar 

ou não as alíquotas in-
tegralmente para os pre-
ços, segundo ele, depen-
derá de cada empresa. 
Moan não quis antecipar 
o impacto do reajuste nos 
preços. Moan acredita que 
a elevação no IPI não vai 
piorar a crise no setor e 
acarretar mais demissões. 
“A indústria automobilísti-
ca tem seus trabalhadores 
em um nível muito qua-
lificado, o que significa 
crescimento e treinamento 
fortes. Então, a indústria 
sempre evitou fazer uma 
redução do pessoal em 
função justamente desse 
investimento que foi feito. 
Vamos lutar para con-
tinuar o máximo pos-
sível produzindo e 
vendendo”, acredita.
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Campos do Jordão recebe 
Sebrae Móvel na Semana do 

Microempreendedor
Individual

Equipe de Tremembé vence 
campeonato em casa

Novas promessas do
futebol em Tremembé

Prefeitura de Taubaté
deve ‘Cortar’ mais
1.031 Temporários

Equipe de Tremembé garante 
o Bicampeonato de Jiu-jitsu

O Sebrae-SP promove a 
partir desta segunda-feira 
(24) a Semana do Micro-
empreendedor Individu-
al de Campos do Jordão, 
com atendimento do Se-
brae Móvel e consultorias 
individuais para meios de 
hospedagem. A ação tem 
o objetivo de incentivar 
e auxiliar os empresários 
do município classificados 
nessa categoria tributária. 

No último dia 16, a cida-
de de Tremembé sediou o 
primeiro TOJJ (Tremembé 
Open de Jiu Jitsu). O cam-
peonato contou com a par-

O América Maracaibo 
Sports acaba de desco-

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 

A equipe tremembeense 
Pulga Jiu Jitsu com parce-
ria da equipe Careca JJ fe-
chou o ano de 2014 como 
a campeã da LIVAJJ (Liga 
Valeparaibana de Jiu jit-

O evento é uma iniciativa 
do Escritório Regional do 
Sebrae-SP de Guaratin-
guetá, com apoio da Pre-
feitura. Nos quatro dias 
de programação, haverá 
atendimento gratuito na 
unidade do Sebrae Móvel, 
que ficará estacionada na 
Praça do Gazebo, no cen-
tro da cidade, das 10h às 
16h. No local, os micro-
empreendedores individu-

ticipação de várias equipes 
do Vale do Paraíba, Serra 
da Mantiqueira, Litoral 
Norte e Sul de Minas, os 
atletas disputaram prêmios 

brir um dos  mais novos 
talentos da bola no vale 

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 

su), pelo segundo ano con-
secutivo. As etapas foram 
divididas em cinco campe-
onatos em cidades diferen-
tes: Taubaté, Campos do 
Jordão, Lorena, São José 

ais poderão tirar dúvidas 
sobre gestão de negócios, 
finanças, administração, 
marketing, recursos hu-
manos e legislação. Além 
disso, os empresários tam-
bém poderão obter infor-
mações sobre a declara-
ção anual de imposto de 
renda. Meios de hospeda-
gem - A programação será 
encerrada na quinta-feira 
(27) com o atendimento 
especifico para empre-
endimentos de meios de 
hospedagem. O consul-
tor Edgar Rodrigues, es-
pecialista no segmento, 
oferecerá orientações in-
dividuais para proprietá-
rios de pousadas, hotéis 
e hospedarias. A ação é 
gratuita e aberta a todos os 
empresários da cidade, es-
pecialmente os Microem-
preendedores Individuais.

em dinheiro e kimonos. 
A equipe que mais teve 
atletas que conquistaram 
ouro e prata foi a da casa, 
Equipe Pulga JJ ficou com 
o troféu de primeiro lu-
gar.  Os atletas destaques 
da equipe Pulga JJ foram: 
Raimundo, de 56 anos, 
mostrando disposição, lu-
tou na categoria adulto fai-
xa roxa até 90Kg, ele é um 
orgulho para o esporte e 
Pamela Corrêa faixa bran-
ca de 15 anos moradora do 
bairro Padre Eterno, que 
lutou com uma adversaria 
acima do seu peso. As fo-
tos do evento estão dispo-
níveis na página da equipe 
na rede social facebook.

do paraíba disputando o 
taubateano pelo Interna-
cional o jogador de base 
do América Maracaibo é 
destaque no taubateano 
com media de 2 gol por 
partida logo  atrás vem 
Renato Keni também do 
América do Maracaibo,  
os dois tem passagem por 
Águas de Lindóia pelo 
Corinthias em 2010 com 
títulos importantes jo-
gando até a libertadores 
de base do São Paulo no 
vale do paraiba campeão 
no Cruzeiro e Corinthias.

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.

dos Campos e Guaratin-
guetá. Professores e alunos 
participaram de um evento 
no último dia 21 na Câma-
ra Municipal de Guaratin-
guetá para receber o troféu 
e trazer para nossa cidade.
Este ano a premiação 
nos absolutos (catego-
ria sem peso especifico) 
foi uma passagem para 
lutar o Mundial nos Es-
tados Unidos, os atletas 
vencedores da equipe fo-
ram: faixa preta Carlos 
Eduardo - Xuxa (Pulga 
JJ), faixa marrom Renan 
Sancar - Canto (Flavio 
Oliveira JJ), faixa roxa Fe-
lipe Ribas (Pulga JJ), fai-
xa azul kaliu (Careca JJ).

Handebol de Taubaté é campeão 
dos Jogos Abertos do Interior

A equipe masculina de 
handebol de Taubaté con-

quistou no último fim de 
semana o título do Jo-

gos Abertos do Interior, 
que acontece na cidade 
de Bauru. A disputa pelo 
ouro foi uma reedição da 
final dos Jogos Abertos 
de 2013, quando os tauba-
teanos foram derrotados 
por São Bernardo. Jogan-
do no ginásio Duduzão, 
a equipe taubateana não 
teve dificuldades e ven-
ceu por 27 a 20.  Agora 
a equipe volta suas aten-
ções para as finais da Liga 
Nacional, que começam 
no dia 4 de dezembro.
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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.

3ª Semana do Empreendedor 
Paraibunense realiza

135 atendimentos
Sebrae Móvel, palestras, 
Encontro Itinerante de Ne-
gócios e Sebrae Responde 
trouxeram conhecimentos 
sobre gestão aos empre-
endedores da cidade. A 3ª 
Semana do Empreendedor 
Paraibunense, que teve 
atividades entre os dias 
17 e 20 de novembro, ter-
minou com um saldo de 
135 atendimentos nas ati-
vidades promovidas pelo 
Sebrae-SP, com apoio da 
Prefeitura e da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Paraibuna. O evento 
contou com a presença do 
Sebrae Móvel, que ofere-
ceu atendimento gratuito 
sobre gestão de negócios. 
A Prefeitura disponibili-
zou o atendimento do setor 
de Tributos. A Associação 
Comercial e Empresarial 
e o Banco do Povo tam-
bém estiveram presentes 
na iniciativa. Os empresá-

rios puderam acompanhar 
palestras gratuitas sobre 
boas práticas na mani-
pulação de alimentos e 
economia criativa, além 
de participar do Sebrae 
Responde, que trouxe 
informações para quem 
deseja alterar o porte da 
empresa, de microempresa 
para microempreendedor 
individual. Para o prefei-
to de Paraibuna, Antonio 
Marcos de Barros, o mo-
mento é favorável para 
quem pensa em abrir uma 
empresa ou formalizar seu 
negócio, e a realização do 
evento trouxe informações 
importantes para os empre-
endedores. “Com a obra 
da Nova Tamoios, surgi-
ram muitas oportunidades. 
A procura para abertura de 
empresas e regularização 
é constante, principalmen-
te por parte de prestadores 
de serviços. O apoio do 

Sebrae-SP é fundamental 
para os empreendedores 
e a Prefeitura busca faci-
litar ao máximo para as 
micro e pequenas empre-
sas, que geram emprego 
no município”, afirmou. 
O gerente regional do 
Sebrae-SP em São José 
dos Campos, José Fa-
bio Tau Junior, destacou 
a importância do evento 
para o desenvolvimen-
to da economia local.
“O comércio é o setor que 
mais se beneficia com o 
aumento da circulação do 
dinheiro no município e é 
um dos melhores empre-
gadores. Por isso, merece 
esforços da Prefeitura para 
reduzir a informalidade, 
aquecer as vendas e aumen-
tar a arrecadação própria. 
Agradecemos a Pre-
feitura, Câmara ACE e 
Ciesp por mais essa opor-
tunidade”, comentou.

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.

Vagas de emprego no
PAT de Caraguá

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Caraguá 
(PAT). Comunica nesta 
terça-feira que tem dispo-
nível uma nova relação de 
vagas para o mercado de 
trabalho. De acordo com 
o PAT, são oportunidades 
oferecidas em diversos 
segmentos que apresen-
tam algumas exigências de 
praxe como escolaridade e 
experiência no ofício. O 
interessado deve compare-
cer à agência e apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). A 
agência de empregos tam-
bém ressalta que a relação 
de vagas pode sofrer va-
riações e algumas ofertas 
poderão não estarem mais 
disponíveis se atingirem 
o limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramento 
pelos empregadores que 
as disponibilizaram. O 
PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 

Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211. Confira: Aju-
dante de cozinha, Armador 
de ferragens na construção 
civil, Arrematadeira, Aten-
dente balconista, Atenden-
te de balcão, Atendente 
de bar, Atendente de lan-
chonete, Auxiliar de en-
fermagem, Auxiliar de 
escritório, Auxiliar de la-
vanderia, Auxiliar de lim-
peza, Auxiliar de pizzaiolo, 
Auxiliar de seguros, 
Açougueiro, Balconista, 
Balconista de lanchone-
te, Barman, Cabeleirei-
ro, Carpinteiro de obras, 
Caseiro, Churrasqueiro, 
Conferente de carga e 
descarga, Conferente de 
mercadoria, Corretor de 
imóveis, Costureira em 
geral, Cozinheiro indus-
trial, Cuidador de idosos, 
Eletricista, Empacotador, 
Empregado doméstico ar-
rumador, Empregado do-
méstico diarista, Estampa-
dor de tecido, Estoquista, 

Faxineiro, Garçom, Geren-
te de balconista, Instrutor 
de informática, Jardineiro, 
Manicure, Manobrista, 
Marteleteiro, Mecânico 
Industrial, Mecânico de 
motocicletas, Mecânico 
de motor a diesel, Mon-
tador de andaimes, Nutri-
cionista, Oficial de servi-
ços gerais na manutenção 
de edificações, Oficial de 
manutenção predial, Ope-
rador de caixa, Operador 
de telemarketing, Padeiro, 
Pedreiro, Pizzaiolo, Pro-
fessor de artes, Professor 
de educação física, Pro-
fessor de inglês, Promo-
tor de vendas, Psicólogo 
social, Recepcionista de 
hotel, Serralheiro, Serra-
lheiro de alumínio, Ser-
vente de pedreiro, Super-
visor comercial, Professor 
em logística de transpor-
te, Técnico de seguros, 
Técnico em documen-
tação, Vendedor pracis-
ta, Vidraceiro e Vigia.


