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Nova unidade do
Banco do Povo paulista 

em Tremembé

Estado oferece a me-
nor taxa de juros do 
país aos empreende-
dores: 0,35% ao mês
Em mais uma parceria en-
tre a Prefeitura Municipal 
e o Governo do Estado, 
foi inaugurado na manhã 
desta segunda feira, (23) 
a unidade Tremembé do 
Banco do Povo Paulista 
(BPP), maior programa es-
tadual de microcrédito do 
país, na Rua Doutor Mon-
teiro, 280 – Centro (Anexo 
ao Rosado Supermerca-
dos). Os empreendedores 
da cidade terão linha de 
crédito inicial à disposição 
no valor de R$ 300 mil.
Na ocasião estiveram 
presentes o Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaque-
li, a Presidente do Fundo 
Social e Primeira dama 
Andrea Vaqueli, o diretor 

executivo do BPP Antô-
nio Mendonça, o Secretá-
rio Adjunto da Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho Eufrozi-
no Pereira, o Gestor do 
BPP de Tremembé Mar-
co Queiroz, Secretários 
Municipais e Vereadores.
Gerenciado pela Secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), o 
BPP atende pessoas físicas 
e jurídicas, desde que não 
ultrapassem faturamento 
de R$ 30 mil mensais. As 
linhas de crédito ofereci-
das variam entre R$ 200 
e R$ 20 mil, enquanto o 
prazo de pagamento é de 
até 36 meses. “O nosso 
grande diferencial é a taxa 
de juros de 0,35% men-
sais, a menor de todo o 
mercado financeiro”, afir-
ma o secretário adjunto da 

SERT, Eufrozino Pereira.
Para o diretor-executivo 
do BPP, Antonio Mendon-
ça, o atendimento prestado 
aos clientes pelos agen-
tes de crédito também é 
fundamental para o bom 
desempenho do progra-
ma. “Sem o agente, que 
conhece bem a econo-
mia local e que também 
acompanha o tomador do 
empréstimo, não teríamos 
tanto sucesso”, garante.
O Banco foi lançado em 
outubro de 1999 e, desde 
então, emprestou R$ 1,33 
bilhão para cerca de 350 
mil famílias. O progra-
ma favorece a geração de 
emprego e o aquecimen-
to das economias locais 
por meio da promoção 
de atividades produtivas.
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3672-5734

A Prefeitura está realizan-
do diversas melhorias no 
Parque da Cidade, locali-
zado às margens do anel 
viário. Nesta semana, está 
sendo construída a pista 

de caminhada na área in-
terna do local, com piso 
intertravado, utilizando 
bloquetes, contendo duas 
áreas de descanso, com 
cobertura e bancos. Em 

seguida, será feita a ilumi-
nação dessas novas pistas. 
Existe, também, um 
projeto para a constru-
ção de pista de skate 
na entrada do Parque.

Prefeitura de Pinda
inicia construção de 
pista de caminhada

no Parque da Cidade

Não se sabe exatamente 
quando o local, uma sim-
ples paragem, passou a 
ser chamado de PINDA-
MONHANGABA, nome 
indígena que significa “lu-
gar onde se fazem anzóis”. 
Data do final do século 
XVI a ocupação da área 
onde hoje se situa Pinda-
monhangaba. O primeiro 
morador, que ganhou ter-
ras no local e implantou 
sítio com ranchos e pas-
taria, foi João do Prado 
Martins, em 1643. A “pa-
ragem” estava fadada a se 
desenvolver rapidamente, 
já que suas terras eram ex-
celentes; o clima ameno e 
sua posição geográfica a 
tornavam passagem obri-
gatória dos viajantes que se 
deslocavam de São Paulo 
para Minas Gerais através 
do Vale do Paraíba. Por 
volta de 1680, Pindamo-
nhangaba já era um povo-
ado, vinculado ao Termo 
(Município) de Taubaté. 
Data dessa época a cons-
trução do primeiro templo, 
a capela de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, no lugar 
onde hoje fica a Praça Pa-
dre João de Faria Fialho. 
Em 10 de julho de 1705, 
o povoado recebeu foros 
de vila, por ato da Rainha 
Dona Catarina, ficando, 
portanto, politicamente 

emancipado de Taubaté. 
Por isto, o Dez de Julho 
é a data magna de Pinda-
monhangaba, que não tem 
uma data de fundação, 
mas sim de emancipação. 
Durante o século XVIII, 
desenvolveu-se em Pinda-
monhangaba uma ativida-
de agropastoril, com pre-
dominância da cultura de 
cana-de-açúcar e a produ-
ção de açúcar e aguarden-
te, em engenhos. Durante 
o período do café no Bra-
sil, a cidade viveu sua fase 
de maior brilho e se des-
tacou no cenário nacional. 
O cultivo do café foi ini-
ciado no Município a par-
tir dos anos de 1820. duas 
décadas após, Pindamo-
nhangaba se tornou um 
grande centro cafeeiro, 
apoiado em suas terras fér-
teis e na mão-de-obra es-
crava. Nessa época, foram 
construídos o Palacete 10 
de Julho, o Palacete Vis-
conde da Palmeira, o Pa-
lacete Tiradentes, a Igreja 
São José e outros grandes 
casarões. A Igreja Matriz 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, construída nos 
primeiros anos dos 1700, 
foi remodelada, ganhando 
sua fachada imponente.
Pindamonhangaba, que 
ganhou do cronista e po-
eta Emílio Zaluar o título 

de “Princesa do Norte”, 
foi elevada a cidade por 
lei provincial de 03 de 
abril de 1849. O ciclo do 
café extinguiu-se no fi-
nal da década de 1920, 
não tendo resistido aos 
golpes produzidos pela 
exaustão das terras, a li-
bertação dos escravos e a 
crise econômica mundial. 
A partir daí, a economia 
de Pindamonhangaba pas-
sou a se apoiar na consti-
tuição de uma importante 
bacia leiteira, em extensas 
culturas de arroz e na pro-
dução de hortigranjeiros. 
Foi uma época de pequeno 
crescimento econômico, 
que se estendeu até o final 
da década de 1950, quan-
do o Município entrou 
no ciclo pré-industrial. 
O período de 1970 a 1985 
foi, para Pindamonhan-
gaba, uma fase de cres-
cimento industrial extre-
mamente acelerado, que 
mudou, profundamen-
te, a face do Município.
DADOS HISTÓRICOS 
TOPÔNIMO : Pinda-
monhangaba - lugar 
onde se fabricam anzóis. 
FUNDAÇÃO : Não teve 
uma fundação intencional. 
PRIMEIRO MORADOR 
: João do Prado Martins
E M A N C I P A Ç Ã O : 
10 de julho de 1705.

O Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res (CPIC) da Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba atende 
mais de duas mil pessoas 
atualmente. Está locali-
zado na Rua Dr. Faus-
to Villas Boas, 44, Vila 
Bourghese. O atendimen-
to é realizado de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 
17 horas. Qualquer mu-
nícipe pode procurar o 
local para conhecer os 
trabalhos desenvolvidos.
O CPIC oferece ativida-

des como acolhimento em 
saúde integral, acolhimen-
to homeopático, atendi-
mento médico homeopá-
tico, a roda de estudos de 
plantas, o grupo de apoio 
à revitalização e reedu-
cação alimentar, cozinha 
saudável, práticas cor-
porais, arteterapia e 
terapia comunitária. 
A unidade conta com 
dois médicos homeopa-
tas e uma equipe multi-
disciplinar, com profis-
sionais especializados 
em práticas integrativas. 
Programe-se para co-

nhecer os trabalhos
A população está convi-
dada a conhecer e parti-
cipar de várias atividades 
oferecidas. A terapia co-
munitária, por exemplo, 
é promovida todas as ter-
ças-feiras, das 9h30 às 
10h30. A roda de estudos 
de plantas (REP) acontece 
uma vez por mês no audi-
tório da Cati, na avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1.181, às 14 ho-
ras. A próxima será 30 de 
junho e o público obterá 
informações sobre o Den-
te de Leão e Mil Folhas. 

Em Pinda, CPIC atende mais de 
duas mil pessoas atualmente
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Tremembé realiza
audiência pública para 
discutir melhorias no 

município

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé convida a popu-
lação para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que irá discu-
tir melhorias e soluções 
para os problemas refe-

rentes a SEGURANÇA 
PÚBLICA no município.
Na ocasião, a Coronel 
Eliane Nikoluk Scha-
chetti estará presen-
te para discutir e ouvir 
os munícipes presentes.

Dia: 30/06 (Segunda-feira)
Horário: 19 horas
Local: Câmara Munici-
pal de Tremembé (Rua 
Bom Jesus, 145 – Centro)
Aguardamos a pre-
sença de todos!
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 
Junho/Julho de 2014:

1- Comis e Bebis Restaurante e Por-
çoes (0xx12) 3674-4441 e 99195-2375 

2- Real Móveis (0xx12) 3672-5161 

3- Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108 

4- Rodrigo Lanches (Tremembé)  
- (0xx12) 98121-2271 – 99110-0740 e 
(0xx12) 3672-5382 

5- Cherrie  Salão de Beleza (Alessan-
dra & Dinorá) (0xx12) 3674-2048 – 99147-
8663 e 98810-4748 

6- Jubal Eventos (0xx12) 3672-1510 
– (0xx12) 97812-8084 

7- Escondidinho Lanches (0xx12) 
3674-3674
 

8- Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 
99158-8992
 

9- Banca Aveinda Marcelo 
(0xx12)99143-6572 

10- Paola Calçados (0xx12) 3674-
3896

11- Spaço Maria Dulce (Maria Dulce 
Couto) (0XX12) 3672-1956 

12- Curso de Inglês Particular Pro-
fessora Renata Amaral (0xx12)3674-1505 
99763-2800 e-mail: englishcouse@uol.
com.br

13- Drª Ana Lúcia R. S. Cruz (0xx12) 
3674-1664 – Tremembé (0xx12) 3624-
7361 Taubaté – e-mail: analurscruz@ig.
com.br

14- Tonhão Tintas Tremembé (0xx12) 
3674-2486 e (0xx12) 3672-2886 FAX 

15- Ricci Modas Masculinas (0xx12) 
3674-2085

16- + 1 K-BRITOS LANCHES 

17- O Butico (0xx12) 3674-2343 

18- F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 
3674-2649 e (0xx12) 3674-3896 

19- Lúcia Hata Flores Naturais e Arti-
ficiais (0xx12) 99194-2188 e 99227-9207 

20- Valtinho Marmitex e Rotserrie – 
(0xx12) 99116-9547

21- Escola de Educação Infantil “Bem 
Viver” – (0xx12) 3672-4153

22- Dona Tina Espetos (Du Espeto) 
(0xx12) 3672-6148

23-  Restaurante e Lanchonete Bell 
(Juninho da  Pop) (0xx12) 3674-3922

24- J-Bonï Fisioterapia: Pinda (0xx12) 
99246-7757 e Tremembé: (0xx12) 98239-
4985

25-  Vereador Adriano Santos (0xx12) 
99177- 9896

26- Clemente Terra Planagem (0xx12) 
99783-4565 - ID: 55*85330
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Editorial
Primeiro pergunte? Quan-
do foi a qualquer repar-
tição pública? Primeiro 
pergunte se é um favor seu 
atendimento se é um di-
reito. Tempos que subor-
dinar aos interesses dos 
órgãos públicos quanto 
do horário, forma buro-
crática e várias alegações 
que inviabiliza o direito 
do cidadão. A saúde não 

é atendida de acordo com 
as necessidades e direto 
do cidadão e segurança e 
educação o transporte ai 
do cidadão que descum-
pre com a lei no entanto 
haverá sempre uma “mera 
alegação” para o descum-
primento pelo estado ao 
direito do cidadão. Não há 
real responsabilidade do 
estado em relação ao que 

acontece na saúde onde 
pessoas morrem senão por 
falta de atendimento ou 
por falta de medicação. Na 
segurança senão nas mãos 
de marginais que vivem as 
soltas por abuso de tran-
sito uso de drogas e etc. 
Só os jovens pode-
rão dar um basta a tudo 
isso manifestando-se 
de forma consciente.

Melhoria no transporte 
público de Taubaté pode 

sair do papel

A prefeitura promete tirar 
do papel o pacote de me-
lhorias no transporte pú-
blico de Taubaté, com a 
criação de mais linhas de 
ônibus e reestruturação 
das já existentes, alteração 
de itinerários e horários.
À Câmara, o Executivo 
prometeu que o pacote, 
anunciado inicialmente 
no mês de abril de 2013, 
vai ser colocado em prá-
tica.  “Todo sistema de 
transporte público de pas-
sageiros deste município 
passará por remodelações, 
entre as quais: reestrutu-
ração de linhas existentes, 
criação de linhas e mais 
horários de atendimento e 
central de reclamações”, 
diz mensagem encaminha-
da ao Legislativo pelo pre-
feito Ortiz Junior (PSDB).
O prazo não foi infor-
mado. “O novo modelo 
operacional do sistema 
de transporte público está 
sendo concluído e será di-
vulgado no momento per-
tinente”, disse a prefeitura.
Este mês, o governo vai 

receber um estudo que vai 
embasar o projeto do novo 
sistema de transporte.
O sistema é alvo de críti-
cas por parte de passagei-
ros, que apontam a falta de 
linhas e a falta de horários 
(o que gera longa espera 
nos pontos) como as prin-
cipais falhas do de trans-
porte público.  O sistema, 
operado pela ABC Trans-
portes desde 1974, conta 
hoje com frota de 108 ôni-
bus em 17 linhas. O va-
lor da tarifa é de R$ 2,70.
pacote/ Em abril de 2013, 
a prefeitura anunciou 
que implantaria medidas 
para melhorar o trans-
porte coletivo, como no-
vas linhas e alterações 
em itinerários e horá-
rios. A ideia era que
 implantar o pacote em 
maio. Mas, à época, a en-
tão diretora de trânsito 
Dolores Moreno Pino, a 
Lola, hoje secretária de 
Mobilidade Urbana, dis-
se que afirmou que o pa-
cote estava ‘congelado’.
Segundo a prefeitura, a 

intenção era fazer as mo-
dificações em dezembro, 
quando uma nova licitação 
para o setor seria realiza-
da. No entanto, a proposta 
de uma nova licitação foi 
descartada.  “A concepção 
de um novo sistema de 
transporte público aconte-
cerá, isso independe da li-
citação, da ABC, o que for. 
As mudanças serão apre-
sentadas em dezembro”, 
disse Lola, em junho do 
ano passado.Questiona-
do pelo Legislativo sobre 
uma ampliação para linhas 
no bairro São Gonçalo, o 
chefe do Executivo afir-
mou que há a possibilidade 
de melhorias antes da im-
plantação do pacote, con-
firmando que os benefícios 
serão aplicados. “Efetu-
aremos visita técnica ao 
bairro em questão para 
verificarmos tecnica-
mente a possibilidade de 
atendimento, até que se 
conclua os trabalhos su-
prarreferenciados”, afir-
mou o prefeito Ortiz Ju-
nior (PSDB) à Câmara.

Redenção da Serra
promove treinos no
Estádio Municipal 

Para não perder tempo 
a Secretária de Esportes 
da cidade já está promo-
vendo treinos no Estádio 
Municipal, o mesmo Es-
tádio que foi reinaugura-
do nesse mês. O prefeito 
do município está traba-
lhando em parceria com 
o secretário, João Carlos 
Elisiário, para que além 
dos treinos de futebol e 
atletismo outras ativida-
des também possam der 
desenvolvidas no estádio.

Os treinos de futebol acon-
tecem todas as quartas e 
sextas-feiras no período da 
manhã e tarde. Os horários 
são das 8h ás 9h30 e das 
13h às 15h (Sub 15), das 
9h30 às 11h e das 15h às 
17h (acima dos 15 anos). 
Porém, no período de fé-
rias escolar os treinos estão 
sendo realizados ape-
nas na parte da tarde.
O professor e treinador 
Alex Brasil Rabelo, está 
feliz com a dedicação e 

força de vontade dos atle-
tas, e está ansioso para 
marcar o primeiro jogo 
em casa. As inscrições es-
tão abertas e são gratuitas,
 basta apenas compa-
recer na sede da Secre-
tária de Esportes da ci-
dade com o RG e CPF.
Informações, solicitações 
ou sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaser-
ra.sp.gov.br ou através do 
telefone (12) 3676-1282.

IRA se apresentará no
Sesc Taubaté

O Sesc Taubaté será um 
dos primeiros palcos a re-
ceber a banda IRA - Tour 
Núcleo Base em seu re-
torno, depois de uma pau-

sa de 7 anos na carreira. 
O show acontecerá no 
dia 17 de julho e não vão 
faltar clássicos no reper-
tório. A venda online co-

meçará no dia 1º de ju-
lho. Confira os valores e 
informações completas 
no portal >> http://bit.
ly / IRAnoSescTaubaté
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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 Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro 
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodovi-
ária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodovi-
ária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Banca Ritz Av Iperoigue e no 
Itaguá e nas bancas de jornais.
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MISCELÂNEA
Curiosidades

A água pode estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. Se você 
encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o recipiente foi 
invadido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, tendo então que purificá-la 
para que se torne novamente potável. Guardá-la em recipiente fechado também oferece 
riscos, pois a água ou o próprio recipiente podem já estar contaminados com as bactérias. 
Além disso, o pote onde ela é deixada precisa ser adequado para o armazenamento. Se ela 
fosse colocada em uma bacia de alumínio, por exemplo, logo o metal envenenaria a água. 
Os materiais que podem ser usados para armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e 
alguns plásticos.
***
Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, maior provedora de serviços de men-
sagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de garantir que 
eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada a frase “the quick 
brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula sobre o cão preguiçoso), 
sentença que une em apenas uma linha todas as letras do alfabeto.
***
As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmente criado 
pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por “futhark”, palavra 
formada pelo nome de suas primeiras letras, assim como alfabeto (alpha+beta), espalhou-
se da Europa Central e Oriente para o Norte há cerca de quatro mil anos. Lá, foi adotado 
por diversas culturas, incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo com a necessi-
dade de se adicionar novos significados. O alfabeto original possuía vinte e quatro signos e 
nunca foi usado como língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos os sentidos e não 
possui letras maiúsculas. O valor místico das runas é tão antigo quanto sua existência, pois 
desde sua origem são usados como símbolos mágicos por adivinhadores. No passado, cada 
signo possuía uma relação direta com determinado deus.

Humor

Um avião caiu na floresta e restaram apenas três sobreviventes: um indiano, um judeu e 
um argentino. Caminhando entre as árvores de uma grande floresta, eles encontraram uma 
pequena casa e pediram para passar a noite. O dono da casa disse:
- Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que dormir no curral.
O indiano respondeu:
- Eu dormirei no curral, sou indiano e hinduísta, necessito praticar o bem.
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano, que disse:
- Não posso ficar no curral, lá tem uma vaca que é um animal sagrado e eu não posso dormir 
junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu:
- Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e sem preconceitos.
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu, que disse:
- Não posso ficar no curral, lá tem um porco que é um animal impuro e eu não posso dormir 
junto a um animal que não seja puro.
Então o argentino, nada satisfeito, aceitou dormir no curral.
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era a vaca e o porco.
***
O milionário vai até o gabinete do prefeito, mas logo foi barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe senhor, mas o prefeito não vai poder atendê-lo. Ele está com um pessoal de 
Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora bolas, deixa de bobagens! Vai lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Depende de você 

A paz que você reclama e tenta encontrar. A compreensão que você reivindica a cada passo. 
A bondade que você admira nas pessoas e sonha possuir. O diálogo, base de toda convivên-
cia. A abertura que é o caminho para a renovação. A realização que você julga essencial. O 
amor que você quer encontrar nos outros. Pondere, queixar-se ou produzir, atrapalhar ou 
servir, desprezar ou valorizar, revoltar ou colocar, adoecer ou curar-se, rebaixar-se ou abrir-
se, estacionar ou progredir é uma questão de escolha... só depende de você.
***
 Faça uma faxina dentro de você, limpe toda angústia, toda tristeza, toda infelicidade. Pro-
cure o teu sorriso diante do espelho, brilhe cada dia mostrando a moldura do teu sorriso. 
Nascemos para brilhar e acreditar que o novo amanhecer vai trazer o sucesso tão esperado, 
a alegria de viver é acreditar sempre que para vencer basta querer!
***
Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, terei que responder: para absolu-
tamente nada, nem mesmo para enfeitar. Porque hoje em dia ela se tornou o símbolo da 
escravidão, do poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo no uso da gravata 
consiste em chegar em casa e retirá-la, dando a nítida impressão de que estamos nos livran-
do de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que seja.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. O des-
tino determina quem entra na sua vida, mas você decide quem fica nela. A verdade dói só 
uma vez, mas a mentira dói cada vez que você lembra dela. Então, valorize quem valoriza 
você e não trate como prioridade quem te trata como opção!
 
Pensamentos

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
Todo amor é eterno, se não era eterno, não era amor.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A realidade se forma em volta de compromissos.
Somos formados e talhados pelo que amamos.
A felicidade consiste em fazer o bem.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não aos outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Julgue um homem pelas suas perguntas e não pelas respostas.
O mundo dá voltas, então relaxe.
Se for prá ser será.
Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.

Alckmin vem ao Vale para 
entregar obras em Pinda e 

São José dos Campos
O governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) esteve 
nesta sexta-feira (20) em 
Pindamonhangaba e São 
José dos Campos, onde 
inaugurou duas obras. Em 
Pinda, Alckmin fez a en-
trega de um novo bloco 
pedagógico da Faculdade 
de Tecnologia do Estado 
(Fatec). Em São José, fo-
ram entregues a estação de 
tratamento de esgoto do 
Lavapés, e 93 apartamen-
tos no bairro do Putim.
São José dos Campos – O 
governo do Estado investiu 
cerca de R$ 37,5 milhões 
na estação de tratamen-
to de esgoto do Lavapés, 
região norte da cidade. 

Serão beneficiados cer-
ca de 500 mil habitantes. 
De acordo com a Sabesp, 
na região norte, o esgo-
to coletado das residên-
cias passará de 91% para 
100%. Enquanto isso, 
o esgoto tratado, atual-
mente com o índice de 
89% saltará para 93%
 Também em São José 
dos Campos, Alckmin 
entregou as chaves de 93 
apartamento do conjunto 
Tom Jobim, no bairro Pu-
tim. O residencial terá no 
total 573 moradias com 
investimento total de R$ 
52 milhões, incluindo 186 
apartamento entregue no 
Alto de Santana, em 2013.

Pindamonhangaba - Os 
investimentos na Fatec 
de Pinda foram em torno 
de R$ 3,6 milhões nesta 
ampliação. O novo bloco 
tem duas salas de aulas, 
sete laboratórios (automa-
ção; informática; física; 
eletricidade e eletrônica; 
mecânica dos fluídos; pro-
cessos; e usinagem), bi-
blioteca e auditório com 
capacidade para 120 pesso-
as, entre outros ambientes.
A Fatec tem atualmente 
1.100 alunos em cinco cur-
sos voltados para a área de 
metalurgia. A escola ocupa 
uma área de 4.800 m² e está 
situada entre a cidade e o 
distrito de Moreira César.

Sesc Taubaté promove
semana de prevenção de

quedas em pessoas idosas
A partir do dia 24, o Sesc 
Taubaté está promovendo 
atividades especiais du-
rante a Semana de Preven-
ção de Quedas em Pessoas 
Idosas. Com o tema Olhe 
por onde anda, o objetivo 
central da ação é a pre-
venção e manutenção da 
saúde da terceira idade.
No dia 24, aconteceu, nos 
centros de convivência da 
terceira idade de Cruzeiro 
e Guaratinguetá, a Pales-
tra Olhe por onde anda e 
o circuito de habilidades, 
ministrados por instru-
tor de atividade física do 
Sesc, com instruções teóri-
cas e praticas para avalia-
ção e orientação de medi-
das preventivas de quedas. 
Na CCTI de Cruzeiro, a 
atividade será às 10h, e na 
CCTI Terra das Garças, em 
Guaratinguetá, às 14h30.
Na quarta-feira, dia 25, 
às 15h, ocorre no Sesc 
Taubaté um bate-papo 
com orientações preven-
tivas e levantamento de 

causas e consequências 
de quedas em calçadas 
e caminhada pelos arre-
dores da unidade, para 
reconhecimento e alerta 
de situações de risco que 
as calçadas apresentam.
Já no dia 26, às 15h, a 
médica geriatra, Dra. Íris 
Salles, ministra a Pales-
tra Epidemia de fraturas 
em idosos, na qual ex-
plica que as quedas são 
as principais causas das 
fraturas ósseas e indica 
as medidas preventivas.
A queda de idosos con-
figura-se como um pro-
blema de saúde pública e 
cresce a cada ano no Bra-
sil. Cair não é normal e 
não faz parte do processo 
de envelhecimento, po-
rém, os idosos são os que 
mais sofrem com as con-
sequências desta questão.
A programação do 
Sesc Taubaté pretende 
estimular uma 
reflexão preventiva e de-
bater as causas e consequ-

ências da queda, a fim de 
que sejam adotadas novas 
posturas para reduzir o 
impacto representado por 
alterações de ordem psi-
cossocial e física na vida 
diária dos idosos. Serviço
Especial: Semana de 
Prevenção de Quedas 
em Pessoas Idosas – 
“Olhe por onde anda”
Dia 24
Palestra Olhe 
por onde anda e cir-
cuito de habilidades
Com instrutor de ati-
vidade física do Sesc
Ações Externas: CCTI 
Cruzeiro, às 10h / CCTI 
Terra das Garças – Gua-
ratinguetá, às 14h30
Bate-papo Olhe 
por onde anda
Com instrutor de ati-
vidade física do Sesc
Dia 25, às 15h.
Palestra Epidemia de 
fraturas em idosos
Com Dra. Íris Sal-
les – médica geriatra
Dia 26, às 15h.
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Confira vagas de emprego 
do PAT de Ilhabela

Em Ilhabela, o Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador (PAT) de Ilhabela 
oferece novas vagas de 
emprego. A lista do PAT 
foi divulgada neste fi-
nal de semana e oferece 
oportunidades em vários 
e diferente segmentos.
Vale lembrar que aA de-
cisão das contratações é 
responsabilidade dos em-
pregadores. O preenchi-
mento das vagas depende 
algumas exigências e os 
encaminhamentos são re-
alizados de acordo com 
os perfis e níveis de esco-
laridade dos candidatos.

 As vagas podem ser pre-
enchidas, canceladas 
ou alteradas diariamen-
te. Os interessados de-
vem comparecer à sede 
do PAT, na Rua Prefei-
to Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, nº 128, 
Perequê, com CPF, RG, 
carteira de trabalho 
e cartão do cidadão.
 Confira as vagas: Aju-
dante de cozinha; Aten-
dente de balcão; Aten-
dente de lanchonete; 
Auxiliar de escritório; 
Auxiliar de manutenção 
predial; Barman; Cama-
reira de hotel; Caseiro; 

Confeiteiro; Cozinheiro 
de Restaurante; Criador de 
Peixes; Cumim; Emprega-
do doméstico nos serviços 
gerais; Forneiro; Garçom; 
Jardineiro; Motorista de 
caminhão; Motorista de 
ônibus urbano; Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção; Operador de 
maquinas (dedetizador); 
Operador de motonivela-
dora; Operador de retro-
escavadeira; Panfleteiro; 
Pedreiro; Pizzaiolo; Ta-
peceiro de móveis; Ven-
dedor no comércio de 
mercadorias; Vendedor 
pracista; e Vidraceiro.

Escola do Trabalho de 
Taubaté oferece 1.390

vagas para cursos

PAT de Caraguá comunica
novas vagas de emprego

As inscrições para cursos 
profissionalizantes da Es-
cola Municipal do Traba-
lho em Taubaté continuam 
abertas. No total, são 1.390 
vagas para diversos cur-
sos com grande aceitação 
no mercado de trabalho.
Entre os cursos disponí-
veis estão: Auxiliar de Pa-
deiro, Capitonê, Crochê, 
Decoupagè, Patch Apli-
que, Bordado Hardanger, 
Macramê, Trançado em 
Fitas, Pedreiro, Unhas 
Artísticas, Manicure, Pe-
dicure, Encanador, Eletri-
cista Instalador, Costura 
Industrial, Excel Básico, 
Digitação, Corte e Cos-
tura, Patchwork, Inglês 
Básico, Alemão Básico, 
Francês Básico, Espanhol 
Básico, Informática Bá-
sica, Pintura em Tecidos, 
Pintura em Tela, Infor-
mática (Melhor Idade), 
Automação Pneumática, 
Costura Artesanal, Funi-
leiro de Brilho, Artesana-
to em Feltro, Cachecóis 
em Tricô, Mont. e Manu-
tenção de Computadores, 
Pintura de Autos, Desig-
ner de Sobrancelhas, Pat-
chcolagem e Maquiagem.
Dos cursos ministrados 

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguata-
tuba comunica nesta ter-
ça-feira (24) nova lista de 
oportunidades de trabalho. 
O interessado deve compa-
recer ao PAT e apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS).
 Para ocupar as vagas, o 
candidato deve preencher 
alguns requisitos como  
experiência e escolari-
dade, entre outros. A lis-
ta pode sofrer variação e 
não mais estar disponível 

na Escola do Trabalho, 
dez cursos têm certifi-
cação pelo Senai: Auxi-
liar Padeiro, Eletricista
 Instalador, Pedreiro, Cos-
tura Industrial , Excel 
Básico, Informática bá-
sica, Funileiro de Brilho, 
Informática para Melhor 
Idade, Montagem e Ma-
nutenção de Computa-
dores e Pintura de Autos.
As inscrições podem ser 
feitas em uma das unida-
des da Escola do Traba-
lho mediante apresentação 
das cópias do RG, CPF, 
comprovante de ende-
reço e de escolaridade. 
O candidato deve ter idade 
mínima de 16 anos e pos-
suir o Ensino Fundamental.
As vagas são pre-
enchidas por ordem 
de chegada até que 
finalize o limite de número 
de alunos por sala. Portan-
to, se até o início das aulas 
houver vagas, o interes-
sado ainda poderá fazer 
sua inscrição. Quanto 
ao início das aulas, cada
 curso tem uma data es-
pecífica, há cursos que 
iniciam no final do 
mês de junho e outros 
no mês de julho. Mais infor-

desde que atinja o limi-
te de encaminhamentos, 
ou caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
 Confira: Agente educa-
cional, ajudante de padei-
ro, atendente de lancho-
nete, auxiliar contábil, 
auxiliar de manutenção 
predial, babá, borracheiro, 
cozinheiro de restauran-

mações podem ser obtidas 
diretamente nas escolas.
Veja endereço das Esco-
las do Trabalho onde os 
cursos estão disponíveis:
PRÉDIO I
Endereço: Av. Monte Cas-
telo, 15 – Jabuticabeiras
Horário: das 8h às 22h
Tel: 3625-5068
PRÉDIO II
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, 1555 – Jabuticabeiras
Horário: das 8h às 22h
Tel: 3622-1170
PRÉDIO III
Endereço: Pra-
ça do Cristo Reden-
tor, 17 – Alto do Cristo
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3631-5433
PRÉDIO V
Endereço: Rua Firmo Men-
des Castilho, 750 – Cecap
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3686-1421
PRÉDIO VI
Endereço: Rua Edmundo 
Morewood, 551 – Estiva
Horário: das 8h às 22h
Tel: 3629-7008
PRÉDIO VIII
Endereço: Av. Santa Cruz 
do Areão, s/n. - Areão
Horário: das 13h às 22h
Tel: 3624-7144

te, empregado domésti-
co arrumador, esteticista, 
farmacêutico, instalador 
de alarmes residenciais, 
marceneiro, mecânico 
de auto em geral, moto-
boy, oficial de serviços 
diversos na manutenção 
de edificações, pedreiro, 
promotor de vendas, re-
cepcionista de hotel, ser-
vente de obras, supervisor 
de vigilantes, tosador, tra-
balhador na fabricação de 
artefatos de cimento, téc-
nico em nutrição e vigia.

Aluno da Unitau realiza
pesquisa sobre incentivos

fiscais em Taubaté
A política de desenvolvi-
mento econômico do mu-
nicípio de Taubaté desper-
tou o interesse do aluno 
Vinícius Nunes da Silva, 
graduado de Geografia da 
Unitau. Com orientação 
do Prof. Dr. Edson Trajano 
Vieira, do Instituto Básico 
de Humanidades (IBH), 
ele desenvolveu como 
Trabalho de Graduação 
Guerra Fiscal: as políti-
cas públicas de incentivo 
ao crescimento econômi-
co de Taubaté pós 1990. 
A pesquisa revela que, 
das 301 doações de áreas 
realizadas pelo poder pú-
blico, 134 não se concre-
tizaram como empreendi-
mentos (44,5% do total), 
e acabaram revogadas.
Nos últimos anos, o de-
senvolvimento da cidade 
se pautou basicamente 
nas doações de áreas e 
isenções fiscais. Para ob-
ter resultados, o aluno 
comparou dados socioe-
conômicos, como gera-
ção de emprego e valores 
adicionados na indústria. 
Muitos dos documentos 
necessários foram dispo-

nibilizados pela Câmara 
de Vereadores de Taubaté, 
local em que ele estagiou.
De acordo com a pes-
quisa, o Município de 
Taubaté investe desde 
1992 em políticas de de-
senvolvimentos no setor 
industrial e de prestação 
de serviços. O principal 
instrumento utilizado é a 
concessão de isenções fis-
cais, além de doação de 
terrenos e do financiamen-
to da infraestrutura para 
instalação de novas plan-
tas industriais. O Poder 
Público doou 301 áreas 
a empresas, que queriam 
instalar-se no município 
e prometiam investimen-
tos e geração de emprego.
O aluno, que também foi 
bolsista voluntário do 
programa de Iniciação 
Científica da Unitau e es-
tagiário na Secretária das 
Comissões Permanentes 
da Câmara Municipal não 
se surpreendeu com os re-
sultados de seu estudo. “O 
meu trabalho na Câmara, 
além de ter contribuído 
com a minha pesquisa, 
permitia que eu visualizas-

se um esboço desses resul-
tados”. Para ele, a grande 
importância de sua pesqui-
sa deve-se ao fato de que, 
na promoção dessa políti-
ca, são utilizados dinheiro 
e bens públicos em favor 
de empresas privadas, o 
que torna relevante anali-
sar a eficácia dessa prática 
e seus retornos sociais e 
econômicos. “A pesquisa 
pode também contribuir na 
elaboração de políticas pú-
blicas mais eficazes”, diz.
Para o Prof. Edson Traja-
no, a importância da pes-
quisa se dá, principalmen-
te, porque ela resume a 
importância das atividades 
acadêmicas de universida-
des, principalmente a Uni-
tau. “Esse debate sobre 
incentivos fiscais é impor-
tante em um momento em 
que a Câmara aprovou um 
novo projeto de incentivo 
fiscal”, afirma o orienta-
dor. Ainda de acordo com 
o Professor, o resultado 
do trabalho demonstra 
como a pesquisa prática 
pode contribuir para uma 
reavaliação das políticas 
públicas no município.

Meta da Secretaria da 
Educação é bater recorde 
do ano passado, quando 
foram arrecadados 1,5 mi-
lhão de peças nas unida-
des de ensino do Estado
As férias para os 4 milhões 
de alunos da rede estadual 
de ensino já começaram. 
Mesmo assim, quem qui-
ser participar da Campa-
nha do Agasalho pode fa-
zer as doações em uma das 
5 mil escolas da Secretaria 
da Educação de São Paulo. 
Em cada uma das unidades, 
há uma caixa para a recep-
ção dos donativos de alu-
nos, pais e comunidades.
Nos últimos seis anos, a 
rede estadual foi respon-
sável por arrecadar 8,7 mi-
lhões de peças de roupas, 
sendo 1,5 milhão só em 

2013. Diante do bom de-
sempenho nas edições pas-
sadas, a expectativa é bater 
outro recorde neste ano.
Para atingir a meta, a 
mobilização dos alunos 
é mais uma vez funda-
mental. A primeira eta-
pa foi a de confecção das 
próprias caixas que re-
ceberão as doações em 
cada unidade de ensino. 
Além do trabalho de cus-
tomização, os estudantes 
também ajudam na divul-
gação da campanha, que
 estimula a arrecada-
ção de cobertores e pe-
ças de vestuários em 
boas condições de uso. 
Todo material recolhi-
do será encaminhado às 
entidades assistenciais, 
hospitais, albergues da 

capital e municípios do 
Estado de São Paulo. A 
campanha é feita em par-
ceria com o Fundo So-
cial de Solidariedade.
“Pelo sétimo ano segui-
do, a Educação apoia a 
Campanha do Agasalho. 
A proximidade do inver-
no e a mudança de tem-
peratura para um clima 
mais frio aumentam as 
doações e também o es-
pírito solidário entre es-
tudantes e comunidade”, 
afirma o secretário 
da Educação, profes-
sor Herman Voorwald.
Além das escolas, a sede 
da Secretaria de Educa-
ção, localizada na Pra-
ça da República, 53, na 
capital paulista, é outro 
ponto de recolhimento.

Campanha do Agasalho
segue nas escolas estaduais 

durante as férias

Via Rápida Empresas
em Pindamonhangaba

A implantação de no-
vas empresas e forma-
lização de negócios 
contribui com 
o desenvolvimento 

do município e para fa-
cilitar a tramitação das 
obrigatoriedades le-
gais, profissionais da 
prefeitura reuniram-se 

para definirem as ações 
para aderir ao sistema 
Via Rápida Empresas, 
programa do Go-
verno Estadual.
Este programa permi-
te a realização de ser-
viços de pesquisa de 
viabilidade, registro 
empresarial, inscrições
 tributárias 
e licenciamento de ati-
vidades em um úni-
co atendimento.
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A primeira reunião para 
criação do Banco de Ali-
mento Municipal acon-
teceu na última semana 
com as equipes das se-
cretarias de Desenvol-
vimento Social e Cida-
dania e de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento. 
O banco é uma polí-
tica pública que está 
nas metas e objetivos
 do governo federal e 
da presidenta Dilma 
para combater a fome 
e a miséria no país. 
Aqui em Ubatuba, o 
programa vai funcionar 

como mecanismo de re-
gulamentação e controle 
alimentar e como instru-
mento de saúde publica 
no combate a obesidade, 
orientando para que nossa 
população tenha uma ali-
mentação correta e saudável. 
A iniciativa também irá 
funcionar como supor-
te para atender as en-
tidades que executam 
serviços de atendi-
mento à população. 
Além disso, o banco 
vai fortalecer a integra-
ção do governo muni-
cipal com as instâncias 

estadual e federal, com 
as instituições locais e 
com a iniciativa privada. 
Através do combate a 
fome, organizará a distri-
buição de alimentos para 
famílias que se encontram 
em situação de vulnera-
bilidade no município. 
Nesta sexta-feira, dia 27 
de junho, está agendada 
uma reunião com Arnol-
do Campos, secretário 
nacional de Segurança 
Alimentar. O objetivo 
do encontro é pactuar as 
ações de segurança ali-
mentar no município.

Prefeitura de Ubatuba
trabalha para criação do

Banco de Alimento Municipal

2º Festival Internacional 
de Jazz em Ilhabela

Uma semana antes da aber-
tura oficial do “Ilhabela In 
Jazz” - 2º Festival Interna-
cional de Jazz de Ilhabela, 
a produção do evento pro-
moverá o “Degustação So-
nora”, com bandas da cida-
de, no dias 4 e 5 de julho, 
na Vila. Serão duas noites 
de shows gratuitos. No dia 
4 de julho (sexta-feira), o 
público receberá Helena 
Serena, Farofa Caiçara e 
Blues Etílicos. No dia 5 

de julho (sábado) sobem 
ao palco Felipe Blues, 
Norma Nascimento, Tom 
Cats e Clube do Balanço.
O “Ilhabela in Jazz” vai 
de 10 a 12 de julho, sem-
pre a partir das 20h, com 
apresentações de gran-
des nomes do segmento. 
Os shows do “Ilhabela in 
Jazz” já estão confirma-
dos: Dia 10 - Pau Brasil, 
Naná Vasconcelos e Lui 
Coimbra, e James Carter 

(atração internacional); 
Dia 11 – Trio Curupi-
ra, Banda Mantiqueira e 
Yusa (atração internacio-
nal); e Dia 12 – Ulisses 
Rocha Trio, Gary Brown 
(atração internacional) 
e Funk Como Le Gusta. 
O evento tem a realização 
da Prefeitura de Ilhabela e 
Ministério da Cultura, com 
patrocínio da Caixa Econô-
mica Federal e Transpetro, 
e a produção da Articular.

Secretários municipais 
defenderam na Câmara 
de Taubaté uma espécie 
de orçamento social para 
2015, com base no pro-
grama de governo do pre-
feito Ortiz Junior (PSDB), 
durante audiência pública 
realizada dia 23 para deba-
ter o projeto de LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias) para o próximo ano.
“Dentro da filosofia de 
governo, vamos avançar 
bastante em projetos so-
ciais”, disse o secretário 
de Esportes, Claudio Bra-
zão “Macaé”. A pasta pre-
vê R$ 18 milhões de orça-
mento para 2015, grande 
parte para funcionamento 
de Núcleos de Esporte e 
Lazer – R$ 10 milhões. 
Ele citou que em 2013 
havia 1.500 pessoas ins-
critas nesses projetos, e a 
projeção é alcançar 7.000 
até o final do mandato.
Secretária de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social, 
Marilda Prado anunciou 

a instalação de mais uma 
unidade do Cras (Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social) no município 
e a união de duas unida-
des sociais que recebem 
crianças, uma localizada 
na avenida Pedro Perrelli, 
outra na Chácara do Vis-
conde, com objetivo de 
otimizar o atendimento e 
garantir o direito da crian-
ça estar junto à família e re-
ceber atendimento social.
Com foco na geração de 
empregos, a Secretaria de 
Desenvolvimento e Ino-
vação anunciou incentivos 
para que empresas como 
Alston, Sikorsky, Oralis, 
Aerobras, Simi, Cirúrgi-
ca Central, entre outras, 
expandam e produção e
 absorvam a mão de obra 
em formação pela Fa-
tec (Faculdade de Tec-
nologia). O anúncio foi 
feito pelo gerente do 
Grupo Executivo Indus-
trial, Gutemberg Ramos.
Na área de habitação, a 

meta é estender a bairros, 
como Hércules Masson, 
Mourisco e Fonte Imacu-
lada, a reforma das casas 
construídas pela Prefeitu-
ra, conforme anunciou o 
diretor do Departamento 
de Habitação, Alexandre 
Ferri, além de ampliar o 
programa de regularização 
de conjuntos habitacionais.
Orçamento enxuto
Se por um lado a meta da 
administração é prover o 
social, por outro é enxugar 
custos. Esse foi o argu-
mento usado pela secre-
tária de Finanças, Odila 
Sanches, e pelo diretor da 
Secretaria de Segurança, 
Marcos Ortiz, para justi-
ficar a redução de custos 
com a folha de pagamento. 
Ambos justificaram que 
outras ações valorizam 
o funcionalismo, como 
o plano de carreira dos 
servidores e o plano de 
carreira específico dos 
guardas civis, que es-
tão em elaboração.

Orçamento social
é meta da Prefeitura de 

Taubaté para 2015
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Vende-se apartamento em
Caraguatatuba

Vende-se apartamento em Caraguatatuba
2 quartos / 1 banheiro / sala e cozinha / 1 vaga de 
garagem / portaria / 48m² 
No bairro Martin de Sá
Valor: R$147.00,00
Contato: Tiago 12 99165-9326


