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O jornal A Gazeta dos Mu-
nicípios entra no seu vigé-
simo quinto ano, levando 
aos seus leitores informa-
ções e notícias confiáveis, 
oriundas de fontes fidedig-
nas. A responsabilidade 

da Imprensa considerada 
como quarto poder é le-
vada a sério pelo jornal, 
que faz questão de primar 
pela ética, não dando es-
paço para seu uso de for-
ma nociva ou que deturbe 

a verdade. Não foi de um 
dia para o outro que A Ga-
zeta dos Municípios con-
quistou a confiança dos 
leitores e anunciantes, e 
assim pretende continu-
ar com seriedade e ética.

A Gazeta dos Municípios 
entra no seu vigésimo 

quinto ano

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria de 
Ação Social lançou na ma-
nhã do dia 24 de março a 
Campanha do Agasalho 
2014, com o slogan “Dê 
uma mãozinha para ninguém 
passar frio”. A campanha se-
guirá até o dia 20 de maio, 
e tem como meta alcançar 
um número ainda maior do 
que o ano passado, que be-
neficiou aproximadamente 
200 famílias do município.
Todas as doações podem ser 

feitas na Secretaria de Ação 
Social (Rua José Monteiro 
Patto, 325 – Jardim Bom Je-
sus), das 08h às 17h. Em bre-
ve haverá postos de arreca-
dação espalhados por toda a 
cidade, em igrejas, supermer-
cados e escolas municipais.
A participação da comuni-
dade é imprescindível para o 
sucesso da campanha. Separe 
os agasalhos que você não usa 
mais e que estejam em bom 
estado e doe, assim as pes-
soas beneficiadas não passa-

rão frio. Doe casacos, meias, 
toucas, luvas, agasalhos, 
cobertores, calças, camisas, 
calçados, edredons e outros.
“O objetivo é voltar a bater o 
recorde na arrecadação de pe-
ças de vestuário, cobertores 
e edredons. A população de 
Tremembé é muito solidária 
e tenho certeza que isso mais 
uma vez vai acontecer. A po-
pulação entendeu o recado, 
afinal de contas, as pessoas 
que recebem merecem essa 
condição”, destacou Andrea 
Vaqueli, presidente do Fun-
do Social de Solidariedade 
“Atenção Tremembé, roupa 
boa a gente doa!”- finaliza.
Mais informações pe-
los telefones 3674-
3910 ou 3674-3660.

Prefeitura de Tremembé lança 
Campanha do Agasalho 2014

Academia Valeparaibana 
de Letras e Artes AVLA

completa 13 anos

Em 24 de Março de 2001, 
foi fundada a AVL - Aca-
demia Valeparaibana de 
Letras, em Taubaté, ten-
do como fundadores os 
acadêmicos: Cid Maomé, 
Alberto Mazza, Rita Elisa 
Seda, Carlindo Machado 
de Oliveira, dentre outros. 
Em 2004, a entidade se 
tornou AVLA - Academia 
Valeparaibana de Letras e 
Artes. De 2001 - 2007, a 
AVLA foi presidida pelo 
escritor Cid Maomé, e de 
2008 - 2012 foi presidi-
da pelo escritor Alberto 
Mazza, e de 2013 - 2017 
pelo Comendador Cid 
Maomé. Nestes 13 anos, 
a Academia tem realizado 
um trabalho incansável 
em prol da Cultura com 
Literatura, Teatro, Dança, 
Música e Artes, onde pos-
suí membros de Taubaté, 
Tremembé, Pindamonhan-
gaba, Piquete, Caraguata-
tuba, Paraty, São José dos 
Campos, Guaratinguetá, 
Cruzeiro, e também atin-
ge membros de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, São José do Calça-
do, Porto Alegre, Viçosa.
A AVLA possui em seu qua-
dro acadêmico 60 cadeiras 
de membros titulares e 40 
cadeiras de membros cor-
respondentes, e todos com 
seus respectivos patronos 
De acordo com o estatu-
to da entidade, o imortal 
que falece vira Patrono, 
como aconteceu com os 
membros: Jaider Moti-
nha da Silva, Maria Nilce 
Lencioni Senne, Lean-
dro Ozório de Castro(ho-
je Patronos da AVLA).
Ao longo dos anos a 
AVLA, realizou concursos 

literários, peças teatrais, 
exposições artísticas, sa-
raus, recitais, choque tér-
mico arte e cultura, bem 
como produções literárias.
A AVLA faz homenagens 
a Patronos vivos nos quais 
temos em suas respectivas 
cadeiras: Bê Monteiro, 
Manoel Bueno Barbosa, 
Stela Maris, José Luiz da 
Silva, Zildo Bueno, Lu-
zia Aparecida dos Santos 
Sodré, Pedro Paulo Fi-
lho, Vitor Leon, Orlanda 
de Jesus Pereira, Renato 
Teixeira, Cid Moreira, 
Ruth Guimarães Botelho.
Recentemente a AVLA 
perdeu dois patronos: Os 
professores Alípia Neide 
de Paulo Lico (cad. 24 T) 
de Taubaté, e Aristides 
Ferreira Neto (Cad.32 
T) de Caraguatatuba..  A 
justa homenagem já ha-
via sido contemplada em 
vida pelo cunho cultural.
Outros patronos(in me-
moriam) fazem parte da 
AVLA: Monteiro Lobato, 
Amácio Mazzaropi, Ly-
gia Fumagalli Ambrogi, 
Zé Demétrio, Stipp Júnior, 
Waldemar Duarte, Octávio 
Marques, Antônio Leite, 
José Antônio de Olivei-
ra, Celly Campello, Hebe 
Camargo, Maestro Fêgo 
Camargo, Mestre Justino, 
Joana Martins Castilho, 
Bherta Celeste Homem 
de Mello, Eugênia Sere-
no, Cora Coralina, José 
Santos, Antonieta Santos, 
Anacleto Rosas Jr., dentre 
outros. A Academia possui 
um trabalho voltado ex-
clusivamente para a Cul-
tura na cidade de Taubaté, 
Regiões e Estados através 
de seus membros titula-

res e correspondentes.
A AVLA criou Comen-
das Especiais: Os Co-
mendadores das Letras 
AVLA, Comendadores 
das Artes AVLA, e os Co-
mendadores da Comen-
da Monteiro Lobato.
Os Comendadores das Le-
tras AVLA: Luiz Botelho 
e José Eduardo Cavalhei-
ro da Silva, e os Comen-
dadores das Artes AVLA: 
Edinira Moreira Silveira e 
Márcio Carneiro. Os Co-
mendadores da Comen-
da Monteiro Lobato: Cid 
Maomé, Ottília Amatto 
Mendes Castro, e no pró-
ximo dia 05 de Abril, se-
rão outorgados como Co-
mendadores da Comenda 
Monteiro Lobato, o escri-
tor e ator Alberto Mazza 
e a diretora comercial e 
jornalista Dolores Russo. 
A AVLA possuí três hi-
nos: Hino Acadêmico da 
AVLA, Hino à Bandeira da 
AVLA, Hino Canção dos 
Acadêmicos e Patronos da 
AVLA. Possuí também a 
Sigla e Brasão AVLA, e o 
slogan “Academia Valepa-
raibana de Letras e Artes, 
um jeito novo e autênti-
co de se fazer cultura no 
Vale” , “É assim que se faz 
Cultura”, foi criado pelo 
acadêmico Alberto Ma-
zza. A comemoração es-
pecial da AVLA 13 anos, 
acontecerá no próximo 
dia 05 de Abril, às 19 ho-
ras no Plenário da Câma-
ra Municipal de Taubaté, 
com uma programação 
cultural inédita, e o lan-
çamento da Segunda An-
tologia Poética da AVLA 
com a participação de 
22 autores da Academia.
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 

Março de 2014:
1. Comis e Bebis  Restaurante e Mar-
mitex (0xx12) 3674-4441

2. Curso de Inglês Particular “Profes-
sora Renata Amaral” (0xx12) 3674-1505 – 
(0xx12) 99763-2800 – e-mail: englishcour-
se@uol.com.br

3. EcoLink Soluções e Informática 
(Nenca) ► (0xx12) 3674-1479

4. Academia Escola Golfinho de Nata-
ção (Allan Suzigan)► (0xx12) 3672-2066

5. Professor Sebastião (0xx12) 3674-1251

6. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-
3674

7. Bar do Danilo 

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

9. Academia Escola Golfinho de Natação 
(Allan Suzigan)► (0xx12) 3672-2066

10. Pizzaria Migoto Delivery (0xx12) 3672-
1869

11. Drº Diogo Mancastroppi (0xx12) 3672-
4006 

12. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1956

13. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 
3674-1664 - TREMEMBÉ - (0xx12) 3624-
7361 - Taubaté - e-mail: analurscruz@ig.
com.br
14. Paolla Calçados (0xx12) 3674-3896
15. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99917-
9896 – (0xx12) 3674-3140 (0xx12)3672-
3426 ► CÂMARA MUNICIPAL

16. Tonhão Tintas Tremembé  (0xx12) 3674-
2486 e FAX: (0XX12) 3672-2886

17. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-
2469 - FAX: (0xx12) 3674-1715

18. Banca Avenida Marcelo (0xx12) 99522-
8100

19.Auto Posto Vitória (Chico) (0xx12) 
3672-3590

20. +1 k-Britos Lanches (0xx12) 98830-
3482

21. Ricci Modas Masculinas www.galeria-
tremembe.com.br (0xx12) 3674-2085

22. Clemente Terra Planagem (0xx12) 
99783-4565 - ID: 55*85330

23. O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343

24. Auto Escola Santana (ADRIANA E 
GLEICE) – (0XX12) 3674-3943 99154-
3719

25. Lanchonete e Restaurante Bell – JUNI-
NHO DA POP (0xx12) 98123-6282

26.Virtual Office Center - Fone/Fax: 0-XX-
(12) 3672-2255

27. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108

28. Barbearia 26 de Novembro

29. Hamburgão Lanches (Keller) Tel.: 
(0xx12) 3672-3253 e 3674-4717

30. Pizzaria Dom-Sabor (0xx12) 3674-2967 
(0xx12) 99250-5669
 
31. Virtual Office Center (Saulo)

32. Rodrigo Lanches NOVOS TELEFO-
NES: (0xx12) 99110-0740 (0xx12) 3672-
5382 
 
33.Dona Tina Espetos (0xx12) 3672-6148 

34. Aquavital (Mário Goreti da Silva) Tel.: 
(0xx12) 3674-1736
 
35. DRª Marília Monteiro Mancastroppi  
(0xx12) 3674-1283 (0xx12) 99721-2040

36. Vereador Metralha Júnior (Câmara Mu-
nicipal de Tremembé) (0xx12) 99239-4275
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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 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 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 rodoviá-
ria).
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 Epaminondas  -  3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Plebiscito e referendo são formas de consulta ao povo
Plebiscito (plebs = povo e seitum = decisão, decreto) e referendo são duas formas diretas 
de consulta para saber se um povo aprova ou rejeita certas decisões de seu governo. O 
plebiscito consulta o eleitor antes da decisão ser tomada, o referendo depois.
***
Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito importan-
te para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações químicas 
no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios se 
torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e tra-
balhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principalmente, 
no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, pratique 
hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será notada logo 
nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu médico antes de iniciar qualquer 
tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferentes, portanto, precisa 
de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos agrotóxicos. Além 
de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um sistema 
de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais recursos 
naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são tam-
bém destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura originais do 
alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgânicos, os consumi-
dores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. Apesar de muitas pes-
soas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e in natura, há opções industrializadas 
para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de suas refeições, mas sem deixar 
de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obedecem 
quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam dormindo, 
sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres apreciem nos 
gatos todo comportamento que detestam nos homens! 
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
Alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem prá ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono durante o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem grana.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.

Mensagens

Mahatma Gandhi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a fim de 
se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vestido numa festa 
dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Voltou para casa e enviou 
um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um terno. O governador ligou 
para a casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. O grande homem respondeu.
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha rou-
pa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta de 
escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho aceitou o 
desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua direção, 
cuspiu no sábio e gritou-lhe todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de tudo para 
provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exausto e humilha-
do, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos quiseram saber 
como o mestre pudera suportar tanta indignidade. O mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o pre-
sente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não são 
aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.
Sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a cal-
ma. Só se você permitir.

Pensamentos

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
A realidade se forma em volta de comportamentos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Para fazer fogo são necessárias apenas duas pedras.
Não se aprende bem senão pela experiência.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

Novelis prorroga inscrições 
para programa de

desenvolvimento de
engenheiros em Pinda

A Novelis, líder mun-
dial em laminados e em 
reciclagem de alumínio, 
prorroga as inscrições 
para a segunda edição 
do Engineering Develo-
pment Program (EDP). 
Com duração de dois anos, 
o programa global tem 
como objetivo formar pro-
fissionais com experiência 
técnica para o negócio da 
empresa e acelerar o de-
senvolvimento da carreira. 
O programa desse ano tem 
10 vagas para engenhei-
ros mecânico, eletricista, 
metalurgista, industrial, de 
automação, de materiais e 
de produção, para as plan-
tas de Pindamonhanga-
ba e Santo André, ambas 
no estado de São Paulo. 
Uma novidade é que a 
Novelis também aceitará 
inscrições de profissionais 
formados em engenharia 

mecatrônica para as va-
gas de engenharia de au-
tomação. Os “EDPers”, 
como são chamados os 
participantes, passarão 
por módulos de treina-
mento internacionais e 
terão a oportunidade de 
propor e executar pro-
jetos que de fato agre-
gam valor ao negócio.
A Novelis é uma empre-
sa jovem e inovadora e 
tem como compromisso 
atrair, desenvolver e reter 
talentos. Recentemente a 
empresa anunciou inves-
timentos na sua fábrica 
de Pindamonhangaba e 
está em busca contínua 
de profissionais talento-
sos que queiram realizar 
grandes transformações. 
Para se candidatar, os in-
teressados devem ter os 
seguintes pré-requisitos: 
Engenheiros graduados 

entre Dezembro de 2011 
e Janeiro de 2014 nos 
cursos de Engenharia de 
Controle e Automação; 
Mecatrônica;Materiais; 
Elétrica; Mecânica; Me-
talúrgica; Industrial e 
Produção; Inglês fluente; 
CREA ativo; Mobilidade, 
comunicação, iniciativa 
e potencial de liderança; 
Experiência internacional 
e/ou participação em ati-
vidades extra acadêmicas 
serão consideradas dife-
rencial. Os engenheiros 
contratados atuarão nas 
áreas de Reciclagem; Re-
fusão; Laminação a Quen-
te e a Frio; Laminação 
de Folhas; Acabamento; 
Manutenção; Tecnologia; 
Suprimentos e Negócios 
de Reciclagem. As ins-
crições podem ser feitas 
até o dia  14 de abril, pelo 
www.ciclonovelis.com.br

Editorial
Passaram-se vinte e 
quatro anos e entra-
mos no vigésimo quinto, 
hoje mais experientes en-
xergamos bem melhor 
as coisas e somos cons-
cientes que ainda pode-
mos melhorar e levar 
adiante este trabalho que 
para nós nada pesa, por-
que gostamos e somos 
felizes em realizá-los. 
Quando aquilo que se faz é 
feito com dedicação e com 
carinho as coisas fluem 
melhor, existe maior en-
tendimento e os bons se 
aproximam. E é assim é 
que nos sentimos, ao lado 
de pessoas do bem cuja 
maior alegria e prazer, 
é o de servir. A postura 
ética sempre foi e será o 
lema deste jornal, jamais 
nos deixaremos levar por 
questões pessoais, cujos 

motivos não acrescentam 
nada aos reais interesses 
coletivos, motivo pelo 
qual este jornal tem me-
recido a consideração e o 
respeito pelos seus leito-
res, anunciantes e a cole-
tividade como um todo. 
Dizer que tudo é uma ma-
ravilha não seria correto, 
até porque não vivemos 
em uma plena democracia, 
em face de certas pseu-
dos forças que teimam 
em pressionar e em algu-
mas vezes ameaçar, no 
entanto para o desgosto 
destas forças antidemo-
cráticas estamos aqui sãos 
e salvos após a esses vin-
te e quatro anos, e assim 
pretendemos continuar. 
Se em vinte quatro anos 
não temos nada que nos 
desabone, nenhum sequer 
questionamento com re-

lação ao que se publica 
(jamais houve qualquer 
processo que envolvesse 
o nome do jornal) muito 
pelo contrário são ótimas 
nossas referencias, sejam 
por entidades públicas, 
privadas ou de quais-
quer outras naturezas.
Daí nosso grande agra-
decimento á todos que ao 
longo destes anos comun-
garam conosco os ideais de 
união, fé, esperança, soli-
dariedade e de justiça. Es-
tamos e sempre estaremos 
juntos, nós que trabalha-
mos no jornal, nossos cola-
boradores, nossos leitores, 
nossos anunciantes e aque-
les que como nós trabalham 
e querem que as coisas 
mudem para melhor com 
mais paz, harmonia, jus-
tiça e tudo aquilo que nos 
possa trazer felicidades.
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Município de Caçapava faz 
prevenção de saúde entre

funcionalismo
O Município de Caçapa-
va continua com as ações 
para melhoria das condi-
ções de vida e de trabalho 
dos servidores públicos, 
criando ferramentas para 
modernizar e garantir uma 
gestão de qualidade nos 
serviços municipais. Para 
que essa qualidade seja 
alcançada, a prevenção de 

doenças é um dos pontos 
fundamentais do conjunto 
de iniciativas e o governo 
municipal elaborou pro-
grama voltado ao tema. 
Nesta semana, profissio-
nais da saúde da Casa do 
Servidor realizaram testes 
de glicemia, sífilis, hepa-
tite A e C, HIV, aferição 
de pressão arterial, além 

de prestarem esclareci-
mentos e orientações a 
70 funcionários da usi-
na de asfalto da se-
cretaria de obras e 
serviços municipais. 
Os testes são feitos de-
pois de solicitada au-
torização pelo respon-
sável do local e da 
concordância do servidor.

Tradicional Corrida
General Salgado acontece 

domingo em Taubaté
A 29ª edição da tradicio-
nal Corrida General Sal-
gado acontece neste do-
mingo, dia 30 de março, 
em Taubaté. Este ano terá 
quatro mil corredores. 
O evento já faz parte do 
calendário dos corredores 
de Taubaté e região, tanto 
amadores como profissio-

nais, e é reconhecida pela 
Confederação Brasileira 
de Atletismo e Federa-
ção Paulista de Atletismo.
A largada será na Avenida 
do Povo, às 8h, e a chegada 
no 5º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior, a com-
petição será disputada em 
percursos de 5 km (corrida 

e caminhada) e 10 km (cor-
rida), em uma única volta.
A entrega dos kits (chip, 
número de peito e cami-
seta) será realizada no dia 
28 (sexta-feira), das 13h 
às 21h, e dia 29 (sábado), 
das 9h às 17h, no 5º Ba-
talhão de Polícia Militar 
do Interior em Taubaté.

Dolores Russo recebe 
homenagens

A Cidadã Tremembeense 
Dolores Russo estará rece-
bendo Comenda da AVLA 
Academia Valeparaibana 
de Letras e Artes no dia 05 
e abril à 19:00hs no prédio 
da Câmara Municipal de 
Taubaté. A honraria é parte 
da homenagem visto o seu 
relevante trabalho junto a 
Academia Dolores Russo 
também será homenagea-
da pelo seu trabalho de di-
vulgação, e apoio a novos 
artistas em particular os de 
Tremembé e da região do 
Vale do Paraíba. No even-
to será lançada a Segun-
da Antologia poética da 
AVLA com 22 participan-
tes. Sobre Dolores Russo
Filiação: José Penha Cruz 
e Aracelis Frias Penha
Data de nascimen-
to: 11 de abril de 1943
Local de nascimento: Ca-
tanduva S.P. Nascida em 
Catanduva, veio para São 
Paulo em 1.947 com três 
anos, onde sua família fi-
xou residência e iniciou 
seus estudos. Casada tem 
três filhos cinco netos 
e três bisnetos. Aos 11 
anos começou a trabalhar 
na empresa Brinquedos 
Beija-Flor, onde teve seu 
primeiro registro com au-
torização dos pais e do 
Ministério do Trabalho.
Foi empresária no ramo 
de imobiliária e no ramo 
alimentício. Mudou-se 
para o Vale do Paraíba em 
1.982, a princípio morou 
em Pindamonhangaba, e 
em 1.985 fixou residência 
na cidade de Tremembé e 
desde 1.994 em residência 
própria. Entrou na política 
em 1.988 e a convite do Ex
-prefeito Paredão incenti-
vado pelo então Deputado 
Federal Geraldo Alkmim 
candidatou-se e foi eleita 
vereadora em Tremem-
bé sendo a quarta colo-
cada em número de vo-
tos nas eleições de 1.992
Considerada pela câma-
ra como uma das melho-
res vereadoras da gestão 
1992/1996 por seu exten-
so trabalho e de grande 
relevância. Participou de 
forma efetiva e decisiva na 

transformação da cidade 
de Tremembé em Estância 
Turística como vereado-
ra junto ao governador da 
época Luiz Antônio Fleury
Sócia da Editora Flor do 
Vale que publica os jornais 
A Gazeta de Tremembé, A 
Gazeta dos Municípios e 
do sites www.agazetados-
municipios.com e www.
tremembeonline.com.br
Em abril de 1988 fun-
dou o jornal A Gazeta de 
Tremembé, sendo este o 
primeiro jornal registra-
do legalmente na cidade 
e em outubro de 1.990 o 
jornal A Gazeta dos Mu-
nicípios que circula em 
20 cidades da região, tam-
bém é fundadora do site 
www.tremembeonline.
com.br sendo este o pri-
meiro e mais tradicional 
site caracterizado como 
jornal eletrônico da cidade
Jornalista profissio-
nal registrada no MTB 
sob o número 33930
Recebeu o Certificado de 
Agente de Saúde da Se-
cretaria de Saúde do Es-
tado de São Paulo em 04 
de dezembro de 1.989
Participou e recebeu o 
Certificado do Seminário 
de novos prefeitos e ve-
readores em 18 de feve-
reiro de 1.998 realizado 
pela Secretaria de Plane-
jamento e Gestão do Esta-
do de São Paulo CEPAM
Recebeu o Diploma de 
Mérito Partidário as-
sinado pelo Ex-gover-
nador Orestes Quércia 
em 06 de abril de 1.993
Recebeu no dia 08 de 
março de 2.002 o título 
de Mulher Cidadã ou-
torgado pela Câmara 
Municipal da Estância 
Turística de Tremembé
Membro da Academia 
Vale paraibana de Le-
tras e Artes cadeira 11
Agraciada com o Título 
Ad Perpetuam da AVLA 
Academia Vale paraibana 
de Letras e Artes em 29 
de janeiro de 2.005. Re-
cebeu o honroso Título de 
Cidadã Tremembeense em 
26 de novembro de 2.005 
aprovado por unanimidade

Homenageada como re-
presentante de A Gazeta 
dos Municípios em 26 de 
maio de 2.007 pela Acade-
mia Vale paraibana de Le-
tras e Artes pela concessão 
de Menção Honrosa ao re-
ferido jornal. Foi uma das 
principais incentivadoras 
e subscritora do primeiro 
Projeto de Lei de Iniciati-
va Popular pela cidade de 
Tremembé s nível nacional
Fundadora e presidente 
da Associação Amigos 
dos Bairros Flor do Vale 
Jaraguá e Água Quente
Foi participante do Comseg 
Conselho de Municipal de 
Segurança de Tremembé
Participa ativamen-
te do Conselho Muni-
cipal de Saúde “Co-
mus” de Tremembé 
Fundadora e participan-
te da primeira Associa-
ção Comercial e Em-
presarial de Tremembé
Da Câmara Municipal da 
Estância Turística de São 
Luiz do Paraitinga como 
sócia do jornal A Gazeta 
dos Municípios recebeu 
homenagens pela Moção 
de Congratulações dire-
cionada ao jornal pelo 
número 222/008 O 059 
de 07 de maio de 2.008
Pela Câmara Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé foi homena-
geada pelo recebimen-
to da Moção de Con-
gratulações ao jornal A 
Gazeta dos Municípios 
conforme O 059/2.008 
número 002/2.008 
15 de maio de 2.008
Recebeu homenagens 
da Câmara Municipal 
de Redenção da Serra 
como representante do 
jornal A Gazeta dos Mu-
nicípios pela Moção de 
Congratulações número 
01/2.008 de 16 de maio 
de 2.008 ao referido jornal
Da Câmara Municipal de 
Natividade da Serra rece-
beu homenagens como re-
presentante do jornal A Ga-
zeta dos Municípios pela 
Moção de Congratulações 
do jornal em 18 de maio 
de 2.006 pelo O-042/2006
dentre outros vários feitos.

PAT de Caraguá divulga
vagas de emprego

São Bento do Sapucaí
participa de inventariação 
turística através da ADITM

Poliesportivo de Monteiro 
Lobato está em reforma

Confira as vagas dis-
poníveis no Posto de 
Atendimento ao Tra-
balhador de Caraguá 
(PAT) desta semana. 
O interessado deve apre-
sentar os documentos 
pessoais.Recepcionista de 
Hotel, Operador de Pro-
cessamento de Dados, 
Balconista de Lancho-
nete, Soldador, Auxiliar 
de Mecânico de Autos, 
Garçom, Marceneiro de 
Móveis (Rústicos), Ope-
rador de Retro-Escava-
deira, Pedreiro, Mecânico 
de Veículos, Alinhador 
de Direção, Balanceador, 

São Bento do Sapucaí  ini-
ciou neste de mês março 
a atualização da inventa-
riação turística, realizada 
entre 2010/2011 numa 
parceria com o Ministé-
rio do Turismo e ADITM 
– Associação de Desen-
volvimento Integrado do 
Território Mantiqueira.
A iniciativa, que faz parte 
do Programa Brasil Próxi-
mo – Brasil e Itália, visa 
promover e desenvolver a 
região, com base na sus-
tentabilidade e foco no 
potencial turístico; impul-
sionar a pesquisa e o tra-
balho acadêmico referente 
ao turismo; estimular a ex-
ploração sustentável dos 
recursos turísticos exis-

A Secretaria de Esportes de 
Monteiro Lobato informa 
que a reforma no Polies-
portivo da cidade já teve 
início no dia 11 de março 
de 2014. Além do piso da 
quadra, o Poliesportivo 
está recebendo pintura in-
terna e externa. As ativi-
dades na quadra estão sus-
pensas. Os “rachões” estão 
sendo realizados no Está-
dio Municipal Luiz Paulo 
Laray, todas as terças e 
quartas-feiras, das 19h às 
21h. Outras modalidades 
esportivas continuam fun-
cionando. A Secretaria de 
Esportes de Monteiro Lo-
bato informa que as aulas 

Auxiliar Contábil, Padei-
ro, Encarregado de Obras, 
Borracheiro, Oficial de 
Serviços Gerais, Professor 
de Matemática, Mecânico 
de Radiadores, Arquiteto 
de Edificações, Operador 
de Patrol (Niveladora), 
Operador de Pá Carrega-
deira, Operador de Esca-
vadeira, Assistente Admi-
nistrativo (Pcd), Auxiliar 
de Almoxarifado (Pcd), 
Recepcionista (Pcd), Con-
feiteiro, Conferente de 
Carga e Descarga, Chapa 
de Caminhão, Auxiliar de 
Escrituração Fiscal, Cor-
retor de Imóveis, Vende-

tentes; o desenvolvimento 
econômico; a inclusão so-
cial e o combate a pobreza.
A inventariação, que tem o 
propósito de levantar todo 
o potencial turístico exis-
tente na região com dados 
sobre meios de hospeda-
gem, alimentação, artesa-
nato, agências receptivas, 
potencial natural e cultural 
e muito mais, tem previsão 
de acontecer até meados 
de abril/maio, e é realiza-
da através de uma parce-
ria entre a ADTIM e três 
universidades, sendo elas: 
Universidade de Taubaté 
(UNITAU); Universida-
de de Itajubá (UNIFEI) e 
Universidade de São Pau-
lo (USP). Em nosso mu-

de Ginástica, HAPKIDO, 
Ballet e Jazz continuam 
funcionando normalmen-
te nas dependências do 
Poliesportivo. Confira as 
modalidades em funcio-
namento: HAP KI DO: 
Terças e quintas-feiras, 
das 18h às 20h (para todas 
as idades). Ginástica: Se-
gunda e quarta-feira, das 
17h às 18h – a partir dos 
12 anos. Terça e quinta-
feira, das 18h às 19h15 e 
20h20 às 21h30 – a partir 
dos 12 anosTerceira Idade: 
Quarta e sexta-feira, das 
8h às 9h. Ballet: As aulas 
de Ballet são realizadas na 
sala de Ginástica Reino 

dor Pracista, Carpintei-
ro de Obras, Montador 
de Andaimes, Motoboy, 
Motorista de Caminhão.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
a experiência, escolarida-
de, entre outros,  podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211

nicípio os trabalhos estão 
sendo executados por pes-
quisadores da UNITAU.
Os levantamentos realiza-
dos através da inventaria-
ção turística serão base de 
trabalho para  Observatório 
de Turismo do Território 
Mantiqueira – um núcleo 
de estudos e pesquisas para 
analisar o comportamen-
to do turismo na região; 
e a Agência de Promoção 
do Território Mantiquei-
ra – que pretende utilizar 
ferramentas inovadoras e 
tecnológicas para a pro-
moção da região no Brasil 
e no mundo. A ADITM é 
composta por 15 muni-
cípios  da região, sendo 
10 mineiros e 5 paulistas.

das Águas Claras, todas as 
terças-feiras. No período 
da manhã, das 9h às 10h 
para iniciantes (entre 6 e 
8 anos), das 10 às 11h20 
para as crianças de 9 a 12 
anos. E no período da tar-
de, das 14h às 15h (entre 
6 e 8 anos), e das 15h às 
16h para as crianças de 9 
a 13 anos. Atualmente há 
30 crianças ao todo par-
ticipando. Jazz: As aulas 
de Jazz para adolescen-
tes, a partir de 13 anos de 
idade, são realizadas às 
terças-feiras, das 16h às 
17h30. Há vagas em todas 
as modalidades. Procure 
a Secretaria da Educação.
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Prefeitura regulamenta e
aumenta número de ranchos 

de pesca em Ubatuba
Ranchos regularizam pre-
sença dos pescadores arte-
sanais na área de Marinha, 
controlada pela Secretaria 
do Patrimônio da União
A Câmara de Ubatuba 
aprovou na última semana 
um projeto de lei enviado 
pelo gabinete do prefei-
to Mauricio (PT) que au-
toriza a regulamentação 
do número de ranchos 
de pesca nas praias uba-
tubenses e a notícia foi 
recebida com festa pelas 
comunidades pesqueiras.
Antes, cada praia poderia 
ter apenas um rancho co-
letivo, com cinco pescado-
res cada. Agora, as praias 
podem receber até três 
ranchos coletivos, com 
cinco pescadores cada.
Secretário de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento, 
Maurici Romeu informa 
que os ranchos são im-
prescindíveis pois regu-

lamentam a presença dos 
pescadores artesanais na 
área de Marinha, con-
trolada pela Secretaria 
do Patrimônio da União.
“Essa lei chega para com-
plementar uma legislação 
de âmbito federal, con-
forme a portaria SPU 89 / 
2010, referente a prioriza-
ção da utilização de comu-
nidades tradicionais nas 
áreas da Marinha”, afirma 
Maurici. “Agora, ninguém 
mais tira as comunida-
des de lá”, comemora.
Já Milena Franceschi-
nelli, diretora da Secreta-
ria de Agricultura, Pesca e 
Abastecimento, conta que 
os ranchos representam 
a cultura local e mantém 
viva a tradição caiçara.
“Esses espaços são funda-
mentais para a sobrevivên-
cia das famílias e da ativi-
dade pesqueira artesanal 
no município. Com eles, 

garantimos a manutenção 
da cultura caiçara, aliada 
ao desenvolvimento sus-
tentável”, comenta Milena.
“Uma vez regularizados, 
os ranchos e seus pes-
cadores precisam res-
peitar a legislação am-
biental e as normas de 
conduta vigentes”, explica.
Nascida e criada no bairro 
do Ubatumirim, Dona Zita 
Pedra dos Santos, aos 64 
anos, ainda vive da pesca 
artesanal e comemora a 
aprovação da lei. “A gente 
nasceu e cresceu por aqui e 
viveu a vida inteira da pes-
ca. Tenho 64 anos e a pes-
ca artesanal é - e sempre 
foi - a principal atividade 
de toda minha família. Sou 
de uma época em que ía-
mos a pé até Ubatuba. Fi-
quei muito satisfeita com a 
notícia e feliz em saber que 
nossa tradição será preser-
vada”, avalia a pescadora.

Sindicato dos Empregados
Públicos Municipais da

Estância Turística de
Tremembé

Telefone: (12) 3672-1697
Rua Major Zanani, Nº 187 Centro

Prefeitura de Taubaté entrega 
de mais uma unidade de

Educação Infantil
A administração muni-
cipal, ciente da grande 
demanda de vagas para 
crianças de até cinco anos 
na Educação Infantil, 
anuncia a entrega de mais 
uma unidade. A inaugu-
ração aconteceu no dia 
26, quarta-feira, às 10h e 
foi aberta ao público in-
teressado, pais de alunos, 
autoridades e imprensa.
Em 1022,98 m² de área 
construída e investimento 
de recursos próprios na or-

dem de R$ 1.663.908,36, 
a Prefeitura inaugura a 
EMEI Vila São José com 
capacidade para atender 
151 crianças do bairro e 
adjacências, entre berçá-
rio I e II, maternal I e II 
e jardim. Trata-se de um 
inovador projeto arqui-
tetônico, com ambientes 
criados para atender às 
necessidades dos peque-
nos em sua totalidade.
A estrutura física da EMEI 
contará com 6 salas de 

aulas, 2 berçários com 
banheiro e solário, 1 des-
pensa, 1 refeitório com 
cozinha, 1 sala para a ad-
ministração, 1 sala para 
professores (com cozi-
nha e banheiro próprios), 
2 banheiros infantis no 
pátio, 1 área de serviço 
(com banheiro), 1 lactário 
e 1 sala de almoxarifado.
S e r v i ç o
EMEI Vila São José
Endereço: Rua Geraldo de 
Bona, 401 - Taubaté  SP.

Comunicado da Prefeitura 
de Cunha sobre IPTU 2014

A Prefeitura Municipal 
de Cunha, informa que o 
IPTU de 2014 já está na 
Agência dos Correios.
E o vencimento da 1ª Par-

cela e Parcela Única será 
dia 10 de Abril de 2014.
Para maiores informações, 
procurar o Setor de Tributos 
da Prefeitura na Praça Cô-

nego Siqueira, 46 Centro
pelo telefone (12)3111-
5000 ou E-mail: 
a d m i n i s t r a c a o @
c u n h a . s p . g o v . b r

Audiência sobre Travessia de 
balsas é adiada em Ilhabela

Jambeiro quer desenvolver 
nas crianças o hábito

da leitura

A audiência pública sobre 
a Travessia de balsas (en-
tre Ilhabela e São Sebas-
tião), prevista para acon-
tecer no dia 26 de março, 
na Câmara Municipal de 
Ilhabela foi adiada devi-
do à ausência da Dersa. 
Em resposta ao Legis-
lativo, o coordenador 

Criar o hábito de ler nas 
crianças! Esse é o ob-
jetivo da Secretaria de 
educação de Jambeiro 
que quer ajudar as crian-
ças do município a se tor-
narem pequenos e ávidos 
leitores. Para atingir essa 
meta, a Creche Munici-
pal e a Educação Infantil 
têm um programa denomi-

Operacional de Tra-
vessia, Ibsen Trench 
Gomes, justificou a ausên-
cia da diretoria da empresa 
em decorrência de com-
promissos já agendados.
A Dersa solicitou altera-
ção na data da audiência.
Por meio de ofício, a Câ-
mara ainda insistiu na 

nado “Cantinho da Leitu-
ra”, que reúne os peque-
nos para estimular o gosto 
pela leitura. Em “A Crian-
ça e o Livro: Guia práti-
co de estímulo à leitura” 
4ª ed. São Paulo: 
Ática, 1998, de auto-
ria de Sandroni & Ma-
chado, “a criança per-
cebe desde muito cedo, 

presença de um represen-
tante da Dersa para que a 
data não fosse alterada, 
visto que os muníci-
pes esperam pelo deba-
te. Porém, a resposta da 
empresa foi mantida. 
Ainda não há uma nova 
data prevista para a dis-
cussão da travessia.

que livro é uma coi-
sa boa, que dá prazer” 
(1991, p.12)   “o amor 
pelos livros não é coisa 
que apareça de repente”. 
(1991, p.16) são trechos 
que evidenciam a possi-
bilidade e atrair a aten-
ção de um leitor desde 
tenha idade. Tudo depen-
de de boa abordagem.
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Prefeito de Redenção da 
Serra apresenta a

população o projeto
de restauração da

“Cidade Velha”
“Quando vi o filme do 
projeto de restauro da Ci-
dade Velha, foi como se 
estivesse concretizando 
um sonho. Me recordei de 
momentos que jamais se-
rão esquecidos; da minha 
infância, da adolescência, 
de tudo que vivi lá.” disse 
o Secretário de Educação, 
Pedro Calderaro.  O sonho 
de todos os redencenses 
ganhou vida nesta última 
sexta-feira (28), quando o 
arquiteto Samuel Kruchin 
apresentou à população da 
cidade o projeto de restau-
ro da Cidade Velha – Fu-
turo Centro Histórico de 
Redenção da Serra. Um 
projeto que não só restau-
rará os prédios da ex-sede 
da Prefeitura e da Igreja 
Matriz, mas que retomará 
também, toda identida-
de cultural do município, 
tradições que se perderam 
com o passar dos anos.
Essa conquista foi resulta-
do de uma batalha de todo 
povo redencense, uma luta 
que já dura há anos, des-
de meados da década de 
70. Porém, os primeiros 
passos estão sendo dados 
agora. A vitória de hoje, 
será um acontecimento 
que transformará um so-
nho em realidade. Um fato 
marcante na vida de todos 
os redencenses de coração, 

que sofreram, que lutaram, 
que lutam para não deixar 
sua história ser destruída 
com o tempo. O projeto 
de restauro está orçado no 
valor aproximado de R$20 
milhões. Um valor con-
sideravelmente alto, em 
relação a economia local. 
Porém, nada será suficien-
te para apagar a esperança 
do nosso povo. “Iremos 
atrás de todos os recursos 
possíveis, empresas pri-
vadas e públicas. Com o 
projeto em mãos não po-
demos mais perder tempo. 
Tenho a absoluta certeza 
que nosso povo vencerá 
mais uma batalha, pois 
a nossa união será nosso 
troféu.” disse o prefei-
to de Redenção da Serra. 
No dia 3 de maio de 2014, 
quando iremos comemo-
rar 154 anos de história, 
o projeto de restauro será 
novamente reapresenta-
do para toda população. 
É de extrema importância 
que a todos se unam para 
lutarem juntos pelo mes-
mo objetivo. Um povo 
guerreiro, forte e que nun-
ca perdeu as esperanças 
merece essa conquista. 
Informações podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaserra.
sp.gov.br ou pelo telefone 
(12) 3676-1282. 

Taubaté e São Luiz 
do Paraitinga

recebem o
Programa Receita 

de Sucesso
Empresários do segmen-
to de alimentação fora 
do lar terão programação 
de palestras e receberão 
cartilhas para melhorar 
a gestão dos negócios
O Sebrae-SP fará o lança-
mento do Programa Recei-
ta de Sucesso em abril em 
Taubaté e São Luiz do Pa-
raitinga. O programa tem 
como público-alvo empre-
sários de restaurantes, piz-
zarias, bares, lanchonetes 
e demais estabelecimentos 
do segmento de alimenta-
ção fora do lar, que rece-
berão dicas para melhorar 
a gestão do negócio em 
palestras e cartilhas. Toda 
a programação é gratuita.
O evento de lançamento 
em Taubaté será no dia 2 
de abril, às 18h, na ACIT 
(Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté). Em 
São Luiz do Paraitinga, a 
apresentação do programa 
será no dia 9, às 15h30, 
no Centro Turístico Cul-
tural Nelsinho Rodrigues.
Após o lançamento, os 
empresários das duas ci-
dades poderão acompa-
nhar cinco palestras so-
bre temas como finanças, 
gestão ambiental, recur-
sos humanos, engenharia 
de cardápio, marketing 

de relacionamento e tec-
nologia da informação.
O objetivo do programa 
é oferecer ações que ga-
rantam longevidade, re-
conhecimento e lucrativi-
dade aos empreendedores 
do segmento, tornando-os 
competitivos em um mer-
cado que conta com 1,5 mi-
lhão de empresas no país.
M e t o d o l o g i a 
O material do Progra-
ma Receita de Sucesso 
foi elaborado após dois 
anos de estudos junto a 
estabelecimentos bem su-
cedidos no mercado de 
alimentação fora do lar, 
identificando as práti-
cas positivas de gestão.
O resultado foi a produção 
de um conteúdo prático e 
de fácil aplicação nas em-
presas. O material foi divi-
dido em cinco fascículos, 
abordando os temas “Aten-
dimento”, “Cozinha”, 
“Cardápio”, “Gestão de 
Pessoas” e “Meu Negócio”.
Os empresários que par-
ticiparem das palestras 
e workshops receberão 
as cartilhas, com orien-
tações de aplicação ime-
diata no dia a dia de 
trabalho, incluindo mo-
delos de ferramentas es-
tratégicas e de gestão.
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Emprega São Paulo
oferece mais de 700 
vagas de trabalho na 

região

O programa Emprega 
São Paulo, do Governo 
de Estado, oferece mais 
de 700 vagas de empre-
go no Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. As vagas 
estão concentradas nas 
cidades de São José dos 
Campos, Taubaté, Cara-
guatatuba e São Sebastião.
Em São José dos Cam-
pos, há 30 vagas para tele-
marketing, 30 para técnico 
de enfermagem e 30 para 
auxiliar de enfermagem. 

Em Taubaté, há 22 vagas 
de vendedor, 20 vagas 
de caldereiro e 18 vagas 
de cuidador de idosos.
No litoral, há 10 vagas de 
domésticas em Caraguata-
tuba e em São Sebastião.
Para preencher a vagas, 
é necessário realizar um 
cadastro no site do Mais 
Emprego (http://maisem-
prego.mte.gov.br/) ou 
procurar o PAT de sua ci-
dade com RG, CPF, PIS 
e carteira do trabalho.

Prefeito de Redenção
trabalha para gerar um

futuro melhor às
crianças e adolescentes

2014 o ano em que o país 
para, onde os olhares se 
fixam para o futebol, data 
em que as ruas e casas fi-
cam mais verdes e ama-
relas, é o ano em que o 
coração do brasileiro bate 
mais forte. Um fato histó-
rico, momentos nos quais 
torcemos e gritamos pelo 
mesmo motivo. E, nesse 
contexto de força, união, 
luta pelo mesmo objetivo 
que o povo redencense 
ganhou mais “um campe-
onato”. Nesta quarta-feira 
(19), em uma solenidade 
na Câmara Municipal da 
cidade o prefeito assi-
nou mais um convênio. 
O prefeito e o Presiden-
te do Sesi-SP e da Fe-
deração das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(FIESP), Paulo Skaf, as-
sinaram o convênio Atle-
ta do Futuro. O Programa 
beneficiará 200 crianças 
e adolescentes do muni-
cípio, visando aprimorar 
e orientar os participantes 
com temas relacionados à 
saúde, consumo, meio am-
biente, cultura entre ou-
tros. O programa é dividi-
do em três fases, as quais 
os alunos poderão não só 
apenas participar, mas en-
tender e compreender so-
bre diversas modalidades. 
Na primeira etapa as crian-
ças de 6 a 8 anos, desen-
volveram atividades rela-
cionadas a qualidade de 
vida, interação e sociali-
zação, por meio de jogos 
e brincadeiras lúdicas. 
Na segunda etapa de 8 
a 10 anos, passam a co-
nhecer diversas modali-
dades, e de 11 a 17 anos 
os alunos optam por uma 
modalidade com treinos e 
técnicas específicas. To-
das as etapas são acompa-
nhadas por profissionais.

Estavam presentes na so-
lenidade o prefeito da ci-
dade, o presidente do Se-
si-SP, Paulo Skaf, o diretor 
de Esporte e Qualidade de 
vida do Sesi-SP, Alexan-
dre Plugh, a diretora do 
Sesi-Taubaté Roberta Bor-
rego, os secretários de Es-
porte, Cultura e Educação 
do município, a primeira 
dama Lourdes Morais, os 
vereadores Daniel Pereira, 
Marcos Joel, Paçoquinha e 
Toninho Careca, os alunos 
da escolinha de atletismo 
redencense e convidados.
Durante a solenidade o 
Presidente do Sesi-SP, o 
prefeito da cidade, o se-
cretário de Esporte de 
Redenção da Serra, João 
Carlos Elisiário e alguns 
alunos do atletismo en-
saiaram alguns passos 
da marcha atlética. Se-
gundo Skaf o programa 
é uma grande oportuni-
dade para que crianças e 
jovens pratiquem espor-
tes gratuitamente e de-
senvolvam valores que 
levarão para a vida toda.
“Estou muito feliz com 
mais este passo que todo 
povo redencense con-
quistou hoje. Assinamos 
um convênio relacionado 
ao futebol e atletismo, e 
pelo que tudo indica va-
mos conquistar mais. O 
resultado desta vitória foi 
traçado em uma viagem 
que realizei até Brasí-
lia . Estamos mostrando 
um novo governo, que 
luta e visa pelo bem de 
todo povo redencense.” 
disse o prefeito.
Informações contato@
redencaodaserra.sp.gov.
br ou através do telefo-
ne (12) 3676-1282. Vi-
site nossa página no fa-
cebook www.facebook.
com/municipioredencao .
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