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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Monteiro 
Lobato através da Secre-
taria de Saúde e da Gestão 
Municipal do programa 
Bolsa Família realiza um 
acompanhamento sistemá-
tico das famílias assistidas 
pelo Programa Bolsa Fa-
mília, que é desenvolvido 
em parceria com o Gover-
no Federal. Por isso, a mu-
nicipalidade convoca os 
moradores da cidade con-

templados por esta inicia-
tiva para comparecerem ao 
PSF – Estratégia da Saúde 
da Família entre os dias 
07 a 11 de Dezembro das 
08h00 às 16h00, para fa-
zerem a medição de peso.
Quem precisa ser pesado?
– Crianças de 06 me-
ses a 07 anos de idade;
– Mulheres de 14 anos 
a 44 anos de idade, 
gestantes e nutrizes.

Documentos necessários:
– Documento de identidade;
– Cartão do Progra-
ma Bolsa Família.
O Bolsa Família visa pro-
porcionar melhores con-
dições de vida às famílias 
da cidade em situação de 
pobreza, além da inclu-
são das crianças e jovens 
nas políticas de educa-
ção e saúde, evitando, 
assim, a evasão escolar.

Programa Bolsa Família!
em Monteiro Lobato

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de cozinha, Aju-
dante de motorista, Aten-
dente balconista, Auxiliar 
de compras, Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de de-
pósito, Auxiliar de lavan-
deria, Auxiliar de pessoal, 
Auxiliar financeiro, Açou-
gueiro, Balconista, Balco-
nista de açougue, Carpin-

O taubateano, Marcos 
Antônio de Paula, co-
nhecido como “Coiote”, 
conquistou neste sábado, 
dia 30, o Challenge Inter-
national Championships 
(ILLAM) de Muay Thai, 
em Pouso Alegre (MG).

teiro, Caseiro, Cilindrista 
de borracha, Corretor de 
imóveis, Cozinheiro geral, 
Eletricista de instalações 
de veículos, Empregado 
doméstico nos serviços 
gerais, Fiscal de caixa, 
Fiscal de ônibus, Garçom, 
Instalador de painéis, La-
vadeira, Lavador de veícu-
los, Motorista entregador, 
Oficial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Pas-
sador de roupas em ge-
ral, Prensista de borracha, 
Representante comercial 
autônomo, Serrador de 

Além do campeonato in-
ternacional, “Coiote”, 
que é treinado por Odair 
Vieira, o “Dinamite”, 
possui no currículo os tí-
tulos: Brasileiro (2009 
– Canoas no Rio Grande 
do Sul), Sul Americano 

mármore, Serralheiro de 
metal e Vendedor pracista.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à 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.

(2010 – Jundiaí em São 
Paulo) e Paulista (2011 – 
Jundiaí). O próximo desa-
fio do lutador, que treina 
três vezes por semana, 
além de dar aulas da mo-
dalidade, é em abril de 
2016, na capital paulista.Confira as vagas

atualizadas no
PAT de Caraguá

Taubateano conquista 
cinturão internacional de 

Muay Thai

O FESTIVAL DA VIOLA 
começou em 2006 e a partir 
de então proporciona aos 
pinhalenses e visitantes o 
contato com a tradição cai-
pira, a essência do municí-
pio. O objetivo do projeto 
é o resgate da cultura local 
e a valorização dos artis-
tas da cidade e da região.
Com um formato total-

mente voltado para a cultu-
ra caipira e seus costumes, 
o FESTIVAL DA VIOLA 
proporciona para a popu-
lação a oportunidade de 
conhecer um pouco mais 
a tradição caipira. É um 
evento familiar, onde todas 
as idades se encontram.
Além da valorização da 
música raiz, o Festival é 

um momento de integra-
ção entre os moradores da 
cidade com os turistas que 
buscam a tranquilidade de 
Santo Antônio do Pinhal.
A realização deste evento 
tão importante para o nos-
so município irá colaborar 
efetivamente com o resgate 
de umas das culturas mais 
importantes de nosso país.

IX Festival da Viola de 
Santo Antônio do Pinhal

em Tremembé
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da expressão “dor de cotovelo” se originou na visão de pessoas sentadas 
em bares, com os cotovelos apoiados no balcão, bebendo e chorando a dor de um 
amor perdido. De tanto ficarem naquela posição, as pessoas acabavam ficando com 
dores nos cotovelos. É comum usar essa expressão para designar a frustração pro-
vocada por ciúme ou pela tristeza causada por uma decepção amorosa.
***
Estudos realizados para compreender os efeitos dos torpedos SMS comprovaram 
que eles exercem influências negativas sobre a habilidade de interpretar e memori-
zar palavras. Aqueles que são viciados em enviar esse tipo de mensagem são menos 
capazes de aprender o significado de novas palavras. Por outro lado, os que têm 
o hábito de ler livros, revistas e jornais, são mais capazes. Estudantes universitá-
rios foram questionados respeito dos seus hábitos de leitura, incluindo mensagens 
de texto e, apresentou-se várias palavras, tanto reais quanto fictícias. A idéia das 
mensagens instantâneas é que elas encorajam uma linguagem mais livre, mas os 
estudos mostram que isso é um mito.
***
Festejar a data em que a pessoa completa mais um ano de vida não é um costume 
existente em todo mundo. No Vietnã, por exemplo, essa comemoração não aconte-
ce na data do nascimento das pessoas, mas no Ano Novo, de maneira coletiva. As 
festas de aniversário surgiram no Ocidente. Os antigos romanos já comemoravam o 
dia do aniversário de uma pessoa conhecido como “dies soltiemnis natalis”. Os bo-
los de aniversário apareceram na Grécia, quando os adoradores de Artemis, a deusa 
da fertilidade, passaram a oferecer no seu templo, um preparado de mel e pão, no 
formato de uma lua (daí também a expressão “lua de mel”). As velas colocadas em 
cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as pessoas acredi-
tavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até o Céu, além de proteger 
o aniversariante dos espíritos maus e garantir sua proteção para o próximo ano.

Humor

O cliente chama o garçom e diz:
- Garçom, tem uma mosca no meu prato!
E o garçom, distraído:
- E quantas moscas o senhor pediu?
***
O menininho chegou à padaria e perguntou para o padeiro:
- Moço, tem pão de ontem?
- Tem sim,
- Bem feito, quem mandou fazer muito?
***
A esposa conversa com o marido e diz:
- Você tem que dizer ao nosso filho pra não se casar com aquela menina!
O marido responde:
- Não digo nada! Quando foi a minha vez ninguém me avisou!
***
A menina fazia a lição de geografia em seu quarto, enquanto o pai distraído na lia 
seu jornal. Nisso a menina tem uma dúvida e pergunta:
- Pai onde fica o Cristo Redentor?
- Pergunta à sua mãe. Respondeu o pai. Ela é que guarda tudo aqui em casa.
***
No chá das 17 horas, as duas amigas conversavam:
- O meu marido me disse hoje de manhã que eu sou a oitava maravilha do mundo. 
- É mesmo? E o que foi que você respondeu?
- Eu pedi pra ele se livrar das outras sete!
***
Um bêbado pergunta ao outro bêbado:
- Você sabe contar?
- Sei.
- O que vem depois de 51?
- Uma rodelinha de limão!

Mensagens

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo pra viver 
do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como 
aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas, As primeiras, ele chupou 
displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói até o bagaço. Já não tenho 
tempo para lidar com mediocridades. Inquieto-me com invejosos tentando destruir 
quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, 
para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. 
Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas impuras, apesar da ida-
de cronológica. As pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo 
tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente essência, minha alma tem 
pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de gente hu-
mana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos, 
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua moralidade. Só há que 
caminhar perto das coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida vale a pena. 
Para mim basta o essencial.

Pensamentos, provérbios e citações  
Cada macaco no seu galho.

Lembre-se sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer.

A fé é instinto da ação.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.

A Prefeitura de Taubaté 
entrega na próxima ter-
ça-feira a UBS (Unidade 
Básica de Saúde) Mais 
do Parque Três Marias. A 
unidade, conhecida como 
UBS Mais Fazendinha, 
é a primeira do municí-
pio a agregar o atendi-
mento da rede de atenção 
básica a consultas com 
especialistas. Também 
será oferecido no local, 
de forma descentralizada, 
atendimento odontológico 
especializado. A unidade 
vai descentralizar o aten-
dimento da Policlínica. 
Especialistas nas áreas de 
dermatologia, endocrino-
logia, cardiologia, orto-

pedia e geriatria integram 
o quadro de profissionais 
da unidade. Na área de 
odontologia, serão dois 
clínicos e um especialista. 
A equipe de atenção bási-
ca é formada por gineco-
logista, pediatra, clínico 
geral e demais profissio-
nais de saúde, como en-
fermeiros e técnicos de 
enfermagem. Com o início 
das operações do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência) re-
gional, previsto para mar-
ço de 2016, a UBS Mais 
contará com uma ambu-
lância no local para apoio 
às ocorrências. Foram 
inauguradas até o momen-

to 18 unidades de Pamo e 
três de ESF.  As obras fa-
zem parte da reorganiza-
ção do sistema de saúde 
do município, que está em 
processo de reestruturação 
completa, com investi-
mentos próprios, do Esta-
do e da União. As obras da 
UBS Mais começaram 
em 2014 e custaram R$ 
2,16 milhões. O pré-
dio conta com 26 salas 
e está instalado em uma 
área de 1.300 m². Servi-
ço Entrega da UBS Mais 
do Parque Três Marias
Dia:  1 de dezembro
Horário: 10h
Endereço: Rua 31, nº 
50 - Parque Três Marias

Prefeitura inaugura UBS 
Mais do Parque Três Maria

Nesta terça, 1º, acontece à 
reinauguração do Centro 
Cultural Antônio Mendes 
da Silva “Toninho Men-
des” com a exposição “Re-
ligiosidade e tradições por 
Toninho Mendes”, às 20h. 
A mostra ficará vigente do 
dia 1º a 11 de dezembro. 
Toninho Mendes iniciou 
seus trabalhos artísticos 
aos 18 anos como segui-
dor de Mestre Justino, 
considerado por Toninho, 
o “Portinari do Vale”. 
Após o falecimento de 
Justino, Toninho ficou 
responsável por restaurar 
suas obras nos prédios da 
Prefeitura de Taubaté e 
expôs seus trabalhos em 

todo o país. Autor de oito 
livros, Mendes faleceu 
em abril de 2014, aos 66 
anos, vítima de leucemia. 
O evento 
homenageia ainda o tauba-
teano Carlos Herglotz, que 
possui exposições em im-
portantes locais como o 
Museu de Arte do Parla-
mento e o Museu de Arte 
Sacra, ambos na capital 
paulista, com obras que 
retratam o Vale do Paraí-
ba. Márcio Carneiro, Bob 
Nascimento, Solange Sol, 
Bispo entre outros artis-
tas e idealizadores tam-
bém receberão honrarias. 
O horário de visitação é 
de segunda a sexta, das 

9h às 19h, e aos finais de 
semana, das 9h às 15h. 
A entrada é gratuita. O 
Centro Cultural fica na 
Praça Coronel Vitoriano, 
nº 1 - Centro. Serviço:
Abertura da exposição 
“Religiosidade e tradi-
ções por Toninho Mendes”
Data: terça-feira, 1º 
de dezembro de 2015
Horário: 20h
Local: Centro Cul-
tural Antônio 
Mendes da Silva 
“Toninho Mendes”
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, nº 1 - Centro
Visitação: Segunda a sex-
ta, das 9h às 19h, e fins 
de semana, das 9h às 15h.

Centro Cultural é reinaugurado
com exposição de Toninho 

Mendes em Taubaté

Para evitar transtornos à 
população e aos comer-
ciantes no período de com-
pras de Natal, a Prefeitura 
de Taubaté decidiu adiar o 
cronograma de pavimenta-
ção das ruas do centro da 
cidade. A decisão também 
foi motivada pela previsão 
de chuvas durante este pe-
ríodo, o que atrapalharia 

a execução dos serviços. 
Com isto, a pavimentação 
asfáltica deve ser retoma-
da nas primeiras semanas 
de janeiro, período de fé-
rias escolares e de tráfego 
reduzido de veículos. Até 
o momento, já foram re-
cuperadas as ruas Urbano 
Alves Pereira, Marquês 
do Herval, Pedro Costa e 

a avenida Marechal Deo-
doro.  Ainda vão receber 
os serviços as ruas Barão 
da Pedra Negra, Quin-
ze de Novembro, Souza 
Alves, Jacques Félix e 
Chiquinha de Matos. A 
recuperação asfáltica é 
executada por administra-
ção direta. Os investimen-
tos são de R$ 2 milhões.

Prefeitura de Taubaté
adia pavimentação
de ruas no centro
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 25/11/2015 e 25/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 152, Termo nº 6175
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON PIRES e MIRIELE FERNANDA LEMES, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Có-
digo Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 9 de janeiro de 1985, de pro-
fissão autônomo, estado civil solteiro, residente na na Rua José Julio da Cruz, nº 21, Parque 
Novo Mundo, nesta cidade, filho de DIONIZIO PIRES, falecido em Tremembé/SP na data 
de 18 de dezembro de 1989 e de LOURDES ROSA PIRES, 76 anos, nascida na data de 27 
de novembro de 1938, residente em Tremembé/SP, natural de São Luiz do Paraitinga/SP. 
Ela é natural de Tremembé - SP, nascido a 5 de janeiro de 1991, de profissão autônoma, es-
tado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ CARLOS 
LEMES, 55 anos, nascido na data de 5 de setembro de 1960, residente em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA LEMES, 50 anos, nascida na data de 
17 de maio de 1965, residente em Tremembé/SP, natural de Delfim Moreira/MG. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado 
em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 25/11/2015.

Tremembé, 27 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 27/11/2015 e 27/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 153, Termo nº 6176
Faço saber que pretendem se casar CRISTIANO RAFAEL SANTOS DA COSTA e FER-
NANDA MAYUMI TANGI, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 
10 de abril de 1986, de profissão engenheiro mecatrõnico, estado civil solteiro, residente na 
na rua Quirico Azzolini, nº 405 , nesta cidade, filho de BENEDITO RUFINO DA COSTA 
FILHO, 63 anos, nascido na data de 10 de março de 1952, residente em Taubaté/SP, natural 
de Lambari/MG e de MARIA ZELIA DOS SANTOS COSTA, 63 anos, nascida na data 
de 24 de outubro de 1952, residente em Taubaté, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascido a 1 de maio de 1987, de profissão assistente administrativa, estado 
civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de MARIO SUSSUMU 
TANGI, 61 anos, nascido na data de 22 de junho de 1954, residente em Marília/SP, natural 
de Presidente Wenceslau e de SONIA APARECIDA BELLIA, 57 anos, nascida na data de 
17 de novembro de 1958, residente em Taubaté/SP, natural de Monte Alto/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado 
em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 27/11/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 153, Termo nº 6177
Faço saber que pretendem se casar RENATO CESAR CASTELLI e RENATA MARIA 
DERRICO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 
3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido a 28 de fevereiro 
de 1984, de profissão médico, estado civil solteiro, residente na na rua Clara Nunes, nº 146, 
Campos do Conde I, nesta cidade, filho de MARIO EDUARDO CASTELLI, 57 anos, nas-
cido na data de 30 de julho de 1958, residente em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP 
e de MARCIA CECILIA CASTELLI, 57 anos, nascida na data de 3 de novembro de 1958, 
residente em São Paulo/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido 
a 10 de janeiro de 1988, de profissão advogada, estado civil solteira, residente na no mesmo 
endereço do contraente, filha de ANTONIO CARLOS DERRICO, 53 anos, nascido na data 
de 6 de abril de 1962 e de THELMA MARIA APARECIDA LOPES, 53 anos, nascida na 
data de 26 de abril de 1962, residentes em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado 
em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 27/11/2015.

Tremembé, 27 de novembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

R e p r e s e n t a n t e s 
da Secretaria de 
Educação e Cultu-
ra, da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
participarão do en-
cerramento do Pro-
grama Estrada para a 
Cidadania, que foi 
desenvolvido em 
36 escolas da Rede 
Municipal de Ensi-
no, em parceria com 
a CCR Nova Dutra.
O evento ocorrerá na 
terça (01), às 15 horas, 
no Clube 500, em Gua-
ratinguetá. Também 
estarão presentes no 
evento as gestoras da 
Casa Verde e da Esco-
la Municipal Professor 
Orlando Pires, 
acompanhadas por 
duas professoras. 
Neste ano, os partici-
pantes apresentarão 
durante o evento pro-
jetos relacionados à 
Educação no Trânsito, 
tema tratado com os 
professores e alunos 
de 4º ano, e Educação 
Ambiental, tema tra-
tado com os professo-
res e alunos de 5º ano. 
A escola Orlando Pi-
res levará um proje-
to sobre os animais 
que também foi des-
taque na Mostra de 
Melhores Práticas.

Pinda
participa de

encerramento 
de programa 

sobre
cidadania

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba assinou um 
termo de adesão com a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico do Es-
tado de São Paulo para que 
a cidade receba cursos de 
qualificação do Programa 
Via Rápida. O primeiro 
curso a ser disponibilizado 
no município é o de panifi-
cação e os interessados po-
dem se inscrever pelo site 
www.viarapida.sp.gov.br.
Para se inscrever é neces-
sário ter no mínimo 16 
anos e aguardar a convo-
cação que será feita pela 
coordenadoria do Progra-
ma Via Rápida. Após a 

convocação, o munícipe 
deverá comparecer à Etec 
João Gomes de Araújo 
para efetivar a matrícula. 
A ETEC - João Gomes 
de Araújo -  do Centro 
Paula Souza é a respon-
sável pelos cursos ofe-
recidos pelo Programa 
Via Rápida no município.
Os cursos estão sendo dis-
ponibilizados no municí-
pio devido ao empenho 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, que buscou a 
parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo.
Os alunos terão aulas prá-

ticas e teóricas, o curso 
será oferecido nos perí-
odos da manhã, tarde e 
noite e todos receberão 
certificados. As aulas te-
rão início nesta sexta-feira 
(27) e seguem até o dia 
18 de dezembro. As ati-
vidades serão na carre-
ta que estão no estacio-
namento da Prefeitura.
O curso tem por objetivo 
proporcionar qualifica-
ção profissional na pro-
dução de pães, de acor-
do com as normas de 
segurança e higiene no 
trabalho, utilizando vá-
rios tipos de materiais, 
equipamentos e utensílios.

Pinda recebe curso de 
panificação da

Via Rápida
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A partir desta semana, 
a Prefeitura de Taubaté 
amplia em mais 30 o nú-
mero de sentenciados do 
regime semiaberto que 
atuam em frentes de tra-
balho no município. Com 
isto, o programa de res-
socialização passa a con-
tar com 150 detentos do 
Pemano (Presídio Edgard 
Magalhães Noronha).
Entre os serviços desem-
penhados estão reformas 

gerais, capina e limpeza 
de praças, recuperação de 
quadras esportivas, servi-
ços em veículos, pintura de 
muros dentro do programa 
antipichação, manutenção 
de cemitérios e preparação 
de alimentos, entre outros. 
A ampliação das frentes de 
trabalho ocorre em função 
do sucesso do programa, 
criado por meio de um 
convênio em 20 de março 
deste ano, entre a prefei-

tura e a Funap (Fundação 
Prof. Dr. Manoel Pedro 
Pimentel), empresa ligada 
ao governo estadual que 
atua na inclusão social de 
detentos. Até então, 120 
detentos atuavam nas fren-
tes de trabalho. A cada três 
dias de trabalho, o preso 
diminui um dia da pena. 
Os sentenciados também 
recebem três quartos de 
um salário mínimo pela 
prestação dos serviços.

Prefeitura Taubaté
amplia frente de trabalho 

com detentos do semiaberto

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé, 
irá promover um bingo 
beneficente no dia 05 de 
dezembro, a partir das 19 
horas, na Antiga Estação 
da Praça Geraldo Costa. 
Essa ação, faz parte do 1º 
Natal Solidário que terá o 
tema “A solidariedade é 
o amor em movimento”.
Quem comprar um en-
velope com três cartelas, 
pelo valor de R$15,00, 
terá a chance de concorrer 
a uma bicicleta, um micro
-ondas e uma Moto Hon-
da 125cc Zero Km, além 
das rodadas extras com 

premiação em dinheiro.
Os prêmios foram ad-
quiridos através de uma 
contribuição financeira 
realizada entre secretários 
municipais, coordenado-
res e prefeito municipal.
“Essa ação tem como ob-
jetivo promover a assis-
tência, resgatando a magia 
do natal, de solidarieda-
de, compaixão, amizade, 
respeito as famílias mais 
carentes de nosso muni-
cípio, quebrando alguns 
paradigmas de baixa es-
tima para aqueles que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social.”, 

declarou a presidente da 
entidade, Andrea Vaqueli.
Toda renda arrecadada será 
revertida na compra de 
brinquedos para crianças 
carentes de nossa cidade.
Quem quiser colaborar 
com o evento ou adquirir 
as cartelas para o bingo 
beneficente pode procurar 
o Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé, que 
fica na Rua José Monteiro 
Patto, 325 – Jardim Bom 
Jesus. O atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. Mais informa-
ções pelos telefones (12) 
3674-3910 e 3674-3660.

Prefeitura de Tremembé 
realiza bingo beneficente 

para arrecadar brinquedos 
para crianças carentes

Processo de organização dos 
empreendimentos solidários 
conta com o apoio da Prefei-
tura de Ubatuba. O SUP Eco-
lógico e a Associação de Re-
ciclagem do Coco Verde e de 
Catadores de Materiais Re-
cicláveis de Ubatuba (Coco 
e Cia.) são dois dos empre-
endimentos que integraram 
a delegação de Ubatuba que 
participou do 4º Seminário 
sobre Economia Solidária e 
Congresso da Unisol – Cen-
tral de Cooperativas e Em-
preendimentos Solidários, 
realizado em São Paulo, entre 
os dias 25 e 27 de novembro.
Ambos trabalham em coope-
ração para gerar não apenas 
renda de forma colaborativa, 
como também conhecimen-
to, saúde e desenvolvimento 
sustentável.O SUP Ecológi-
co foi idealizado por Marce-
lo Salada há dois anos com a 
idéia de fazer canoas de PET. 
“Comecei a pesquisar e vi 
que era possível fazer o SUP 
(prancha de stand up padd-
le) de pet reciclado. Um pri-
meiro grupo se formou mas 
não avançou porque dois dos 
parceiros não se interessa-
ram por agregar mais gente 
e trabalhar de forma colabo-
rativa, na lógica da solida-
riedade”. Marcelo ampliou 
os contatos e, com apoio de 
novos parceiros, como Be-
thania Souza Santos, come-
çou a conectar outras áreas 
de maneira transversal, com-
binando educação ambien-
tal, reciclagem e geração de 
renda.“Juntamos com os ca-
tadores, pessoal da educação 
física, do yoga, profissionais 
da biologia e cada vez mais 
expandimos a iniciativa”. 
Bethania explica que, além 
de tudo, o projeto fomenta 
novos talentos e descentrali-
za a prática do stand up pa-
ddle. “Damos aulas gratuitas 
de SUP para a comunidade 
que, em contrapartida, nos 

doa garrafas PET e outros 
materiais para o trabalho”. 
Gilda conta que estudou Nu-
trição e que, como parte de 
seu trabalho de conclusão de 
curso, construiu a proposta 
da reciclagem do coco verde. 
Daí veio a idéia de montar 
uma cooperativa.O encon-
tro com o SUP aconteceu na 
praia, por acaso. “Em 2014, 
vi o Salada com a prancha 
de PET, perguntei o que era 
aquilo e começamos a trocar 
idéias sobre a proposta da 
cooperativa de reciclagem. 
E ele contou que a fibra do 
coco poderia ser útil na pro-
posta do SUP”. Apoio da 
Prefeitura Os processos fo-
ram caminhando de manei-
ra paralela mas em diálogo. 
Nesse meio tempo, sempre 
contaram com o apoio da 
Prefeitura de Ubatuba. No 
caso do SUP, a primeira ação 
mais ampla de divulgação 
do projeto, de exposição das 
pranchas construídas com o 
material reciclado e de deba-
te com estudantes foi durante 
o Festival da Mata Atlântica. 
“Esse foi o momento de mo-
bilização, de início oficial”, 
contam Marcelo e Bethania.
Já a associação de catadores 
se formalizou e estabeleceu 
parceria com a Prefeitura 
para trabalhar ativamente na 
coleta e separação de mate-
riais recicláveis no Centro 
de Triagem.O grupo inte-
grado por cerca de 15 cata-
dores, a maioria mulheres, 
também se filiou ao Movi-
mento Nacional de Catado-
res. “Recolhemos todos os 
tipos de materiais”, conta 
Gilda, que preside a asso-
ciação e que, em um futuro 
próximo, quando estiverem 
mais estruturados, espe-
ra poder também trabalhar 
com a reciclagem do coco. 
Ao fazer o trabalho de reci-
clagem, a cooperativa chama 
atenção da sociedade para a 

necessidade de que cada um 
pense não apenas no con-
sumo, mas no destino final 
do que consome, bem como 
valorize o trabalho dos ca-
tadores. Fabiana Miranda, 
da secretaria de Meio Am-
biente, explica que grandes 
geradores de resíduos, ou 
seja, aqueles que produzem 
mais de 200 litros por dia, 
como comércios e condomí-
nios, têm a obrigação de dar 
um destino a seus resíduos 
como, por exemplo, enviá
-los à associação de recicla-
gem. “Essa não é uma tare-
fa apenas do poder público, 
mas de toda a sociedade”.
Ubasol como espaço de en-
contro e articulação. O reen-
contro entre os dois grupos 
aconteceu em agosto, em 
uma reunião com a Unisol e 
no processo de articulação da 
rede Ubasol de economia so-
lidária. A partir daí, os grupos 
estão trabalhando de maneira 
próxima, reforçando um ao 
outro. Os resultados econô-
micos também começam a 
surgir e são inseparáveis do 
trabalho de conscientização. 
No caso do SUP Ecológico, a 
1ª prancha foi vendida recen-
temente, durante a 6ª Etapa 
de Stand Up Paddle, realiza-
da no Rio de Janeiro, como 
parte da “Campanha Mar 
sem lixo, Mar da Gente”. Já 
a associação de catadores fez 
uma primeira venda de ma-
teriais coletados que permite 
dar continuidade ao trabalho 
conjunto. Bethania finaliza: 
“Nossa idéia é principalmen-
te ensinar todo mundo a fazer 
prancha, fomentar o coletivo, 
a reciclagem e a economia 
solidária”. No Congresso da 
Unisol, Roberto Marinho, da 
Secretaria Nacional de Eco-
nomia Solidária, destacou: 
“A cooperação é um está-
gio avançado da consciên-
cia humana e é hoje a única 
saída para o planeta Terra”.

Associação de catadores e 
SUP Ecológico são

exemplo de economia
solidária em Ubatuba

A primeira Festa da Ba-
nana do Cores & Sabores 
aconteceu nos dias 20, 
21 e 22 de novembro no 
Mercado Municipal de 
São Bento do Sapucaí. 
Através da Prefeitura – 
Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento, mais 
os participantes do pro-
jeto Cores & Sabores, foi 
realizado um evento com 
muito carinho e dedicação 
que teve como objetivo 
principal valorizar o que 
há de melhor na Estância 
Climática sambentista.
Dentre os muitos pratos 
deliciosos e lindos artesa-
natos relacionados à ba-
nana, o evento teve início 
com o “pé direito” atra-
vés de uma bênção com 
o Pároco do município. 
Posteriormente iniciou-se 
as muitas manifestações 
culturais que remeteram 

as raízes da Serra da Man-
tiqueira, como: Moda de 
Viola; Congada; Catira; 
Forró e Dança. Além das 
apresentações, a festa 
trouxe ainda o Concurso 
da Banana, que elegeu o 
“Cacho de Banana Mais 
Pesado” – Seu Tião Mi-
guel, e o “Despencador 
Mais Rápido” – Edgar (1º 
lugar), Rogério (2º lugar) 
e Alexandro (3º lugar).
Durante os três dias de fes-
ta houve a circulação de 
muitas pessoas no espaço 
do evento, desde muníci-
pes a visitantes, onde to-
dos puderam conhecer, se 
encantar, comprar, dançar, 
se divertir e muito mais.
A Secretaria Muni-
cipal de Turismo e 
Desenvolvimento e o 
projeto Cores & Sabores 
agradece imensamente a 
participação da população 

e visitantes; bem como o 
apoio e colaboração dos 
produtores e do comér-
cio local; CATI de São 
Bento do Sapucaí; SE-
NAR-SP; empresa de som 
JBL Eventos e Secre-
taria de Obras e Ser-
viços Municipais.
Agradece também a par-
ticipação das estrelas da 
festa, que enriqueceram 
o evento com seus pre-
ciosos talentos: “Dupla 
Seu João e Dona Maria”; 
“Campobello e Compa-
nheiro e seus amigos da 
Catira”; “Zé Gonçalves 
e Zé Granato”; “Gru-
po Balancê”; “Congada 
da Dona Luzia”; “Trio 
Anália, Marcão e Fer-
nando” e “Dupla de For-
ró João Márcio e Marli”.
A Festa foi um sucesso. 
Ano que vem tem mui-
to mais. Não percam!

1ª Festa da Banana do Cores 
& Sabores é um sucesso e já é 
aguardada para o ano que vem


