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O Programa Félix da Uni-
med de Taubaté desde sua 
implantação em 2007 for-
mou 471alunos com ida-
des entre 8 a 16 anos, o 
projeto tem como objetivo 
a inclusão digital de crian-
ças e adolescentes que não 
tem acesso à tecnologia 
sem custos para os alu-
nos. O programa consiste 
em oferecer gratuitamente 
curso de informática atra-
vés do ensino e a prática 
para os jovens carentes, 
as aulas são divididas em 
cinco módulos: introdução 
a informática, processador 
de textos, planilha eletrô-

Os interessados podem 
se inscrever até o dia 31 
de agosto. Estão abertas 
inscrições para o Proces-
so Seletivo na Prefeitura 
de Cachoeira Paulista. As 
vagas em oferta são para 
o preenchimento de caros 
de Agente de Combate de 

nica, apresentação eletrô-
nica e internet. Por oito 
anos o projeto ministrou 
aulas para crianças e ado-
lescentes no Projeto Espe-
rança, localizado no bairro 
Sônia Maria, no entanto, a 
16ª formatura contou ape-
nas com 11 jovens, apon-
tando que houve um es-
gotamento na demanda no 
local. Para continuar pro-
porcionando conhecimen-
to aos jovens carentes o 
setor de Responsabilidade 
Social da Cooperativa fir-
mou nova parceria com o 
Projeto Hapet, que iniciou 
as aulas de informática bá-

Endemias e Agente Co-
munitário de Saúde (PSF) 
na Secretaria de Saúde 
do município. De acordo 
com o edital publicado, 
as inscrições para este 
Processo Seletivo vão ti-
veram início no dia 10 e 
vão até o dia 31/08 e cus-

sica no dia 05 de agosto, 
com 34 alunos já matricu-
lados. O local oferece, ain-
da, cursos como aulas de 
teatro, inglês, dança, além 
de assistência social, psi-
cológica, dentre outros. O 
Projeto Hapet, também co-
nhecido como Associação 
Projeto Esperança, Crian-
ça e Família tem sede na 
Estrada Municipal José 
Candido de Oliveira, n.º 
3.200, Chác. Ingrid (Estra-
da do Barreiro) em Tauba-
té. Os interessados devem 
ligar para (12) 3622-2905 
ou enviar e-mail para pro-
jetohapet@hotmail.com.

tam R$ 30,00. Os salá-
rios oferecidos são de R$ 
1.014,00. O edital com 
as informações comple-
tas acerca deste Processo 
Seletivos podem ser con-
feridas no site da Pre-
feitura: www.cacho-
eirapaulista.sp.gov.br. 

Projeto Félix há 8 anos 
proporcionando

inclusão digital em 
Taubaté

Abertas inscrições para
Processo Seletivo da

Prefeitura de Cachoeira Paulista

O ciclista Antonio Garne-
ro, mais conhecido como 
Pipo, é o novo integrante 
da Equipe de Ciclismo de 
Taubaté. O atleta conquis-
tou o Campeonato Bra-
sileiro de Resistência no 
ano passado, considerado 
o título máximo da moda-

lidade no país. O primei-
ro compromisso do novo 
integrante com a equipe 
taubateana será o Tour do 
Rio de acontece de 25 a 
30 de agosto. Atualmente, 
Taubaté lidera o Ranking 
Nacional por Equipes. Já 
Pippo comemora a pri-

meira convocação para a 
Seleção Brasileira de Es-
trada. “Estou muito con-
tente com a mudança para 
Taubaté e extremamente 
confiante no futuro com 
a equipe, que já lidera o 
ranking nacional e tem 
muito para crescer. Quero 
fazer parte desse desen-
volvimento”, diz. A equipe 
tem o apoio da Prefeitura 
de Taubaté, por meio da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, e é patrocinada por 
ValGroup, Arroz e Feijão 
Tárumã, Comevap, DHF 
Quality, Zezinho Mate-
riais Para Construção, JL 
Indústria de Peças Técni-
cas, Colégio Cotet, Mauro 
Ribeiro Sports, Integral 
Médica e Desafius Sport.

Equipe de Ciclismo de 
Taubaté apresenta novo 

integrante

O Senac Taubaté realiza na 
próxima semana um even-
to gratuito intitulado “Diá-
logos da Fotografia 2015”. 
O objetivo do encontro é 
apresentar as perspectivas 
do mundo da fotografia, na 
visão de alguns fotógrafos 
da região do Vale do Pa-
raíba. Na terça-feira (18), 
das 19h às 21h, o evento 
terá a presença de Nando 
Siqueira - fotógrafo que 
atua na área de eventos, 
com mais de 500 casa-
mentos registrados, e Lu-

ciano Coca - fotojornalista 
com serviços prestados a 
empresas como: Embraer, 
CCR NovaDutra, Novelis, 
Estadão, Agência Estado, 
entre outras. Eles vão fa-
lar sobre as dificuldades e 
desafios da profissão. Na 
quinta-feira (20), have-
rá uma palestra intitulada 
“Newborn e Gestantes - 
tendências do mercado”, 
a partir das 19h. A palestra 
será apresentada as pos-
sibilidades de atuação no 
segmentos e será minis-

trada por Laura Maren-
go - fotógrafa especialista 
em gestantes, newborn e 
acompanhamento infantil. 
Na sexta-feira (21), acon-
tece o Workshop Digipix, 
mostrando uma maneira 
criativa de apresentar o 
seu portfólio orientada por 
Daniela Santana - coorde-
nadora de Produto Pleno e 
responsável por ministrar 
palestras e treinamentos 
sobre os produtos e sof-
twares da Digipix. Além 
disso, haverá uma exposi-
ção fotográfica com fotos 
dos ex-alunos dos cursos 
de Formação Básica em 
Fotografia no local, será 
aberta ao público e sem 
necessidade de inscrição. 
Essa é a 6ª edição do Di-
álogos da Fotografia. Para 
participar, basta acessar o 
site sitesp.senac.br e rea-
lizar a inscrição. O Senac 
Taubaté fica na Rua Nel-
son Freire Campello, 202 - 
Jardim Eulália. Mais infor-
mações (12) 2125-6099.

Senac Taubaté realiza 
evento gratuito de

fotografia

O governo promoveu um 
replanejamento para cus-
tear os investimentos para 
alunos cadastrados no 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies). De 
acordo com os cálculos,a 
meta é reduzir em 32% o 
subsídio por aluno. Na vi-
são do governo, esse valor 
depende da quantidade 
de vagas em oferta, além 
de outros índices e variá-
veis que influem no pla-
nejamento e na economia.
O Fies é o programa do 
Ministério da Educação 
que custeia o ensino su-
perior em instituições de 
ensino privadas. Enquan-
to no modelo antigo, o 

Tesouro Nacional paga-
va subsídio de R$ 57,9 
mil por  estudante, com 
o novo modelo, cada alu-
no receberá  R$ 43,1 mil 
em média. Ainda assim, 
não há estimativas sobre o 
volume total de subsídios 
a serem pagos no futuro.
O Ministério do Planeja-
mento coordenou o grupo 
de trabalho para remo-
delar o programa e ale-
ga que agora o Fies tem 
bases fiscais sustentáveis 
e pode focar aqueles uni-
versitários que realmen-
te precisam dos recursos. 
Para chegar a esse cálculo 
de redução do incentivo, 
o grupo fez simulações 

levando baesando-se na 
taxa de captação do Te-
souro Nacional pela Selic 
atual e o custo do finan-
ciamento no longo prazo 
atrelados a valores atuais.
Manoel Pires, chefe da 
Assessoria Econômica 
do Planejamento e um 
dos responsáveis pela re-
modelação do Fies, crê 
que a redução do subsí-
dio foi substancial e fará 
muita diferença nos flu-
xos fiscais de pagamen-
to do programa. Pires 
acredita que, ao anunciar 
o novo modelo do Fies, 
estudantes e instituições 
tiveram dissipadas mui-
tas dúvidas e incertezas.

Governo reduz em 32% 
subsídio para alunos do Fies
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Curiosidades

A ulmaria sempre foi utilizada para aliviar dores e febres. Quando a Bayer produziu 
a fórmula de um produto simular ao salicilato extraído da planta, o acetilsalicilato, 
reconheceu seu valor dando ao produto o nome de Aspirina, derivado do antigo 
nome botânico da ulmaria, spiraca ulmaria.
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes na Idade Média. No 
século 16, uma princesa indiana, Ana Maria de Nerola, descobriu que o azeite ex-
traído de suas flores e o empregou como perfume. Hoje em dia o “azeite de nerola”, 
como passou a ser chamado, alcança preços proibitivos.
***
Hipócrates, pai da Medicina, dividiu todos os alimentos e ervas em categorias de 
acordo com suas qualidades fundamentais: quentes, frios, secos e úmidos. Confor-
me ele, manter o equilíbrio entre todos eles, fazer exercício abundante e respirar ar 
puro, era essencial para desfrutar uma boa saúde.
***
Há muitas ervas, extremamente benéficas, que foram utilizadas na alimentação e 
que hoje não são usadas. Exemplo disso é a “serralha”, outrora usada em saladas e 
a “tanchagem” que, além de ser um ótimo antiinflamatório, no período colonial fa-
zia parte da feijoada preparada pelos escravos. Hoje essas plantas são consideradas 
pragas de pastos e jardins.

Humor

Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido!
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do far-
macêutico então ele diz:
- Oh! Desculpe, não sabia que a senhora trazia a receita...
***
Quatro compadres mineirinhos costumavam ir pescar a vários anos juntos. Só que 
este ano, a mulher do Tião bateu os pés e disse que ele não ia e pronto. Ele ficou 
muito brabo e ligou para os companheiros dizendo que não poderia ir à pesca este 
ano. Dois dias depois, os companheiros chegaram à beira do rio e quem estava lá, 
já com a pescaria toda arrumada? Tião, em pessoa! Os companheiros intrigados, 
perguntaram:
- Uai Tião! Você disse que não vinha mais, que a patroa não tinha deixado... O que 
aconteceu?
E o Tião explica:
- Bem é simples... Ontem, ela acabou de ler um livro e aí me levou pro quarto... Lá 
tinha duas algemas e duas cordas em cima da cama... Aí, ela mandou eu algemá-la 
e amarrar-la. Aí, ela falou desse jeito:
- Agora você faça o que quiser...
- Então não pensei duas vezes, sô... Peguei minhas tralhas e vazei...

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação despren-
dida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As 
generosidades nos impedem de ver o que é único e individual.
***
Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, 
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se encantar 
com a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem 
medo nem culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar 
a vida à nossa própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e ex-
perimentar todos os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio 
é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo 
novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida 
da gente chama-se “presente”, também conhecido como “agora” ou “já” e tem a 
duração do instante que passa.

Pensamentos, provérbios e citações

O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Prefiro ser um bêbado conhecido a uma alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
O ideal é ser feliz e não perfeito.
Matar um leão por dia é fácil, difícil mesmo é desviar das antas.
Falar de sexo é falar de amor.
Seja fiel com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Não procure o bem estar sem que se esforces para estar bem.
Tudo na vida é uma questão de mera interpretação.
O amor é igual ao pirulito, começa no doce e acaba no palito.
Só a humildade é o que faz o homem de bem.

MISCELÂNEA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP

Extrato
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 37/2015

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015

Tipo: Maior oferta
Objeto: Outorga de Permissão de Uso, a título precário, oneroso 
e intransferível, DE ÁREA PÚBLICA, constituída de duas partes 
sendo: uma área com 7,00 m2 (sete metros quadrados) e uma 
área com 8,00 m2 (oito metros quadrados), conforme croqui do 
anexo VI do Edital; Permissão de uso da área-2: destinada a Ins-
talação de três sanitários, sendo um feminino, um masculino e 
um PNE (banheiros químicos).
Localização: Estrada de acesso ao Baúzinho, km 3,4, bairro do 
Paiol Grande, dentro da área denominada “Monumento Natural 
Estadual Pedra do Baú -MoNa”, no Município de São Bento do 
Sapucaí, Estado de São Paulo
Objetivo: destina-se especificamente para a manutenção e ex-
ploração comercial de unidade de equipamento de alimentação 
–Serviço Ambulante de Alimentação –Código CNAE: 5612-1/00, 
através de trailer ou container, com a metragem máxima de 2m 
x 3,5.
Dispositivos legais: Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal nº 
2815/2015
Data da realização: 14/09/2015 - Local: Sala da Administração, 
sito à Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511, Jardim Santa Te-
rezinha
Horário: 09h00
Este Edital e seus anexos estará à disposição na íntegra a todos 
os interessados, no site: saobentodosapucai.sp.gov.br – link: li-
citações
Ildefonso Mendes Neto – Prefeito Municipal
Fernando Carlos de Oliveira-Presidente da Comissão Especial de 
Licitação

COMUNICADO DE INTERESSE PÚBLICO

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PELO 
MUNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SP

Local: CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO DE 
MATTOS BARROS
Data: 28 de agosto de 2015 (sexta-feira)
Horário: a partir das 18h30
Tema: ESGOTO SEM TRATAMENTO NOS  
BAIRROS JARDIM MARACAIBO,  
FLOR DO CAMPO E ALBERTO RONCONI EM 
TREMEMBÉ
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População terá 28 postos 
de vacinação disponibi-
lizados pelo poder públi-
co. A Secretaria de Saú-
de de Pindamonhangaba 
comunica o lançamen-
to neste sábado (15) da 
Campanha Nacional de 
Vacinação contra a para-
lisia  infantil, data con-
siderada como o Dia 
“D” no município. Em 
Pindamonhangaba, a ex-
pectativa das equipes 

é que sejam vacinadas  
9.437 crianças, com idade 
entre seis meses e menores 
de cinco anos. As crian-
ças deverão ser imuniza-
das em um dos 28 postos 
de vacinação no Dia D, 
locais que disponibiliza-
dos pelo município. Entre 
os dias 17 e 31 de agosto 
a vacinação será realiza-
da nas unidades de saúde. 
Basta ir à mais próxima de 
casa com a caderneta da 

criança. A aplicação da va-
cina é via oral, rápida, in-
dolor e sem efeitos colate-
rais ou contra indicações. 
Multivacinação - Além 
da vacinação contra a pa-
ralisia infantil haverá a 
multivacinação, onde será 
feita a atualização da ca-
derneta das crianças. A 
vacina é uma das estra-
tégias de prevenção da 
saúde e protege as crian-
ças de várias doenças. 

Paralisia Infantil
Pinda espera vacinar mais 

de 9 mil crianças

Dados são da Pesquisa de Ní-
vel de Emprego da Fiesp e do 
Ciesp. O setor manufatureiro 
paulista fechou 30,5 mil pos-
tos de trabalho em julho, o 
equivalente a uma queda de 
1,07% em relação ao quadro 
de funcionários em junho, 
na leitura com ajuste sazo-
nal. Este é o pior julho desde 
2006, início da Pesquisa de 
Nível de Emprego da Fede-
ração e do Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp e Ciesp). “É trágico. 
O final do ano talvez nos 
entregue 200 mil empregos 
a menos que no ano passa-
do”, estima Paulo Francini, 
diretor do Departamento de 
Pesquisas e Estudos Econô-
micos (Depecon) da Fiesp e 
do Ciesp, responsável pelo 
levantamento. De acordo 
com o diretor, “se somarmos 
os empregos perdidos em 
2014 e 2015, são 10 estádios 
da Copa lotados”. Em 2014, 
a indústria paulista registrou 
o fechamento de 130 mil 
postos de trabalho. Segundo 
a pesquisa, divulgada nesta 
quinta-feira (13/8), de janei-
ro e julho deste ano a indús-
tria já demitiu 92,5 mil fun-
cionários, o pior resultado 
para o período na série his-
tórica do levantamento, ini-
ciado em 2006. E se compa-
rado com julho de 2014, são 
205,5 mil vagas a menos no 
setor, também o pior patamar 
da história. Francini avalia 
que tanto a crise econômica 

quando a crise política são 
influências de igual peso na 
situação de emprego na in-
dústria. “É difícil dividir se é 
uma crise política ou econô-
mica, é a junção de tudo que 
faz estarmos nessa situação 
gravíssima”, diz. “E alguns 
perguntam: Por que o empre-
sário não pega o seu espírito 
animal e parte para inves-
tir? Mas como ele vai fazer 
isso se não tem uma visão 
de futuro? Numa situação 
de perda constante da eco-
nomia, é muito difícil criar 
um ambiente de esperança”. 
Setores A indústria de açúcar 
e álcool foi responsável por 
2.718 demissões em julho, 
enquanto o restante do se-
tor de transformação fechou 
27.782 postos de trabalho. 
Dos 22 setores avaliados 
pela pesquisa do Depecon, 
17 registraram baixa em seu 
quadro de funcionários, três 
registraram contratações e 
dois ficaram estáveis. A in-
dústria de veículos automo-
tores demitiu 6.661 funcio-
nários em julho, enquanto o 
setor de produtos de borracha 
e de material plástico fechou 
3.970 vagas. E o segmento 
de produtos têxteis registrou 
2.389 demissões. O setor 
que mais contratou no mês 
passado foi o de produtos di-
versos, que criou 172 vagas 
no Estado. No acumulado 
do ano, a indústria automo-
tiva é que registra maiores 
perdas, com uma variação 

negativa de 9,4%. Regiões 
O Depecon sonda o empre-
go em 36 regiões paulistas. 
Em julho, 31 anotaram de-
missões, três contrataram e 
duas se mantiveram estáveis. 
A região de São Bernardo foi 
destaque entre as perdas de 
emprego, com variação ne-
gativa de 3,48%, influencia-
da por baixas nas indústrias 
de veículos automotores e 
autopeças (6,85%) e de bor-
racha e plástico (-3,18%). 
São Caetano também amar-
gou perdas em julho, de 
3,02% em meio a demissões 
também nos setores de veí-
culos automotores e autope-
ças (- 5,82%) e de borracha 
e plástico (-1,74%). E São 
João da Boa Vista registrou 
queda de 2,63%, pressiona-
do pelos segmentos de pro-
dutos alimentícios (-3,50%) 
e máquinas e equipamentos 
(-4,83%). Já entre os ganhos, 
destaque para a região de 
Osasco, com alta de 0,19%, 
influenciada por algumas 
contratações das indústrias 
de impressão e reprodução 
(6,37%) e produtos alimen-
tícios (1,90%). Jacareí tam-
bém registrou contratações. 
A região anotou crescimen-
to de 0,17% no mercado de 
trabalho, motivado pelos se-
tores de produtos de metal 
(3,36%) e de papel e celu-
lose (1,55%). Matão subiu 
0,12% em julho, impulsio-
nado pelo segmento de pro-
dutos alimentícios (0,99%).

Indústria de SP demite 30,5 mil 
em julho e deve encerrar 2015 

com 200 mil empregos a menosEm Pindamonhangaba, 
uma parceria entre Pre-
feitura e Novelis tornou 
possível investimentos de 
R$ 800 mil para a reestru-
turação do Parque Natu-
ral Municipal do Trabiju. 
Em cerimônia realizada 
na tarde de quarta-feira 
(12), o prefeito Vito Ardi-
to Lerário (PSDB), auto-
ridades municipais, assim 
com o representantes da 
empresa Novelis e alunos 
e professores da ETEC 
João Gomes de Araújo 
participaram do evento 
de reabertura do parque.
De acordo com o prefei-
to, o local passa por uma 
série de reformas e ben-
feitorias estruturais como 
reforma das pontes, do 
conjunto de ocas, piso 
intertravado na portaria 
e no entorno das ocas, 
melhoria nos banheiros , 
pintura e jardinagem. Por 
sua vez, a empresa Evo-
luir foi a responsável pela 
parte didática e pedagógi-
ca de visitação ao parque.
O prefeito Vito Ardito Le-
rário lembra que o Parque 
Trabiju é hoje uma área de 
preservação porque , há 
mais de 100 anos, a área 
foi adquirida pelo muni-
cípio e já naquele tempo 
se pensava em preserv 
ação ambiental. Lógi-
co que é importante essa 
preservação [do parque] 

porque se a gente está aí 
com problema no estado 
de São Paulo e no Brasil, 
logicamente alguém não 
fez a lição de casa, derru-
bou mata, estragou beira 
de rios e não deixou mar-
gens para os ribeirões... 
Então, hoje nós temos 
aqui 300 alqueires, um 
lugar todinho de mata,
tem uma flora e fauna es-
petacular, e a gente conhe-
ce palmo a palmo dessa 
natureza. E agora, tem 
que ser preservado.  “Foi 
daqui deste parque que 
a água foi encanada pela 
primeira vez e o abaste-
cimento do município foi 
feito até a década de 30, 
além do que é um patrimô-
nio ambiental, então, toda 
essa parte de preservação. 
Hoje, alem de inaugurar 
a reestruturação, agora o 
parque está preparado para 
receber o turista e os gru-
pos. Também a abertura 
5 elementos que fala dos 
quatro elementos (água, 
terra, fogo e ar) com o 
quinto elemento, que é o 
homem.”, disse Karina 
Lacorte César, diretora do 
Departamento de Patrimô-
nio Histórico da Prefeitura.
A diretora de Patrimônio 
Histórico esclarece que, a 
partir de 21 de setembro, 
Dia da Árvore, os gru-
pos já poderão visitar o 
parque, sempre guiados, 

devido à existência de 
uma fauna muito rica na 
região. As visitas devem 
ser agendadas no Departa-
mento de Meio Ambiente.
Para se chegar ao Parque 
Municipal do Trabiju, bas-
ta seguir pela rodovia Caio 
Gomes Figueiredo (Pira-
cuama), passando pela ro-
tatória da estrada do Ribei-
rão Grande e entrando na 
próxima estrada à direita, 
denominada Estrada Mu-
nicipal José Machado de 
Andrade, que já tem alguns 
trechos pavimentados. A 
portaria do parque fca a 
cinco quilômetros acima.
Túnel do Tempo - A área, 
que antes pertencia à Fa-
zenda Santa Cruz, foi ad-
quirida pelo poder público 
em 1889. Visto como um 
político progressita, o pre-
feito de então, Dr. Fran-
cisco Marcondes Romeiro 
planejava abastecer a ci-
dade com a água da Ser-
ra e para isso promoveu 
a captação do riacho Tra-
biju. Inclusive , mandou 
trazer da Bélgica o mate-
rial, dentre eles, canos de 
ferro para a adutora. Com 
efeito, logo depois eram 
inaugurados, um chafariz 
no bairro Boa Vista, ou-
tro no Largo do Quartel, 
e mais tarde o da Praça 
Monsenhor Marcondes, 
que ainda recebe a água 
do manancial do Trabiju.

Parque Trabiju é
 reaberto em Pinda apó
 reformas estruturais

O surgimento de São Bento do 
Sapucaí, primeiramente bati-
zada Terras Altas do Sapucaí, 
foi impulsionado pelo bandei-
rismo e a mineração. Acredi-
tava-se que a região ocultava 
uma grande oportunidade para 
a extração de ouro, o que foi o 
principal atrativo para a vinda 
dos sertanistas da região, den-
tre eles, Gaspar Vaz da Cunha, 
o Oyaguara, um dos primeiros 
a chegar às serranias do alto 
da Mantiqueira, juntamen-
te com outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo fér-
til e o clima temperado que a 
região propiciava, Oyaguara 
passou a convidar pessoas de 

São Bento do Sapucaí
aniversaria dia 16 de agosto

São Paulo e Minas Gerais para 
se estabelecerem ali e assim 
deu-se início ao povoamento.
Aos poucos, com o declínio da 
exploração do ouro, os desbra-
vadores foram percebendo a ri-
queza do solo das Terras Altas 
do Sapucaí. Assim, o cultivo do 
fumo, da cana-de-açúcar e do 
café foi dando espaço ao cres-
cimento do lugarejo que, após 
ter sido elevado à categoria de 
Freguesia, no ano de 1832, pas-
sou à Vila, em 1858, e quase 
uma década depois, tornou-se 
Cidade pela Lei nº 48, passando 
a ser Estância Climática em 26 
de janeiro de 1976. São Bento 
do Sapucaí ilustra ainda em sua 

história um papel importante na 
Revolução Constitucional de 
1932, tendo sido palco de com-
bates travados entre paulistas 
e mineiros. O estado de Minas 
Gerais decidiu na época, no úl-
timo minuto, se aliar a Getúlio 
Vargas e permitiu que seu terri-
tório, o qual faz divisa com São 
Paulo ao sul e ao oeste, fosse 
usado pelas tropas federais de 
Vargas no combate aos paulistas.
O Museu da Revolução de 1932, 
inaugurado em 2004, foi insta-
lado em uma casa construída em
pau-a-pique, que fica em cima 
de uma trincheira original da 
Revolução Constitucionalis-
ta de 1932, no Morro do Qui-
lombo, em SBS. Ele conta 
a história do lugar e tem um 
acervo que traz  fotos, obje-
tos e armas da Revolução de 
32, encontrados na região.
Nas páginas atuais de sua his-
tória, SBS encontra no cultivo 
da banana e na pecuária os seus
carros-chefes para a economia 
local. Porém, o turismo tem se 
apresentado como um grande
aliado da cidade, a qual 
tem muito a oferecer aos 
turistas que a visitam.
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A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado (FUSSESP), 
Lu Alckmin, esteve em 
Lorena na terça-feira 
(04), para a Reunião de 
trabalhos dos Fundos So-
ciais de Solidariedade.
Participaram do even-
to, primeiras-damas e 
presidentes de fundos 
municipais de 32 muni-
cípios da região Metropo-
litana do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira. A reu-
nião regional aconteceu 
no PROVIM e foi o 8º 
de um total de 23 encon-
tros que serão realizados 
no Estado de São Paulo.
A primeira-dama de Tre-
membé Andrea Vaqueli 
apresentou projetos rea-
lizados em parceria com 
o FUSSESP, entre eles a 
Escola de Moda, Escola 
de Beleza, Padaria Artesa-

O jogador de vôlei Fabrí-
cio Dias, conhecido como 
Lorena, esteve em Caraguá 
na quarta-feira (12) para se 
reunir com alunos da Rede 
Municipal de Caraguá, que 
participarão do projeto so-
cial “Ataca Lorena”. O 
objetivo é tornar Caraguá 
um polo esportivo de vô-
lei, além de também cola-
borar para a transformação 
social e despertar as habi-
lidades dos estudantes. O 
projeto visa ainda transmi-
tir valores como respeito, 
disciplina, companheiris-
mo, solidariedade. A pri-
meira escola visitada pelo 
atleta foi a EMEF Profª 
Edna Maria Nogueira Fer-
raz (Perequê-Mirim). Na 
unidade, 70 alunos do 9º 

nal, Horta Educativa, Pra-
ça de Exercícios do Idoso 
e Geração de Renda. Ou-
tros projetos municipais 
também foram apresen-
tados como: Cursos Gra-
tuitos do Senai, Mutirão 
da Visão, Atendimento 
Odontológico nas Esco-
las, Atividades para Ter-
ceira Idade e o CATT que 
realiza atendimentos de 
fonoaudiologia, fisiotera-
pia e terapia ocupacional.
Durante o encontro, Lu 
Alckmin emocionada, re-
forçou a importância da 
parceria entre o Fundo 
Social de Solidarieda-
de do Estado e os Fun-
dos Sociais Municipais,
 e parabenizou a primei-
ra-dama de Lorena pelo 
trabalho realizado na ci-
dade. “Sempre quis fazer 
o trabalho social, apren-
di isso com minha mãe. 
Quando fazemos o bem, 

ano e outros 30, da EMEF 
Prof. Euclydes Ferreira 
(Perequê Mirim), tiveram 
a oportunidade de escu-
tar o jogador contar um 
pouco de sua história.  O 
estudante Paulo de Sou-
za Roque, 14 anos, tem 
1,86 m, joga vôlei e pen-
sa em seguir carreira. 
“Assisto aos jo-
gos de vôlei pela TV, 
pois tenho interesse em 
ser jogador profissional. 
Foi muito bom estar com 
o Lorena pessoalmente e 
ouvir um pouco de sua his-
tória. Isso incentiva a gen-
te”, afirmou. Em seguida, 
Lorena se reuniu com 30 
alunos da EMEF Profª 
Antonia Antunes Arouca, 
no bairro Massaguaçu. 

os maiores beneficiados 
somos nós. Nós podemos 
mudar a vida das pessoas e 
de 2011 até agora, já assi-
namos mais de 3700 con-
vênios, o que tem gerado 
emprego e dignidade  para 
as pessoas. Em Lorena são 
pelo menos sete cursos re-
alizados em parceria com 
o Estado, isso mostra o 
empenho do Fundo Social 
Municipal em transformar 
a realidade das pessoas”, 
ressaltou Lu Alckmin.
Durante o evento, cada ci-
dade presente montou um 
stand na quadra do ora-
tório São Luiz, para que 
os trabalhos realizados 
pelos Fundos Sociais fos-
sem expostos, facilitando 
a troca de experiências 
entre os municípios. Lu 
Alckmin elogiou muito 
os trabalhos realizados 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Tremembé.

Onde também respondeu 
às curiosidades sobre sua 
altura, impulsão, melho-
res momentos da carrei-
ra, times em que jogou 
e que gostaria de jogar, 
entre outras perguntas. 
Depois do bate-papo, o 
atleta bateu bola com a ga-
rotada na quadra da escola. 
O jogador fará visitas men-
sais à cidade para acompa-
nhar o projeto que terá a 
coordenação do primeiro 
treinador do oposto, Fran-
cisco Carlos de Almeida 
Duarte. Lorena disse que 
excursões serão agenda-
das para que os adoles-
centes possam assistir a 
algumas partidas do time 
de São José dos Campos, 
onde joga atualmente.

Tremembé participa de
 8ª Reunião de Trabalho

Caraguá inicia
projeto social de

vôlei com apoio do
jogador Lorena


