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Representantes das ci-
dades que integram o 
Consórcio Intermunici-
pal do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência) participaram 
nesta segunda-feira, de 
uma reunião na Prefeitura 
de Taubaté para formali-
zar a adesão de Pindamo-
nhangaba, Natividade da 
Serra e Campos do Jordão 
ao grupo. Com isto, o con-
sórcio tem formalizado até 
o momento a participa-
ção de oito cidades. São 
elas Taubaté, Campos do 

Em comemoração as fes-
tas de fim de ano, cir-
cula pela região central 
de Taubaté um ôni-
bus que ganhou uma 
iluminação natalina. 
O veículo é da linha 22, 
Circular Central, e foi pre-
parado com uma ilumi-
nação completa na parte 
externa, com 220 metros 
de mangueiras com luzes 

Jordão, Tremembé, Pin-
damonhangaba, Santo 
Antonio do Pinhal, Lagoi-
nha, Redenção da Serra e 
Natividade da Serra. São 
Luiz do Paraitinga e São 
Bento do Sapucaí ainda 
não aderiram ao grupo. 
A criação do consórcio 
foi formalizada no car-
tório e a próxima etapa é 
a geração do CNPJ para 
que seja feito o chama-
mento para a contratação 
da empresa que será res-
ponsável pela operação 
do Samu. Os municípios 

de led, além de uma ade-
sivagem especial. A deco-
ração especial será man-
tida até dia 10 de janeiro. 
LINHA CIRCULAR – A 
linha 22, Circular Cen-
tral, foi criada para que 
o passageiro que vier do 
bairro possa descer na re-
gião central e percorrer 
todo o centro expandido 
com uma única passagem, 

também preparam as ins-
talações que vão abrigar as 
bases de apoio do servi-
ço. Uma vistoria do Mi-
nistério da Saúde nes-
tes locais está prevista 
para janeiro de 2016. 
Taubaté vai abrigar a sede 
do Samu e também con-
tará com quatro bases de 
apoio. O governo federal 
vai ceder 18 ambulâncias 
para as cidades. O pra-
zo estabelecido pelo mi-
nistério para o início das 
operações do Samu Re-
gional é março de 2016.

fazendo a integração em 
qualquer ponto. No trajeto, 
o ônibus vai passar pelos 
principais pontos do centro 
e centro expandido, como 
Hospital Regional, Hospi-
tal Universitário e Pronto 
Socorro Infantil, praça 
Dom Epaminondas e pra-
ça Santa Terezinha, com 
o tempo aproximado de 
30 minutos por viagem.

Taubaté: Consórcio
regional do Samu define

participação de
oito cidades da Região

Ônibus iluminado
é destaque

nas ruas de Taubaté

As turmas de condicio-
namento físico do Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”, 
tiveram uma manhã de 
Superação na última ter-
ça-feira. Mais de 50 alu-
nos, de várias idades, 
realizaram um circuito 
com provas de corrida, 
abdominal, agachamento, 
entre outros exercícios.
A professora comenta que 
foi proposto um desafio 
aos alunos de acordo com 
o grau de dificuldade de 
cada um, sendo três inten-
sidades ao todo. “A inten-
sidade foi um pouco mais 
forte do que acontece du-
rante as aulas e foi uma pe-

Iniciativa reforça ações 
de transparência do Pre-
feito Maurício; pesqui-
sa de decretos e leis pu-
blicadas desde outubro 
já estão disponíveis. 
Desde o dia 1º de dezem-
bro, já está disponível no 
site www.ubatuba.sp.gov.
br/diariooficial o Diá-
rio Oficial Eletrônico da 
Prefeitura de Ubatuba. 
A ferramenta traz a ínte-
gra de todos as Leis, Leis 
Complementares e Decre-
tos aprovados pelo Poder 
Executivo ou pela Câma-
ra Municipal em formato 

quena mostra do que é fei-
to durante o ano todo. Os 
interessados em participar 
das turmas devem fazer 
a inscrição no Centro de 
Treinamento Luiz Caloi”.
As aulas do projeto “Me-
dida Certa” acontecem as 
segundas, terças e quin-
tas-feiras. Há turmas às 
7h15 e às 8h15. As au-
las são feitas ao ar livre 
e cada dia são propos-
tas atividades diferentes 
para não entrar na rotina 
e ficar algo cansativo.
José Roberto de Oliveira 
faz parte das turmas de 
condicionamento há mais 
de dois anos. Ele conta 
que é um trabalho muito 

PDF, com a possibilida-
de de realizar pesquisas 
desses documentos por 
qualquer palavra disponí-
vel no texto. A ferramen-
ta foi desenvolvida pela 
Secretaria Municipal de 
Tecnologia da Informação 
(SMTI) da Prefeitura de 
Ubatuba e, como é padrão 
nos projetos da Secretaria, 
utiliza apenas tecnologias 
livres e sem custos à mu-
nicipalidade. O projeto 
atende à Lei nº 2852, de 26 
de setembro de 2006, que 
dispõe sobre a obrigatorie-
dade de a Prefeitura dispo-

bom realizado na Secre-
taria de Esportes e o enfo-
que das pessoas é manter 
a saúde em dia e melhorar 
a qualidade de vida. “A 
ideia do desafio foi justa-
mente aumentar o volume 
do exercício que a gente 
faz e foi muito proveitoso. 
Espero que aconteça mais 
vezes, estou com 60 anos e 
sempre pratiquei esportes. 
Faz quatro anos que eu me 
aposentei e vim para Pin-
da que tem excelente es-
trutura esportiva, aí resol-
vi fazer atividade física e 
estou gostando bastante”.
Therezinha de Jesus da 
Silva conta que está com 
74 anos e gosta muito de 
fazer exercícios físicos. 
Ela participa desta turma 
há três anos e afirma que 
gostou bastante do “Supe-
ração”. “Eu faço exercício 
porque eu gosto muito e 
já trouxe várias pessoas 
para fazer esporte aqui 
também. Isto é bom para 
gente, a nossa saúde fica 
em dia e a gente conhece 
outras pessoas. A profes-
sora é ótima profissional”.

nibilizar em seu sítio ele-
trônico a íntegra do Diário 
Oficial do Município, 
e que jamais havia sido 
atendida. Pedro Seno, 
secretário de TI, expli-
ca que nesta primeira 
fase a ferramenta traz to-
dos os documentos publi-
cados a partir de outubro 
de 2015, mas que ela será 
gradativamente retroali-
mentada. “A proposta é 
digitalizar e incluir na fer-
ramenta todo o passivo de 
legislação do município, 
isto é, todos os documen-
tos anteriores a essa data”.

Alunos da Secretaria
de Esportes de Pinda

participam de Superação

Prefeitura lança Diário 
Oficial Eletrônico de 

Ubatuba
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19ª Sessão Ordinária – 14/12/2015

Projetos de autoria do Executivo Municipal – Fase única de discussão e votação

Projeto de Lei Ordinária 226/2015 - “Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de São 
Bento do Sapucaí – COMDECSBS; dispõe sobre a definição das atividades da Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil de São Bento do Sapucaí e dá outras providências” (APROVADO POR UNANIMIDADE)

Projeto de Lei Ordinária 228/2015 - “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, 
projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e no PPA do Município de São 
Bento do Sapucaí para o exercício de 2015.” (APROVADO POR UNANIMIDADE)

Projeto de Lei Ordinária 231/2015 - “Dispõe sobre a desafetação de imóvel urbano, autoriza venda e dá outras 
providências.” (APROVADO POR UNANIMIDADE)

Requerimento de autoria do Legislativo Municipal – Fase única de discussão e votação

Requerimento 079/2015 - “Requerimento de informações acerca da situação financeira do Município.”Autoria: 
Ver. Altino de Paula Salgado (Altino do Torto), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. Paulo Cân-
dido Ribeiro (Paulinho Peixoto), Ver.Jucenéia Apda. Pereira Fernandes (Néia do Social), Ver. Jizelda Rangel Alves 
dos Santos, Ver. Mateus José da Silva (Mateus da Fazenda), Ver.Fabio Luiz dos Santos (Binho), Ver. José Donati 
Nunes (Zé Lingüiça), Ver. Jair Matias de Oliveira (Jair Formiga). (APROVADO POR UNANIMIDADE).

BOLETIM INFORMATIVO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Neste mês de dezem-
bro, aconteceu na CATI 
um encontro de trabalho 
com o grupo responsá-
vel pela alimentação no 
projeto Cores & Sabores. 
A funcionária da CATI, 
Yara Goulart, que já tem 
sido parceira neste traba-
lho, mais uma vez condu-
ziu o grupo com impor-
tantes informações sobre 
segurança alimentar no 
ambiente de produção. 
A primeira parte foi uma 
conversa sobre a tarefa 
do encontro anterior, onde 
cada produtor deveria fa-
zer uma auto avaliação de 
seu espaço de trabalho, as-
sim como de suas práticas. 

A partir desta premissa, 
dúvidas foram esclareci-
das e instruções funda-
mentais foram reforçadas 
e complementadas, como 
prática preventiva dos 
riscos de contaminação 
cruzada, uso de pastilhas 
de cloro, comportamento 
das principais bactérias 
patogênicas relaciona-
das a alimentos e outras. 
Jane Soldtner, funcionária 
da Secretaria de Turismo 
e Desenvolvimento que 
acompanha o projeto na 
área alimentar, discorreu 
sobre a postura desejável 
no ambiente de venda, 
para minimizar o risco de 
contaminação neste local, 

reforçando a necessida-
de de um cuidado mui-
to grande com a higiene 
pessoal, com o produto, o 
ambiente e, por ser local 
de venda, com a manipula-
ção do dinheiro. Lembrou 
a todos que é a imagem 
deles diante dos clientes. 
Houve exemplos práti-
cos e objetos que podem 
auxiliar na prevenção de 
riscos. Em seguida, Yara 
fez orientações sobre ro-
tulagem e, para finalizar, 
um teste prático de lava-
gem correta das mãos, 
que foi bastante lúdico.
Para janeiro de 2016 já está 
previsto outros encontros 
para a área de alimentação.

Grupo da área de alimentação 
do projeto Cores & Sabores 

participa de encontro
de trabalho em São Bento

Grupo da área de alimentação do projeto Cores & Sabores
participa de encontro de trabalho em São Bento
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 21/12/2015 e 21/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 160, Termo nº 6190
Faço saber que pretendem se casar LUCIANO AUGUSTO DA SILVA e BARBARA AU-
GUSTA BORGES PEREIRA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Lorena - SP, nascido 
a 7 de junho de 1979, de profissão teólogo, estado civil solteiro, residente na na rua José 
Inocencio Monteiro, nº 110, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de LUIZ AUGUSTO 
DA SILVA, 69 anos, nascido na data de 20 de junho de 1946, residente em Tremembé/SP, 
nascido em Itajubá/MG e de MARIA REGINA CLARO DA SILVA, 63 anos, nascida na 
data de 3 de maio de 1952, residente em Tremembé/SP, nascida em Itanhandú/MG. Ela é 
natural de Guarulhos - SP, nascido a 6 de abril de 1994, de profissão estudante, estado civil 
solteira, residente na na rua Maria da Conceição de Oliveira Vargas, nº 122, Residencial 
Vargas, nesta cidade, filha de EDSON GOMES PEREIRA, 57 anos, nascido na data de 30 
de outubro de 1958, residente em Tremembé/SP, nascido em Caratinga/MG e de SÔNIA 
REGINA BORGES PEREIRA, 60 anos, nascida na data de 23 de janeiro de 1955, residente 
em Tremembé/SP, nascida em Guarulhos/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, 21/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 159, Termo nº 6189
Faço saber que pretendem se casar JOEL DE ARAUJO MARQUES e VIRGINIA RODRI-
GUES DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, inci-
sos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Campinas - SP, nascido a 14 de 
setembro de 1965, de profissão mecânico de empilhadeira, estado civil divorciado, residente 
na na rua das Alfazemas, nº 120, Vale das Flores, nesta cidade, filho de JOSÉ PEDRO 
MARQUES, falecido em Campinas/SP na data de 3 de outubro de 1987 e de BENEDITA 
DE ARAUJO MARQUES, 70 anos, nascida na data de 20 de maio de 1945, residente em 
Campinas/SP, nascida em Santo Antonio da Platina/PR. Ela é natural de Tremembé - SP, 
nascido a 9 de novembro de 1981, de profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, residente 
na no mesmo endereço do contraente, filha de SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, 75 
anos, nascido na data de 17 de agosto de 1940, residente em Taubaté/SP, natural de Piedade 
do Rio Grande/MG e de DULCINÉA RODRIGUES DA SILVA, 64 anos, nascida na data de 
24 de julho de 1951, residente em Tremembé/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, 21/12/2015.

Tremembé, 22 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Relação de Vagas
Balcão de Empregos de Taubaté

AJUDANTE DE SERRALHEIRO
AJUDANTE DE SUSHIMAN
ATENDENTE – P.C.D.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – P.C.D.
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO   – 
P.C.D.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CHURRASQUEIRO
COSTUREIRA
DIVULGADOR
GREIDISTA –  EXP. COM TERRAPLANAGEM
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRI-
CA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.H.
JATISTA
MANICURE
MESTRE DE OBRAS
MOTORISTA CARRETEIRO
OPERADOR DE  RETROESCAVADEIRA
PADEIRO
PINTOR INDUSTRIAL
PROFESSOR DE ALEMÃO
PROFESSOR DE FRANCÊS
SERRALHEIRO
SUSHIMAN
TAXISTA – Com CURSO
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ TÉCNICO AGRÍ-
COLA
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
VENDEDOR EXTERNO – ÁREA DE  ALIMEN-
TAÇÃO
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CA-
DASTRO DE MUNÍCIPES NO BALCÃO DE 
EMPREGOS
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS:
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N° 069/2015 – No dia 18/12/2015, o Sr. Prefeito ALEX 
EUZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU o pregão referente a REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS (TUBOS), considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, às 
empresas: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. na ordem de R$ 14.200,00 - INTERLAB 
FARMACEUTICA LTDA. na ordem de R$ 42.920,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Re-
gistro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Retificação de Publicação - Referente a publicação da homologação do Pregão nº 71/2015 – cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS (AM-
POLAS)
Onde se Lê: Fragnari Distribuidora de Medicamentos Ltda. na ordem de R$ 119.250,00; Leia-se: Fragnari Dis-
tribuidora de Medicamentos Ltda. na ordem de R$ 101.650,00. Alex Euzébio Torres – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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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

Mais um ano chega ao fim. Grandes alegrias, grandes tristezas, grandes decepções, 
grandes emoções e que para tenhamos um novo ano melhor temos que ter fé e fazer 
brotar em nossos corações fé e novas e grandes esperanças. Tem coisas que come-
çam, outras continuam, outras mudam e outras terminam, é assim a lógica da vida. 
Porque não poderá haver um novo começo que nos traga mais esperanças e felicida-
de? Porque não enterrar definitivamente nossas más lembranças, mágoas, rancores 
e os piores pesadelos? Porque não conservar aquilo de bom que passou ou passa por 
nossas vidas? Afinal a felicidade deve ser exercitada dia a dia e ser feliz é ser soli-
dário, amigo e ter a capacidade de transformar a adversidade numa expectativa de 
melhora com fé e esperança. Os caminhos são abertos conforme a determinação de 
se transpor as barreiras. A palavra de ordem é coragem.  Virtudes como a coragem, 
determinação, fé, esperança e solidariedade estão sempre intimamente próximas ao 
ser feliz. E o que mais importa ao homem do que ser feliz? Felicidade é um estado 
de espírito e um dom plantado por Deus e que o homem deve sempre cultivar.
Portanto: FELIZ NATAL, FELIZ ANO NOVO, FELIZ EXISTÊNCIA COM PAZ 
AMÔR E MUITA FELICIDADE

23-24-25 de dezembro de 2015

Mensagem de Natal

Sonhe, busque, espere, ame e reame!
Deixe sua alma voar alto!

Mentalize seus desejos e acredite,
eles também chegarão ao Céu.

Irão se misturar as estrelas,
irão penetrar no Universo e
voltarão cheios de energia

para tornarem-se reais.
Basta você querer de verdade,

ter fé e nunca, NUNCA desistir deles!

FELIZ NATAL e que o ANO NOVO
seja pleno de bênçãos e realizações.

Feliz 2015

José Martins Gimenez

Curiosidades

Literatura de cordel

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada 
em folhetos ilustrados com o processo de xilografia. Também são utilizados dese-
nhos e clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois em Portugal, eram expostos 
ao povo amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de mercados popu-
lares ou até mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, 
através dos portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos 
dias de hoje, podemos encontrar esse tipo de literatura principalmente na região 
nordeste do Brasil. Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras 
populares. De custo baixo, geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos 
próprios autores. Fazem grande sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, 
Alagoas, Paraíba e Bahia. Este sucesso ocorre em função do preço baixo. Do tom 
humorístico de muitos deles e também por retratar fatos da vida cotidiana da cidade 
ou região. Os principais assuntos retratados nos livros são festas, política, secas, 
disputas, brigas, milagres, vida dos cangaceiros, atos de heroísmo, morte de per-
sonalidade, etc. Em algumas situações, estes poemas são acompanhados de violas 
e recitados em praça com a presença do público. Um dos poetas da literatura de 
cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro Gomes de Barros (1865/1918). 
Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. Mais recentes, podemos 
citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, Patativa do Assaré 
(Antonio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vicente, José Pache-
co da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Trata, João de Cristo Rei e Ignácio 
da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela literatura de 
cordel, dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, José Lins 
do Rego e Guimarães Rosa.

Humor

Quando o chefe te pegar dormindo, diga: 
1 – Eles me disseram no banco de sangue que isso poderia acontecer comigo.
2 – Isso é só um cochilo de quinze minutos pra recuperar as energias, como foi 
ensinado naquele curso de gerenciamento do tempo que vocês me mandaram fazer.
3 – Eu estava imaginando como é a vida de um cego.
4 – Eu não estava dormindo! Eu estava meditando sobre a missão da empresa e 
tentando descobrir um novo paradigma.
5 – Eu estava verificando se meu teclado é resistente à baba.
6 – Eu estava fazendo um exercício altamente específico de Yoga para aliviar o 
stress do trabalho. Vocês descriminam pessoas que pratica Yoga?
7 – Por que você me interrompeu? Eu estava quase chegando numa solução para o 
nosso maior problema.
8 – A máquina de café está quebrada.
9 – Alguém deve ter posto café descafeinado no pote errado.
10 - ... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém!

Mensagens 

Não desanime. Persista mais um tanto. Não cultive o pessimismo. Centralize-se 
no bem a fazer. Esqueça as sugestões de medo destrutivo. Segue adiante, mesmo 
varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. 
Trabalhe constantemente. Edifique sempre. Não consintas que o gelo do desen-
canto te entorpeças o coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence-te 
de que a vitória espiritual é construção para o dia-a-dia. Não desista da paciência. 
Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria. Olvide para o mal.
Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os 
irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não 
menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho 
do caminho, reajusta própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens 
nem fracassos. Não dramatize provocações ou problemas. Conserve o hábito da 
oração para que se te faça a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera 
no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que 
possa realizar. Aja auxiliando. Sirva sem apego e, assim vencerás.

Pensamentos, provérbios e citações    

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

O tempo é o espaço entre duas recordações.

A paciência é a sabedoria da espera.

Preserve o antigo, mas conheça o moderno.

O futuro não e mais o que costuma ser.

Fazer o pior parece a melhor decisão.

Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.

É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.

O futuro é o passado desejado.

A pior decisão é a indecisão.

Não está terminado até que seja terminado.

Deve-se pensar muitas vezes, mas deve-se decidir em uma só vez.

Não existe atalho para qualquer lugar eu vale a pena ir.

Nem todos que vagam estão perdidos.
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Deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
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Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Pelo segundo ano conse-
cutivo, São Luiz do Pa-
raitinga tenta terceirizar 
o carnaval, a prefeitura 
abriu nesta segunda-feira 
um edital para que uma 
empresa assuma a organi-
zação da festa em 2016. 
A concorrência prevê um 
valor mínimo de R$ 625 
mil em investimentos em 
infraestrutura, o que inclui 
carros de som, iluminação, 
banheiros químicos, apoio 
no fechamento de ruas e 
fornecimento de gerado-
res. Com o valor, a admi-
nistração a espera reduzir 
em 50% seus gastos com 
festa, que atraiu neste ano 

de 2015 140 mil foliões 
à cidade. A vencedora do 
certame poderá explorar 
comercialmente trinta bar-
racas com comidas e bebi-
das durante os cinco dias 
de evento. De acordo com 
a Secretaria de Cultura de 
São Luiz do Paraitinga, a 
medida foi uma alternati-
va à proposta inicial, que 
previa a cobrança de uma 
taxa ambiental aos foli-
ões. Segundo o governo, 
como houve atraso para 
entregar o projeto à Câ-
mara, os prazos tornaram 
a proposta inviável para o 
Carnaval do próximo ano.
“Como o projeto não 

foi aprovado mais de 90 
dias antes do Carnaval, 
como prevê a lei, a taxa 
não poderá ser implan-
tada no ano que vem. A 
taxa que pode ser im-
plantada em 2017 prevê a 
cobrança para a entrada 
dos veículos de turistas 
na cidade durante a folia. 
T e r c e i r i z a ç ã o
No ano passado, a prefei-
tura tentou , sem suces-
so, terceirizar o evento. 
Um impasse entre a ad-
ministração municipal e 
a empresa vencedora da 
licitação fez com que o 
contrato fosse cancelado a 
menos de 15 dias da folia.

São Luiz do Paraitinga abre licitação 
para terceirizar Carnaval em 2016

Axé a todos os leitores!
Nessa edição, quero agradecer a todos que tornaram possível, e abrilhantaram o 5º Ano em Comemoração da 
Consciência Negra de Tremembé, realizada no dia 28/11.
AGRADECIMENTOS:
Escola de Corimbá: Batuques de Angola 
Escola de Capoeira Angola: Raiz Negra de Angola
Samba de Roda de Taubaté
Coletivo Anti-Racismo Taubaté: Profº Fernando
Bob Nascimento: Varal de Poesia Marginal
Davi Mariano: Exposição de Artes
Comitê de Saúde da Raça Negra de Tremembé 
( várias atividades de orientação )
Imagens: Luis Carlos e Éder
TV Cidade - TV Vanguarda
Agradecimento especial, ao Jornal A Gazeta dos Municípios, que tem sido um grande aliado nessa nossa luta, 
e a todos que compareceram para juntos comemorarmos.
Sinto em dizer; que os registros ficaram somente em vídeos, por isso peço para que visitem a página do Terreiro 
de Cultura, e curtam alguns momentos de nossa festa.
E aproveitando o gancho, convido a todos para o próximo evento do Grupo Terreiro de Cultura.
O evento se trata de uma exposição artística, denominada: Griôs.
De origem africana, Griôs Significa: ( grupo de pessoas que se reúnem para contar histórias ). Ou ainda, termo 
na qual a exposição se baseia: 

Os griots, jali ou jeli (djeli ou djéli 
na ortografia francesa), são os indi-
víduos que tinham o compromisso 
de preservar e transmitir histórias, 
fatos históricos e os conhecimentos 
e as canções de seu povo. Existem 
os griots músicos e os griots conta-
dores de histórias. Eles ensinavam 
a arte, o conhecimento de plantas, 
tradições, histórias e davam conse-
lhos aos jovens príncipes. Vivem 
hoje em muitos lugares da África 
ocidental, incluindo Mali, Gâmbia, 
Guiné, e Senegal, e estão presentes 
entre os povos Mandê ouMandin-
gas (Mandinka, Malinké, Bambara, 
etc.), Fulɓe (Fula), Hausa, Songhai, 
Tukulóor, Wolof, Serer, Mossi, 
Dagomba, árabes daMauritânia e 
muitos outros pequenos grupos. A 
palavra poderá derivar da transli-
teração para o francês “guiriot” da 
palavra portuguesa “criado”. Além 

TERREIRO DE CULTURA
(GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO

DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA
EM TREMEMBÉ)

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA

disso são eles os responsáveis por 
transmitir a tradição e a cultura. No 
entanto, a exposição irá mostrar os 
Griôs afro-brasileiros. Do artista  
auto de data, Davi Mariano. A ex-
posição terá sua abertura dia 15/01 
de 2016, a partir das 20 hs, e ficará 
a mostra até o dia 27/01 2016, nos 
horários: das 8 as 12 hs, e das 14 as 
18 hs. Local: Solar da Viscondessa, 
R: 15 de Novembro, Centro Tauba-
té SP. nº 996 ( Praça Dr. Monteiro ) 
fone: (12) 3631-1599. Conto com a 
presença de todos! Por: Davi Ma-
riano; representante do Terreiro de 
Cultura 
CONTATOS:
E-mail: terreirodecultura@hotmail.
com
Página no facebook: Terreiro de 
Cultura
MUITO AXÉ A TODOS E ATÉ A 
PRÓXIMA EDIÇÃO!
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DESEJA A TODOS
UM FELIZ NATAL!
E UM PRÓSPERO

ANO NOVO!

Aos Clientes e amigos
desejamos um

Desejamos um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo!

Uma das tradições mais 
famosas do natal em Mon-
teiro Lobato é o presépio 
mecanizado. As peças fo-

ram confeccionadas a mão, 
trabalhadas em madeira 
pelo artista local, Jarbas 
Noronha, conhecido como 

“Bicho Carpinteiro”. O 
presépio está localizado 
na Praça Deputado Cunha 
Bueno. Venham prestigiar! 

Presépio Mecanizado
em Monteiro Lobato

Em mais uma ação inovadora 
realizada pela Prefeitura Muni-
cipal de Tremembé através da 
Secretaria de Ação Social, no 
dia 16 de dezembro, a primei-
ra dama Andrea Vaqueli esteve 
no CEEP (Centro de Atendi-

mento e Educação Especial) fa-
zendo a entrega de brinquedos 
aos 110 alunos da instituição.
O CEEP é uma das entidades que 
recebem apoio da Prefeitura para 
manter seus trabalhos de acolhi-
da e apoio às pessoas em situ-

ação de vulnerabilidade social.
O prefeito Marcelo Vaque-
li parabenizou a Secretaria de 
Ação Social, que não tem me-
dido esforços para que essas 
crianças do CEEP tenham o 
máximo de atenção e carinho.

Prefeitura de Tremembé
realiza entrega de

brinquedos no CEEP

Deseja a todos um

Feliz Natal e um

próspero Ano Novo!
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SINDICATO DOS EMPREGADOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

TREMEMBÉ

Deseja a todos
Feliz Natal e

um Próspero Ano Novo!
Reiterando o compromisso 

desta entidade pela  
defesa do funcionalismo 
que é responsável pela
administração pública

em carácter geral.
Natal

de paz e 
esperança

Olhar também para 
o seu semelhante ter 
consciência de suas 
necessidades e ambi-
ções, é  só assim que 
poderemos ter um 
mundo melhor. Que 
neste Natal dentro do 
espírito natalino as 
pessoas sejam mais so-
lidarias e amigas e que 
possam entender que 
somos seres sociais e 
que por isso depende-
mos um  dos outros. 
Feliz Natal e um 2016 
repleto de alegria.
Dolores Russo

DESEJA A TODOS UM FELIZ NATAL!
E UM PRÓSPERO ANO NOVO!

DESEJA A TODOS UM FELIZ NATAL!
E UM PRÓSPERO ANO NOVO!
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FELIZ NATAL!
E UM PRÓSPERO

ANO NOVO!

www.tremembeonline.com.br

A Padaria Parque das Fontes e Fan motos,  
patrocinam equipe de Moto Cross “Caipiras” em  
campeonatos da região. Equipe que representa a cidade de  
Tremembe em campeonatos regionais com otimos  
resultados. 

Fan 2 lugar em Santo Antônio do Pinhal 
Beto Tirelli 3 lugar em Santo Antônio do Pinhal 
Getulio 1 lugar em Natividade da Serra
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PROGRAMAÇÃO

Praça da Cultura – Avenida da Praia (Centro) 

Dezembro
23 (Sábado) Guilherme Arantes com Orquestra 
Sinfônica de Caraguá
24 (Domingo) Paulo Miklos & Nasi
25 (Segunda) Luana Camarah
28 (Quinta)        Simoninha
29 (Sexta) João Bosco
30 (Sábado) Scalene
31 (Domingo) 14 Bis
 
Fevereiro
2 (Terça) Bocato & Deka
3 (Quarta) Bicho de Pé
4 (Quinta) Paula Lima
 
Centro de Eventos do Litoral Norte (Porto Novo)
 
Dezembro
26 (Sábado) Bom Gosto

27 (Domingo) Bruno & Marrone
28 (Segunda) Aviões do Forró
29 (Terça) João Bosco & Vinicius
30 (Quarta) Fernando & Sorocaba
31 (Quinta)        Réveillon com Banda Barcelona
 
Janeiro
1º (Sexta) Thiaguinho
2 (Sábado) Lucas Morato
3 (Domingo) Péricles
8 (Sexta) Michel Teló
9 (Sábado) Talles & Wellington
10 (Domingo) Anitta
15 (Sexta) Gustavo Lima / Geovany Reis & Fabricio
16 (Sábado) Os Travessos
22 (Sexta) Onze 20
23 (Sábado) Zé Filipe
24 (Domingo) Tuning Show (evento automativo)
29 (Sexta) Leonardo
30 (Sábado) Ludmilla
 

*Programação sujeita a alterações

Parabéns Lagoinha
23 de dezembro 61 anos

História de Lagoinha
ORIGENS
Lagoinha, como tantas cidades do interior paulista, nasceu em virtude do tropeirismo. Era uma prática lógica 
que todo “pouso” se localizasse às margens de um rio ou córrego. Assim, Lagoinha não fugiu à regra e nasceu 
ao redor de um “pouso de tropa” localizado à margem de uma pequena lagoa – daí o seu nome.
Aos 20 de Julho de 1863, Joaquim Antônio Ribeiro e sua esposa Justina Maria da Conceição, Antônio Alves 
da Silva e sua esposa Ana Clara de Jesus, Francisco Antônio Ribeiro, Delfina Isabel de Oliveira e Balbina 
Maria da Conceição, descendentes de espanhóis e indígenas, vindos de Ubatuba e apelidados de “Antocas”, 
doaram um pequeno pedaço de terra próximo ao “pouso de tropa” para a construção de uma capela. Ao redor 
dessa Capela, como era natural, com o decorrer do tempo, foram surgindo algumas casas.
Para que a Capela fosse oficializada e visitada periodicamente por padres e missionários, conforme exigia o 
Direito Canônico, os Antocas doaram à Cúria Diocesana quase todas as terras que se achavam ao seu redor, 
excluindo alguns lotes que preservavam para si e para seus compadres.

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
Aos 26 de Março de 1866, através da lei Número 22, foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de 
Lagoinha, integrando o Município de São Luiz do Paraitinga, Comarca de Paraibuna.
Aos 25 de Janeiro de 1880, através da Lei Número 128, foi elevada à condição de Vila de Nossa Senhora da 
Conceição de Lagoinha, ainda fazendo parte do Município e Comarca de São Luiz do Paraitinga.
Aos 19 de Fevereiro de 1900, através da Lei Número 38, a Vila de Lagoinha foi elevada à condição de Muni-
cípio, Comarca de São Luiz do Paraitinga. Foi sua primeira emancipação política, que durou apenas trinta e 
quatro anos.
Aos 21 de Maio de 1934, através do Decreto-Lei Número 6448, Lagoinha voltou à condição de Distrito e 
passou a integrar o Município e Comarca de Cunha.
Aos 30 de Novembro de 1944, através do Decreto-Lei Número 14334, ainda sob a condição de Distrito, 
Lagoinha voltou a pertencer ao Município e Comarca de São Luiz do Paraitinga..
Finalmente, aos 23 de Dezembro de 1953, através do Decreto-Lei Número34334, Lagoinha foi novamente, 
elevada à condição de Município, readquirindo sua autonomia política, integrando a Comarca de São Luiz do 
Paraitinga.
Em razão dessa nova emancipação política, aos 03 de outubro de 1954 foram realizadas as eleições para os 
cargos de Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores de Lagoinha, que contava, à época, com 1.094 eleitores legal-
mente inscritos. No dia das eleições compareceram e votaram apenas 787 eleitores, elegendo:
a) Para Prefeito: Pedro Alves Ferreira (PSD);
b) Para Vice-prefeito: José Maria Landim (PSD);
c) Para Vereadores: José de Oliveira Santos (PSP), Geraldo Pereira Coelho (PSP), Albertino José Ferreira 
(PSP), Antônio Alves da Rocha (PSP), Bento Januário de Gouveia (PSP), Geraldo Antônio de Souza (PSD) e 
José Gonzaga de Campos (PSP).

FATOS RELEVANTES
Iluminação Pública
A Iluminação pública, no início deste século, era produzida por querosene ou carbureto, que abasteciam os 
lampiões que ficavam fixados nas esquinas e casas próximas à Igreja Matriz.
Aos 08 de dezembro de 1942, o Padre Chico inaugura a Usina Hidroelétrica instalada no sítio do “João Iná-
cio”, a três quilômetros de Lagoinha. A Energia produzida por essa usina iluminava apenas a Igreja Matriz e 
imediações.
Aos 31 de agosto de 1957, tem início o fornecimento de energia elétrica ao município de Lagoinha, prove-
niente de uma Usina Termoelétrica, doada pelo governador Jânio da Silva Quadros e instalada na esquina das 
ruas Padre João Paulo e São Benedito.
Aos de 27 de Maio de 1975 a CESP instala o regular fornecimento de energia elétrica, servindo não só a 
cidade, mas também a inúmeros bairros do novo município.

Ensino e Educação
O ensino regular sistematizado em Lagoinha tem seu registro a partir da década de 20 deste século. Existiam 
sete instituições de ensino:
A) Escola Feminina Urbana, que funcionava na residência da professora Ana Pautila de Abreu, na Praça 
Matriz , 65.
B) Escola Masculina, que funcionava na residência do professor Silvino a Avenida Major Soares, 85.
C) Posteriormente, também na residência do senhor Armindo Leite, na Praça da Matriz, 29, funcionou outra 
escola.
D) Por volta da década de 40, as escolas foram reunidas no prédio onde hoje está instalada a Prefeitura, na 
Praça da Matriz, 134, com as mulheres estudando na sala à esquerda e os homens na sala à direita.
E) Em 1948 foi criado o Grupo Escolar “Padre Chico” de Lagoinha, funcionando provisoriamente no prédio 
da Prefeitura Municipal, onde ficou até 01/01/55, quando foi inaugurado o prédio próprio.
F) Aos 15 de abril de 1968, foi inaugurado o Ginásio Estadual de Lagoinha, que funcionava no mesmo prédio 
do Grupo Escolar, mas em horário vespertino.
G) Aos 25 de março de 1973 foi inaugurado o prédio do Colégio Estadual de Lagoinha.

Personalidades
Tiveram papel relevante na história de Lagoinha: Major Soares, Manoel Domingues de Castro, Capitão Verís-
simo, Galdino Claro, João Felisbino e outros.
Dentre todos, destaca-se a grande figura do Padre Chico. Francisco Elói de Almeida, como era carinhosamen-
te conhecido pelos fiéis, nasceu em Aparecida do Córrego, município de Conceição do Mato Dentro, MG, aos 
25 de Janeiro de 1896. Aos 02 de Outubro de 1927 concluiu os estudos em Teologia no seminário diocesano 
de Taubaté, sendo, na mesma data, ordenado sacerdote por sua Excelência Reverendíssima, Dom João Al-
meida Ferrão, Bispo de Campanha, em MG. Aos 08 de Dezembro de 1937, o Padre Chico chegou a Lagoinha 
como Vigário substituto e posteriormente foi elevado à condição se Vigário efetivo.
Faleceu, aos 05 de Agosto de 1983, na cidade de São José dos Campos. Seu corpo encontra-se sepultado na 
Igreja Matriz de Lagoinha.

Colaboração do historiador Altair Viana da Silva.

Com 36 dias de shows 
e mais de 60 espetácu-
los, apresentações reú-
nem grandes músicos 
brasileiros, que são re-
ferência em todo o país 
e arrastam multidões. 
O “Verão do Bem” ganhou 
nova roupagem e ficou 
ainda mais interessante 
para você, sua família e 
seus amigos. Nos meses 
de dezembro, janeiro e fe-
vereiro, Caraguá promo-
ve o evento Mais Verão 
pra você, com proposta 
diferenciada de shows 
musicais durante todas as 
noites. Estão definidos os 
shows do Verão 2016, que 
prometem muita diversão 

e atrações para todos os 
gostos. Seja para curtir 
com a família ou com a ga-
lera, as apresentações dos 
artistas serão na Praça da 
Cultura (Avenida da Praia 
no Centro) e no Centro de 
Eventos do Litoral Norte 
(Praia do Porto Novo). E 
tudo com entrada gratuita. 
Os shows começaram no 
dia 18 de dezembro (sex-
ta), na Praça da Cultura 
(antiga Praça de Eventos 
no Centro). A estrutura 
montada no Centro rece-
berá artistas e bandas da 
MPB (Música Popular 
Brasileira), Rock, Pop e 
infantil. Já o palco do Cen-
tro de Eventos do Litoral 

Norte, na praia do Porto 
Novo, reunirá os ritmos do 
sertanejo, pagode, samba 
e funk, com início no dia 
26 de dezembro (sábado). 
MAIS VERÃO PRA 
VOCÊ – Os shows da Alta 
Temporada terminam no 
dia 4 de fevereiro (quinta-
feira), véspera do Carna-
val. A proposta para este 
Verão são atrações que di-
virtam os diferentes públi-
cos, além de movimentar 
ainda mais a cidade, forta-
lecer o comércio e promo-
ver lazer e entretenimento 
ao público. A realização 
do evento é da Prefeitu-
ra de Caraguá, por meio 
da Secretaria de Turismo. 

Shows Verão 2016 em Caraguatatuba

O presépio animado que encan-
ta os visitantes de Santo Antô-
nio do Pinhal já está disponível 
para visitação. A exposição está 
sendo realizada em frente à 
Igreja Matriz de Santo Antônio 
de Pádua, na Praça Monsenhor 
Azevedo, 50 – Centro, e ficará 
à disposição até 06 de janeiro, 
dia de Santo Reis. A tradição do 
presépio animado de Santo An-
tônio do Pinhal teve início há 
cerca de trinta anos. O processo 
de montagem leva aproximada-
mente 40 dias e possui cerca 40 
peças em movimento sincroni-
zado, as quais retratam desde o 
trabalho do homem no campo 
até o nascimento do menino de 
Jesus.  Uma atividade que agra-
da bastante os casais é caminhar 

pela trilha em meio à vegetação 
exuberante, na qual é possível 
observar Araucarias centenárias 
e até mesmo a diversidade de 
pássaros na região. Santo Antô-
nio do Pinhal A cidade é um dos 
municípios paulistas caracteri-
zados como Estância Climática 
por lei Federal. Os turistas po-
dem conhecer diversos bosques, 
rios de águas cristalinas, cacho-
eiras e nascentes, sendo uma 
delas a Cachoeira do Lajeado. 
A paisagem e o clima convidam 
para caminhadas, cavalgadas e 
deliciosos passeios de bicicleta 
pela região, aliás, para os aman-
tes de paisagens, visitar o Mi-
rante Nossa Senhora Auxiliado-
ra é fundamental.  Para aqueles 
que apreciam esportes radicais, 

Santo Antônio do Pinhal é o 
local adequado para prática de 
voo livre, a partir do Pico Agu-
do, cuja altitude atinge cerca de 
1.700 metros, além de poder 
praticar rapel na famosa Pedra 
do Baú. Já no Ecco Parque, fora 
os lindos jardins temáticos, tam-
bém é possível praticar rapel, ti-
rolesa e arvorismo.  Outros dos 
atrativos são os orquidários da 
cidade: Santo Antônio do Pinhal 
é uma das primeiras e maiores 
produtoras de orquídeas do Bra-
sil e atualmente exporta para 
vários países. Também vale a 
pena conhecer a estação de trem 
Eugênio Lefreve e a enorme 
variedade de artesanatos regio-
nais produzidos com madei-
ra, cerâmica, barro e tecidos.

Presépio animado encanta turistas 
em Santo Antônio do Pinhal
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Dezembro de 2015

1) Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2) Clemente Terra Planagem  (0xx12) 99738-4565 ID: 55*88830
3) Curso de Inglês Professora Renata Amaral  (0xx12) 99674-1505 (0xx12) 99763-
2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
4) Lanchonete e Restaurante Bell  (Juninho da Pop)  (0xx12) 3674-3922
5) Banca Avenida Marcelo (0xx12) 99143-6572
6) + 1 k-Britos Lanches (0xx12) 98830-3482
7) O Butico (0xx12) 3674-2343
8) Escondidinho Lanches  (0xx12) 3674-3674
9) Dona Tina Espetos (Dú Espeto) (0xx12) 3672-6148
10) FJP Assessoria  Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
11) Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158 - 8992
12) Bar do Danilo
13) Spaço Maria Dulce  (0xx12)  3674-1956
14) Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz  TAUBATÉ (0xx12) 3624-1664 e TREMEMBÉ 
(0xx12) 3674-1664  
15) Ferro Velho Tremembé (Srº Evaldo Costa) -  Rodovia Álvaro Barbosa Lima 
Neto, nº 100 – Bairro Dos Guedes (em frente a Oxiteno) – Tremembé – SP  E-MAIL 
ferrovelhotremembe@ig.com.br – (0xx12) 3674-2169 (0xx12) 99774-0490  8* 
189232
16) Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
17) Nádia Perfumaria (Júnior) – (0xx12) 3672-2371 – deseja a todos um Feliz Natal 
e um Próspero 2016
18) Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
19) Vereador Adriano Santos (0xx12) 99117-9896
20) Jubal Eventos (Flávio Pai e Filho)  Trav. Francisco de Paula Abreu, 263. Centro 
- CEP: 12120-000. E-mail: jubal@jubal.com.br flaviojubal@hotmail.com. Telefo-
nes:  (12) 3672.1510 | 3672.3898     (12) 7812.8086 - 90*2733 – Flavinho   (12) 
7812.8088 - 90*2732 – Flavio  (12) 7812.8084 - 90*2730 – Fernando

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
em parceria com o Studio 
Conatus, realiza oficinas 
gratuitas de férias de dan-
ça e teatro, no Teatro Gal-
pão. As inscrições já estão 
abertas e as aulas serão em 
janeiro de 2016. Serão mi-
nistradas oficinas de: balé 
iniciante e intermediário, 
hip hop iniciante e inter-
mediário, contemporâneo 
iniciante e intermediário, 
jazz infantil e adulto, sa-
pateado iniciante, ritmos, 
dança de salão, teatro in-
fantil e teatro adulto. Ha-
verá aulas dias 18, 20, 25 

e 27 de janeiro. Para se 
inscrever, é necessário 
entrar em contato com o 
Departamento de Cultura, 
que fica no Palacete Ti-
radentes, na Praça Barão 
do Rio Branco, 22, centro 
(prédio da antiga Câma-
ra, ao lado da igreja São 
José) ou pelos telefones: 
3643-2690 e 3642-1080. 
Ou, ainda, pelo email 
studiodedancaconatus@
gmail.com. As vagas são 
limitadas. BOX: Oficinas 
de férias no Teatro Galpão 
P r o g r a m a ç ã o : 
18 de janeiro 9h às 
10h30 – Balé iniciante 
10h30 às 12h – Balé 

intermediário 14h às 
15h30 – Hip Hop ini-
ciante 15h30 às 17h – 
Hip Hop intermediário  
20 de janeiro
9h às 10h30 – Con-
temporâneo iniciante
10h30 às 12h – Contem-
porâneo intermediário
15h30 às 17h – Te-
atro infantil
19h30 às 21h – Teatro adulto
25 de janeiro
9h às 10h30 – Jazz infantil
10h30 às 12h – Jazz adulto
15h30 às 17h – Sapatea-
do iniciante 27 de janeiro
18h às 19h30 – Rit-
mos 19h30 às 21h 
– Dança de Salão

Inscrições abertas para oficinas 
gratuitas de férias em Pinda

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba tem reali-
zado ações de combate 
ao mosquito da dengue. 
A equipe II de Estratégia 
de Saúde da Família do 
Cisas, por exemplo, rea-
lizou uma mobilização na 
manhã de quinta-feira  no 
Laerte Assumpção e re-
tirou vários objetos que 
poderiam tornar-se criado-
res. Qualquer objeto com 
água parada pode servir ao 
mosquito Aedes aegypti.
O Laerte Assumpção, em 
Moreira César, conta com 
aproximadamente 800 
famílias e os moradores 
podem ajudar a manter o 

mosquito longe de casa. 
Clélia Brum dos Santos, 
dona de casa, conta que 
infelizmente há muitos 
moradores que não cola-
boram e acabam sujando o 
bairro. Ela fez questão de 
participar da mobilização 
com a equipe de saúde.
“Eu faço a minha parte e 
também chamo a aten-
ção das pessoas. Faço de 
tudo para evitar a dengue, 
ainda mais agora que o 
mosquito transmite ou-
tras doenças graves tam-
bém. Sempre jogo água 
sanitária e fiscalizo tudo 
em casa”, afirma Clélia.
Valmir A. Leite mora no 

Laerte Assumpção há mais 
de 10 anos e conta que em 
frente à sua residência as 
pessoas vinham de outros 
bairros para jogar lixo e 
infelizmente há muitas 
pessoas que não pensam 
nos riscos que o descarte 
inadequado pode causar.
“Aqui em frente casa eu e 
um senhor resolvemos fa-
zer uma área revitalizada 
para evitar que as pessoas 
joguem lixo. Esta mobili-
zação é muito importante, 
espero que mais pessoas se 
conscientizem sobre este 
problema grave, que é o 
mosquito transmissor das 
doenças”, finaliza Leite.
A prevenção é a melhor 
forma de evitar a doença. 
Exterminando o mosquito 
não acontecerá os casos 
de transmissão e a popu-
lação não ficará doente. 
Até o dia 16 de dezem-
bro a cidade havia regis-
trado 4.467 notificações, 
3.524 foram descartadas, 
931 casos autóctones e 12 
importados. Um caso de 
zika está em investigação.

Equipe de Saúde de Pinda
realiza mobilização de

combate à dengue

A Guarda Civil Munici-
pal de Taubaté apresen-
tou novo uniforme nesta 
segunda-feira, dia 21 de 
dezembro, durante a sole-
nidade de entrega de di-
plomas de honra ao mérito 
para 35 guardas que se des-
tacaram no ano de 2015. A 
nova farda agora é mais 
funcional. Pensando na 
operacionalidade, detalhes 
antes fixados com velcro, 
agora são costurados. A la-
teral da camisa recebeu o 
brasão de identificação da 
guarda. Foram adquiridos 
também algemas, tonfas, 
jaquetas, calças, botas, bo-
nés e capacetes. Os novos 
equipamentos foram apre-

sentados na solenidade 
que diplomou os guardas 
nas categorias Interven-
ção Policial; Prevenção e 
Solidariedade e Sustenta-
bilidade. A iniciativa da 
Secretaria de Segurança 
Pública Municipal tem 
por objetivo reconhecer os 
relevantes serviços pres-
tados pelos guardas civis 
aos cidadãos de Taubaté. A 
categoria intervenção poli-
cial reconheceu os atendi-
mentos de ocorrência que 
resultaram em flagrante 
delito. Em 2015, a guarda 
municipal participou de 
mais de 500 intervenções, 
com flagrantes de roubo, 
furto, prisão de procura-

do, desacato e dano ao 
patrimônio público. Na 
categoria prevenção fo-
ram diplomados os que se 
destacaram nos Projetos 
“Anjos da Guarda” e “Cra-
ck é Possível Vencer”. 
Na categoria Solidarie-
dade e Sustentabilida-
de, o destaque foi para 
os integrantes do Proje-
to A-GUAR (Amigos da 
Guarda). O grupo realizou 
diversas campanhas como 
de doação de sangue, dia 
das crianças com arre-
cadação de brinquedos e 
campanha do agasalho 
com arrecadação de mais 
de 800 peças doadas as 
instituições de caridade.

Guarda Civil de Taubaté 
apresenta novo uniforme em

dia de homenagem

Presente de Natal
Não vale espiar se quiser que ele venha. Não vale trapacear. Enquanto somos pequenos e o mundo 
não é tão grande e inalcançável, somos levados para aquela antiga sensação de magia. Aquela que 
faz o coração ficar ansioso, as horas demorarem e isso só aumenta a expectativa. 
São nove horas da noite. Consigo ouvir as risadas soltas das crianças na rua, o som do crepitar da 
panela no fogo, criando um sabor. As famílias grandes ou pequenas se reunindo à mesa. Contando 
histórias do passado, sonhando o futuro. Lá fora, o céu está perfeito. As luzes coloridas brilham nos 
pinheiros, carregadas de presentes, de desejos. Crescemos num determinado ambiente e celebramos 
de maneiras diferentes. Mas, unidos por um mesmo sentimento. 
Todos sabem o significado do Natal. E se esquecemos, é bom lembrar. Qualquer consideração por 
menor que seja. Será bem vinda. Se não nos sentimos capazes para mudar o mundo, mudemos o 
lugar em que nos encontramos nele. Mais importante que carregar sacolas de um lado para o outro 
é doar-se ao próximo. Ser gentil com o morador de rua solitário. Arrumar um minuto para oferecer 
alimento e água para o cãozinho ou gato abandonado. Visitar um lar de idosos cuja memória falha 
agora, tentando recordar os natais felizes de outrora. Pegar uma daquelas sacolas e dedicá-la a uma 
criança de um abrigo que também espera Papai Noel. O quanto custa um sorriso? Você se lembra 
das noites que esperava, e você acreditava. Elas também. E o que ganhamos com tudo isso? Paz. 
Devíamos aprender a compartilhá-la como o verdadeiro presente.
E no final da noite santa, dedicaremos nosso coração para aquele que nos inspira a sermos homens e 
mulheres de boa vontade todos os dias do ano, numa oração que nasce na alma e é pronunciada em 
silêncio a Jesus. Acho que irá fazê-lo feliz. 
Afinal... Ah quando somos pequenos! Quando os presentes aparecem na cama dos nossos pais e a 
gente olha em volta, a janela está cerrada, as portas fechadas, mas eles estão lá. No entanto, o maior 
deles, está nos corações que acreditam e por acreditarem fazem a diferença. Feliz Natal!
Daniele Aparecida Pereira
E-mail: daniapereira92@gmail.com
Telefone: (12) 99117-1657

Valorização dos Servidores Público Estadual

Qualidades do Orador

Que bom seria para todos servidores público estadual, ativos e inativos, a criação de um sindicato, 
congregando todos as secretarias do Estado de São Paulo.
Seria um sindicato com muita força política e competente para reivindicar reajustes em seus salários, 
visto tratar-se de uma categoria, especializada em varias atividades que prestam relevantes serviços 
ao estado e toda a população em geral. 
Digo que associações de classes, não tem força política para reivindicar reajustes em seus salários.
Porque os metalúrgicos e os bancários, conseguem reajustes em seus salários? Porque: são sindi-
catos fortes, competentes e congregam em imensidade de associados e as empresas respeitam e 
atendem suas reivindicações e melhoria de condição de trabalho e salário justos.
Os servidores estaduais possuidores de nível superior, deveriam receber salários compatíveis com 
a função exercida e no tempo passado os servidores recebiam ajustes salarial no dia do Funcionário 
Publico, ou seja, dia 28 de Outubro. Hoje os servidores ficaram vendo o vento, seu o mínimo respei-
to a essa categoria que presta relevantes serviços ao estado e a população em geral. Com a criação 
de um sindicato a categoria serão bem representados em seus direito reivindicatórios com relação a 
salário digno e justo. Trabalhando para o estado e não, para o governador.

Renato Ramos Macedo
Advogado OAB/SP nº 30.980
Conselheiro da OAB de Taubaté-SP

Falar corretamente, contudo, com acanhamento, com voz apagada, não convence nem atrai auditório 
algum.
Irrita qualquer reunião que seja a voz esganiçada que força debalde para tornar-se sonora, ou a voz 
fanhosa que não serve para entoar a mais simples cantilena.
A voz necessita ser nítida, ampla, expressiva e maviosa. O bom orador, no caso, não pode ser árido 
em suas expressões.
Precisa conhecer a fundo os tropos e as figuras de linguagem, matrizes com que haverá de dar colo-
rido às suas ideias, não poderá magnetizar os seus ouvintes senão por ideias elevadas, por palavras 
nobres, capaz de comover e persuadir aqueles que escutam e o aplaudem. Ninguém poderá conse-
guir triunfo com a voz se não souber manter uma fisionomia agradável.
Cativa o bom orador o seu auditório por suas qualidades de tato, de inteligência, de sensibilidade e 
de sinceridade.
Digo que o orador pode triunfar numa tribuna de maneira modesta, pois qualquer sinal de vaidade 
ufanismo de seus próprios talentos só poderá ser-lhe prejudicial, uma vez que nenhum coração se 
deixa tocar pela mão da soberba. A palavra esse dom celeste que Deus deu ao homem, é a mais subli-
me expressão da natureza, ela revela o poder do criador e reflete toda a grandeza de sua obra divina.
Que bom seria, se em todos os estabelecimentos escolar de nível superior houvesse cursos sobre a 
Arte de Falar em Público.

Renato Ramos Macedo
Advogado OAB/SP nº 30.980
Conselheiro da OAB de Taubaté-SP
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FELIZ NATAL!
E UM PRÓSPERO

ANO NOVO!

FELIZ NATAL! E UM PRÓSPERO ANO NOVO!

FELIZ NATAL!
E UM PRÓSPERO

ANO NOVO!

DESEJA A TODOS UM
FELIZ NATAL!

E UM PRÓSPERO
ANO NOVO!
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DESEJA A TODOS 
CLIENTE E AMIGOS 
UM FELIZ NATAL!
E UM PRÓSPERO

ANO NOVO!

DESEJA A TODOS CLIENTE E AMIGOS
UM FELIZ NATAL! E UM PRÓSPERO

ANO NOVO!

DESEJA A TODOS CLIENTE 
E AMIGOS UM FELIZ NATAL!

E UM PRÓSPERO
ANO NOVO!


