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Engenheiros e geólogos do 
DER analisam as erosões 

geradas na pista, na entrada 
da cidade de Paraibuna

Técnicos do Departamen-
to de Estradas de Roda-
gem (DER) estiveram 
em Paraibuna, na manhã 
nesta semana, para fazer 
uma vistoria na passarela 
e em parte da pista, que 
cederam na Av. Antonio 
Feliciano da Silva, entre 
o Bairro Bela Vista e a 
Vila Camargo. A equipe 
formada por engenheiros 

e geólogos também detec-
taram um aprofundamen-
to na calçada, próxima à 
entrada da Vila Camargo, 
que precisará ser corrigi-
do, entre outras melho-
rias a serem executadas 
na região. Os técnicos do 
DER elaborarão um rela-
tório para desenvolver o 
projeto de reconstrução da 
pista e da passarela, como 

explica o diretor regional 
da empresa, engenheiro 
Antonio Moreira Júnior. 
“Nosso objetivo é acele-
rar essa avaliação da área 
para iniciarmos o mais 
rápido possível as obras 
para o restabelecimento 
da via”, ressalta. O Go-
verno Municipal orienta 
que os usuários de veícu-
los leves utilizem o km 34 
da Rodovia dos Tamoios, 
para entrar ou sair de Pa-
raibuna, enquanto os mo-
toristas que transitam em 
ônibus e caminhões aces-
sem o km 35, próximo ao 
Bairro Caracol, para se di-
rigirem ao centro da cida-
de ou bairros adjacentes. 
Para mais informações, 
entre em contato com o 
DER – Sede Regional do 
Vale do Paraíba, pelo te-
lefone: (12) 3633-3811.

Pinda: Obras do centro
comunitário seguem no 

Ribeirão Grande

Obras no centro comuni-
tário do Ribeirão Grande 
estão em andamento   e 
A Vila Suíça também está 
ganhando seu centro co-
munitário. A comunidade 
do Ribeirão Grande está 
recebendo um centro co-
munitário. As obras foram 
solicitadas em reunião com 
a administração municipal 
e seguem na Estrada Mu-
nicipal Jesus Antonio de 
Miranda, proximidades do 
km 18. O projeto tem área 
construída de 368,30m² e 

contempla copa, área de 
serviço, vestiário, salão 
principal com palco, sala 
de depósito, arquivo, dois 
sanitários e sala multiuso. 
Na área externa, haverá 
estacionamento com piso 
intertravado, iluminação 
com postes, muro e grade 
na frente no prédio. O in-
vestimento da Prefeitura, 
somando as adequações 
do terreno, está sendo de 
R$ 724.979,21. “Realiza-
mos reuniões com a comu-
nidade e as pessoas esco-

lheram as prioridades para 
cada bairro. O centro co-
munitário era um dos pe-
didos do Ribeirão Grande 
e, por isso, estamos aten-
dendo. É importante ouvir 
as pessoas, elas sabem o 
que mais precisam para 
melhorar a qualidade de 
vida da região onde mo-
ram”, avaliou o prefeito. 
Outros centros comuni-
tários estão sendo cons-
truídos na cidade, em 
locais como o bairro Bon-
sucesso e a Vila Suíça.

Alckmin sanciona lei da 
Tarifa Zero para
estudantes no

transporte público

O governador Geraldo 
Alckmin sancionou uma 
lei que garante tarifa zero 
aos estudantes nos trans-
portes públicos metropo-
litanos - metrô, trens da 
CPTM e ônibus da EMTU. 
A lei se aplica a alunos 
dos ensinos fundamental, 
médio e superior de rede 
pública e na rede privada, 
o benefício será estendido 
aos estudantes que com-
provem renda familiar 
per capita de até 1,5 salá-
rio mínimo nacional (R$ 
1.182,00). Cerca de 615 
mil estudantes de quatro 
regiões metropolitanas 
de São Paulo (São Paulo, 

Baixada Santista, Cam-
pinas e Vale do Paraíba/
Litoral Norte) poderão uti-
lizar a gratuidade para fre-
quentar as aulas. “Hoje os 
estudantes têm meia pas-
sagem e passam a ter gra-
tuidade total. Essa é uma 
medida socialmente justa, 
de grande estímulo à edu-
cação. Vai facilitar muito a 
vida dos estudantes, evitar 
uma despesa para o aluno, 
para os seus pais e para 
quem precisa”, explicou 
A l c k m i n . 
O passe livre estudantil 
será concedido mediante 
cadastro enviado pela ins-
tituição de ensino e decla-

ração de comprovação de 
renda do aluno. Por mês, 
os estudantes beneficiados 
terão direito a 48 viagens 
gratuitas, não cumulativas, 
ou seja, devem ser usa-
das dentro do pró-
prio mês de concessão. 
A medida passa a va-
ler de imediato nos 
trens do Metrô e da 
CPTM e em 30 dias, con-
tados a partir da resolução, 
para os ônibus da EMTU. 
O prazo maior nos ôni-
bus intermunicipais 
é necessário para que 
sejam criados os me-
canismos tecnológicos 
para operar o sistema.

Prefeitura de Pinda
realiza formatura dos 
cursos nos bairros

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, em 
2014, o Programa Nosso 
Bairro, no qual uma tenda 
ficava instalada por cinco 
semanas em cada região 
da cidade, oferecendo ati-
vidades de lazer e oficinas. 
Estendendo a abrangência, 
foram realizadas, também, 
as oficinas nos bairros, 
que funcionaram como 
um Programa Nosso Bair-
ro descentralizado. Com a 

realização de seis meses, 
as oficinas nos bairros têm 
o caráter semiprofissiona-
lizante, com o mesmo ob-
jetivo do Programa Nosso 
Bairro, que é levar opções 
para a comunidade desen-
volver seu próprio negó-
cio e obter renda. Nesta 
semana, terão início as 
formaturas das oficinas 
descentralizadas, inician-
do pelo Pasin. No bairro, 
foram realizados os cursos 

de beleza – cabeleireiro 
e manicure. A formatura 
será realizada no Centro 
Comunitário do Pasin, às 
15 horas, com desfile das 
alunas e entrega de certifi-
cados. Nos dias 4 e 11 de 
março haverá a formatura 
de mais alunos. As ofici-
nas são uma realização 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Governo e 
Departamento de Turismo.
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Descaso compromete a
cidade como estância

Uma das principais via 
de acesso de Tremembé a 
Rua Costa Cabral encon-
tra-se em estado que com-
promete a segurança e a 
própria imagem da cidade. 
A rua está com falhas no 
asfalto devido a serviços 
inacabados realizados pela 
administração pública ou 
ao seu mando. Sem o as-

falto, ciclistas e veículos 
são obrigados a trafegar na 
contra mão desobedecen-
do à lei e colocando em 
perigo a todos. O descaso 
é patente e indiscutível, 
pois os serviços podem ser 
realizados com muita rapi-
dez, mas, que, no entanto 
permanecem sem serem 
realizados a longo tempo. 

A impressão de cidade 
descuidada e abandonada 
afasta o turismo parece 
que os responsáveis por 
cuidar da cidade não têm 
o menor comprometimen-
to com a melhoria da vida 
dos cidadãos em particu-
lar daqueles que traba-
lham,  moram e gostam de 
T r e m e m b é .

Flor do Vale em abandono total

Avenida da Flor do Vale
torna-se rio em dias de chuva

As ruas do bairro da Flor 
do Vale encontram-se to-
tal mente esburacadas.  
Após a “reurbanização” 
foram abertas valetas para 
a ligação de água pluvial 
e que ainda se encontram 
sem sequer o devido re-
mendo do asfalto. Com a 
s verbas vindas do estado 
foram feitos alguns re-
cuos no canteiro central 
para dar lugar a estacio-
namento. Arvores com 

O fim da Avenida dos Vi-
tória Régia na Flor do Vale 
torna-se um verdadeiro 
rio. A água sobe mais de 
meio metro, com isso ve-
ículos mais antigos param 
de funcionar e os passagei-
ros são obrigados a descer 
e empurrar até um lugar 

mais de vinte anos foram 
derrubadas (Flamboyant 
e Jambolão) e o cantei-
ro a cada dia que passa 
perde sua característica. 
A segunda quadra de es-
portes foi construída a 
menos de 200 metros da 
primeira, onde de lá já fo-
ram furtados os fios e re-
colocados, permanecendo 
com as lâmpadas acessas 
de forma desnecessária 
pelo desuso da quadra. A 

mais seco e seguro. No 
último quarteirão da Ave-
nida Vitória Régia mora-
dores não podem entrar 
em suas casas e esperam 
até que as águas abaixem. 
O fato acontece devido 
ao entupimento da rede 
de água pluvial e por-

segunda quadra também 
não é dotada de qualquer 
infra estrutura, não tem 
vestiário, não tem banhei-
ro, não tem água, não tem 
segurança porque a gra-
de lateral é muito baixa 
(1metro) e a bola toda 
hora vai para a rua co-
locando em perigo os 
transeuntes, os veícu-
los e as próprias crian-
ças que eventualmente 
poderão usar a quadra.

que aquele local é mais 
baixo e a água não tem 
vazão. Na avenida dos 
Ipês não se sabe por 
que a água em dias de 
chuva salta para fora de 
rede aumentando ain-
da mais o problema de 
escoamento das águas.

Recuperação de galeria de águas pluviais 
perto do Mercado Municipal de Caçapava

A galeria de águas plu-
viais da avenida Doutor 
Pereira de Mattos, pró-
xima ao Mercado Mu-
nicipal, começou a ser 
recuperada por uma das 
equipes da secretaria de 
obras e serviços munici-
pais na segunda-feira, 23.
Depois de concluídos os 
serviços dos funcionários 
municipais, trabalhadores 
da Sabesp (Saneamen-
to Básico do Estado de 
São Paulo) vão recupe-
rar a rede de esgoto local.
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 

Fevereiro de 2015
Diagramação de Patrocinadores  
Culturais da Coluna Humor do Pedrão para  
Fevereiro-Março de 15

1.      Comis e Bebis Restaurante (0xx12) 
3674-4441 e 99195-2375
 
 
2.      Valtinho Rotserrie (Carne Assada, Cos-
tela no Bafo Frango Assado) (0xx12) 99196-
9547
 
 
3.      Clemente Terra Planagem (0xx12) 
99783-4565 ID: 55*85330

 
4.      Silvinha Camisetas Duplo Impacto 
(SILVINHA LEAL) – (0XX12) 9102-4766 e 
3672-5473
 
 
5.      Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-
3674
  
 
6.      Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-
8992
 
 
7.      Bar do Danilo
 
 
8.      Restaurante e Lanchonete Villa Disk 
Marmitex (0xx12) 3672-2899
 
 
9.      Curso de Inglês Particular Professora 
Renata Amatal – (0xx12) 3674-1505 e 99763-
2800 – email: englishcourse@uol.com.br
 
  
10.   Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-
9896
  
 
11.   Tonhão Tintas Tremembé (0xx12) 3674-
2486 e (0xx12) 3672-2866

12.   Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 
3674-1644- Tremembé (0xx12) 3624-7361 – 
Taubaté – Email: analurscruz@ig.com.br

13.   Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1956
 
  
14.   FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-
2649 e (0xx12) 3674-1725
 
 
15.   Adega Avenida Audrá (0xx12) 99717-
7306
 
 
16.   Barbearia 26 de Novembro (Gustavo 
Couto)
 
  
17.   Central Auto Escola e  Despachante (Ri-
cardo) (0xx12) 3672-1357
 
  
18.   Casa de Ração Avenida (Neto) (0xx12) 
3672-3182
  
 
19.   Aryexa Rangel Estética Corporal e Facial 
(0xx12) 99211-3021 e (0xx12) 3672-6108
 
 
20.   Auto Mecânica Marquinho (0xx12) 
3674-2270
  
 
21.   O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343

22.   Coxinha Lanches (SOB NOVA DIRE-
ÇÃO) (0XX12) 99239-7390

  
23.   AQUAVITAL (Mário Goreti da Silva) 
(0xx12) 3672-1603
  
24.   Serralheria Tremembé (0xx12) 3672-
1660

25. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108

26. Escola de Natação Golvinho Alan Suzigan 
(0xx12) 3672-2066

27.  Dona Tina Espetos (Dú Espetos) (0xx12) 
3672-6148

Prefeitura de Taubaté inicia 
alterações no atendimento da 

Rodoviária Nova
A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos, iniciou 
nesta terça-feira os prepa-
rativos do estacionamento 
do Terminal Rodoviário 
para receber os serviços 
prestados pela administra-
ção da Rodoviária Nova.
A equipe da Secretaria está 
trabalhando na execução 
da estrutura para receber 
os guichês de vendas de 
passagens das empresas de 
ônibus e os comerciantes 
que vendem produtos ali-
mentícios, como lanches, 
refrigerantes, salgados, 
etc. A previsão é de que 
até o final desta semana os 
serviços sejam transferi-
dos para o estacionamento.
Desde que a Defesa Civil 

orientou que grande parte 
do Terminal fosse interdi-
tado, a Prefeitura trabalha 
para que os serviços sejam 
deslocados e o impacto aos 
usuários seja minimiza-
do. Por hora, somente es-
tão liberados o acesso aos 
banheiros, aos guichês de 
compra de passagens e às 
plataformas de embarque.
Trânsito - Algumas alte-
rações viárias também fo-
ram realizadas no entorno 
da Rodoviária Nova, pro-
visóriamente até a conclu-
são dos reparos no prédio.
A Rua Benedito da Sil-
veira Moraes, trecho de 
acesso exclusivo à rodo-
viária, será interditado, 
e o restante da via terá o 
fluxo de veículos senti-

do invertido para a Av. 
Santa Luiza de Marilac.
Os ônibus intermunici-
pais que estão vindo de 
São Paulo devem aces-
sar o km 107 da Rodovia 
Presidente Dutra, seguir 
pela Av. Dom Pedro I até 
o túnel do bairro Cháca-
ra Silvestre, e a Av. dos 
Bandeirantes para chegar 
até a Rodoviária Nova.
Os pontos de embarque e 
desembarque de ônibus, 
táxi e mototáxi serão deslo-
cados para a frente do esta-
cionamento da rodoviária, 
que fica ao lado do prédio.
As vias estarão devidamen-
te sinalizadas para orientar 
os motoristas e, quando 
necessário, agentes de 
trânsito estarão no local.
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DISTRIBUIDORES/REPRESENTANTES
CAÇAPAVA: Banca Pantera - Avenida Dr. 
Pereira de Matos, s/n.
CAMPOS DO JORDÃO: Revistaria Letras da 
Montanha Rua Januario Miraglia, 1100
Tel.: (12) 3664-4637
CARAGUATATUBA: Inova Salles Jornais e 
Revistas - Rua Aluno Arantes,491 
Tel.: (12) 3882-2920
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vão de França ( Ao lado do campo de futebol)
JAMBEIRO: Mercadinho São José - Rua Major 
Gurgel. Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro 
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Comendador Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa 
Senhora de Natividade e Panificadora Pão Zico 
- Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Banca Canto das Letras - Prança 
Antônio Carvalho, 100
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Revistas Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA: Supermercado São 
Judas Tadeu (12) 3676-1390 Av. 7 de setembro, 
20 e Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Praça 
Valdemar Salgado. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164 e Banca de Jornal
SÃO LUIS DO PARAITINGA: Banca da Praça 
e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça Praça Dom Epami-
nondas  -  Tel.: (12) 3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade, 
comércios  e repartições públicas
UBATUBA: Banca Fitness. Rua Capitão Feli-
pe, 300. Tel.: (12) 3833-8750 e Banca Ritz Av 
Iperoigue e no Itaguá.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura cha-
mada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla estimulação 
dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas, localizadas na 
coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes 
uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os no-
vamente.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil com as alturas desenvolveram 
de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco de seus olhos 
pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm a aptidão de ver 
claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tives-
sem combinadas as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes maior que 
a dos humanos e a coruja tem a propriedade de enxergar dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata das 
formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes naturais. 
Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, isso é, em 
um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com características 
semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances de sobreviverem, 
isto acontece porque os predadores do animal não conseguem vê-los e não podem 
comê-los.

Humor 

O ex-presidente conversava com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu to ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro.
- Calma meu bem! Dizem que essa gripe só dá na Ásia.
- Ta vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer!
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está cheia 
de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá ta cheio de pulgas...
***
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Mi mata uma curiosidade minha! É verdadi qui essa tal lei da gravidadi é qui 
dêxa as pessoa em pé nu chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.
E o caipira, colando a cabeça:
- Agora mi ixplica outra coisa... Cumo é qui tudu mundo fazia antis dessa tal de lei ser 
aprovada?
***
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Gerais, 
quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção cambada di vagabundus! Chega di moleza! Queru tudumundu vassôra nas 
mão limpandesse chiquêro que ocês mora. Queru tudim bem limpim módique aminhã 
nóis vai recebê us deputadus i toda cumitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Tequifim prendêro us fios da mãi!

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sa-
dios e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e 
as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva 
de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os melho-
res que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra uma 
pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reencarnação 
lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são 
bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não 
nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos 
a compreender. Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os 
outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu 
caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca 
diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem a suas limita-
ções e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que 
fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com planta a que você atira 
água fervente. Abençoamos se quisermos ser abençoados.

Pensamentos

A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
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.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.

EDITORIAL
Economizar água ou 
mudar a cultura e men-
talidade de um povo?
Mil litros de água tratada 
custam no máximo R$ 4,00, 
essa que vem da torneira. 
Já vi muitas ligações de 
água clandestinas assim 
como “gatos” na ener-
gia elétrica e com certe-
za nestes casos nunca vi 
gente economizando nem 
água nem luz. Se for para 
economizar para o futuro 
tem que economizar tudo 
e nunca esperar a falta do 
que se economiza. Você 
sabe se vai faltar comi-

da amanhã ou depois? 
Você sabe se vai faltar 
dinheiro amanhã ou de-
pois?  E da natureza que 
tudo se destrói ou se reti-
ra você sabe se vai faltar? 
Tem coisas muito mais 
vali osa considerando-se 
em valor monetário que 
é jogado fora ou no lixo 
que não se dá o menor va-
lor. É quem mais precisa 
que geralmente dá menos 
valor ao que tem. Conser-
var, restaurar, economizar 
parece ser coisa de pobre 
e aí é que esta um grande 
engano isto não é coisa de 

pobre, é coisa de gente sá-
bia e previdente. Resumin-
do são colocadas várias 
alternativas para fugir do 
endividamento e da ina-
dimplência, mas tem uma 
forma fácil e eficiente e 
que não é coisa de grande 
matemático ou de extrema 
complexidade, é simples: 
É SÓ PRIMEIRO GA-
NHAR E DEPOIS GAS-
TAR, e não continuar 
desta forma imediatista 
de viver querendo tudo 
para ontem gastando pri-
meiro para depois cor-
rer atrás para ganhar.

O futebol de base do América do Maracaibo
está com testes para disputar a

Copa Libertadores de Base 2015
Data do teste: 28/03/2015

Campo do Creix
Em Tremembé

Categorias de nascidos em 99/98/00/01/03/05

Esporte Social com inscrições 
abertas em Redenção da Serra

A Administração Mu-
nicipal abre inscrições 
para o Projeto Esporte 
Social nas modalidades: 
Capoeira, Natação 
e futebol de campo.

Mais informações no 
Paço Municipal locali-
zado na Avenida XV de 
Novembro, 829 Centro ou 
12 3676 1600.
Vale ressaltar que a Ad-

ministração Munici-
pal visa com este pro-
jeto proporcionar aos 
munícipes uma melhor 
qualidade de vida e saúde.
Venha participar!!!
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RAÍZES DA HISTÓRIA
O grupo terreiro de cul-
tura (grupo de resgate e 
promoção da cultura afro
-brasileira em tremembé). 
Nesta primeira edição, 
vem dizer que; desde 2011 
está trabalhando, se cons-
tituindo e se oficializando 
na cidade de tremembé.
Desde então, reali-
za eventos culturais e 
educacionais em esco-
las e praças públicas, 
com o objetivo de em 
breve estar realizando 
oficinas permanentes; 
pois essa é uma das nos-
sa metas á ser alcançada. 
A aproximação da cultura 
afro-brasileira do maior 

número de pessoas da 
população tremembeen-
se e de cidades vizinhas.
Mas como se tra-
ta de uma coluna, 
queremos também dizer 
aos queridos leitores, um 
pouco do que se trata.
Que é viajar na história 
e, falar sobre personali-
dades importantíssimas 
na formação de nossa 
cultura, tradição e país.
Dos tempos de escra-
vização, passando pelo 
abolicionismo e chegan-
do a libertação dos ne-
gros escravizados até os 
dias atuais; não neces-
sariamente nesta ordem.

Falar também sobre 
o estatuto da igualda-
de racial, leis e direitos.
Bom; teremos muito 
o que falar.... Para que 
nesta edição não fique-
mos apenas em nos apre-
sentarmos, você sabia?
Que no dia que morre, em 
14 de fevereiro de 1977, a 
escritora carolina maria de 
jesus; autora dentre outros 
livros, quarto de despejo.
Negra e moradora da fa-
vela do canindé,carolina 
de jesus , autora de quar-
to de despejo, onde retra-
ta o cotidiano da comu-
nidade na década 1950. 
Por: Davi Mariano

PAT de Caraguá atualiza
vagas de emprego

Veja as vagas desta sema-
na do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT). O interes-
sado deve apresentar os 
documentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS). Aca-
bador de mármore e gra-
nito, Ajudante de calcetei-
ro, Ajudante de cozinha, 
Assistente administrati-
vo, Atendente de balcão, 
Auxiliar administrativo, 
Auxiliar de enfermagem, 
Auxiliar de mecânico de 
autos, Auxiliar de pessoal, 
Auxiliar mecânico de ar 

condicionado, Açouguei-
ro, Balconista de lancho-
nete, Barman, Calceteiro, 
Carpinteiro auxiliar, Co-
peiro de hotel, Corretor 
de imóveis, Cozinheiro de 
restaurante, Empregado 
doméstico arrumador, Em-
pregado doméstico diaris-
ta, Encarregado de frios, 
Enfermeiro, Garçom, 
Gerente administrativo, 
Gerente comercial, Mari-
nheiro, Mecânico de ma-
nutenção de máquinas de 
construção civil, Mestre de 
obras, Motoboy, Oficial de 

serviços gerais, Promotor 
de vendas, Recepcionis-
ta de hotel, Recepcionista 
em geral, Representante 
comercial autônomo, Tec-
nólogo em automação, 
Técnico de documentação, 
Técnico de enfermagem, 
Técnico de projeto (ele-
trotécnico), Técnico de 
refrigeração (instalação), 
Técnico em patologia clí-
nica, Técnico mecânico 
(motores), Vendedor de 
comércio varejista e Ven-
dedor pracista. As vagas 
possuem perfis específicos 
com relação à experiência, 
escolaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.

Com “Cidades-Mortas”
jovem escritor de Pinda
se destaca no cenário

literário nacional

A literatura de fantasia é 
um dos gêneros mais ad-
mirados no mundo e está 
em constante crescimento 
no Brasil. Hoje é possí-
vel ver autores nacionais 
dividindo espaço nas pra-
teleiras com nomes famo-
sos da literatura estran-
geira, como J.K. Rowling 
- de Harry Potter, Suzanne 
Collins – da trilogia Jogos 
Vorazes, e George R.R. 
Martin - autor das Crôni-
cas de Gelo e Fogo, etc. 
Outros autores ainda me-
nos conhecidos e em co-
meço de carreira lutam por 
espaço no concorrido ce-
nário literário. Entre eles 
está Dêner B. Lopes, escri-
tor de 19 anos e morador 
de Pindamonhangaba, que 
no último mês de setembro 
lançou “Cidades-Mortas” 
(Chiado, 2014). O livro 
se passa num Brasil fu-
turista chamado Lisarb e 
conta a história de Arthur 
Noah, um rapaz medroso 
e esquelético que teme ser 
escolhido para ser partici-
pantes de um dos maiores 
reality shows brutais do 
mundo: o Cidades-Mor-
tas. Programa em que a 
elite escolhe, por vota-
ção, 20 jovens para se-
rem perseguidos por sol-
dados-robôs do governo, 
programados para torturar 
até a morte qualquer hu-
mano à frente. “Escrever 
‘Cidades-Mortas’ foi real-
mente bom e rápido, es-
crevi em exatos 90 dias. 
Fiz uma história com uma 
narrativa bem simples, 
fácil de ler e, ao mesmo 

tempo, com uma trama en-
volvente”, explica Dêner, 
que se inspirou na trilogia 
Jogos Vorazes, no livro “O 
Concorrente” de Stephen 
King e em diversos fil-
mes de robôs. O livro foi 
lançado em novembro de 
2014 e, após alguns me-
ses, Dêner foi contratado 
pela editora portuguesa 
Chiado e em apenas um 
mês conseguiu se tornar o 
segundo livro mais vendi-
do entre os 500 títulos da 
editora. O interesse pela 
literatura surgiu em 2010, 
quando tinha 15 anos, e a 
partir daí só cresceu. “Um 
dia estava vendo um fil-
me baseado em um livro 
e resolvi pesquisar sobre a 
publicação e desde aí nun-
ca mais deixei de ler e es-
crever. A fantasia tem esse 
poder de nos transportar 
para nossos mais distantes 
sonhos; o inimaginável. 
Quando eu leio e escrevo 
fantasia, me sinto naque-
la história. Tudo ao redor 
desaparece”, relata. Para 
construir sua história, Dê-
ner diz que gastou muitas 
horas pesquisando e len-
do, para se encher de fon-
tes, além de dedicar outras 
muitas horas na escrita, 
desenvolvendo assim a 
criatividade, e essa é a 
dica que dá aos jovens que 
também tem interesse em 
se tornar escritores. Sobre 
o futuro, Dêner quer evo-
luir ainda mais como es-
critor e ajudar quem quer 
seguir o mesmo caminho, 
ele ministrará um curso 
literário na biblioteca de 

Pinda no mês de março. 
Além disso, publicará no 
primeiro semestre um con-
to de terror para a antolo-
gia “King Edgar Hotel” e 
para a antologia de con-
tos medievais “Além das 
Cruzadas”. Já o universo 
de “Cidades-Mortas” não 
se resumirá apenas a um 
livro. De acordo com o au-
tor, será uma série com o 
próximo volume previsto 
para 2016. “Cada livro se 
passará em uma nação di-
ferente e com personagens 
diferentes, mas no mesmo 
universo, mostrando as 
diferentes edições do pro-
grama em outros países”, 
explica. Recepção do livro
Voltado para o público 
juvenil, “Cidades-Mor-
tas” foi lançado em se-
tembro de 2014 e teve 
uma ótima aceitação. 
A obra tem 204 páginas, 
41 capítulos, é divida em 
5 partes e conta com pre-
fácio do autor Renato C. 
Nonato, de distopia “Ter-
ras Metálicas”. Na rede 
social Skoob, voltada para 
amantes da leitura, o livro 
foi avaliado por 17 pes-
soas e tem nota média de 
4.2 (de 5 estrelas). Vários 
sites e blogs conhecidos, 
como o Cabine Literá-
ria, também avaliaram a 
obra de forma positiva. 
Os interessados em ler 
“Cidades-Mortas” podem 
adquiri-lo pelo site da 
Chiado Editora e também 
diretamente com o autor 
pela sua página no face-
book.  O livro ainda não está 
nas livrarias brasileiras.

Nota de Esclarecimento
da Prefeitura de

São Bento do Sapucaí
Sobre as denúncias de car-
ne vencida nas escolas, ter-
ça feira, 24 de fevereiro de 
2015. No mês de dezembro 
de 2014, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação com-
prou gêneros alimentícios, 
incluindo carne para a me-
renda escolar, com vistas a 
atender os alunos da cre-
che escola durante o mês 
de janeiro de 2015, cujas 
aulas iniciaram em 05 de 
janeiro de 2015. Eram 
esperados 60 alunos para 
este mês o que não ocor-
reu. Devido à baixa frequ-
ência desses alunos neste 
período houve sobras de 
carnes, que venceriam em 
08/02/2015. Como é sabi-
do os alimentos da meren-
da são armazenados em 
um almoxarifado central 
de onde são distribuídos 
às escolas semanalmente.
Na entrega de alimentos 
do dia 20/02/2015, houve 
uma falha técnica e alguns 
pacotes dessa carne fo-
ram entregues junto com 
os alimentos da semana.
Esclarecemos que tais 
itens não foram consumi-
dos, uma vez que o pro-
blema foi detectado no sá-
bado, dia 21, por alerta da 
direção da Escola Jardim 
dos Cisnes à Nutricionista 
responsável técnica. Des-
sa forma, na segunda fei-
ra dia 23, logo de manhã, 
as nutricionistas passaram 
nas escolas recolhendo as 
carnes para descarte, de 
acordo com as orientações 
da vigilância sanitária, que 

foi acionada pela própria 
equipe responsável pela 
merenda escolar e já to-
mou as providências ca-
bíveis, fazendo o descarte 
correto da carne vencida.
Entretanto, segundo rela-
tos um vereador esteve nas 
escolas e no almoxarifa-
do central e sem solicitar 
autorização da diretora 
ou da Secretária de Edu-
cação, foi até a cantina, 
tirou fotos dos freezers e 
não procurou ninguém da 
Secretaria de Educação ou 
da Prefeitura para esclare-
cer e/ou averiguar os fatos, 
indo direto para denúncia.
Ressaltamos o compro-
misso  sempre honrado de 
oferecer aos nossos alunos 
uma alimentação saudá-
vel e de qualidade, cujos 
cardápios são elaborados 
de forma balanceada para 
atender às necessidades 
diárias de vitaminas e nu-
trientes de acordo com a 
faixa etária dos alunos e 
com o período que eles per-
manecem na escola. Esses 
cardápios estão à disposi-
ção dos pais e da comuni-
dade em geral, tanto nas 
escolas como  nas páginas 
da rede social de nossas 
escolas, como de costu-
me. Além disso, cabe nos 
informar que diariamente 
são recolhidas amostras 
dos alimentos servidos 
aos alunos, de acordo com 
as normas estabelecidas 
na portaria CVS 05, tais 
amostras ficam armaze-
nas sob refrigeração por 

72 horas, elas podem 
comprovar a qualidade 
da merenda oferecida aos 
alunos que sempre foram 
tratados com muita aten-
ção, respeito e seriedade.
A Prefeitura Municipal já 
solicitou à Secretaria Mu-
nicipal de Educação que 
apure os fatos sobre o ar-
mazenamento do produto, 
o relatório da Vigilância 
Sanitária e a responsa-
bilidade técnica das nu-
tricionistas, a fim de que 
sejam tomadas as medidas 
administrativas cabíveis.
Entendemos que para 
exercer seu papel de fis-
calizador os vereadores 
não precisam manipular 
informações muito menos 
divulgar de maneira ma-
liciosa, levando a popula-
ção ao engano. É um dever 
dos vereadores fiscalizar o 
bom andamento dos servi-
ços municipais, entretanto, 
divulgar fatos não compro-
vados ou falsas acusações, 
além de causar mal-estar 
na sociedade não faz parte 
da ética de um legislador.
Aproveitamos o momen-
to para convidar a todos 
que tenham interesse em 
conhecer o cardápio da 
merenda escolar bem 
como de presenciar um 
momento de refeição de 
nossos alunos para que 
visitem nossas escolas 
e devidamente autoriza-
dos pela direção, acom-
panhem estes intervalos. 
Prefeitura Municipal de 
São Bento do Sapucaí
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Palacete 10 de Julho de 
Pinda inicia o ano com

diversas atividades

Biblioteca do Araretama 
abre inscrições para

Oficina de Reciclagem

Performance Fantas-
maria, com Rhosana 
Dalle, realizada em ja-
neiro, com uma aula de 
história da cidade inte-
rativa  e Oficina de arte 
contemporânea, também 
realizada em janeiro, inte-
grando a programação do 
“Férias no Palacete” O Pa-
lacete 10 de Julho “Centro 
de Memória Barão Ho-
mem de Mello” está pre-
parado para receber gran-
de público, formado por 
pessoas de todas as idades. 
Desde o início do ano, uma 
programação diversifica-

Estão abertas até o dia 31 de 
março, as inscrições para a 
Oficina de Reciclagem na 
Biblioteca do Araretama. 
As aulas, gratuitas, se-
rão realizadas de 6 de 
abril a 18 de junho, sem-
pre às segundas, terças e 
quintas-feiras. Para par-

da vem sendo realizada, 
unindo a cultura à história. 
Em janeiro, foi inaugu-
rada a programação do 
“Férias no Palacete”, 
com atrações de segunda 
a sexta-feira, como visi-
ta monitorada, apresen-
tações culturais, oficina 
de artes, sessão de cine-
ma e exibição dos vídeos 
“Memória Viva” Em feve-
reiro, com o fim do “Fé-
rias no Palacete”, outras 
atrações foram realizadas 
para a população, como 
o bate-papo com o artis-
ta e as sessões de cinema 

ticipar, é necessário se 
inscrever diretamente na 
biblioteca do Arareta-
ma, de onde também 
deve ser retirada a lista 
do material necessário. 
As turmas são limitadas. 
A Biblioteca do Arareta-
ma fica na rua Cássio Pi-

“Cine Papelão”, que serão 
realizadas às quintas-
feiras, às 18h45. Para 
março, diversas atra-
ções estão programadas. 
Continuam as apresenta-
ções de cinema e haverá 
ainda ações como teatro 
e outras atividades que 
mesclam história e cultura. 
O Palacete 10 de Julho 
“Centro de Memória Ba-
rão Homem de Mello” 
funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 20 horas. 
A entrada e todas as 
atividades realizadas 
no local são gratuitas.

res Salgado, 150, Nova 
Esperança. A realiza-
ção da oficina se dá por 
meio da Coordenação de 
Bibliotecas, Departamento 
de Cultura e Secretaria de 
Educação e Cultu-
ra da Prefeitura de 
P i n d a m o n h a n g a b a . 

INDICAÇÕES

Nº 01/2015 -    Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva 
(BINHO) e Ver. Paulo Cândido Ribeiro (PAULI-
NHO PEIXOTO): Indicam à Sabesp novo sistema de 
captação e reservatório de água para o Bairro Paiol 
Grande.
Nº 02/2015 – Ver. Paulo Cândido Ribeiro (PAU-
LINHO PEIXOTO) e Ver. José Donati Nunes (ZÉ 
LINGÜIÇA): Indicam providências com relação a ve-
ículo de transporte escolar da Prefeitura Municipal
Nº 03/2015 - Todos Vereadores: Indicam revisão 
do auxílio-alimentação dos funcionários públicos do 
Executivo Municipal.
Nº 04/2015 - Todos Vereadores: Indica revisão sa-
larial dos funcionários públicos Municipais.
Nº 05/2015 - Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva 
(BINHO) e Ver. José Donati Nunes (ZÉ LINGÜI-
ÇA): Indicam implantação do Projeto “Arte e Cida-
dania”.
Nº 06/2015 -    Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva 
(BINHO) e Ver. José Donati Nunes (ZÉ LINGÜI-
ÇA): Indicam troca dos paralelepípedos na Rua Pe-
reira Alves.
Nº 07/2015 -    Ver. José Donati Nunes (ZÉ LIN-
GÜIÇA) e Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BI-
NHO): Indicam a implantação de diversas melhorias 
na Vila dos Onofres – Bairro do Torto.
Nº 08/2015 -    Ver. José Donati Nunes (ZÉ LIN-
GÜIÇA) e Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BI-
NHO): Indicam a implantação de diversas melhorias 
nas proximidades da Praça Vereador Rui de Souza 
Camargo.
Nº 09/2015 -    Ver. José Donati Nunes (ZÉ LIN-
GÜIÇA) e Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BI-
NHO): Indicam melhoria na qualidade de sinal de 
TV local.
Nº 10/2015 -    Ver. José Donati Nunes (ZÉ LIN-
GÜIÇA) e Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BI-
NHO): Indicam maior atenção por parte do Executi-
vo na organização das obras públicas.
Nº 11/2015 – Ver. Mateus José da Silva (MA-
TEUS DA FAZENDA): Indica melhorias na Estrada 
do Sertãozinho – Bairro do Paiol Grande
Nº 12/2015 - Ver. Mateus José da Silva (MA-
TEUS DA FAZENDA): Indica melhorias na Estrada 
do Coimbra

Nº 13/2015 - Ver. Mateus José da Silva (MA-
TEUS DA FAZENDA): Indica melhorias na sinaliza-
ção do trânsito nas proximidades da galeria que dá 
acesso ao Bairro dos Pinheiros
Nº 14/2015 - Ver. Paulo Cândido Ribeiro (PAU-
LINHO PEIXOTO): Indica instalação de corrimão e 
lixeira na escadaria do Bumba.
Nº 15/2015 – Todos Vereadores - Indicam a insta-
lação de um acostamento às margens da Rua Sebas-
tião Ferreira dos Santos
  
REQUERIMENTOS:

Nº 01/2015 -    Ver. Ricardo Martins de Azevedo 
(RICARDO CARIOCA) e outros Vereadores: Re-
querem informações acerca das guias da ciclovia do 
Bairro dos Serranos.
Nº 04/2015 -    Ver. Ricardo Martins de Azeve-
do (RICARDO CARIOCA) e outros Vereadores: 
Requerem informações quanto à pavimentação da 
estrada do Bairro do Paiol, Comunidade São Pedro
Nº 05/2015 -    Ver. Fabio Luiz dos Santos Sil-
va (BINHO) e Ver. José Donati Nunes (ZÉ LIN-
GÜIÇA): Requerem informações acerca de eventuais 
Projetos para a instalação de câmeras de segurança e 
pontos gratuitos de internet via wi-fi.
Nº 06/2015 -    Ver. Paulo Cândido Ribeiro (PAU-
LINHO PEIXOTO) e Ver. José Donati Nunes (ZÉ 
LINGÜIÇA): Requer informações acerca da situação 
do Precatório do Senhor Milton Correa de Lima.
Nº 07/2015 -    Ver. Paulo Cândido Ribeiro (PAU-
LINHO PEIXOTO): Requer informações acerca da 
possibilidade de revisão do auxílio transporte.
Nº 08/2015 -    Ver. José Donati Nunes (ZÉ LIN-
GÜIÇA) e Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BI-
NHO): Requerem informações acerca da paralização 
da obra da Rua Joaquim da Costa Manso Neto.
Nº 09/2015 - Ver. José Donati Nunes (ZÉ LIN-
GÜIÇA): Requer informações acerca da Lira Musical 
Sambentista
Nº 10/2015 -    Ver. José Donati Nunes (ZÉ LIN-
GÜIÇA) e Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BI-
NHO): Requerem informações acerca do plantio de 
árvores às margens do asfalto da Estrada Municipal 
Vereador Luiz Antônio Goulart.
Nº 11/2015 - Ver. Mateus José da Silva (MA-
TEUS DA FAZENDA):             Requer informações 

acerca das medidas preventivas tomadas com relação à 
escassez de recursos hídricos
Nº 12/2015 - Ver. Mateus José da Silva (MATEUS 
DA FAZENDA):             Requer informações acerca do 
início das obras do cemitério municipal
Nº 13/2015 - Ver. Mateus José da Silva (MATEUS 
DA FAZENDA): Requer informações acerca do trata-
mento de água e esgotos no bairro do Cantagalo
Nº 15/2015 - Ver. Mateus José da Silva (MATEUS 
DA FAZENDA): Requer informações acerca das medi-
das que vem sendo tomadas para a manutenção da rede 
de iluminação pública municipal
Nº 17/2015 - Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BI-
NHO): Requer o encaminhamento de documentação 
referente à aquisição de produtos e serviços para a rea-
lização do Carnaval 2015
Nº 18/2015 - Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BI-
NHO) e Ver. José Donati Nunes (ZÉ LINGÜIÇA): 
Requerem informações acerca das medidas que estão 
sendo tomadas com relação aos atletas que, sem autori-
zação, abriram nova via de high line e fizeram a traves-
sia na Pedra do Baú

MOÇÕES

Nº 01/2015 -    Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BI-
NHO) e Ver. Paulo Cândido Ribeiro (PAULINHO 
PEIXOTO): Moção de Repúdio às empresas prestado-
ras de serviços de telefonia móvel em São Bento do Sa-
pucaí.
Nº 02/2015 -    Ver. José Donati Nunes (ZÉ LINGÜI-
ÇA) eVer. Fabio Luiz dos Santos Silva (BINHO): 
Moção de pesar pelo falecimento da Senhora Benedita 
Maria Barros.
Nº 03/2015 -    Ver. José Donati Nunes (ZÉ LINGÜI-
ÇA) e Ver. Fabio Luiz dos Santos Silva (BINHO): 
Moção de pesar pelo falecimento da Senhora Zilda Tei-
xeira da Rosa e do Senhor Geraldo Benedito da Rosa.
Nº 04/2015 - Ver. José Donati Nunes (ZÉ LIN-
GÜIÇA),Ver. Paulo Cândido Ribeiro (PAU-
LINHO PEIXOTO) eVer. Fabio Luiz dos San-
tos Silva (BINHO): Moção de Congratulações à 
Senhora Simone Tarcísia Ribeiro da Silva pelo trabalho  
desempenhado como Secretária da Junta de Serviço 
Militar de Nosso Município
Nº 05/2015 – Todos Vereadores: Moção de pesar 
pelo falecimento do Senhor Tarcísio Vieira e Silva
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