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Conhecida pela qualida-
de inigualável dos seus 
produtos, pela excelência 
no atendimento aos seus 
clientes e pelas ações que 
reafirmam a responsabi-
lidade social da empresa, 
a Matinal - Doces e Sal-
gados Caseiros, localiza-
da na aprazível Estância 
Climática de Santo An-
tonio do Pinhal, no alto 
da Serra da Mantiqueira, 
está a mais de 25 anos no 
mercado utilizando-se das 
mais recentes técnicas e 
dos melhores produtos 
no ramo da gastronomia 
para satisfazer os varia-
dos e exigentes paladares 
das pessoas que vão até a 
cidade para um merecido 
descanso, ou simplesmen-
te que passam pela serra 
e pelo sul de Minas e es-
tão em busca de uma ali-
mentação com qualidade.
Por se tratar de uma em-
presa séria, que além dos 
produtos de qualidade in-
comparável também ofe-
rece importante papel so-
cial no meio em que está 
inserida, ao longo dos 
mais de 25 anos de mer-
cado a Matinal é constan-
temente reconhecida por 
importantes instituições 

Para o abastecimen-
to de água os presí-
dios que se situam na 
Estrada Taubaté/Pinda 
foi construída uma ETA 
Estação de Tratamento 
de Água cujas águas são 

A empresa Estre estabe-
lecida em Tremembé re-
cebe diuturnamente lixo 
doméstico e outros resí-
duos industriais advin-
dos de várias cidades do 
Estado de São Paulo. A 
área destinada para a cap-
tação destes resíduos tem 
dimensão aumentada ao 

Foi realizada pales-
tra de Coaching de 
Performance pelo Insti-
tuto Memória de Futuro 
com patrocínio da Esco-
la Wizard de Tremembé 

que reafirmam cada vez 
mais o compromisso que 
a empresa tem com a sa-
tisfação total de quem 
procura por produtos de 
qualidade. Reconhecimen-
to público de empresas e 
instituições de renome in-
ternacional, como o Guia 
Quatro Rodas, a revista 
Veja Comer & Beber e o 
site TripAdvisor, atestam 
a qualidade dos quitutes 
e reforçam a imagem de 
uma empresa preocupa-
da com a responsabilida-
de social na comunidade.  
Diante desta importante 
contribuição social, aliada 
à excelência na qualidade 
dos produtos que molda-
ram a reputação da empre-
sa, a Matinal foi escolhida 
entre mais de 5.000 em-
presas paulistas para rece-
ber, pelo segundo ano con-
secutivo, o prêmio “TOP 
QUALIDADE BRASIL 
- MELHORES DO ANO 
2015”,  concedido às em-
presas de destaque no 
ramo da gastronomia no 
ano de 2015. A cerimônia 
de premiação foi realizada 
no último dia 16 de No-
vembro no salão nobre do 
Palácio Anchieta, sede da 
Camara Municipal de São 

captadas do Rio Uno. As 
propriedades que se locali-
zam ao redor dos presídios 
perderam seu valor em 
conseqüência do medo de 
estarem ao lado do prédio 
que abriga os detentos.

logo dos tempos e a cada 
dia é ampliado o numero 
de empresas e entidades 
públicas que utilizam dos 
serviços. Em 01 de de-
zembro pela lei 2.512 
aprovada na Câmara de 
Tremembé foi concedi-
da isenção por vinte anos 
de imposto parra o aterro 

neste dia 23 de novem-
bro às 19,30 hs no Res-
taurante Santa Figueira. 
A presença de empresários 
da cidade foi grande e teve 
como objetivo além de 

Paulo, durante a entrega 
da Soberana Ordem do 
Mérito da Gastronomia, 
a mais alta condecoração 
da gastronomia nacional, 
que contou com presen-
ças ilustres como o chef 
de cozinha francês e apre-
sentador da GNT Olivier 
Anquier, e da apresenta-
dora de TV Palmirinha, 
além de convidados ilus-
tres que também foram 
homenageados, como a 
cantora Adriana Calca-
nhoto, o embaixador de 
Angola no Brasil Nelson 
Manuel Cosme, o verea-
dor Netinho de Paula e o 
ator global Luigi Barriceli.
Representada por seus 
proprietários, Sr. Rogério 
de Oliveira e Sra. Tere-
zinha Oliveira, a Matinal 
recebeu o certificado de 
uma das melhores empre-
sas no ramo da gastrono-
mia no ano de 2015 das 
mãos do presidente da 
Associação Brasileira de 
Honrarias ao Mérito, o co-
mendador Regino Barros, 
que ainda aproveitou a 
oportunidade para ressal-
tar a importância do em-
preendedorismo social na 
construção de uma socie-
dade melhor e mais digna.    

Trata-se de mal necessário 
e que por questões políticas 
o e de interesses o governo 
Estado determinou 
esta região como sen-
do uma delas para ser 
instalado o complexo. 

sanitário justificado pelo 
grande e relevante servi-
ço que a empresa presta 
ao município, assim sendo 
esta é a primeira e única 
empresa de Tremembé 
beneficiada pela muni-
cipalidade em relação 
à isenção de imposto e 
que perdura até hoje.

orientar aos empresários 
com  formas de sucesso, 
também conscientizá-los 
da importância de conhe-
cimento do Inglês na vida 
atual do empresariado.

Matinal Doceria de
Santo Antônio do Pinhal recebe 

pelo segundo ano consecutivo, o 
prêmio “TOP QUALIDADE BRASIL 

MELHORES DO ANO 2015”

Complexo presidiário 
de Tremembé

Tremembé abriga o maior 
aterro sanitário de resíduo 
comercial e industrial da 

América Latina

Wizard promove
palestra pelo Instituto 

Memória do Futuro
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16ª Sessão Extraordinária – 26/10/2015

Tribuna Livre – Leitura e votação
Recurso Regimental de autoria do Prefeito Ildefonso Mendes Neto, 
contra a decisão da Comissão Processante nº 01/2015 que esta con-
duzindo o Processo de Cassação, que indeferiu o pagamento de pe-
rícia técnica pela Câmara Municipal, para que a decisão do Plenário 
constitua precedente regimental. 

16ª Sessão Ordinária – 26/10/2015

Projetos de autoria do Executivo Municipal - Fase única de 
discussão e votação 
Projeto de Lei Ordinária 150/2015 - “Dispõe sobre a proibição 
do uso de água tratada de poços e/ou canalizada para lavagem de ve-
ículos, calçadas ou passeios, ruas, frente de imóveis, encher piscinas 
e qualquer outro meio que acarrete o  desperdício de água potável, 
no âmbito do município.” (REPROVADO POR UNANIMIDADE)
Projeto de Lei Ordinária 202/2015 - “Institui o SINFE - Sistema 
de Nota Fiscal Eletrônica e dá outras providências.” (APROVADO 
POR UNANIMIDADE)
Projeto de Lei Ordinária 209/2015 - “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a adquirir bem imóvel.” (APROVADO POR UNANIMIDA-
DE)
Projeto de Lei Ordinária 210/2015 - “Cria funções gratificadas 
de confiança na estrutura Administrativa Executivo Municipal e dá 
outras providências. “ (APROVADO 5 X 4)

Projeto de Lei Ordinária 214/2015 - “Ratifica o protocolo de in-
tenções firmado pelo Município de São Bento do Sapucaí com a fi-
nalidade de acolhimento das crianças e adolescentes dos Municípios 
de São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão e Santo Antônio do 
Pinhal.”  (APROVADO POR UNANIMIDADE)
Projeto de Lei Ordinária 221/2015 - “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 222/2015 - “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 223/2015 - “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)

17ª Sessão Extraordinária - 26/10/2015 

Tendo em vista a renúncia do Vereador Jair Matias de Oli-
veira ao cargo de vice-presidente da Câmara Municipal lida 
durante a 16ª Sessão Ordinária, independendo de delibera-
ção nos termos do artigo 29 do Regimento Interno, teremos 
que proceder nova eleição para ocuparmos a vaga de vice-pre-
sidente da Mesa Diretora, nos termos do artigo 28 do Regi-

mento Parlamentar.Eleição para o cargo de vice-presidente 
da Mesa Diretora. (ELEITA VEREADORA JIZELDA RANGELL 
ALVES DOS SANTOS COMO VICE-PRESIDENTE)

18ª Sessão Extraordinária 04/11/2015

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal - Leitura
Projeto de Lei Ordinária 217/2015: Dá nova redação ao art. 2º e 
4º da Lei nº 1.705 de 25 de Setembro de 2014.
Projeto de autoria do Legislativo Municipal - Leitura
Requerimento 073/2015: Requer a constituição de Precedente 
Regimental. Autoria: Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça)
Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal - Fase única 
de discussão e votação
Projeto de Lei Ordinária 218/2015 - “Concede anistia de multa 
e juros de mora nas dívidas tributárias, inscritas em dívida ativa ou 
não, e dá outras providências “ (APROVADO POR UNANIMIDADE)
Projeto de Lei Ordinária 224/2015 - “Dispõe sobre a abertura 
de crédito suplementar à LOA e acrescenta ações, projetos, ativida-
des, 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)
REQUERIMENTO – fase única de discussão e votação 
Requerimento 073/2015 - “Requer a constituição de Preceden-
te Regimental.”  Autoria: Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça). 
(APROVADO POR UNANIMIDADE)

17ª Sessão Ordinária 09/11/2015

Projetos de autoria do Legislativo Municipal - Leitura
Requerimento 074/2015: Requerimento de informações ao Co-
mando local da Polícia Militar acerca da ausência de policiamento no 
“Revelando São Bento” haja vista que os organizadores informaram 
que foi oficiada a corporação. Autoria: Ver. Altino de Paula Salgado 
(Altino do Torto), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Cario-
ca), Ver. Paulo Cândido 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.Fa-
bio Luiz dos Santos (Binho), Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça), 
Ver. Jair Matias de Oliveira (Jair Formiga).
Requerimento 075/2015: Requerimento de informações acerca 
de diversos editais de licitação para o mesmo objeto neste ano de 
2015 Autoria: Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto).
Indicações - Leitura
Indicação 051/2015: Indica ao setor de saúde que quando a ambu-
lância realizar o transporte de doentes que seja determinado um en-
fermeiro ou um funcionário pra acompanhar o motorista. Autoria: 
Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca).
Indicação 052/2015: Indica providências com relação aos serviços 
da operadora Claro que há mais de trinta dias não possibilita a re-
alização e recebimento de chamadas. Autoria: Ver. Ricardo Martins 
de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho 
Peixoto), Ver. Jucenéia Apda. Pereira Fernandes (Néia do Social), 
Ver. Mateus José da Silva (Mateus da Fazenda), Ver. Fabio Luiz dos 
Santos (Binho), Ver. Jair Matias de Oliveira (Jair Fomiga).
Indicação 053/2015: Indica a concessão de abono aos funcioná-
rios públicos do Executivo Municipal. Autoria: Ver. Altino de Paula 

Salgado (Altino do Torto), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo 
Carioca), Ver. Paulo Cândido 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 Ma-
tias de Oliveira (Jair Formiga).
Indicação 054/2015: Indica a concessão de abono aos funcionários 
públicos do Legislativo Municipal.  Autoria: Ver. Altino de Paula Salgado 
(Altino do Torto), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), 
Ver. Jucenéia Apda. PereiraFernandes (Néia do Social), Ver. Jizelda Ran-
gel Alves dos Santos, Ver. Mateus José da Silva (Mateus da Fazenda), 
Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho), Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüi-
ça), Ver. Jair Matias de Oliveira (Jair Formiga).
Requerimentos - Fase única de discussão e votação
Requerimento 074/2015: “Requerimento de informações ao Coman-
do local da Polícia Militar acerca da ausência de policiamento no “Reve-
lando São Bento” haja vista que os organizadores informaram que foi 
oficiada a corporação” Autoria: Ver. Altino de Paula Salgado (Altino de 
Paula Salgado), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. 
Paulo Cândido 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 Oli-
veira (Jair Formiga). (APROVADO POR UNANIMIDADE)
Requerimento 075/2015: “Requerimento de informações acerca de 
diversos editais de licitação para o mesmo objeto neste ano de 2015”. 
Autoria: Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto). (APROVADO 
POR UNANIMIDADE)
MOÇÃO - Fase única de discussão e votação 
Moção nº 020/2015: “Moção de Congratulações à Comissão Orga-
nizadora “Equipe RSB – Revelando São Bento”, formada pelos jovens 
Matheus Augusto Venâncio, Rafael Tarcizo Gomes Trindade, Maria 
Victoria Magalhães Thomaz da Silva, Maria Clara Thomaz da Rosa, Ana 
Isabel Gomes Trindade, Lara Marques de Sá Milani, Citor Gabriel Go-
mes e Wellington Victor de Carvalho Lima, pela iniciativa e sucesso do 
evento.” Autoria: Ver. Altino de Paula Salgado (Altino do Torto), Ver. 
Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. Paulo Cândido Ri-
beiro (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)
Moção 021/2015: “Moção de pesar pelo falecimento do Senhor Luiz 
Gomes de Sene” Autoria: Ver. Altino de Paula Salgado (Altino de Pau-
la Salgado), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. 
Paulo Cândido 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 Oli-
veira (Jair Formiga). (APROVADO POR UNANIMIDADE)

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal – fase única de 
discussão e votação
PROJETO DE LEI N° 203/2015: Autoriza o Executivo Municipal a 
celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secre-
taria do Estado da Cultura – Emenda Aditiva 01 da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação – Emenda APROVADA POR UNANIMIDADE;

BOLETIM INFORMATIVO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Veja as vagas atualizadas do Pos-
to de Atendimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O interessado 
deve apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS e PIS) 
no PAT ou no Poupatempo. Aju-
dante de cozinha, Ajudante de 
motorista, Atendente balconista, 
Auxiliar de compras, Auxiliar de 
depósito, Auxiliar de lavanderia, 
Auxiliar de limpeza, Auxiliar de 
pessoal, Auxiliar financeiro, Açou-
gueiro, Balconista, Balconista de 
açougue, Balconista de lanchone-

te, Cabeleireiro, Carpinteiro, Ci-
lindrista de borracha, Corretor de 
imóveis, Cozinheiro geral, Depila-
dora, Eletricista de instalações de 
veículos automotores, Empregada 
doméstica, Esteticista, Fiscal de 
caixa, Fiscal de ônibus, Garçom, 
Lavadeira, Manicure, Massagista, 
Nutricionista, Oficial de serviços 
gerais, Passador de roupas em 
geral, Pintor de paredes, Prensis-
ta de borracha, Psicólogo social, 
Recepcionista de hospital (clínica 
médica), Representante comercial 

autônomo, Serrador de mármore, 
Vendedor de comércio varejista e 
Vendedor pracista. As vagas pos-
suem perfis específicos com rela-
ção à experiência, escolaridade, 
entre outros, podendo sofrer varia-
ções e não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramento pelos 
empregadores que as disponibili-
zaram. O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro Suma-
ré. O telefone é (12) 3882-5211.

Confira as vagas no PAT de Caraguá
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Novos equipamentos 
para auxiliar as pesso-
as mais necessitadas 
foram adquiridos pelo 
Fundo Social de Soli-
dariedade de Caçapava: 
cadeiras de rodas (15), 
cadeiras de banho (15), 
muletas (5) e andadores 

(5). As compras totaliza-
ram R$ 7,8 mil, com re-
cursos obtidos em ações 
promovidas pelo Fundo. 
Os equipamentos se-
rão emprestados a par-
tir de quinta-feira, 26. 
Depois de usados, eles 
devem ser devolvidos 

para novos empréstimos. 
O Fundo Social de So-
lidariedade de Caçapa-
va fica à na rua Alberto 
Pinto de Faria, 280, Jar-
dim Julieta, e atende 
das segundas às sextas-
feiras, das 9h às 15h30 
(telefone: 3655-6193).

Fundo Social de Caçapava 
faz aquisição de cadeiras 

de rodas, de banho,
muletas e andadores

Por mais que a polícia 
civil exercida pelo De-
legado Titular Dr. Jor-
ge Miguel Barreto B. 
de Andrade e da militar 
através do 5ºBPM pelo 
1º Tenente Marcos Tadeu 
se esforce para conter a 
ação dos marginais  está 
esta tendo dificuldades em  
barrar a onda de crimes em 
Tremembé. O número de 
ocorrências ultimamente 
tem aumentado e o efetivo 
não é suficiente para dar 

conta dos trabalhos. Por 
outro lado a administração 
municipal está alheia ao 
problema e não há qual-
quer iniciativa no senti-
do de prevenção quan-
to à ação de marginais. 
Deficiência na ilumina-
ção pública, falta de ações 
sociais, falta de guarda 
municipal, são exem-
plos de indiferença em 
relação à segurança dos 
moradores e das empre-
sas estabelecidas em Tre-

membé que são alvos da 
marginalidade. Aquilo que 
a administração munici-
pal não pode fazer deve 
exigir do estado, pois afi-
nal de contas o que está 
em jogo é o futuro da ci-
dade e a tranqüilidade do 
povo e do comércio para 
que possam desfrutar de 
uma vida melhor e sem 
sobre saltos, isto porque 
é no município que o ci-
dadão vive e quer criar 
seus filhos e prosperar.

Segurança comprometida
em Tremembé
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Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
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no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
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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

As instituições estão desacreditadas. A começar pela política onde vale tudo e os 
políticos maus caráter aprontam de tudo e pouco ou nada sobra para eles. A corrup-
ção impera nos mais diversos segmentos da sociedade quer na iniciativa privada 
e o que é pior na pública. Em relação às instituições públicas, estas sim se encon-
tram desacreditadas quer nos setores do poder legislativo, executivo e o que é pior 
também no judiciário de forma não generalizada. Quando não há credibilidade nas 
instituições públicas fica difícil para o povo tomar seu rumo. A crise não é só na 
economia, mas principalmente das instituições, provocada pela postura dos gover-
nantes face aos graves e recentes acontecimentos e que geraram toda a instabilidade 
na governabilidade do país.
A inflação dispara junto com o desemprego provocando a recessão, a insegurança 
se estabelece com isso as dificuldades aumentam e os reflexos são sentidos na parte 
mais fraca que é a população. Menos saúde, e menos segurança, menos educação, 
não há como tapar o sol com a peneira, pois os programas sociais não são suficien-
tes para definitivamente trazer segurança e atendimento à saúde decente, o mesmo 
acontecendo com a educação e outras necessidades do dia a dia do cidadão. Tapa-se 
um buraco de um lado e vê-se uma cratera abrir do outro. O que se espera é que o 
país, as cidades e os municípios venham a se desenvolver com ações concretas que 
visem melhora na economia com geração de novos empregos e oportunidades, só 
assim o cidadão terá de volta sua dignidade e viver verdadeiramente com justiça 
social.
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Curiosidades

A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e o oxigênio 
um gás carburante. A água não pega fogo porque é uma substância completamente 
diferente das duas primeiras e com propriedades distintas. Não é porque ela seja 
composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de oxigênio que ela herda as 
propriedades de seus produtos de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação 
química encontradas na água são diferentes das encontradas nas moléculas do oxi-
gênio e do hidrogênio.
***
O queijo minas
O queijo é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Ele teria sido criado por 
pastores de cabras e ovelhas, a partir da coagulação natural do leite. No Brasil, essa 
iguaria e sua técnica de produção chegaram pelas mãos dos portugueses coloni-
zadores. O tradicional queijo minas foi desenvolvido a partir da receita do Queijo 
Serra da Estrela de Portugal, porém, já se utilizava na mistura extrato e flores e 
brotos de cardo, uma espécie de planta já que por aqui, era adicionado um coagu-
lante feito o estômago salgado de bezerros ou cabras. O queijo minas passou a ser 
conhecido e apreciado em todo o país e é utilizado em diversas receitas, além de 
ser consumido ao natural. Foi tombado pelo Patrimônio Histórico Brasileiro como 
bem material do Brasil e, é o único queijo nacional cuja legislação sanitária permite 
que não seja pasteurizado. 

Humor

O caipira chega e pede ao vizinho:
- Cumpade, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de arar minha 
plantação?
- Agora num posso cumpade, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha lá na cocheira. 
- Que vergonha, cumpade! Seu burro acaba de relinchar lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra dele do que na minha?
***
Dois advogados, sócios de uma consultoria estão almoçando, quando de repente 
um deles salta da cadeira e diz:
- Puxa vida, esquecemo-nos de trancar o escritório!
- Não faz mal. Respondeu o outro. Estamos os dois aqui!
***
O garoto chegou para o seu pai e perguntou como era um homem bêbado. O pai 
disse:
- Está vendo aquelas duas cadeiras? O bêbado vê quatro.
E o garoto confuso respondeu:
- Mas pai, ali só tem uma!
***
A professora pergunta ao aluno:
- Se eu digo “fui bonita” é passado, mas se eu digo “serei bonita”, o que é?
- É impossível, professora...
***
 O jovem tinha acabado de tirar a carteira de motorista e resolveu levar a mãe em 
casa pela primeira vez. O filho ia falando e a mãe monossilábica. Quando chegaram 
em casa, a mãe saiu do carro e disse:
- Muito obrigado!
- De nada mamãe. Quando precisar é só chamar. Respondeu o garoto.
- Eu não estava falando com você querido, e sim com o bom Deus.

Mensagens

Saudades... Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retra-
tos, quando sinto cheiro, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, 
eu sinto saudades... Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com 
quem não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram e de quem não me 
despedi direito... Daqueles que não tiveram como me dizer adeus... Sinto saudades 
das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade... Quantas vezes 
tenho vontade de encontrar não sei o que... Não sei onde... Pra resgatar alguma 
coisa que nem sei o que é nem onde a perdi.
***
Todos os dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos 
deixa infelizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode 
mudar toda a nossa existência.
***
Decidir comprometer-se com resultados de longo prazo o invés de reparos a curto 
prazo é tão importante quanto qualquer decisão que você fará em toda a sua vida.
***
Assim como a cera, naturalmente dura e rígida, torna-se com um pouco de calor tão 
maleável que se pode levá-la a tomar a forma que se desejar, também se pode, com 
um pouco de cortesia e amabilidade conquistar os obstinados e os hostis.
***
Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm importante 
papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Algumas irão nos machucar, trair e 
fazer chorar, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não para nos 
mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simplesmente nos 
inspirar e amar, para nos fazer feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprenda.

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.

O elogio de boca própria desagrada a qualquer um.

Existem vários tipos de 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e muitas 
delas podem levar à mor-
te, como é o caso da Sífi-
lis, por exemplo. A pre-
venção é a melhor forma 
de evitá-las e a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
inicia nesta quarta-feira 
campanha “Fique Saben-
do”, que tem como foco o 
combate ao HIV e DSTs.
Este trabalho é coordena-
do pela Secretaria de Saú-
de da Prefeitura de Pin-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
várias ações da campanha 
“Novembro Azul” e os 
trabalhos serão encerrados 
no dia 30. Foram feitas 
panfletagens, orientações 
sobre prevenção de diver-
sas doenças e em espe-
cial do câncer de próstata.
O Ministério da Saúde en-
fatiza que os cuidados pre-
ventivos são primordiais 
e diagnóstico precoce das 
doenças são muito favo-

damonhangaba, por meio 
do Setor de Infectologia, 
e segundo as informações 
dos profissionais que atu-
am neste local, quanto an-
tes descobrir uma doença 
sexualmente transmissível 
o tratamento tem mais su-
cesso.. A campanha será 
realizada até o dia 01 de 
dezembro, data conside-
rada como Dia Mundial 
de Combate ao HIV. O 
tratamento destas doen-
ças segue um protocolo 
estabelecido pelo Minis-

ráveis, pois, o tratamento 
de quaisquer que sejam 
as doenças acaba tendo 
resultados mais positivos.
Na tarde de sexta-feira 
(20) os funcionários da 
Secretaria de Obras rece-
beram informações sobre 
alimentação saudável, 
alcoolismo, tabagismo, 
câncer de pênis, câncer de 
próstata, e outras doenças. 
A representante da Secre-
taria de Saúde da Prefeitu-
ra destaca que o Novem-

tério da Saúde e a prefei-
tura de Pindamonhangaba 
conta com profissionais 
éticos e responsáveis, ga-
rantindo o sigilo absoluto.
O Ministério da Saúde 
destaca que os pacien-
tes que são soro positivo, 
ou seja, convivem com o 
HIV, podem e devem ter 
uma vida saudável, é ne-
cessário seguir as reco-
mendações médicas. Con-
fira a programação em: 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e previna-se

bro Azul é um momento 
de reflexão e não é preci-
so ter vergonha em rela-
ção ao câncer de próstata, 
pois, é um exame sim-
ples e muito importante.
Todas as unidades de saú-
de têm realizado uma série 
de atividades para aler-
tar os homens sobre os 
cuidados com a própria 
saúde. Para obter mais 
informações é necessá-
rio ir à unidade de saú-
de mais próxima de casa.

Pinda inicia campanha
de combate e

conscientização
sobre HIV e Sífilis

Cidade de Pinda
encerra ações do
Novembro Azul
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Escute o meu silêncio

Daniele Aparecida Pereira

Sabe aquela garota no fundo da sala de aula? A última que é escolhida para o time 
na Educação Física? Aquela que sempre está com o olhar fixo num livro?  E aquele 
menino que sempre é cobrado para olhar para frente e não para o chão, que pedem 
para falar mais alto e não para dentro? Não, eles não são esquisitos. São apenas tí-
midos. Eles não pedem uma atenção especial por este motivo. Não andam com um 
crachá de “Por favor, seja gentil comigo”. Eles não cobram um atendimento dife-
rencial, porque sinceramente ser tímido não é nenhuma patologia. É uma caracterís-
tica. Eles tem tanto para dizer no silêncio de seus pensamentos. Eles se expressam 
diferente. Essa palavra te assusta? 
Espero que não incomode você. Espero que você seja maduro o suficiente para 
respeitar, sem caçoar. Não rir quando ele está tentando defender uma ideia, quando 
sua voz saí baixinho, quando ela fica vermelha apenas por ouvir um elogio. Talvez 
demore muitos anos para aquela menina e aquele menino perceberem o quanto es-
tão bem como estão. Se eu pudesse, falaria para eles. A fase da escola passa. E pode 
parecer pior quando sair dela. Mas, só se você enxergar assim. Por mais apavorante 
pareça a ideia de ser o primeiro a se expressar na dinâmica em uma entrevista de 
emprego, faça isso. E quando você está num ambiente novo, não se feche. Conver-
se. 
Uma das coisas mais legais em uma pessoa tímida é que ela escuta. Elas realmente 
prestam atenção. Não estão preocupadas com o que vão falar em seguida, ou talvez 
estejam, mas elas não vão te interromper para dizer. Elas são confiáveis. São ami-
gáveis. Quando você se permite conhecê-las. Quando estiver com outras pessoas, 
admita que você seja tímido, mas faça isso de maneira leve, não se leve tão a sério. 
Ajuda a quebrar o gelo, e você não precisa responder aquelas velhas perguntas 
“Você não fala?”, “Por que você é tão quieto?”. Nunca se acomode se você não 
estiver se sentindo bem com quem você é. Mas, só mude se for por você. 
 “Sei que sou quieto, e que devo falar mais. Mas se soubesse as coisas que passa-
ram pela minha cabeça, você saberia o que significou de verdade. O quanto somos 
parecidos.” – Charlie, As vantagens de ser invisível.

Daniele Aparecida Pereira nasceu em Pindamonhanga-
ba, mas foi criada na cidade de Taubaté. Aos 23 anos, 
cursa Ciências Biológicas pela UNITAU, em Taubaté.
O gosto pela literatura vem desde a infância, começou a 
escrever ainda em diários, como sua escritora favorita, 
Anne Frank. Escrever para ela é um grande prazer. Por-
que é inspirador. Fazer aquilo que te faz sentir realizado 
é a graça da vida.
O caminho é árduo, mas a vista é de tirar o fôlego. E 
então vale a pena. Em meados de abril de dois mil e 
quinze, teve a grande oportunidade através da Editora 
Casa Cultural, sede em Taubaté, de publicar um texto 
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Clayton Castro,
Advogado e Chef de Cozinha, especializado em Alta Gastronomia, atualmen-
te, além de participar de eventos e ações em consultorias. Atualmente, leciona 
no Instituto Gastronômico das Américas. Participa como colunista do maior 
portal de gastronomia brasileira, o Gastronomia no Brasil.
Contatos:
e-mail:chefclaytoncastro@gmail.com
www.goourmet.com.br/cmrac2004
gastronomianobrasil.com.br.author/chefclaytoncastro

Bobó de Camarão

Ingredientes:

800 g de Camarão;
800g mandioca;
200g cebola;
80ml leite de coco;
80ml azeite de dendê;
120 ml creme de leite fresco;
5g sal.

Modo de Fazer:

Descascar e cozinhar a mandioca em água e sal. Depois de cozida, passar no li-
quidificador, com um pouco do caldo de cozimento e um pouco do leite de coco, 
transformando em um purê.Reservar. Em uma frigideira, refogar no azeite de dendê 
a cebola picada e o camarão. Depois de refogar, acrescentar o purê previamente 
reservado, com o restante do leite de coco e deixar ferver. Após, agregar o creme 
de leite. Servir.

Cantinho do Chef

A Prefeitura de Taubaté 
promove entre os dias 25 
de novembro e 1º de de-
zembro a campanha “Fi-
que Sabendo”, com infor-
mações e orientações sobre 
prevenção em DST/Aids. 
Além de atividades educa-
tivas em unidades de saú-
de e espaços públicos do 
município, também estão 
previstos testes rápidos 
para a detecção do vírus e 
distribuição de preservati-
vos. A meta é fazer cerca 
de 1.000 testes e distribuir 
80 mil preservativos no 
período.  Para realizar o 
teste é necessário apresen-
tar documento com foto, 
não precisa estar em je-
jum. O resultado é libera-

do em apenas 20 minutos. 
A campanha tem início 
no dia 25, das 15h às 19h, 
com a equipe “consultório 
de rua” instalada na pra-
ça Dr. Barbosa de Olivei-
ra, ao lado da Rodoviária 
Velha.  Estão previstas 
atividades nos próximos 
dias nas proximidades do 
Taubaté Shopping e na 
praça Dom Epaminon-
das. A população também 
pode procurar a sede do 
AMI (Ambulatório Mu-
nicipal de Infectologia) e 
mais 25 unidades de saú-
de, entre Pamos (Posto de 
Atendimento Médico e 
Odontológico) e ESFs 
(Estratégia de Saúde da 
Família).  De acordo com 

balanço do AMI, a notifi-
cações de novos casos de 
Aids no município estão 
em queda. De janeiro a 
outubro deste ano foram 
registrados 72 novos ca-
sos da doença, dos quais 
59 do sexo masculino e 13 
do sexo feminino.  As fai-
xas etárias dos 21 aos 30 
anos e dos 31 aos 40 anos 
foram as com mais regis-
tros, 21 cada.  Em 2014 
foram 123 novos casos 
registrados, dos quais 99 
do sexo masculino e 24 
do sexo feminino. A faixa 
etária dos 21 aos 30 anos 
foi a com o maior número 
de registros, 39 no total. 
Entre janeiro e outubro 
de 2014 foram 97 casos.

Prefeitura de Taubaté
faz campanha

contra DST/Aids

seu na antologia: “Palavras do Brasil”, um breve relato sobre uma amizade que a 
vida lhe presenteou um dia. Recentemente a segunda publicação ocorreu em um 
livro de contos: “Contos e Crônicas de Autores Fantásticos” também através da 
Editora Casa Cultura, na forma de coletânea, desta vez, no gênero Fantasia. Este 
texto relata a história de um anjo que condenou a si mesmo pela eternidade por um 
erro do passado e ao ouvir os pensamentos perturbadores de uma garota tem opção 
de deixar as coisas como estão ou interferir no destino dela, consequentemente 
alterando o seu próprio. É uma história breve, mas refletiva.
Conciliando os estudos em Biologia, uma grande paixão, a autora tem intenção de 
continuar trilhando o caminho das palavras, e alcançar o maior objetivo, um ro-
mance de sua autoria, há alguns meses, personagens, enredo e capítulos aguardam 
para ganharem vida de sua escrita.

(12) 99117-1657 – Daniele
(12) 99655-5237 – Paulo Salvati

 

 

Prefeitura Municipal da Estância Climática de         
   São Bento do Sapucaí 

Paço Municipal “Profº Miguel Reale” 
Sede: Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511 – Jard. Sta Terezinha – C.Postal 12 – Tel: PABX/FAX (12) 3971-6110 

Deptº de Cadastro/Tributação/Posturas: Rua Dr. Gama Rodrigues, nº 39 – centro – Tel: (12)3971-1658 
e-mail: cadastro@saobentodosapucai.sp.gov.br  - site: www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

COMUNICADO! 
São Bento do Sapucaí, Novembro de 2.015 

Prezados Contribuintes: 

Levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias, que foi aprovada a Lei 
Complementar Municipal nº 1807 de 09/11/2015 que anistia e concede 
desconto de multa e juros nas Dívidas Tributárias inscritas em Dívida Ativa. 

 
A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí está concedendo 

ANISTIA TOTAL E DESCONTO NAS MULTAS E JUROS para 
pagamento de todos os tributos municipais inscritos em Dívida Ativa (IPTU, 
ISS, Taxas.....). 
 

Além desse desconto, o contribuinte poderá, ainda, parcelar o restante do 
débito em até 24 vezes. 
 

O prazo para requerer o benefício vai até o dia 08/02/16 e não haverá 
prorrogação. 
 

Não percam esta oportunidade!!!!!!!!! Procure o setor de Cadastro da 
Prefeitura Municipal para fazer sua negociação. 
 

 
Atenciosamente. 

 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Novembro e Dezembro de 2015

1. Comis e Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 36374-1664 – TREMEMBÉ e 
(0xx12) 3624-1664 – TAUBATÉ  e-mail: analurscruz@ig.com.br
3. Bar do Danilo
4. Curso De Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 99674-1505 
(0XX12) 99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
5. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
6. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
7. K-Britos Lanches (0xx12) 98830-3482
8. Escondidinho Lanches  (0xx12) 3674-3674
9. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1956
10. O Butico (0xx12) 3674-2343
11. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-7327 e ID.: 55*88830
12. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
13. FJP Assessoria  Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
14. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-9896
15. Serralheria Tremembé (Messias) – DESDE 1984 (0xx12) 3672-1660
16. Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
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Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou 
o Santo Padroeiro da po-
voação. Em 1672 foi ce-
lebrada a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

ro de 1866, elevou o povo-
ado a freguesia. Em 19 de 
agosto de 1890, tornou-se 
distrito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, pelo 
então Juiz  de Paz, José 
Monteiro de Queiroz, foi 
elevado a distrito de Paz. 
Foi elevado a município 
pela Lei n° 458, em 26 de 
novembro de 1896, pro-
mulgada pelo Presidente 
do Estado, Manoel Ferraz 
de Campos Salles, des-
membrando-se de Taubaté, 
graças aos esforços persis-
tentes do Coronel Alexen-
dre Monteiro Patto. A Lei 
Estadual n° 1038, de 19 
de dezembro de 1905, ele-
vou Tremembé à categoria 
de cidade. De acordo com 
a diviSão administrativa 
dos anos de 1911 a 1933, 
e as territoriais, de 31 de 
dezembro de 1937, a lei 
estadual n° 9073, de 31 de 
março de 1938, decreta lei 

n° 14.334, de novembro 
de 1944, fixaram os qua-
dros da diviSão territorial, 
administrativa e judiciária 
do Estado de São Paulo, 
o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e 
de igual nome, e perten-
ce ao termo judiciário da 
Comarca de Taubaté. A 
Lei Estadual n° 8506 de 
27 de dezembro de 1993, 
transforma em Estância 
Turística o Município de 
Tremembé. A Lei Com-
plementar n° 877, de 29 de 
agosto de 2000 eleva a ca-
tegoria de Comarca judici-
ária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 
origens prováveis em lí-
gua indígena: • Seria cor-
ruptela de T-ieré-membeg, 
“sinuoso” • Seria corrup-
tela de Té-iembé, “fonte 
de água agamada”, que 
é a hipótese mais acei-
ta • Tremembé signifi-
cando “margem do rio”.

Parabéns  
Tremembé 119 Anos 

26 de Novembro

A origem do nome Tauba-
té está ligada à denomina-
ção de uma tribo de índios 
guaianás que habitava uma 
região nas proximidades 
onde hoje é parcialmente 
as ruas Capitão Geraldo, 
Coronel João Afonso, tra-
vessa São José e Largo do 
Chafariz, por nome TABA
-YBATÉ, que significa al-
deia (taba) elevada (ybaté). 
Por volta de 1628, o ban-
deirante Jacques Fêlix re-
cebeu da Condessa de Vi-
mieiro, neta e herdeira de 
Martim Afonso de Souza, 
a missão de demarcar suas 
áreas. Após isso, Taubaté 
é passada a condição de 
Vila em 5 de dezembro de 

1645, e recebe o nome de 
São Francisco das Cha-
gas de Taubaté, que é o 
padroeiro do município. 
Tornou-se um centro ir-
radiador de bandeirismo. 
Com o advento do ouro 
em Minas Gerais, instalou-
se a Casa de Fundição de 
Ouro, onde hoje é a Praça 
Monsenhor Silva Barros, 
acelerando seu progresso 
no período colonial. Parti-
cipou do Ciclo do Café, na 
metade do século XVIII, 
e no século seguinte , em 
1842, recebeu o título 
de cidade, sendo que por 
volta de 1900 foi a maior 
produtora de café do Vale 
do Paraíba. Foi uma das 

primeiras a participar da 
Revolução Industrial, 
com a instalação da CTI 
(Companhia Taubaté In-
dustrial), em 1891. O 
franco desenvolvimento 
do município rendeu-lhe 
por muito tempo, o títu-
lo de Capital do Vale, por 
ser um dos municípios 
que desempenhou papel 
importante na evolução 
histórica e econômica da 
região e do país. Hoje, 
Taubaté é a Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil, 
por ter sido cenário que 
deu origem às obras de 
Monteiro Lobato. Foi aqui 
que o escritor nasceu e 
passou toda a sua infância.

Parabéns  
Taubaté 370 Anos 

05 de Dezembro

O Prefeito Municipal de 
Tremembé Marcelo Va-
queli, esteve no Palácio 
dos Bandeirantes na úl-
tima quinta-feira (19) 
para proceder, ao lado do 
Governador do Estado 
de SP, Geraldo Alckmin,
a assinatura do convênio 
com o DADE – Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias. 
O município receberá do 
presente convênio o valor 
de R$ 2.542.691,49 (dois 
milhões quinhentos e 
quarenta e dois mil seis-
centos e noventa e um 
reais e quarenta e nove 
centavos) que será in-

vestido em revitalização 
asfáltica no município.
O investimento foi libera-
do por meio da Secretaria 
de Turismo do Estado que 
é responsável por transfe-
rir recursos diretos para a 
execução de obras e pro-
gramas ligados ao desen-
volvimento do turismo 
nas cidades reconhecidas 
como estância. Lembra-
mos que este investimen-
to somente poderá ser 
investido em obras rela-
cionados ao Turismo, não 
podendo ser transferidos 
para outras secretarias.
As futuras vias asfalta-
das serão: Avenida Au-

drá (trecho da ponte e em 
frente ao Pronto Atendi-
mento), Rua Inocêncio 
Lazarim, Rua Dona Zi-
lia, Rua Ladeira da Ponte,
Rua Pedro Lazarini, Rua 
Souza Ribeiro, Rua Isma-
el Dias, Avenida Vitória 
Régia, Rua 21 (ao lado 
do ESF Flor do Vale), 
Rua Santo Antônio e Ave-
nida Tancredo Neves.
“O Governo do Estado 
tem sido um grande par-
ceiro de Tremembé e te-
mos obtido grandes parce-
rias. Só tenho a agradecer 
ao governador pelo apoio 
que tem nos dado”, afir-
mou o prefeito municipal.

Mais Verbas do Estado 
para Tremembé

A Prefeitura de Taubaté ini-
ciou nesta quarta-feira, dia 
25, as atividades do ESF 
(Estratégia de Saúde da 
Família) do Pinheirinho. 
A unidade de saú-
de funcionava como 
um Pamo (Posto de 
A t e n d i m e n t o 
Médico e Odontológico) 
e foi fechada em março 
deste ano para reforma. 
O prédio possui 10 sa-

las, entre consultó-
rios, sala de vacinação, 
sala de enfermagem 
e sala de curativo. 
O ESF do Pinheirinho 
contará com uma equi-
pe composta por cerca de 
10 pessoas, entre médico, 
enfermeiro, técnico de 
enfermagem, recepcio-
nista, pediatra de apoio 
e ACS (Agente Comu-
nitário de Saúde). Fo-

ram inauguradas até 
o momento 
18 unidades de Pamo e duas 
de ESF.  A do bairro Pinhei-
rinho será a 21ª unidade da 
Atenção Básica. As obras 
fazem parte da reorgani-
zação do sistema de saúde 
do município, que está em 
processo de reestrutura-
ção completa, com in-
vestimentos próprios, 
do Estado e da União.

Prefeitura de Taubaté
entrega ESF do

Pinheirinho
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