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Foi inaugurada a Loja 
Malícia em Tremembé no 
mês de abril, a loja muito 
bem montada e com gran-
de variedade de produtos, 

oferece artigos da moda 
íntima, Sexy Shop e no-
vidades de alta qualidade. 
Alem da loja de Tremem-
bé situada na Rua São 

Francisco 143 centro Tel. 
12 3672 5869, funciona 
também a Loja Malícia de 
Pindamonhangaba na Rua 
10 e julho 20 desde 2013.

Inauguração da Loja Malícia 
em Tremembé

O Rio Paraíba do Sul 
está um pouco mais lim-
po, de acordo com re-
latório divulgado nes-
ta semana pela  Cetesb. 
A nova melhora na qua-
lidade da água se baseia 
em amostras coletadas e 
analisadas em 11 pontos, 
distribuídos em 9 municí-
pios, sendo 6 deles atendi-
dos pela Sabesp: São José 
dos Campos, Caçapava, 
Tremembé, Pindamonhan-
gaba, Lorena e Queluz.
O relatório diz que ‘Em 
2014, a qualidade deste rio 
enquadrou-se na categoria 
Boa, mantendo a tendên-
cia de melhora de suas 

A Polícia Militar abriu 
concurso para preencher 
240 vagas de aluno-oficial. 
As inscrições começaram 
essa semana, exclusiva-
mente pelo site da Vunesp, 
e vão até 24 de junho. Os 
aprovados farão o cur-
so superior de Ciências 
Policiais de Segurança e 
Ordem Pública. De acor-
do com o edital, o salário 
inicial é de R$ 2.855,03.
Para concorrer, é necessá-
rio ter concluído o Ensino 
Médio, ser brasileiro, ter 
no máximo 26 anos, estar 
em dia com as obrigações 
eleitorais e com serviço 
militar e não possuir an-
tecedentes criminais. Os 
homens devem ter no mí-
nimo 1,65 m de altura, e 
as mulheres 1,60. A taxa 
de inscrição é R$ 130.
Os candidatos serão ava-
liados em prova escrita, 
com 80 questões objetivas 
de alternativa, e redação. 
Serão submetidos à ava-
liação de condicionamento 
físico, exames de saúde e 
psicológicos, além de pas-
sar por um processo de in-
vestigação social e análise 

águas’. Nos dois pontos 
de medição em São José 
dos Campos, o Índice de 
Qualidade de Água (IQA) 
subiu de 57 e 58 para 62 
e 63, respectivamente. O 
IQA de 2013  já era classi-
ficado como ‘Bom’ no re-
latório de 2013, e em 2014 
melhorou ainda mais. 
O IQA indica o índice de 
lançamento de esgotos e 
em consequência, o im-
pacto na quantidade de 
oxigênio nas águas. A Ce-
tesb classifica a qualidade 
em três categorias: regu-
lar, boa e ótima. Segundo a 
Cetesb, o IQA também su-
biu em Pindamonhangaba 

de documentos e títulos.
O curso
Após aprovados, os alunos
-oficiais passam por apro-
ximadamente três anos de 
formação na Academia de 
Polícia Militar do Barro 
Branco (APMBB), na zona 
norte da Capital. São apli-
cadas disciplinas como Po-
lícia Comunitária, Direitos 
Humanos, Inteligência 
Policial, Noções de Polí-
cia Científica, entre outras.
A formação tem o objetivo 
de capacitá-los para o exer-
cício de comando e gestão 
das atividades de polícia 
ostensiva, preservação da 
ordem pública, defesa ci-
vil e territorial. O curso 
inclui estágio de obser-
vação de ações policiais.
Após a conclusão, os cade-
tes se tornam aspirantes a 
oficiais e passam por está-
gio de seis meses acompa-
nhando unidades de patru-
lha das regiões em que vão 
atuar. Depois desse perío-
do, se tornam 2º tenentes.
Concursos em andamento
Além deste concurso, es-
tão abertos concursos para 
o preenchimento de 9.297 

e Tremembé.  Nos demais 
municípios operados pela 
Sabesp, a boa qualidade da 
água também foi mantida. 
Um dos motivos aponta-
dos foram os investimen-
tos em saneamento, que 
desde 2011 vem melhoran-
do a qualidade da água do 
Paraíba do Sul, trazendo 
os peixes de volta ao rio. 
A Sabesp investiu R$ 519 
milhões no período 2011-
2014 no Vale do Paraíba 
e Serra da Mantiqueira. 
Na região, os índices 
de cobertura com co-
leta e tratamento de 
esgoto são de 96% e 
97%, respectivamente.

vagas para carreiras po-
liciais no Estado de São 
Paulo, além de 5.000 car-
gos para oficiais adminis-
trativos da Polícia Militar, 
que é uma carreira não 
policial. A PM está, ainda, 
realizando o processo de 
contração de mais 6.000 
soldados de 2ª classe.
Para a Polícia Civil, estão 
disponíveis 2.301 vagas, 
sendo 129 para delegados, 
1.384 para investigadores 
e 788 para escrivães. Já a 
Polícia Técnico-Científi-
ca tem concursos abertos 
para 996 novos agentes, 
sendo 89 atendentes de ne-
crotério, 447 peritos, 140 
médicos legistas, 120 fo-
tógrafos técnico-periciais, 
55 desenhistas técnico-pe-
riciais e 145 auxiliares de 
necropsia. As contrata-
ções para estas duas cor-
porações são recordes.
Atualmente, estão em for-
mação nas academias mais 
de seis mil policiais. Após 
o término dos cursos, serão 
6.145 policiais militares e 
15 policiais civis a mais 
trabalhando na segurança 
do Estado de São Paulo.

Melhora qualidade 
da água do rio 
Paraíba do Sul

Polícia Militar abre 
concurso para 240 vagas 

de aluno-oficial

O Governo do Estado 
oferece nesta semana  60 
vagas de trabalho que 
aceitam pessoas com de-
ficiência na região do Vale 
do Paraíba. Os postos de 
trabalho estão disponíveis 
por meio do programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego, agência de em-
pregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho, em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), 
Estão em destaque 10 va-
gas para o cargo de Vende-

dor de Serviços em Gua-
ratinguetá e 3 vagas para 
Ajudante de Confeiteiro, 
em São José dos Campos.
Como se cadastrar - O in-
teressado à uma das vagas 
basta acessar o site: www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br criar login, onde vai 
cadastrar senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS, 
Carteira de Trabalho, lau-
do médico com o Código 
Internacional de Doenças 

(CID) e Audiometria (no 
caso de deficiência audi-
tiva). Quem não tiver o 
laudo será orientado no 
próprio PAT sobre como 
proceder para conseguir 
a documentação exigida. 
Para empregador - Tam-
bém o empregador pode 
efetuar seu cadastramen-
to  através do site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
através do sistema, é ne-
cessária a apresentação 
do CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante. 

Governo tem 60 vagas 
que aceitam pessoas com 

deficiência no Vale do Paraíba
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PROJETOS DE AUTORIA DO LEGISLATI-
VO MUNICIPAL - Discussão e votação

Projeto de Lei Ordinária 005/2015 - Ver. 
Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Ca-
rioca), Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Pauli-
nho Peixoto) e Ver. Mateus José da Silva 
(Mateus da Fazenda): “Dispõe sobre deno-
minação de via no Bairro do Paiol Grande – 
Rua Isaltino José Furtado.””

PROJETOS DE AUTORIA DO LEGISLATI-
VO MUNICIPAL - Leitura

Projeto de Lei Ordinária 006/2015 - Ver. 
Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Ca-
rioca), Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Pau-
linho Peixoto), Ver. Jucenéia Aparecida 
Pereira Fernandes (Néia do Social), Ver. 
Mateus José da Silva (Mateus da Fazen-
da), Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho), 
Ver. José Donati Nunes (Zé Linguiça) e 
Ver. Jair Matias de Oliveira (Formiga):  
“Revoga o § 5º do artigo 13 da Lei Municipal 
Nº 1.592 de 16 de maio de 2013.”

INDICAÇÕES

Indicação 034/2015 - Ver. Mateus José 
da Silva (Mateus da Fazenda), Ver. Fabio 
Luiz dos Santos (Binho) e Ver. José Dona-
ti Nunes (Zé Linguiça): Indicam instalação 
de lombadas na Avenida Dr. Rubião Júnior.

PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL - Leitura

Projeto de Lei Ordinária 155/2015 - Dis-
põe sobre a abertura de crédito adicional à 
LOA e acrescenta ações, projetos, atividades, 
metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias - LDO - e no PPA do Município 
de São Bento do Sapucaí para o exercício  de 
2015.

Projeto de Lei Ordinária 174/2015 - Dis-
põe sobre a abertura de crédito adicional à 
LOA e acrescenta ações, projetos, atividades, 
metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias- LDO - e no PPA do Município de 
São Bento do Sapucaí para o exercício

Projeto de Lei Ordinária 176/2015 - Dis-
põe sobre as Diretrizes Orçamentárias a se-
rem observadas na elaboração da lei orçamen-
tária do município de São Bento do Sapucaí 
para o exercício financeiro de 2016.

Projeto de Lei Ordinária 178/2015 - Dis-
põe sobre a concessão de subvenção social a 
Entidade Assistencial, sem fins lucrativos, 
“Recanto São Benedito” do Município de São 
Bento do Sapucaí, e dá outras providências.

Projeto de Lei Ordinária 181/2015 - Alte-
ra a Lei Municipal nº 1.364 de 26 de maio de 
2009, que cria o Programa Família Acolhedo-
ra no Município de São Bento do Sapucaí, e dá 
outras providências.

Projeto de Lei Ordinária 182/2015 - Dis-
põe sobre a cobrança do IPTU de imóveis 
atingidos pela nova expansão urbana - Lei nº 
1687/2014.

REQUERIMENTOS:

Requerimento 044/2015 - Ver. Fábio Luiz 
dos Santos (Binho): Fase única de discussões e 
votação: “Requerimento de informações ao Exe-
cutivo Municipal acerca da questão dos horários 
dos Professores de Educação Básica II do Muni-
cípio.”

Requerimento 045/2015 - Ver. Paulo Cân-
dido Ribeiro (Paulinho Peixoto) e Ver. Ma-
teus José da Silva (Mateus da Fazenda): Fase 
única de discussões e votação “Requerimento de 
informações ao Executivo Municipal acerca das 
questões trazidas pelo Ilustre Dr. João Claudino 
Barbosa Filho.”

Requerimento 046/2015 - Ver. Mateus José 
da Silva (Mateus da Fazenda): Fase única 
de discussões e votação “Requer a prorrogação 
do prazo para a conclusão dos trabalhos da CPI 
01/2015.”

MOÇÃO

Moção 009/2015 - Ver. Altino de Paula Sal-
gado (Altino do Torto), Ver. Ricardo Mar-
tins de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. 
Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto), 
Vera. Jucenéia Aparecida Pereira Fernan-
des (Néia do Social), Vera. Jizelda Rangel 
Alves dos Santos, Ver. Mateus José da Silva 
(Mateus da Fazenda), Ver. Fabio Luiz dos 
Santos (Binho), Ver. José Donati Nunes 
(Zé Linguiça) e Ver. Jair Matias de Oliveira 
(Formiga) - “Moção de pesar pelo falecimento 
da Senhora Cidália da Rocha Dantas Chiaradia.”

BOLETIM INFORMATIVO 2015 – 7ª SESSÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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Aqui havia cons-
truções para utili-
zação de bancas 

na comercialização 
de produtos espe-
cíficos para cada 
evento realizado 
na Praça Geraldo 
Costa que já fazia 

parte do patrimônio 
público e que foi 

derrubado.

Aqui havia uma fonte 
que dava vida e atraia 

pessoal a praça e 
já fazia parte do pa-
trimônio pública da 
cidade, e até servia 
para os passarinhos 
beberem água e não 
havia problema com 

a dengue, pois a água 
era circulante.

Aqui havia uma da mais 
famosa maternidade da re-
gião que era elogiada por 
todos que lá nasceram, 

inclusive por muita gente 
que não mais mora em 

Tremembé. Hoje a cidade 
está perdendo seus filhos 

e nada se tem feito da-
qui a pouco cidadãos de 
todas as outras cidades 

estarão tomando conta de 
Tremembé sem um dos 
grandes fatores de liga-

ção com a cidade que é o 
orgulho em trabalhar por 

sua terra.

Aqui o respeito pelo doen-
te, e em especial o idoso e 

ainda, o fato de condicionar 
o paciente a marcar consul-
ta somente em um dia por 
mês é contras o direito o 

exercício de direito á saúde, 
ao pretexto de que evitaria 
aglomeração ns marcação 

da consulta é simplesmente 
um despropósito como é 

que pode um serviço que se 
devem prestar todos os dias 

ser reduzido para apenas 
uma vez por mês evitar 

aglomeração a lógica e que 
venham todos os pobres 

coitados em um dia só e o 
que é pior, pessoas com difi-
culdades podem não chegar 

naquele dia e terem que 
esperar mais um mês para 
marcar consulta, coitados 
dos idosos e os que têm 

doenças crônicas. E ainda 
ficou observado se der para 
atender. Que direito a saúde 

é este?

Aqui havia um córre-
go cercado por área 
protegida pelo meio 

ambiente onde a cada 
dia que passa prolife-
rar o número de ha-
bitações com o des-
pejo de esgoto sem 

qualquer intercessão 
municipal inclusive 
favorecendo a multi-
plicaçao do mosquito 

da dengue.

Aqui havia seguran-
ça diuturnamente, 

hoje vário delitos são 
apontados o pouco 

efetivo da polícia difi-
culta o policiamento e 
a GCM e não existe.

Aqui havia ilumina-
ção hoje a vista esta 
às escuras, com isso 
acidente e inseguran-
ça rodeia a avenida.

Aqui havia uma fron-
dosa Flamboyant 
com mais de vinte 
anos e que foi der-
rubada, esta árvore 
já foi ameaçada há 
muitos anos atrás, 
porem seu corte foi 
impedido, e o mo-
tivo era o mesmo 

desobstruir o bueiro. 
Foto dois aqui ha-

via um jambolão de 
mais de vinte anos 
que foi derrubado 

sem a menor cerimô-
nia. Foto três Aqui 

haviam árvores que 
foram derrubadas 
injustificadamente 

a pretextos de esta-
rem com problemas 
sabe lã quem estava 
incomodado com a 

presença delas.

A decisão da Prefeitura 
Municipal de Tremembé 
em propor marcação de 
consulta apenas uma vez 
por mês estava fora de 
lógica. Mesmo que a pre-
feitura esteja marcando 
consultas da saúde cinco 
vezes por mês, ainda não 
é suficiente e não atende 
as necessidades e o direito 
do cidadão. A saúde deve 
ser tratada com a máxi-
ma da atenção pelo órgão 
público visto ser conside-
rada pela CF como dever 
do Estado. A decisão de 
marcação de consulta em 
apenas uma vez por mês 
foi tomada de forma uni-
lateral, visto que até então 
não foram consultados os 
representantes do setor. 
Como norma e costume 
marcação de consultas são 
geralmente feitas por tele-

fone e raramente pacientes 
dirigem-se aos consultó-
rios, Para o atendimento 
de consultas em casos de 
urgência leva-se em con-
ta o estado de gravidade e 
ou necessidade em que se 
encontra o paciente, são 
estas as regras básicas. No 
caso de se pretender tornar 
realmente um atendimento 
de excelência os serviços 
devem superar suas fun-
ções normais e habituais 
oferecendo adicionais que 
favoreçam a satisfação dos 
usuários, tal como o aten-
dimento de plantão visan-
do melhora a agilidade dos 
serviços com atendimento 
de marcação de consul-
ta em horário de plantão, 
ou seja, após o horário 
de expediente das 18 às 8 
horas (24 horas ininterrup-
tamente) com isso muitos 

pacientes que trabalham 
o dia todo terão oportuni-
dade de se cuidarem in-
clusive através da medi-
cina preventiva e outros. 
Quanto à possibilidade de 
atendimento isto já é outro 
problema que é de respon-
sabilidade da administra-
ção pública, assim como 
a responsabilidade do ci-
dadão é de manter em dia 
o pagamento dos seus tri-
butos que não são poucos, 
visto que a cada produto 
que consome paga sua taxa 
(inclusive quando dorme 
a exemplo disto temos a 
CIP) assim a saúde deve 
ser atendida no momento 
em que o cidadão precisa 
não sendo favor nenhum 
a prestação destes servi-
ços pelos órgãos públicos 
até porque são muito bem 
pagos através dos tributos.

Prefeitura de Tremembé volta 
atrás e tenta justificar erro
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Curiosidades

Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que podem ser con-
traídos pelo ar ou por contato direto entre pessoas. Até hoje, nenhum estudo provou 
que seres humanos submetidos a baixas temperaturas correm mais riscos de contrair 
essas doenças. Esse mito pode ser explicado porque, em dias mais frios, as pessoas 
passam mais tempo aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita a contami-
nação. Além disso, alguns tipos de vírus da gripe se multiplicam mais no inverno.
***
Especialidades médicas 

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto.
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias

Humor

Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra uma lâm-
pada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de muito pensar, ele 
pede:
- Me dá um queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo.
Pensou mais um pouquinho e fez o terceiro pedido:
- Agora me dá também uma mulher.
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o mineiro, explica:
- Ah! Seu moço, é que eu fiquei com vergonha de pedir três queijos.
***
Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, queria comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o dia”, você 
tem?
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo. Respondeu o vendedor.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente.
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro. Argumentou o cliente.
- Eu sei, eu sei! O outro é o “Código Penal”!  É que nós vendemos sempre os dois 
juntos...

Mensagens 

A fábula do rato

Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um 
pacote. Pensando logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma 
ratoeira, ficou aterrorizado e correu para o quintal da fazenda advertindo a todos:
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa!
E a galinha disse: 
- Desculpe-me senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o 
senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomodo.
O rato foi até o porco e disse:
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira!
E o porco respondeu:
- Desculpe-me senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar. Fique 
tranqüilo que o senhor será lembrado nas minhas orações.
O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse:
- Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não!
Então o rato voltou pra casa abatido, para encarar a ratoeira. 
Naquele noite ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A 
mulher do fazendeiro correu pra ver o que havia acontecido. No entanto, ela não viu 
que a ratoeira havia pegado a cauda de um cobra venenosa e a cobra picou a mulher. 
O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo 
sabe que para alimentar alguém com febre nada melhor que uma canja de galinha. 
O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal... a galinha. 
Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la e para 
alimentá-los, o fazendeiro matou... o porco. A mulher não melhorou e acabou mor-
rendo. Muita gente veio ao funeral. O fazendeiro para alimentar todo aquele pessoal, 
então sacrificou... a vaca. 
Moral da historia: Lembre-se que na próxima vez que você souber que há uma rato-
eira na casa, toda família corre o risco. O problema é geral e de todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Nem todos que vagam estão perdidos.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.
Pensar é discordar.
Não se ganha fama deitado numa cama.
Deus protege e libera o homem humilde.

EDITORIAL
Para o poder fica fácil re-
nomear e dar sentido di-
verso do real com intuído 
de induzir e confundir o 
entendimento do cidadão 
para justificar decisões 
contraria ao interesse 
público. Por exemplo: 
Transferência de rendas 
nada mais é do que tirar 
de um e passar para o ou-
tro e que quer dizer que 
muitas vezes tira-se dos 
trabalhadores e é repassa-
do para os desocupados. 
Foi-se o tempo em que se 
levava em conta o crime 
de vadiagem onde o cida-
dão era detido por não es-
tar trabalhando, cuja prova 
era feita através da car-
teira de trabalho. Foi-se o 
tempo em que o direito de 
propriedade era respeitado 
hoje existe invasões mui-
tas delas injustificadas e o 
que é pior o invasor ainda 
tem a conivência do estado 
que premia com ajuda de 
custo este invasor por per-
der a posse mesmo tendo 
sido esta posse recuperada 
legitimamente. Com o po-

pulismo o cidadão de bem 
que quer ter sua vida pau-
tada no trabalho, pois acre-
dita que este sim dignifica 
o ser humano, acaba desa-
nimando ao ver que já não 
bastasse a cultura de que 
se espera levar vantagens 
em tudo, o estado ainda 
dá apoio aos desocupados 
e corruptos, tudo em troca 
de manterem-se no poder. 
No atual estado de coisas 
em que vivemos pouco 
adianta novas construções 
de cadeia, pois o crime é 
sempre crescente, pouco 
adianta a intensificação na 
área da educação, porque o 
cidadão educado nem sem-
pre significa que é hones-
to, trabalhador, justo e até 
porque em vias de regras o 
cidadão é orientado para 
profissão mais rendosa e 
onde possa obter vanta-
gens na prática da mesma 
sem que se leve em conta a 
vocação deste profissional 
trabalhador. Tendo apenas 
como exemplo a primeira 
e principal vocação para 
área de saúde o cidadão 

tem que gostar de gente, 
assim como a do veteri-
nário gostar de animais, 
assim como a do jor-
nalista que é de se 
preocupar com a ver-
dade e de levar ao conhe-
cimento do leitor a notícias 
e ou informações que 
sejam importantes para 
a formação de opi-
nião pública etc.. etc.
 Na verdade é que sem 
planejamento decisões 
são tomadas de for-
ma pressionadas pela 
urgente necessidade, 
ou seja, sempre se ten-
ta apagar os incêndios e 
nunca se evita o mesmo, 
assim tem acontecido na 
educação, na seguran-
ça, na saúde, na justiça, 
na economia, primeiro 
espera-se o gado fugir para 
depois arrumar a cerca, 
acabar o remédio deixan-
do o paciente sem o mes-
mo para depois providen-
ciar a compra de outro, e 
assim por diante, comba-
tem-se os efeitos e não se 
preocupam com as causas.
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MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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EXPEDIENTE

Uma delegação da ci-
dade de São Bento do 
Sapucaí participou pela 
primeira vez no JORI 
(Jogos Regio-
nais dos Idoso),
que ocorreu no domingo 
(24) em Caraguatatuba.
Os 14 atletas da cida-
de integraram as equipes 
de jogo de damas e xa-

drez masculino, dominó 
feminino e coreografia.
A Presidente do Fun-
do Social de São 
Bento do Sapucaí,
Jéssica Costa, 
agradeceu a participa-
ção de todos os idosos, 
da equipe de apoio, pro-
fessores e do Prefeito Il-
defonso Mendes Neto.

Os Jogos Regionais do 
Idoso (JORI) é um con-
junto de eventos, pro-
movido pelo Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Estado de São Paulo,
em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade 
de cada município, envol-
vendo a população idosa 
com atividades esportivas.

São Bento do Sapucaí 
participa do JORI pela 

primeira vez
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Nesta semana o secretário 
de Logística e Transportes 
do Estado de São Paulo, 
Duarte Nogueira estará no 
Vale do Paraíba para anun-
ciar o início de um pacote 

de obras para a região. Se-
rão obras de recuperação e 
melhorias para a Rodovia 
João do Amaral Gurgel (SP 
103), que liga Caçapava à 
Jambeiro, e trechos da es-

trada velha Rio-São Paulo 
e a Rodovia dos Tropeiros. 
O investimento já tinha 
sido anunciado durante a 
visita do governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB) à 
região. Em uma primeira 
etapa, Nogueira anunciará 
o início as obras de recu-
peração da SP 103 e tam-
bém obras de recuperação 
e melhorias da SP 062 en-
tre os municípios de Ca-
çapava e Lorena. Também 
estão prevista a recupera-
ção da Rodovia dos Tro-
peiros, no Vale Histórico. 
A recepção acontecerá na 
Rodovia João do Amaral 
Gurgel, no km 0+100 (sen-
tido Caçapava - Jambeiro). 

Secretário de Logística 
e Transportes anuncia 
início da recuperação

da SP 103

A tão esperada inaugura-
ção do MARKET PLA-
ZA, maior shopping sa-
zonal do Brasil, já tem 
data marcada: 3 de junho, 
quarta-feira, véspera de 
Corpus Christi. Localiza-
do em Campos do Jordão, 
a cidade brasileira mais 
visitada durante o inverno, 
o empreendimento conso-
lidou-se nos últimos anos 
como a principal atração 
da temporada.  O resulta-
do de um município bem 
frequentado com um so-
fisticado shopping é um 
passeio imperdível que re-
úne o melhor em compras, 
lazer e gastronomia. A 20ª 
edição do MARKET PLA-
ZA - que funcionará de 3 a 
7 de junho e de 3 de julho 

a 2 de agosto - terá lojas 
de renomadas marcas do 
País e programação volta-
da para o entretenimento. 
Entre as grandes marcas 
que participarão do sho-
pping sazonal estão as 
Agaxtur, Andre Boccato, 
Baccarat/Christofle, Chilli 
Beans, Drogaria São Pau-
lo, Dudalina, Fila Skates, 
Galeria Bia Doria, Gierre, 
Gira Baby, Ilumini Jóias, 
Minuto Pão de Açúcar, 
Mistral, Natura, Platinum, 
Polishop, Riachuelo, San-
ta Madre, Studio e Galeria 
Robson Britto, Te Puia, 
Volkswagen e Wanessa 
Fitreis.  O shopping ainda 
trará quiosques da Acti-
veslim, Alexandre de Pa-
ris, Andrea by Nexx, Car-

lota, Estação 22, Ga.Ma 
Italy, Giuliana Fiori, Kau-
thar, Los Primos, Nielsen 
Cohen, Santo Acessório, 
Swarovski, The Hatter, 
T-Seda, Uatt e Vivara e 
carrinho da Aliança da 
Misericórdia. Febre na 
gastronomia, os food tru-
cks estarão presentes pela 
primeira vez no Market 
Plaza. Já confirmaram 
presença o Aguera N. A, 
Beer Truck CDG, Carro 
Chef, Casa do Chesecake, 
Hamburgueria 162, Hashi 
Tag Sushi Lounge, Lox 
Deli, Rolling Pizza, Só 
Coxinha, Takombinado, 
Tostex Truck e Waff. Ou-
tra grande novidade serão 
as bike foods, como Bri-
gadeBia, Churros da Si, 
Garupa Bike, Honey Bee, 
Sonheria Dulca e Vinhos 
SP. Para João Doria, pre-
sidente do Grupo Doria e 
idealizador do MARKET 
PLAZA, o shopping já 
é uma marca da cidade. 
“Queremos surpreender 
os visitantes, assim fa-
zemos questão de inovar 
com atrações e novida-
des, para que cada ano 
seja uma experiência di-
ferenciada e única para 
toda a família”, diz Doria.

Market Plaza maior
shopping sazonal do brasil

será inaugurado em
Campos do Jordão

Nova regra inclui profes-
sores de escolas públicas e 
alunos formados até 2010. 
Uma portaria publicada 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) na edição desta 
terça-feira (26) do “Diário 
Oficial da União” determi-
na que o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
passe a ser obrigatório 
para todos os candidatos 
ao Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies). A de-
terminação inclui profes-
sores de escolas públicas e 
alunos formados até 2010, 
que antes não precisavam 

fazer o exame.  A nova re-
gra entra em vigor  a par-
tir de janeiro.  De acordo 
com ela, somente candida-
tos que conseguirem atin-
gir  450 pontos no Enem e 
que não tenham zerado a 
redação poderão se candi-
datar ao crédito estudantil 
pelo Fies . Diz o texto,  “a 
seleção dos estudantes ap-
tos para a contratação do 
financiamento do Fies, a 
partir do primeiro semes-
tre de 2016, será efetuada 
exclusivamente com base 
nos resultados obtidos no 
Exame Nacional do En-

sino Médio - Enem.” Ins-
crições abertas Começou 
o período de inscrições do 
Enem, que vai até o dia 5 
de junho. A expectativa do 
MEC é que mais de 9 mi-
lhões de pessoas se candi-
datem para fazer o exame. 
Os candidatos poderão se 
inscrever exclusivamente 
pela internet, no site do 
Enem.  O exame será rea-
lizado nos dias 24 e 25 de 
outubro em mais de 1,7 mil 
municípios em todo o país. 
O valor da taxa de inscri-
ção é R$ 63, que deverá ser 
paga até o dia 10 de junho. 

MEC determina obrigatoriedade
do Enem para financiamentos 

junto ao Fies

A Prefeitura de Montei-
ro Lobato torna público 
a abertura das inscrições 
ao processo seletivo n° 
04/2015, para contratação 
temporária pelo período 
de 12 (doze) meses, po-
dendo ser prorrogado por 
igual período, ao cargo 

de farmacêutico. A remu-
neração é de R$ 1.938,55 
para uma carga horá-
ria semanal de 20 horas, 
além de auxílio transpor-
te e cesta básica. As ins-
crições devem ser feitas 
no período 25.05.2015 
a 29.05.2015, das 8h às 

17h, no setor de Protocolo 
do Paço Municipal, loca-
lizado na Praça Deputa-
do Cunha Bueno, nº 180, 
centro. Não será cobrada 
taxa de inscrição. Confi-
ra o edital completo em: 
w w w . m o n t e i r o -
l o b a t o . s p . g o v . b r

Processo seletivo para
contratação temporária

de farmacêutico em
Monteiro Lobato

Começou nesta se-
mana, a Campanha 
do Agasalho 2015. 
O lançamento ocorreu no 
Palácio dos Bandeirantes 
e contou com as presenças 
do governador Geraldo Al-
ckmin e da presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São, Lu 
Alckmin, a presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Tremembé Andrea 
Vaqueli, além do padrinho 
e garoto-propaganda da 
ação, o campeão mundial 
de surf, Gabriel Medina. 
“É uma honra estar nessa 

campanha”, disse Medina.
A iniciativa busca arre-
cadar peças novas ou em 
boas condições de uso. 
“A cada ano, mais pessoas 
participam, doando rou-
pas, agasalhos, sapatos, 
sempre com qualidade.
Pode ser roupa usa-
da, mas desde que es-
teja lavada, passada e 
em boas condições de 
uso”, disse Lu Alckmin.
Além de doar peças, é pos-
sível participar como um 
posto de arrecadação. Para 
isso, o cidadão interessa-
do deve entrar em conta-

to com o Fundo Social de 
Tremembé. Após o cadas-
tro, o material de divul-
gação (caixas e banners) 
deverá ser retirado no de-
pósito do Fundo Social.
Em breve divulgare-
mos todos os postos de 
doação do município.
A campanha dura dois me-
ses, mas o Fundo Social 
recebe doações durante 
todo o ano em sua sede. 
As peças arrecadadas se-
rão encaminhadas para as 
pessoas carentes de nossa 
cidade. Participe. “ROU-
PA BOA A GENTE DOA”

Tremembé inicia a 
Campanha do Agasalho 2015

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Ubatu-
ba começou a entregar 
nesta semana os kits de 
equipamentos nos postos 
do município dos bairros 
do Itaguá, Ipiranguinha, 
Marafunda e Estufa 2.
Os kits contêm utensí-
lios como cadeira de ro-
das, armários, cadeira 
odontológica, autoclave, 
mesa ginecológica, of-
talmoscópio, otoscópio, 
eletrocardiógrafo, der-
matoscópio, geladei-
ra, veículo, reanimador 
pulmonar, desfibrilador, 
laringoscópio entre ou-
tras ferramentas para me-
lhor atender a população.

Na próxima quarta-fei-
ra, serão contempla-
dos os bairros do Puru-
ba e Sertão da Quina.
Os demais postos re-
cebem os equipamen-
tos nos próximos dias.
Técnica de Enfermagem, 
Socorro Silva afirma que 
os novos utensílios vão 
ajudar muito no dia-dia.
“Apesar da unidade ter sido 
reformada, aqui no Mara-
funda ainda precisamos de 
muitos equipamentos para 
o atendimento ser melhor. 
Com a chegada desses 
kits, teremos mais ferra-
mentas para que isso acon-
teça”, complementa Silva.
O prefeito Maurício es-

teve presente na entrega 
dos produtos e destacou 
que atualmente 30% do 
orçamento do município 
vai para a área da Saúde. 
Mauricio fez questão de 
reafirmar o compromisso 
que ele tem com a popu-
lação e a prioridade que a 
Saúde tem em sua gestão.
“Desde a minha campa-
nha eu dou prioridade para 
a área da Saúde. É uma 
questão de investimen-
to alto e trabalho árduo. 
Tenho certeza que nosso 
plano de reestruturação do 
Sistema Único de Saúde 
já melhorou e vai melho-
rar ainda mais todo o sis-
tema”, afirma Maurício. 

Prefeitura de Ubatuba 
entrega kits de equipamentos 

para postos de Saúde
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Após índios e bandeiran-
tes, ouro e escravos, no 
Sertão do Alto do Sapucaí 
Mirim em 1785 foi conce-
dida a primeira sesmaria 
da região pela Capitania 
de São Paulo. Um confli-
to se instalou por muitos 
anos, por causa da disputa 
da divisa entre as Capita-
nias de São Paulo (1714) 
e Minas Gerais (1720). 
Sertão do alto da Serra 
para os Paulistas que não 
aceitavam a divisa, e para 
os mineiros, seria no alto 
da Serra da Mantiquei-
ra, região denominada 
Sertão de Camanducaia.
Em 1809, foi aberto um ca-
minho pelos mineiros em 
terras habitadas pelos pau-
listas da Vila de Pindamo-
nhangaba que já possuíam 
as Sesmarias na região, 
mas logo foi fechada pelo 
então Capitão Mor Igná-
cio Marcondes do Amaral
.Após um acordo amigá-

Sua fundação ocorre em 
1666, quando os primei-
ros ocupantes ali che-
garam. Mas suas ori-
gens não param aí… 
O hoje conhecido muni-
cípio de Paraibuna tem 
suas origens ligadas à ocu-
pação dos bandeirantes, 

vel em 1811, ficou com-
binado que continuaria 
aberta a estrada com uma 
guarda mantida por São 
Paulo no lugar denomi-
nado sertão em terras de 
Claro Monteiro do Ama-
ral, cerca de 10 km aci-
ma de Sapucaí Mirim.
Na região onde existe 
hoje a Cidade de Sapucaí 
Mirim, estabeleceram-se 
diversos moradores sob a 
proteção do Capitão Ma-
noel Furquim de Almeida, 
representante de Minas. 
Essas terras eram recla-
madas pelo paulista Inácio 
Caetano Vieira de Car-
valho, antigo sesmeiro, 
que conseguiu reavê-las 
em 1813 com nterven-
ção da câmara de Pinda-
monhangaba a seu favor.
Em abril do ano seguinte, 
houve um contra movi-
mento por parte de Mi-
nas retirando a guarda do 
local combinado e, em 

ocorrida no século XVII. 
Vale também ressaltar, que 
boa parte de sua forma-
ção histórica está ligada à 
primeira sesmaria doada 
em suas terras, no ano de 
1773, ocasião em que fora 
então fundada pelo go-
vernador de São Luiz do 

julho foi instalado um 
quartel no alto da Serra 
da Mantiqueira . Em 31 
de agosto do mesmo ano, 
a Câmara de Pindamo-
nhangaba obrigou os mi-
neiros a retirarem o quar-
tel, que ficou abandonado 
até novembro quando foi 
queimado pelas autorida-
des de Pindamonhangaba. 
A denominação “Quar-
tel Queimado” figura nos 
documentos de 1847 e no 
mapa de Minas de 1855.
Com a abertura oficial da 
estrada em 1811, ligando 
as duas Capitanias, a re-
gião começou a prosperar. 
Com a fundação da Fre-
guesia de São Bento do Sa-
pucaí em 1828, as terras do 
alto da Serra ficaram per-
tencendo à nova freguesia.
Foram feitas muitas do-
ações para a Capela de 
Santo Antonio no local 
denominado Fazenda Pi-
nhal. A mais conhecida 
delas ocorreu em 11 de 
de abril de 1856, quando 
o senhor Antonio José de 
Oliveira e sua mu-
lher doaram terras 
ao santo de devoção.
Após cem anos de sub-
missão, os descendentes 
dos antigos povoadores 
decidiram conquistar a 
independência. O antigo 
Bairro do Pinhal dependia 
unicamente de São Bento 
do Sapucaí, mas graças 
aos esforços de heróis pi-
nhalenses, após demandas 
judiciais, comemorou-se 
a emancipação em 1960. 
Dessa data em dian-
te a nova cidade pros-
perou e transformou-se 
no “Charme da Serra”.

Paraitinga, Manuel Antô-
nio de Carvalho. Este Go-
vernador passou, então, a 
controlar os dois núcleos 
(São Luiz do Paraitinga e 
Paraibuna), de forma que 
o núcleo recebe o título de 
vila em 1832, com o nome 
de “Santo Antônio da Pa-
raibuna” e, em 1857 já 
era cidade. Décadas após, 
Paraibuna começa a se de-
senvolver na metade do 
século XIX, com a cultura 
de café. Posteriormente, 
Paraibuna assistiu a cons-
trução das barragens da 
CESP (Companhia Ener-
gética de São Paulo. Hoje, 
a cidade busca novas pos-
sibilidades com o uso da 
represa para atividades 
recreativas e educacio-
nais, em especial edu-
cação e conscientização 
ambiental, tais como ati-
vidades de Turismo Ru-
ral, Ecológico, Náutico, 
Gastronômico e Histórico.

Parabéns Santo
Antônio do Pinhal

13 de junho 154  anos

Parabéns Paraibuna
13 de junho 349  anos

Processamento Ar-
tesanal de Peixe
Data: 16 e 17 de junho
Local: Casa da Agricultura
Seminário de Apicultura ( 

Reunião para falar sobre o 
curso com os interessados)
OBS: Esse curso tem 
duração de aproxi-
madamente 5 meses.

Data: 24 de junho 
Local: Casa da Agricul-
tura. Mais informações 
em: http://www.nativi-
dadedaserra.sp.gov.br/

Cursos gratuitos em Junho
em Natividade da Serra

Também,  a Matinal Doces e Salgados Caseiros - Exclusivo da Região a mais de 
26 anos no mercado é bem mais do que o local onde se encontram os melhores 
doces e salgados caseiros da região. Empenhada com um comprometimento social, 
a Matinal Doceria ao longo dos anos vem sempre realizando ações para contribuir 
com o desenvolvimento social, cultural e esportivo de nossa sociedade. Desde 2008 
a Matinal com o programa “Esporte é o Caminho”,  oferece auxílio para atletas 
pinhalenses participarem de treinamentos e competições regionais, estaduais e na-
cionais. O programa, que beneficia jovens promessas do esporte pinhalenses, já 
mostrou resultados com a conquista de importantes campeonatos e competições 
pela região em contos e poemas, motan bayke e recentemente com a conquista em 
17 de abril 2015 com o Campeão Paulista  CBJJE de Jiu Jitsu em São Paulo e no 
dia 17 maio 2015 o 2º lugar no Campeonato Brasileiro CBJJE de Jiu Jitsu em São 
Paulo,  ambas na faixa marrom - seniur pesadíssimo, conquistada pelo atleta Rivair 
dos Santos – pela equipe CALASANS- com o prof. Mario Henrique, sendo o atleta 
contemplado pelo programa desde o início de suas atividades e que já alcançou 
importantes resultados apoiado pelo projeto.
Com ações e iniciativas  como esta, é que  a Matinal Doces e Salgados Caseiros 
acredita em contribuir , reconhecer, diferenciar, divulgar as iniciativas privadas, 
quanto a qualidade em suas ações e serviços focados no desenvolvimento, cres-
cimento sustentável com a qualidade empresarial com responsabilidade social e 
cultural, criando cidadãos conscientes através não só do esporte como também de 
ações sociais de interesse da comunidade. 

Hoje,  13 de junho de 2015, povo pinhalense, o dia é todo seu, receba os nossos 
infinitos votos e desejos de um aniversário maravilhoso, deixando a alegria invadir 
a sua vida,tomar conta de seus sonhos, não importando a grandiosidade das reali-
zações e alargando seus horizontes. Nós acreditamos que todos os nossos caminhos 
nos levam para uma conquista maior, Queremos que os belos acontecimentos te 
surpreendam a cada dia, para que sintas o valor  maravilhoso do viver, desta for-
ma caminhamos para frente na linha do horizonte em direção das ações e serviços 
focados no desenvolvimento, crescimento sustentável com qualidade da vida da 
comunidade. Hoje é o seu aniversário, Estância Climática de Santo Antonio do 
Pinhal, um dia marcado pelos seus  desbravadores, políticos, religiosos, entidades 
civis, com seus momentos de dificuldades  e seus instantes gloriosos. A familia, os 
amigos, os empresários, as entidades civis, o povo  são as molas propulsoras que 
nos impulsionam para as conquistas, Parabéns e muitas felicidades, hoje , amanhã 
e sempre.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Maio/Junho de 2015

1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441 e 99195-2375
2. AQUAVITAL Depósito de Água & Gás (MÁRIO GORETI DA SIL-
VA) – (0xx12) 3672-1603
3. Banca Avenida Marcelo (0xx12) 99143-6572
4. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
5. Bar do Danilo
6. O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343
7. Curso de Inglês Particular “Professora Renata Amaral” – (0xx12) 
3674-1505 (0xx12) 99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
8. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
9. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
10. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID: 55*8330
11.   +1 K-Britos Lanches (0xx12) 98830-3482
12.   FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e 3674-1715
13.   Vereador Adriano Santos (0xx12) 99117-9896
14.   Drª Ana Lúcia R. S Cruz: Tremembé (0xx12) 3674-1644 - Taubaté 
(0xx12) 3624-7361 email: analurcuz@ig.com.br
15. Delícias da Vovó Fon (Restaurante & Pizzaria: Marmitex  - Prato 
Feito e Sobremesas) – Disk Pizza e Marmitex (0xx12) 3672-5789 e 
Whatsapp: (0xx12) 99778-0890
16. Nádia Cosméticos (0xx12) 3672-2371
17. Diogo Mancastroppi
18. Barbearia 26 de Novembro
19. Dona Tina Espetos (Dú Espeto) (0xx12) 3672-6148
20. Escola de Natação Golfinho (Allan Suzigan) (0XX12) 3672-2066
21. Serralheria Tremembé Desde  1984 – (0xx12) 3672-1660

Loja 1 
Açougue e Mercado Negrini

Rua Virgílio Faria da Costa, 5 - Centro
Tel.: (12) 3666-1830

Loja 2
Açougue e Avícola Negrini

Av Ministro Nelson Hungria, 325 - Centro
Tel.: (12) 3666-2135 /3666-2128

Advogado Julio B. Vieira Xavier
R: André Geraldo da Silva, nº 52

Centro - Tremembé
Tel.: (12) 3674-1583

Cel.: (12) 98162-1945
e-mail: drjulio@adv.oabsp.org.br

Seus pais e seus amigos
cumprimentam pelo seu

aniversário Rafael Oliveira
Nobrega que fará 14 anos
no dia 07 de junho de 2015
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2ª a Sábado das 11:00 às 20:00hrs 
0800-772-2250

Assine já!


