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A GAzetA dos Municípios

Taubaté tem Workshop 
de Teatro para
iniciantes no

Centro Cultural

Museu recebe exposição
de Presépio da Fazenda 
de Coruputupa em Pinda

Processo Seletivo da 
Educação: Professor, 

Inspetor de Alunos, ADI, 
Merendeiro, Oficial de 
Escola, Secretário de 
Escola e Intérprete de 
Libras em Tremembé

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secreta-

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté reali-
za no dia 17 de dezembro 
(sábado), o Workshop de 
Teatro (Iniciação), às 17h, 
com instrução de Gilson 
Silva, no Centro Cultural 
Municipal. O curso tem 
duração de 2h30, com ca-

O Museu Histórico e Pe-
dagógico D. Pedro I e D. 
Leopoldina está com a 
exposição do presépio da 
Fazenda Coruputuba. As 
peças ficarão no museu até 
o dia 6 de janeiro, de terça-
feira a sexta-feira, das 9h 

ria de Educação, abre nes-
ta quinta as inscrições para 
o Processo Seletivo 2017. 

pacidade para 30 pessoas 
e para maiores de 14 anos.
O evento é direcio-
nado para o públi-
co iniciante em teatro.  
O objetivo é iniciar os 
inscritos nas artes cêni-
cas e compartilhar co-
nhecimentos técnicos, 

às 18h. 
 Essa obra tem mais 
de 50 anos e original-
mente pertencia a Ca-
pela Nossa Senhora de  
Aparecida, sediada na Fa-
zenda Coruputuba. Esse 
presépio foi feito em cum-

Para mais informações, 
acesse o edital no site: 
www.tremembe.sp.gov.br/

artísticos, teóricos e prá-
ticos sobre a arte. Haverá 
dinâmicas de interação 
em grupo, exercícios de  
interpretação e improvisa-
ção teatral, propostas de 
cenas, textos e breve teoria 
sobre a história do teatro 
no mundo.

primento de uma promes-
sa realizada por D. Lur-
des Prado, em sinal de  
agradecimento a Nos-
sa Senhora de Apareci-
da pela Revolução de 
1932 não ter atingido  
Pindamonhangaba.

Vôlei Taubaté troca ingressos e 
quer homenagear Chapecoense 

na Superliga

Ainda comovida com a 
tragédia com o avião que 
levava a delegação da 
Chapecoense para a Co-
lômbia na semana passa-
da, a Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura e 
o Vôlei Taubaté pretendem 
homenagear as vítimas do 
acidente, vestindo o giná-
sio do Abaeté de verde no 
próximo sábado, dia 10, 
quando a Funvic/ Tauba-
té recebe o Brasil Kirin, 
às 18h30, pela Superliga 
Nacional. A organização 
pede que todos os torcedo-
res troquem o tradicional 
alviazul pela cor predomi-
nante do time de Chapecó 
(verde).
A troca de ingressos para a 
partida começa nesta quin-
ta-feira, dia 8, das 8h30 às 

18h, na sede da Secretaria 
de Esportes, e das 10h às 
22h, na loja Loucos por 
Esporte no Via Vale Gar-
den Shopping. Caso haja 
sobra de ingressos, os 
mesmo continuarão sendo 
trocados no dia seguinte.
Serviço:
Ao todo, serão disponibi-
lizados “800 ingressos” 
para troca dos torcedores.
• Postos de troca:
– Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 as 18h – In-
gressos disponíveis: 400
– Loucos Por Esporte (Via 
Vale Garden Shopping). 
Horário: das 10h às 22h – 
Ingressos disponíveis: 400
• Cada ingresso será tro-
cado por um quilo de ali-
mento não perecível, que 

será doado às instituições 
de caridade da cidade;
• Cada pessoa poderá tro-
car no máximo dois in-
gressos e deverá apresen-
tar o CPF no momento da 
troca. Essa medida preci-
sou ser tomada para evitar 
a ação de cambistas;
• Crianças de até quatro 
anos não precisam do in-
gresso;
• Pedimos que levem sa-
quinhos plásticos para re-
tirada do lixo após o jogo;
• Estará proibida a en-
trada de instrumentos 
musicais, capacetes,  
guarda-chuvas e bebidas, 
alcoólicas ou não, em gar-
rafa ou latinha. Somente 
estará liberada a entrada 
de água em copinho plás-
tico.
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver es-
tranhos amimais que davam saltos incríveis. Imediatamente, chamaram um nativo 
(os aborígenes australianos são extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome 
do animal. Os indígenas sempre repetiam “kan ghu ru” e, portanto, o adaptaram ao 
inglês “kanguroo” (canguru). Depois os lingüistas descobriram o significado, que 
era muito claro, os indígenas estavam dizendo “não te entendo”.
***
 Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações químicas, for-
ças nucleares, tudo isso representa formas de energia e são todas formas diferentes 
da mesma coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir a luz e um remo girando rapidamente na água 
pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em eletricidade, as ex-
plosões químicas em movimento, as reações nucleares em sons e assim por diante.
***
Cinco motivos para beber água de manhã

1º.) Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil a ab-
sorção de nutrientes.
2º.) Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3º.) Ajuda a perder peso. Beber 500 mls. de água pela manhã faz seu metabolismo 
trabalhar 25% mais rápido.
4º.) Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando numa pele 
macia e brilhante.
5º.) Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções diárias 
e combatendo infecções.

Humor

Um certo candidato a deputado procurou um “pai de santo” pra fazer uma consul-
ta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O “pai de santo” 
começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme multidão ace-
nando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e esta indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zim fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zim fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um oficial federal muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro: 
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao proprietário e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer proprie-
dade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Ficou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas, e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do governo 
federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, sendo perseguido 
pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A cada passo que dava o touro 
chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre para a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Por que Deus criou os irmãos?

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de um irmão 
significam mais do que as palavras podem expressar. Um irmão compartilha das 
travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos cochichos e das brincadeiras, 
das brigas e dos joelhos esfolados e quando a gente cresce deixando para trás a me-
ninice é gostoso relembrar as pequenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim, 
quando Deus criou os irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e 
amar durante toda a vida.
***
Segundo uma lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a 
sogra. Desesperada, pediu a um sábio, que lhe desse algumas ervas para envene-
nar a mulher e recomendou para que ela fizesse o chá e que a mãe do seu marido 
ingerisse um pouquinho de chá por dia e que era para não levantar suspeita e que 
mantivesse uma relação cordial com ela. A jovem assim fez o que foi sugerido. Al-
gumas semanas depois, sua delicadeza tinha conquistado a mulher. As duas viviam 
como mãe e filha. A moça voltou, desesperada, ao sábio pedindo um antídoto para 
recuperar a saúde da sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas não eram venenosas 
e sim curativas.

Pensamentos, provérbios e citações

Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.

Não julgue sem conhecer.

O tempo é o relógio da vida.

Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.

Correr não adianta, é preciso partir a tempo.

A gente não faz amigos, apenas os reconhece.

Nenhuma herança é tão rica quanto à honestidade.
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EXPEDIENTE 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.

DICAS PARA NÃO DESCUIDAR DA 
SAÚDE BUCAL DURANTE AS FÉRIAS

Os cuidados com a boca devem ser constantes, inclusive no período de descanso

As férias estão se aproximando e, nesta época, os planos da maioria das pesso-
as inclui viagens, descanso e programas diferenciados. Durante esse período, é 
muito importante redobrar o cuidado com a higiene bucal, principalmente das 
crianças, pois a temporada também é marcada pelo alto consumo de guloseimas. 
 
De acordo com Rosane Menezes Faria, dentista da Caixa Seguradora Odonto, 
mesmo durante as férias é preciso manter a prática de cuidados bucais. “Com 
tantas atividades é comum sair da rotina. No entanto, vale a pena lembrar que é 
essencial fazer uma boa higiene dos dentes ao menos três vezes por dia, após as 
principais refeições. Se possível, leve um kit de higiene bucal na bolsa para que 
a escovação possa ser feita mesmo fora de casa”. 
 
A especialista ainda ressalta que o período de férias também é importante para 
prestar mais atenção na hora em que as crianças escovam os dentes, principal-
mente após o consumo de alguns alimentos que dificultam a escovação e geram 
bactérias responsáveis pelas cáries, como os açucarados e gordurosos. “Outra 
dica importante é aproveitar o tempo de folga para agendar uma consulta ao den-
tista e realizar um check-up completo, evitando assim possíveis complicações 
antes de voltar às atividades cotidianas”.
 
Para passar as férias com a saúde bucal em dia, Rosane separou três passos im-
portantes. Confira:
 
1.       Escove os dentes no mínimo três vezes por dia - A escovação deve ser feita 
sempre após as principais refeições, com escova de cerdas macias, arredondadas 
e cabeça pequena para não traumatizar gengiva, bochechas e língua, e facilitar a 
limpeza dos dentes posteriores. Não esqueça do fio dental, que deve ser passado 
entre todos os dentes sempre após a escovação;
 
2.       Não abuse de doces e refrigerantes – Mesmo nas férias, não deixe de op-
tar  por alimentos ricos em fibras e grãos, frutas, verduras e legumes. Consuma 
alimentos açucarados com cautela, pois eles podem provocar cáries e inflamação 
na gengiva;
 
3.     Em casos de traumas, procure um especialista – Nos casos de traumatis-
mo dentário é importante agir nas primeiras horas e procurar um dentista com 
urgência. Nas ocorrências mais graves, como a quebra de um dente, pegue o 
fragmento do dente e coloque-o num frasco com água até chegar ao consultório.
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Via Rápida capacitou
profissionalmente  

585 moradores
de conjuntos da 
CDHU em 2016

Entenda o que muda com a
reforma da Previdência

Iniciados neste ano, os 
cursos gratuitos foram 
oferecidos em residenciais 
de todo o estado
Os cursos promovidos 
em 2016 pelo Via Rápida 
Empego em conjuntos ha-
bitacionais da CDHU pro-
porcionaram a capacitação 
profissional de 585 mora-
dores em todo o estado de 
São Paulo. O programa 
iniciado neste ano levou a 
unidade móvel d a inicia-
tiva para a capital e mais 
oito cidades. 
  Durante o ano, foram 
oferecidos cursos de con-
fecção industrial, imagem 
pessoal, pintura e hidráu-
lica e soldagem. No inte-
rior, as cidades que parti-
ciparam do projeto foram: 
Batatais, Campinas, Gua-
ratinguetá, Itú, Marília, 
São José dos Campos e 
Sorocaba. Além delas, o 
Via Rápida também foi 
realizado em Santo André, 
região do ABC paulista, 
e na Vila Jacuí, bairro lo-
calizado na zona leste da 
capital. 
  “A cada momento preci-
samos nos capacitar mais 
e mais. É uma exigência 
do próprio mercado de tra-
balho. Foi pensando nis-
so que a gente percebeu 
a necessidade de oferecer 
formação profissional para 
os moradores desses con-
juntos”, explica Ernesto 
Mascellani Neto, diretor 
de atendimento habitacio-
nal da CDHU, que com-
plementa: “E, facilitando o 
acesso sem custos, levando 
até eles uma oportunidade, 
o interesse aumenta”. 
  A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) e a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
do Estado (SDECTI) atu-
am em parceria para reali-
zar o Via Rápida Emprego 
, com capacitação profis-
sional aos moradores dos 
conjuntos habitacionais 
do interior e da cidade de 

Proposta de emenda à 
Constituição vai garantir 
a sustentabilidade da pre-
vidência social. Mudanças 
só passam a valer depois 
de aprovadas no Congres-
so Nacional
Para garantir a aposenta-
doria dos brasileiros, o go-
verno propôs uma reforma 
da Previdência Social. Se 
aprovada no Congresso, 
a medida vai criar novas 
regras de idade, de tempo 
de contribuição, além de 
harmonizar direitos entre 
todos os brasileiros.
A reforma será feita por 
meio de uma propos-
ta de emenda à Consti-
tuição (PEC), o que vai 
permitir um amplo de-
bate junto à sociedade.  
Essas medidas vão dar sus-
tentabilidade para a Previ-
dência e respeitar direitos 
adquiridos.
A partir da aprovação des-

São Paulo. Com isso, uma 
unidade móvel do Via Rá-
pida Emprego, que formou 
555 moradores em 2016, é 
levada para a área comum 
dos conjuntos habitacio-
nais ou no entorno deles. 
Para o Via Rápida Ex-
presso e Econômico, que 
foi responsável pela capa-
citação de 30 moradores 
neste ano, a SDECTI for-
nece o material didático 
e convoca os professores, 
enquanto a CDHU busca 
o local para as aulas e os 
próprios alunos.  Uma das 
vantagens do programa é 
que a realização das aulas  
próxima da residência dos 
alunos proporciona uma 
baixa evasão n os cursos. 
  “Além da importância 
para uma melhor quali-
ficação profissional e a 
possibilidade de inserção 
com qualidade no mer-
cado de trabalho para os 
mutuários da CDHU, os 
cursos possibilitam que 
os equipamentos públicos 
possam receber uma nova 
roupagem, com recupera-
ção da pintura e da parte 
hidráulica”, afirma Lucas 
Cordeiro, superintendente 
de desenvolvimento social 
da CDHU. Nessa moda-
lidade de cursos os alu-
nos desenvolvem as aulas 
práticas pintando paredes 
e fazendo pequenos repa-
ros nos encanamentos dos 
equipamentos públicos do 
s  empreendimento s  habi-
tacionais. 
  Para o próximo ano, a ex-
pectativa é que os cursos 
continuem sendo minis-
trados em todo o estado, 
e três carretas do progra-
ma já foram confirmadas, 
com os cursos de con-
fecção industrial, ima-
gem pessoal e soldagem.  
Também está prevista a 
expansão do Via Rápida 
Expresso e Econômico 
com a oferta de um núme-
ro maior de vagas em cur-
sos de pintura e encanador. 
Os locais ainda não foram 
definidos.

sas nova regras, a aposen-
tadoria passa a ser conce-
dida para os brasileiros a 
partir dos 65 anos. Além 
disso, para adquirir esse 
direito, o trabalhador terá 
de ter contribuído por no 
mínimo 25 anos.
Essa mudança, no entan-
to, não ocorre de maneira 
radical. A PEC cria uma 
regra de transição. O novo 
formato de Previdência 
valerá apenas para homens 
com menos de 50 anos e 
para as mulheres com me-
nos de 45.
Regra de transição para 
aposentadoria
Os trabalhadores que esti-
verem acima dessa faixa de 
idade, entram na regra de 
transição. Na prática, para 
essas pessoas, é como se a 
norma antiga ainda vigo-
rasse, mas com um peque-
no acréscimo no tempo de 
serviço.

Supondo que um homem 
de 52 anos esteja para se 
aposentar pela regra antiga 
e ele tenha mais 12 meses 
de serviço, o seu tempo fi-
nal para receber a aposen-
tadoria sofre uma pequena 
mudança. Ele terá de fazer 
um acréscimo de 50% nes-
se prazo.
Na ponta do lápis, ao invés 
de trabalhar mais um ano, 
ele ficará na ativa por mais 
um ano e meio. Por essa 
norma, se faltarem dois 
anos para a pessoa se apo-
sentar, ela terá de trabalhar 
três anos; se faltarem três 
anos, ele terá de trabalhar 
4 anos e meio.
Como calcular o valor da 
aposentadoria
O valor da aposentadoria 
vai corresponder a 51% da 
média dos salários de con-
tribuição, mais um ponto 
percentual para cada ano 
de contribuição até o limi-

te de 100%. O trabalhador 
com 25 anos de contribui-
ção e 65 de idade irá se 
aposentar com renda igual 
a 76% do seu salário de 
contribuição.
Esse valor, no entanto, 
pode aumentar. Se o tra-
balhador ficar na ativa e 
contribuir por mais 12 
meses além dos 65 anos, 
ele vai receber o equiva-
lente a 77% do seu salário 
de contribuição e isso sobe 
sucessivamente até atingir 
os 100%.
A reforma ainda vai mu-
dar as regras para pen-
sões por morte, cria uma 
lei de Reponsabilidade 
Previdenciária, coloca  
fim às isenções para con-
tribuições previdenciárias 
sobre as receitas decorren-
tes de exportações, além 
de estabelecer uma unida-
de gestora única por ente 
federativo.

Muller é ex-jogador da seleção brasileira, campeã da Copa de 
94, e Gilsinho o ídolo do Burrão. Vários convidados já confir-
maram presença, como Axel, Ezequiel, Pavão, Pita, Claudecir, 
Batata, Macedo, Vitor, Alexandre, Sérgio Motta, Paulinho Ma-
claren, Jamur, Rocha, Nenê, Samuel, Gisiel, Piti, Luciano Hen-
rique, Fabinho e Eder Taino. Vem participar, os alimentos serão 
doados para instituições de caridade de Taubaté! 
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Alckmin assina convênios 
com municípios do

Vale do paraíba

Curso de qualificação 
capacitam para

mercado de trabalho
em Pindamonhangaba

O governo repassou mais 
R$ 4,6 milhões a 45 muni-
cípios de todas as regiões 
do Estado.
O governador Geraldo 
Alckmin assinou nesta 
quarta-feira, dia 7 de de-
zembro, o 21º lote do ano 
de convênios com municí-
pios paulistas. No total fo-
ram celebrados 47 acordos 
com 45 cidades paulistas, 
sendo 26 com prefeituras e 
21 com entidades sociais. 
“O investimento total é de 
R$ 4.685.200,00 milhões. 
Com isso, nós nos aproxi-

O Centro de Artes e Espor-
tes Unificado - CEU das 
ARTES de Pindamonhan-
gaba estará realizando a 
partir desta quarta-feira, 
dia 07 de dezembro, no 
auditório do centro, uma 
série de formaturas das ca-
pacitações, projetos e ofi-
cinas realizadas no quarto 
bimestre de 2016, para 
mais de 150 participantes.
Nesta quarta-feira, às 
9h30, os alunos do curso 
de qualificação profissio-
nal de Cuidador de Idosos 
receberão o certificado.

mamos de R$ 790 milhões 
liberados este ano em con-
vênios”, disse o governa-
dor.  Deste valor libera-
do nesta quarta-feira, R$ 
3.570, 200,00 milhões vão 
para a área da Saúde em 36 
convênios. “O Governo do 
Estado de São Paulo, sabe 
da importância destes con-
vênios para as entidades e 
municípios. E tem inves-
tido muito, com priorida-
de para a área da Saúde. 
São recursos destinados a 
programas e serviços que 
beneficiam diretamente o 

Já na sexta-feira, dia 9 de 
dezembro, às 15h, será a 
vez dos alunos dos cursos 
de Camareira, Camareiro 
e Programa Time do Em-
prego.
No dia 15 de dezembro, 
às 17h, os participantes 
das oficinas e teatro e de 
inglês básico, e também 
do Projeto Jovem Condu-
tor Cultural, recebem seus 
certificados. 
Segundo a coordenação 
do CEU das Artes, esses 
cursos qualificam seus 
participantes para as va-

cidadão”, explica o secre-
tário-chefe da Casa Civil, 
Samuel Moreira.
A parceria com o Estado 
permite aos municípios e 
entidades investir na aqui-
sição de equipamentos, 
ambulâncias, reformas, 
obras de infra-estrutura e 
custeios. 
Desde o início do ano, o 
Governo do Estado já fir-
mou 846 convênios com 
439 municípios paulistas e 
entidades, totalizando R$ 
790.352.003,75 milhões 
em investimentos.

gas de mercado nessas 
áreas. No caso do Jovem 
Produtor Cultural, o pro-
jeto atua na socialização 
dos participantes e é uma 
oportunidade de trabalhar 
a cidadania, a valorização 
da cultura, do turismo e 
patrimônios históricos, 
além de resgatar valores e 
dar oportunidade aos par-
ticipantes para que possam 
se posicionar no mercado 
de trabalho.
O CEU das Artes fica na 
Avenida das Orquídeas, 
395, no Vale das Acácias.

Capela São Camilo as escuras 
em Tremembé

A Capela São Camilo é anexa ao lado do Hospital Bom Jesus de Tremembé. O 
hospital foi fechado a três anos por falta de competência administrativa pela Pre-
feitura de Tremembé através da secretaria de saúde. Era um hospital misto tanto 
particular e tanto do SUS. A divida do hospital é de 7 milhões de reais. A Capela 
São Camilo era um lugar onde parentes de internos rezavam para melhorar suas 
saúdes. Desde 2010, é usado para a reza do Terço Mariano de toda a terça feira, 
e desde a semana passada, já não tinha mais luz na capela. Nós dizemos: cadê a 
competência das nossas autoridades pra pegar de volta o hospital e trazer de vol-
ta a maternidade para que tremembeenses voltem a dar a luz a seus filhos nesta 
terra, ao invés de gastar milhões por uma festa de natal iluminado lindo, mara-
vilhoso na Praça Geraldo Costa enquanto que a saúde dos tremembeenses estão 
morrendo a míngua. Eu fui tratado ali com psicólogo, ali pequenas cirurgias 
ou grandes cirurgias foram feitas  com o DRº Osmar Ungari, famílias tiveram 
plano de saúde para ajudar a manter o hospital.  Mães antes de dar a luz ou de-
pois do parto, passaram pela ginecologista,  DRª Elaine Ramalho, todas as mães 
tremembeenses deram a luz ali, o  bom e humanitário atendimento era o cartão 
de visita que muitas amizades com as médicas, enfermeiras e secretárias foram 
feitas lá! Que São Camilo de Lelis e o Senhor Bom Jesus, façam que as nossas 
autoridades parem de fazer essa farra com o povo e venha ajudar a melhorar a 
saúde de nossa gente, por que ali são vidas que estão em jogo não um produto 
eletrônico que vc manda arrumar numa oficina e depois de três dias o defeito foi 
resolvido e o cliente vai na loja buscar!   
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