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Loja Pico Agudo reabre em 
Santo Antônio do Pinhal

A Loja Pico Agudo Sports  
reabre em Santo Antônio do 
Pinhal na Avenida Ministro 
Nelson Hungria 468 (em 
frente à Rodoviária) ofere-
cendo moda para esportistas 
e acessórios. A prática do 
paraglider em Santo Antô-
nio do Pinhal tem trazido 
esportistas de todo o país.  
O instrutor professor Jefer-
son dá aulas e oferece uma 
aventura àqueles que gostam 
de sentir grande adrenalina 
ao participar de vôo duplo 
de paraglider. Há muitos 
anos Jeferson pratica o es-
porte e qualquer pessoa que 
tenha vontade de se deslum-
brar com uma das mais belas 
paisagens da região, poderá 
ver do alto da Serra da Man-
tiqueira em um vôo duplo 
seguro com o professor Je-
ferson 

Donizete Costa
grava em Tremembé 
com grandes nomes
da música regional

O apresentador empresá-
rio Donizete Costa este-
ve neste último dia 14 de 
dezembro fazendo uma 
gravação para a televisão 
com vários artistas da re-
gião, e de São Paulo e de 
outros estados. O evento 
aconteceu no bairro do 
Padre Eterno em Tremem-
bé, onde compareceram 
técnicos de gravação que 
produziram a apresenta-
ção dos artistas. Estiveram 
presentes: Leo e Leno, 
Daniel Mar, Rudy Mayk e 
Jonhatan, Cacique e Pagé, 
Tony Marcel Tiãozinho e 
Terezinha (Natividade da 
Serra), Jan Fagundes e Al-
tair, Marcos Paulo e Mar-
celo (filhos de Milionário 
e José Rico). O progama 
Donizete Costa estréia dia 
1º de janeiro na TV Clima 
Tempo às 14 Hs. Donize-
te apresenta shows com 
artistas regionais e de re-
nome nacional através o 
WhatsApp: 99116 4531.

Prefeitura de 
Pinda divulga 
Listagem do

Empreendimento
BEM VIVER

A Secretaria de Habitação 
do Município de Pinda-
monhangaba vem atra-
vés deste tornar público 
à listagem das famílias 
Selecionadas e suplentes 
no sorteio  realizado em 
16 de dezembro de 2016, 
para o empreendimento  
“BEM VIVER PIN-
DAMONHANGABA” 

– 1536 unidades habita-
cionais no Bairro Ara-
retama; do Programa  
MINHA CASA 
MINHA VIDA  
em conformidade com 
a legislação vigente do 
Ministério das cida-
des. Confira a lista em:  
www.pindamonhangaba 
.sp.gov.br

Desejamos a todos um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo”
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Dezembro e Janeiro de 2017

1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674 – 4441
2. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID* 85330
3. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143- 6572
4. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1664 - Tremembé e (0xx12) 3624-
2649 - Taubaté. E-mail: analurscruz@ig.com.br
5. + 1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98830-3482
6. Planecon Contabilidade Planejada (ANDRÉ COSTA) - TREMEMBÉ (0xx12) 3674-
1404 - Rua Ismael Dias da Silva nº 345 - Tremembé - SP. TAUBATÉ: (0xx12) 3633-
7023 - Rua Sacramento, nº 57 - Sobre-Loja - Taubaté - SP
7. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
8. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
9.  Bar do Caveira
10.  Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
11.FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
12. Davis Fabrini Fotografia -  www.davisfabrini.com.br -  facebook.com/davis.
fabrini.fotografo (0xx12) 99752-1000 (0x12) 3672-3263
13.  Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
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EDITORIAL
É claro o texto constitucional

“Todos são iguais perante a lei” este é o Princípio da Isonomia. De 
repente os altos poderes começam, a inventar que para exercício de 
suas funções não podem ou devem se enquadrar neste princípio ale-
gando que podem sofrer pressões e injustiças. Acontece que a lei foi 
feita para todos indistintamente e desta forma qualquer um está su-
jeito as mesmas pressões e injustiças e quanto maior o poder menor 
a possibilidade de pressões e injustiças, e ademais quem não exerce 
o poder de forma arbitraria e contraria a lei não tem o que temer em 
relação ao peso da lei. O cidadão tem reclamado da impunidade, mas 
não é daquela praticada pelo cidadão comum porque estes na verda-
de são penalizados até muitas vezes com excesso de rigor, reclama 
sim da impunidade de criminosos que praticam crimes de real dano 
a toda a sociedade, ou seja, dos crimes do colarinho branco, que são 
praticados por elementos ambiciosos e desmedidos que praticam cri-
mes graves e que tem como conseqüência a destruição de inúmeras 
e incontáveis vítimas que passam pelos maiores atropelos sem poder 
sequer esboçar qualquer reação.

Curiosidades

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo, provavelmen-
te criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por 
“futhark”, palavra formada há cerca de quatro mil anos. Lá foi adotado por diversas 
culturas, incluindo os vikings e sofreu modificações de acordo com a necessidade de 
se adicionar novo significados. O alfabeto original possuía vinte e quatro signos e 
nunca foi usado como língua falada. Sua escrita pode ser feita em ambos os sentidos 
e não possui letras maiúsculas. O valor místico das runas é tão antigo quanto sua 
existência, pois desde sua origem são usados como símbolos mágicos por adivinha-
dores. No passado, cada signo possuía uma relação direta com determinado deus.
***
Na época dos telégrafos, a empresa Western Union, a maior provedora dos serviços 
de mensagens telegráficas, nos Estados Unidos, testava os novos aparelhos a fim de 
garantir que eles enviassem todas as letras sem erros e para fazer os testes, foi criada 
a frase “the quick brown fox jumps over the lazy dog” (a rápida raposa marrom pula 
sobre o cão preguiçoso), sentença que une em apenas uma linha todas as letras do 
alfabeto.
***
A água pode se estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares inadequados. 
Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por alguns dias, verá que o 
recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos e outras formas de vida, tendo 
então que purificá-la para que se torne novamente potável. Guardá-la em recipiente 
fechado também oferece riscos, pois a água ou o próprio recipiente podem já estar 
contaminados com as bactérias. Além disso, o pote onde ela é deixada precisa ser 
adequado para o armazenamento. Se ela fosse deixada em uma bacia de alumínio, 
por exemplo, logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados 
para armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns plásticos.

Humor

O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avistou uma 
placa que estava escrito: “Forró de gerso”. Aí ele pensou: É aqui mesmo que eu vou 
bater coxa. Por horas esperou o estabelecimento abrir e nada. Então ele resolveu 
perguntar para uma senhora que estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o Gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com colo-
cação de forro de gesso!
***
A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava um jeito de 
começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Cê cridita im Deus?
- Ora si criditu... Craro!
- Intão, si fosse vontdi di Deus, nesse crima seco da peste, Ele quisesse fazê chuvê 
di repenti, chuvia?
- Uai, muié, si é da vontadi di Deus, chuvia na mêma hora.
- Si é vontadi di Deus, o dia pudia virá noiti num minutim?
- Ora, si é vontadi di Deus, pruque não?
- Si é da vontadi di Deus, i sendu nóis branquinhu azedo dessi jeitu, nosso fiu pudia 
nascê pretim, quase azulzim? Pudia?
- Arri égua muié... Si é da vontadi di Deus nosso fiu nascê pretim, nascia... Mais qui 
ocê ia tomá uma surra de virá os zóius e arriá molinha, molinha no chão, ia... Ah si 
ia!

Mensagens

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lem-
branças do meu passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu 
desperdicei. Enquanto tinha você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo 
palavras rudes, grosserias intoleráveis. Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amar-
gurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego. Não lhe abraçava, não a 
beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho e nem sentir 
o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me, 
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce 
rostinho risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um 
triste sonho.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelo outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.

Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.

Nós adquirimos a força que suportamos.

A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

Pouco se aprende com a vitória e muito mais com a derrota.

MISCELÂNEA Tremembé diploma
vereadores

Em reunião realizada na Câ-
mara Municipal de Tremem-
bé foram diplomados os 
vereadores Fabricio Enfer-
meiro, Beto Tirelli, Vagner 
Leandro, Silvinho, Adriano, 
Edinho, Professora Adria-
na Almeida, Paulinho Fo-
tógrafo e Xandão que  irão 
fazer parte de legislatura 
2017/2020. A Câmara Mu-
nicipal que tem o poder e o 
dever dentro de suas funções 
fiscalizarem o executivo de-
verá nesta nova legislatura 
verificar melhor como estão 
sendo conduzidos os traba-
lhos do executivo apontan-
do falhas  e levando em con-
ta os apontamentos do TCE 
impedindo irregularidades 
que sejam contrárias  lei e 
que causam prejuízos aos 
cofres públicos como acon-
teceram nos anos anteriores. 
Só através dos vereadores 
compromissados com o real 
interesse dos cidadãos é que 
se garantirá uma boa gestão, 
isto quer dizer dando apoio 
aos projetos de interesse 
da cidade e não permitindo 
que haja aprovação daque-
les que não venham atender 
os interesses da população, 
inclusive fiscalizando como 
e onde são aplicadas as ver-
bas públicas evitando gastos 
desnecessários e desperdí-
cios.
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CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
“CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA”

Convite

                   A Câmara Municipal da Estância Turística de Tre-
membé convida a Sessão Solene de Instalação da 17ª Legisla-
tura, a ser realizada no dia 1º de janeiro de 2017, às 10 horas, 
no Salão Nobre desta Casa, ocasião em que serão empossados 
Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos para o mandato de 
2017 a 2020

Tremembé, dezembro de 2016.

Adriano dos Santos
Presidente

Rua Senhor Bom Jesus, 145 Centro - Tremembé/SP

Serendipity
Serendipity é uma expressão de origem inglesa, considerada uma palavra de difícil tradução para 
qualquer idioma. A palavra serendipity significa encontrar algo bom, sem estar procurando por isso. 
Mais uma vez estamos às vésperas de um novo ano. Tomados pelas sensações de término e reco-
meço tão comuns em nosso meio. Se eu pudesse escolher somente duas palavras para resumir dois 
mil e dezesseis eu escolheria: alívio e agradecimento. Nesta ordem, pois foi assim que acontece-
ram. Recomeço e término. Janeiro e dezembro. E no intervalo entre esses momentos, serendipity. 
Serendipidades ou serendipitias tantas que deixei de contar quando percebi que elas estão em toda 
parte, é uma arte saber observá-las. E são presentes que não pedimos ou esperamos, elas vêm como 
surpresas que precisamos. 
Imagino que alguém irá virar a ampulheta do tempo, daqui alguns dias, e seja onde quer que este-
jamos não podemos fugir disso. Às vezes tememos o futuro por não saber o que faremos com ele. 
Nesse medo infundado acabamos por perder o presente, que vira passado tão rápido. Esse ano eu 
desejo que o presente seja mais importante, que colecionemos momentos e vivamos isso, enquanto 
estão acontecendo, ao invés de apenas lembrarmos saudosos no dia de amanhã. A saudade é fruto de 
momentos maravilhosos, as lembranças são apenas lembranças, não voltam, e não se arrependem se 
você deixar de dizer, fazer ou estar presente naquele raro instante. 
Descobri, crescendo que sempre desejamos paz ao mundo no dia de Natal e no dia primeiro de ja-
neiro, vestimos branco ou branqueamos o coração em oração, pedimos pelos que estão em guerra, 
fome, perdidos em suas nações. Só que nos esquecemos de pedir por aquele que está mais próximo 
de nós. Não são familiares, amigos, indigentes ou inimigos, estes também são atendidos quando 
sinceramente oramos por eles, mas, esquecemo-nos de pedir a paz para quem é acima de tudo nossa 
maior companhia, nossa maior crítica. Nós mesmos. Quantas vezes paramos durante este ano para 
conversar abertamente com a gente? Será que não adiamos este acerto de contas com a nossa cons-
ciência? Será que choramos arrependidos e pedimos perdão por ternos machucado pela milésima 
vez? Será que nos demos todas as chances que merecíamos? Será que somos melhores agora? Eu 
desejo paz ao mundo, mas, desejo antes de tudo, paz aos corações que não se aquietaram com sua 
própria consciência, que não veem a beleza de sua alma, ou se a veem a anularam há muito tempo. 
Somos livres e somos uma parte de um todo, cada um, cada vida, cada alma. Quando a ampulheta 
virar, sorria, mas sorria a valer, você está onde precisa, onde pertence, onde seu coração te levou, e 
te guia para frente, para frente, para frente.

Daniele Aparecida Pereira

TERREIRO DE CULTURA
(GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM TREMEMBÉ)

APRESENTA! COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA
Nesta edição: Mestre Paizinho

Experiência de vida, tradição e respeito à própria história são marcantes em cada pensamento, em 
cada frase e memória de Geraldo de Paula Santana, um quase um ilustre desconhecido. O Mestre 
Paizinho, no entanto, é uma entidade cultural, esse sim, figura conhecida, marcante e respeitada em 
todos os círculos sociais do Vale do Paraíba.
Herdeiro do Mestre Paizão, lidera a Cia. de Moçambique de São Benedito do Parque Bandeirante, 
cuja história começou em outubro de 1947, completando 65 anos de existência em 2012, tornou o 
grupo uma referência intercontinental.
Mestre Paizinho, que participa do Moçambique desde os cinco anos de idade, não esconde o orgulho 
que sente do pai, quem lhe passou, por meio da tradição oral, parte do seu conhecimento de vida e a 
tradição da cultura que leva aonde quer que vá.
Com este texto encontrado no Almanaque Urupês, quero homenagear ao grande mestre e amigo, 
Mestre Paizinho, com muito axé!
Irei aproveitar, para agradecer ao Jornal A Gazeta dos Municípios Tremembé, por mais um ano que 
vem terminando, ano de parceria, que sem dúvidas está sendo de grande proveito para o Terreiro de 
Cultura, e para os leitores, desejo à todos que tenham ótimas festas, mas principalmente que sejam 
todos abençoados, e que no ano que se aproxima, possam alcançar toda sorte, saúde, paz, amor, 
determinação e a realização dos objetivos, os quais se tem.

Um Feliz Natal, E Um Próspero Ano Novo Cheio De Axé!
Por: Davi Mariano Presidente do Terreiro de Cultura
Contatos: E-mail: terreirodecultura@hotmail.com
Página no Facebook: /Terreiro de Cultura

Na Padaria Parque das Fontes e no bairro Flor do Campo, neste domingo dia 18 de 
dezembro, Beto Tirelli e sua família pela 19ª Festa de Natal das Crianças de nossa 
cidade, mais de 1000 brinquedos distribuidos em meio a muita festa.
Que Deus abencoe a todos e tenham um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
Beto Tirelli e Família.

Diego Moreira, o jovem que 
destacou se pela causa ani-
mal com cerca de 242 votos, 
recebeu a Diplomação de Su-
plente a Vereador e, deixou 
claro a todos essa mensagem. 
“Me sinto muito honra-
do e grato pela confian-
ça recebida. Levo tudo 
isso como um grande  
aprendizado e percebo que 
quando estou a caminhar pe-
las ruas da nossa cidade  e 
recebo o carinho e o apoio 
de amigos de infância, pro-
fessores, familiares e co-
merciante, sinto que minha 
jornada só está começando 
. Pois é, pelas pessoas da-
qui que quero trabalhar!” 
Obrigado a todos pela con-
fiança e pela oportunidade. 
Feliz Natal e Um Prós-
pero Ano Novo! 
Diego Moreira

GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA EM TREMEMBÉ
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Cobrança de DDD na 
região esta extinta

Agência afirma que in-
terurbano não será mais 
cobrado a partir de 30 de 
outubro. Nova regulamen-
tação vale para 38 cidades 
do Vale, com exceção de 
Igaratá. A Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel) deu novo prazo 
para a extinção da cobran-
ça do DDD entre 38 cida-
des do Vale do Paraíba. 
Segundo a agência, a tarifa 
cobrada nas ligações entre 
as cidades passa a ser local 
desde do dia 30 de outu-

bro. A data foi fixada por 
meio de uma resolução 
que previa prazo de 180 
dias para que as empre-
sas mudassem o tipo de 
cobrança. Inicialmente, a 
expectatiava da Anatel era 
de que a cobrança fosse ex-
tinta em maio, mas o prazo 
foi estendido a pedido do 
Conselho Diretor. O do-
cumento foi publicado em 
maio e inclui as 38 cidades 
da região do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte, com 
exceção de Igaratá, que 

tem DDD 11. Segundo a 
Anatel, a mudança está em 
curso e a data será manti-
da. O pedido de mudança 
na tarifa é uma demanda 
antiga da região. Desde a 
criação da RMVale por lei, 
em janeiro de 2012 os mo-
radores aguardam a mu-
dança da Anatel. Segundo 
a agência, com a extinção 
do interurbano entre as 
cidades, a expectativa é 
de redução de até 60% nas 
contas, de acordo com o 
contrato do usuário.
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Mercado projeta inflação
de 6,49% e volta para dentro

da meta este ano

Economistas ligados ao 
mercado financeiro bai-
xaram a projeção para 
o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor  
Amplo (IPCA) de 6,52% 
para 6,49%. Com isso, a 
previsão para a inflação 
volta, depois de um ano, a 
ficar dentro da meta para 
2016.
O mercado financeiro 
tinha meta de inflação 
4,50% e limite superior de 
6,50%. A estimativa para 
o índice caiu pela sexta 
vez seguida, segundo o 
Boletim Focus, feito com 
base em pesquisa do Ban-
co Central a instituições 
financeiras sobre os prin-

cipais indicadores eco-
nômicos.  As instituições 
financeiras estimam para 
2017 um IPCA seguindo 
em 4,90%. A meta de in-
flação para o próximo ano 
é 4,5%, com teto em 6%.  
Na previsão do BC, a 
Selic encerrará 2017 
em 10,50% ao ano.  
Controle da inflação -  
A Selic é um instrumento 
que ajusta a atividade eco-
nômica e, consequente-
mente, a inflação. Quando 
mais alta, a Selic pode con-
ter a demanda aquecida, e 
isso gera reflexos nos pre-
ços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança.  

Quando o Copom dimi-
nui os juros básicos, a 
tendência é que o crédi-
to fique mais barato, com 
incentivo à produção e 
ao consumo, reduzindo o 
controle sobre a inflação.  
PIB - A projeção de ins-
tituições financeiras para 
a queda da economia 
(Produto Interno Bruto 
– PIB – a soma de todas 
as riquezas produzidas 
pelo país) este ano, per-
manece em 3,48%. Para 
2017, a expectativa de 
crescimento foi alterada 
de 0,70% para 0,58%, na 
nona redução consecutiva.  
Com informações da 
Agência Brasil 

Sabesp dá dicas contra problemas 
no abastecimento no litoral

O Verão ainda nem co-
meçou, mas as praias 
brasileiras já recebem 
os banhistas. Em algu-
mas regiões, como o  
Litoral Norte, cidades mo-
vimentadas e de praias 
famosas como Ubatuba 
chegam a abrigar uma 
população quatro ou cin-
co vezes maior do que o 
número de moradores ha-
bituais. Logo, a grande 
demanda gera consumo e, 
em consequência, insatis-
fazção geral.
Dentre os problemas mais 
comuns identificados pela 
Sabesp nesses períodos, 
a superlotação dos imó-
veis, cujas instalações hi-
dráulicas e  caixa d’água 
não atendem ao número 
de pessoas de forma ade-
quada é o que impacta no 
abastecimento. Muitas ve-
zes, verifica-se que casas 
projetadas para até cinco 
pessoas acabam abrigando 
de 20 a 30 pessoas.
A Sabesp recomenda al-
gumas medidas simples 

aos turistas que pretendem  
visitar  o  litoral  paulista  
durante a temporada. Isso 
pode evitar problemas  de  
abastecimento  de água no 
imóvel. Antes da viagem, 
é importante  verificar  se  
as  contas de consumo es-
tão pagas e providenciar 
previamente a  lavagem da 
caixa d’água (medida que 
deve ser tomada a cada 
seis  meses). Já ao chegar à 
residência, é preciso veri-
ficar se o registro do imó-
vel está aberto.
“No período  da alta tem-
porada, com a quantidade 
de pessoas no litoral de 
São  Paulo,  incluindo  a  
população  fixa  e turis-
tas, o deslocamento das 
equipes  da Sabesp é difi-
cultado e demanda tempo. 
Muitas vezes os técnicos 
chegam  ao  local  da  ‘fal-
ta  d’água’ e identificam 
que o problema é um re-
gistro  fechado. Com isso, 
um atendimento real, que 
precisaria ser feito com  
urgência  do  outro lado da 

cidade, acaba prejudica-
do”, explicou José Bosco 
Fernandes de Castro, su-
perintendente da Sabesp 
no Litoral Norte.
O  consumo de água au-
mentou sem que hou-
vesse grandes mudan-
ças dentro de casa?   
Verifique  a  existência  de  
vazamentos internos, a efi-
ciência dos equipamentos 
domiciliares no seu imó-
vel e seus hábitos.
Confira dicas importantes:
Informe-se se a fatura de 
água está com o pagamen-
to em dia.
Ao entrar no imóvel verifi-
que se o registro encontra-
se aberto.
Peça  informações  sobre  
as  instalações  internas  
(canos),  limpeza perió-
dica e dimensão da caixa 
d’água.
Em  caso  de  proble-
mas  com  abastecimento,  
ligue gratuitamente para 
a Central de Atendimen-
to, que funciona 24 horas 
pelo 195. Ação Social realiza passeio

com crianças e adolescentes do
Maracaibo, CRAS e projetos sociais
No dia 06/12/2016 acon-
teceu o passeio anual das 
crianças e adolescentes do 
CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial), Jardim Maracaibo e 
Projetos Espaço Amigo e 
Peti.
O local é muito bonito 
e possui instalações óti-
mas para receber jovens 
e crianças. Um ambiente 
acolhedor contendo mui-

tas árvores, piscina, rio 
para esportes radicais e 
alojamento com camas e 
banheiros com duchas.
Nesse dia as crianças 
se divertiram bastante 
e participaram de todas 
as atividades propostas. 
Haviam muitos monito-
res que recepcionaram e 
acompanharam as crian-
ças e jovens, o que, pos-
sibilitou muita diversão 

com bastante segurança. 
Todos tomaram café da 
manhã, almoçaram e to-
maram café da tarde antes 
da volta para casa. Esses 
momentos são importantes 
para as crianças e jovens, 
pois, proporciona um dia 
diferente da rotina deles, 
além de viabilizar o conta-
to de todas as crianças dos 
projetos executados pela 
Secretaria de Ação Social.
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Escola de Artes Fêgo 
Camargo divulga lista 

de aprovados em
processo seletivo

Prefeitura de Taubaté 
antecipa feira por conta 

do feriado de Natal

A Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-
margo disponibiliza a lista 
preliminar dos candidatos 
classificados no proces-
so seletivo para o ano de 
2017. As informações es-
tão disponíveis na sede da 
escola, na Secretaria de 
Educação e no site da Pre-
feitura de Taubaté.
Nos dois dias subsequen-
tes à data de divulgação, 
o candidato que se consi-
derar lesado quanto à clas-
sificação pode protocolar 
recurso na unidade, das 8h 
às 11h e das 13h às 16h. 
Os resultados finais serão 
divulgados no dia 22.
A efetivação da matrícu-

A Secretaria de Serviços 
Públicos da Prefeitura de 
Taubaté informa que a fei-
ra do Mercado Municipal 
será antecipada por conta 
do feriado de Natal.
Nos dias 22 e 23 (quinta e 
sexta-feira), a feira funcio-
nará das 6h às 14h. No sá-
bado, dia 24, a população 

la para os aprovados irá 
acontecer de 10 a 20 de 
janeiro de 2017, das 8h às 
11h e das 13h às 16h na se-
cretaria da escola. E os do-
cumentos necessários são: 
requerimento de matrícula 
entregue pela secretaria 
para preenchimento, xerox 
da certidão de nascimento. 
Para o Curso Básico: có-
pia do histórico escolar do 
Ensino Fundamental (se 
concluído) ou declaração 
escolar comprovando que 
o aluno está cursando o 
mesmo.
Para o Curso Técnico, a 
documentação exigida é: 
cópia do histórico esco-
lar do Ensino Médio (se 

poderá fazer suas compras 
das 6h às 13h; não haven-
do assim comercialização 
de produtos no domingo, 
dia 25.
‘Assim, pede-se atenção 
aos munícipes, já que o 
trânsito no entorno do 
Mercado Municipal, nas 
ruas Newton Câmara Leal 

concluído) ou declara-
ção escolar comprovan-
do que o aluno está cur-
sando o mesmo, cópia do 
CPF e RG, quando me-
nor de idade – cópia do  
RG e CPF do responsável, 
comprovante atualizado de 
endereço em que conste o 
CEP, 2 fotos 3X4 recente, 
1 pasta suspensa, atestado 
médico para os cursos de 
dança.
O candidato que não com-
parecer ao ato da matrícu-
la em local, data e horário 
citados e/ou não entregar 
todos os documento exigi-
dos, será considerado de-
sistente, sendo convocado 
o candidato seguinte.

Barros, Bispo Rodovalho, 
Cel. Jordão e Euzébio Câ-
mara Leal; e as avenidas 
Juca Esteves e Desembar-
gador Paulo de Oliveira 
Costa, estarão parcialmen-
te interditadas para garan-
tir segurança aos feirantes 
e famílias que fazem com-
pras no local.

Secretaria de Saúde
capacita equipe de

vacinadores em Taubaté

Shopping Pátio Pinda 
inaugura escritório

gratuito para os clientes

Um grupo formado por 
nove técnicos de en-
fermagem da Secreta-
ria de Saúde de Taubaté 
passou na manhã desta  
quarta-feira, 21, por uma 
capacitação com o objeti-

Local tem móveis feitos 
de pallets, como mesas 
para reunião, wi-fi gratui-
to e tomadas para carregar 
celular e notebooks
É comum ver pessoas 
utilizando espaços pú-
blicos, como aeroportos, 
restaurantes e shoppin-
gs para reuniões e tra-
balhos. Pensando nes-
se público, o Shopping  
Pátio Pinda apresenta mais 
uma novidade: o “Pátio 
Office”, instalado próximo 
à loja Morana. O local fun-
ciona de segunda a sábado,  

vo de ampliar a equipe de 
vacinadores da rede muni-
cipal.
A capacitação foi mi-
nistrada pela coorde-
nadora da Vigilância  
Epidemiológica de Tauba-

das 10h às 22h, e aos 
domingos, das 13h às 
20h. Com uma estrutu-
ra confortável, o espa-
ço tem wi-fi, mesas para  
reuniões e estações de 
trabalhos e tomadas para 
carregar celulares e note-
books. A utilização do es-
paço é totalmente gratuita.
O Pátio Office, mon-
tado em parceria 
com a Your Pallets,  
foi planejado com móveis 
feitos de pallets reutiliza-
dos, que foram transfor-
mados em puffs, mesas e 

té, Stella Zollnner. Os pro-
fissionais de saúde rece-
beram informações sobre  
os tipos de vacina e suas 
composições, estratégias 
de vacinação, contraindi-
cações e calendário.

bancos. Muito resistentes, 
os móveis de pallets se-
guem a tendência susten-
tável – garantem beleza 
ao espaço e contribuem na 
redução dos impactos am-
bientais. 
De acordo Adriana Mar-
tins, responsável pela Your 
Pallets, é fundamenta reci-
clar, reduzir e reutilizar. 
“Um dos objetivos dessa 
empresa é que as pessoas 
tenham oportunidade de 
contribuir de uma forma 
ecologicamente correta”, 
destaca Adriana.
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Prefeitura de Taubaté prorroga inscrições 
para Concurso de Presépios

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté pror-
rogou as inscrições para 

o 26º Concurso de Presé-
pios da cidade. As inscri-
ções podem ser feitas até 

o dia 30 de dezembro, de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 12h e das 14 às 17h, 
no Centro Cultural (sede 
da secretaria), que fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro. 
O edital está disponível no 
site da administração mu-
nicipal: www.taubate.sp.
gov.br. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3629-
5868.

PAT de Caraguá divulga 
vagas para esta semana

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pesso-
ais (RG, CPF, CTPS e PIS) 
no PAT ou no Poupatem-
po. Costureira, Cozinheiro 
geral, Eletrotécnico, Fisio-

terapeuta geral, Funileiro 
de automóveis, Garçom, 
Gerente de bar e lanchone-
te, Gerente de restaurante, 
Governanta de hotelaria, 
Instalador de painéis, La-
vador de automóveis, Me-
cânico de manutenção de 
máquinas de construção 

civil, Operador de caixa, 
Operador de retro-escava-
deira, Pedreiro, Pizzaiolo, 
Promotor de vendas, Ser-
vente de obras, Técnico 
de manutenção eletrônica, 
Técnico de refrigeração e 
Vendedor.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.

Prefeitura abre inscrições
para Concurso de

Marchinhas de Quiririm

A Secretaria de Turismo e 
Cultura abriu as inscrições 
para o 11º Concurso de 
Marchinhas de Quiririm. 
Os interessados podem 
realizar as inscrições, que 
são gratuitas, até o dia 6 de 
fevereiro, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h, na sede da 
secretaria, que fica na Pra-
ça Cel. Vitoriano, nº 1, no 
Centro.
Todas as marchinhas ins-
critas serão enviadas a 
uma comissão julgadora, 
responsável pela fase de 
pré-seleção a qual irá jul-
gá-las, utilizando-se dos 
mesmos critérios da co-
missão julgadora respon-
sável pelos três dias do 
concurso.
A partir daí serão escolhi-
das as 20 marchinhas que 
participarão do concurso. 
O Concurso de Marchi-
nhas será realizado no dia 
24 de fevereiro, no Pal-
co de Eventos do distrito 
de Quiririm, na Rua Cel. 

Marcondes de Mattos, s/n. 
No dia 23 de fevereiro, a 
partir das 20h, haverá a 
fase eliminatória, onde se 
apresentarão as 20 músi-
cas pré-selecionadas.
Ao final da fase elimina-
tória serão indicadas as 
cinco músicas com melhor 
pontuação que serão auto-
maticamente classificadas 
para concorrer dentre as 
finalistas.
Documentos: Cópia do 
RG e do CPF do responsá-
vel pela inscrição que pode 
ser o autor ou um dos au-
tores;   Cópia de inscrição 
no cadastro social (INSS/ 
PIS/ PASEP/ NIT) do res-
ponsável pela inscrição
·         Certidão Negativa de 
Débito junto ao município, 
que deve ser solicitada 
com 15 dias de antecedên-
cia na sede da Prefeitura 
de Taubaté e entregue no 
ato da inscrição. Somen-
te serão aceitas a certidão 
original ou a cópia da mes-

ma e não serão aceitas ins-
crições com o protocolo;
·         Dois CDs com gra-
vação da música inscrita. 
Na superfície do CD deve 
constar somente o nome 
da música, sem o nome do 
autor ou intérprete. Qual-
quer irregularidade, ou 
mesmo má qualidade da 
gravação do CD poderá 
acarretar na desclassifica-
ção da canção;·         Doze 
cópias da letra da música 
cifrada onde devem cons-
tar os nomes dos autores.
Premiação:
1º Lugar: R$ 2.500,00 + 
Troféu
2º Lugar: R$ 2.000,00 + 
Troféu
3º Lugar: R$ 1.500,00 + 
Troféu
Melhor Intérprete: R$ 
500,00 + Troféu
Mais informações devem 
ser obtidas no edital com-
pleto, que está disponí-
vel no site da Prefeitura: 
taubate.sp.gov.br.

Prefeitura de Ilhabela 
anuncia série de

inaugurações

A Prefeitura de Ilhabela 
anunciou a inauguração de 
mais uma série de obras 
nesta semana. Investimen-
tos na educação, cultura, 
esporte e modernização 
administrativa.
Na quinta-feira (22/12) 
serão duas importantes 
entregas oficiais: a nova 
sede da Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) de Ilhabela, às 
10h, na Barra Velha, e às 
18h, o Cine Villa Bella, a 
primeira sala de cinema da 
cidade, no Centro Cultural 
da Vila (prédio da antiga 
escola Gabriel).
Nova Apae: O novo prédio 
da Apae prevê um amplo 
espaço com salas de ofi-
cinas terapêuticas, biblio-
teca, pátio interno, salas 
de fisioterapia, fonoaudi-
óloga, psicologia, terapia 
ocupacional e assistente 
social. Também conta com 
recepção, administração, 
diretoria e salas dos pro-
fessores, além da coorde-
nação pedagógica, piscina 
aquecida, estacionamen-
tos e outros cinco espaços 
para os alunos. A APAE de 
Ilhabela atende aproxima-
damente 80 alunos na atu-
al sede no Perequê e conta 
com a parceria da Prefei-
tura. A unidade dispõe de 
uma escola especial com 
corpo docente especializa-
do e multidisciplinar (psi-
cóloga, fonoaudióloga, 
fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, nutricionista, 
assistente social) e tam-
bém conta com uma Sala 
de Estimulação, para o iní-
cio dos trabalhos após o 
primeiro diagnóstico.

Cine Villa Bella: Na noi-
te de quinta-feira (22/12), 
às 18h, Ilhabela ganhará 
sua primeira sala de cine-
ma. Trata-se do Cine Villa 
Bella, que funcionará no 
novo “Centro Cultural da 
Vila”, inaugurado no dia 
2 de dezembro. Além do 
cinema, o Centro Cultu-
ral que funciona no prédio 
revitalizado do antigo co-
légio Gabriel Ribeiro, na 
Vila, conta ainda com o 
Salão de Artes “Waldemar 
Belisário”, sede da Funda-
ci e Biblioteca Municipal 
“Dr. Renato Lopes Cor-
rêa”.
Piscina no PEII Itaquan-
duba: O antigo ginásio de 
esportes “Gilson Gomes 
Pinna” passou por revita-
lização e ao lado ganhou 
uma piscina semiolímpi-
ca, que será inaugurada 
na segunda-feira (26/12), 
às 16h, com uma home-
nagem a nadadora Maria 
Elizabeth Padilla Nassif 
– “Professora Beth Padi-
lha”, uma das pioneiras do 
esporte na cidade.
A nova piscina faz par-
te do novo PEII (Polo de 
Educação Integrada de 
Ilhabela) no Itaquanduba, 
que integrará o ginásio e o 
estádio municipal, propor-
cionando o maior número 
de atividades esportivas e 
educacionais para crian-
ças, jovens e adultos.
Nova Prefeitura: A entrega 
da segunda e última fase 
da Nova Prefeitura está 
marcada para o dia 28 de 
dezembro (quarta-feira), 
às 17h. Ao todo, o prédio 
conta com sete blocos e a 
obra tem investimento to-

tal de R$ 17 milhões.
A primeira fase da obra foi 
entregue em junho deste 
ano, quando parte dos se-
tores administrativos já 
ocuparam as novas salas. 
O projeto do novo prédio 
tem a preocupação am-
biental e conta com um 
programa de eficiência 
energética, coleta e reuso 
de água, além da geração 
de energia por placas so-
lares. Também prevê aces-
sibilidade completa para 
pessoas com mobilidade 
reduzida e necessidades 
especiais, incluindo eleva-
dor, e já melhorou a con-
dição do estacionamento 
de veículos, desocupando 
vagas nas ruas adjacentes.
A nova sede administra-
tiva da Prefeitura contará 
ainda com bicicletários e 
vestiários para os servi-
dores. A empreiteira con-
tratada conta com mão de 
obra local quase que em 
sua totalidade, gerando 
empregos na cidade.
O novo Paço Municipal 
fica Rua Prefeito Mariano 
Procópio de Araújo Carva-
lho, 86, no Perequê. Ocu-
pa a mesma área onde es-
tava instalado há 18 anos 
o antigo prédio, que apre-
sentava uma série de pro-
blemas, como infiltrações 
em dias de chuva.
Mais obras: A Prefeitura 
entregará ainda nos pró-
ximos dias o Centro Cul-
tural do Norte da Ilha, a 
antiga Salga, que contará 
com biblioteca municipal, 
a Nova Escola do Portinho 
e a Plataforma de Esportes 
Náuticos com homenagem 
a “Robert Scheidt”.


