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Novos uniformes da 
Rede Municipal de

Ensino torna as
escolas mais alegres

e coloridas

As escolas munici-
pais de Tremembé es-
tão mais coloridas neste 
ano de 2016, pois mais 
de 12.000 camisetas de 
mais um novo modelo de 
uniforme foram distri-
buídas para cerca de 5. 
580 alunos. Coloridas, 
alegres e bonitas as ca-
misetas foram elogia-
das pelos alunos e pais:
“Nossa escola está mui-

to mais bonita, eu adorei 
minha camiseta”, contou 
Manuela Vieira Domi-
ciano, 7 anos, da escola 
Ernani Giannico.
Agora, além do modelo 
já existente, o modelo de 
inverno e do Programa 
Mais Educação, os alunos 
ganharam novas camise-
tas. Com um novo visu-
al, nas cores azul, verde, 
vermelho, amarelo, la-

ranja e branca, os unifor-
mes agradaram bastante.
A Secretaria de 
Educação, prof.ª. 
Cristiana Berthoud, escla-
rece que o modelo novo 
não substituirá o unifor-
me que já existe e sim 
que é mais uma opção 
com o intuito de enrique-
cer a identidade visual de 
nossa rede, tornando-a 
mais alegre e colorida.

Time do Emprego inicia 
novas turmas

Pindamonhangaba

O Programa Time do Em-
prego deu início a duas 
novas turmas nesta sema-
na, em evento no auditório 
da Prefeitura. O foco são 
jovens em busca do pri-
meiro emprego e pessoas 
que querem se reinserir no 
mercado de trabalho. Os 
encontros irão acontecer 
no PAT - Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador e no 
CEU das Artes. Os times 
participam de 12 encon-
tros nos quais os alunos 
aprendem como preencher 
um currículo, técnicas de 
entrevista, conhecimento 
para processo seletivo, em-

preendedorismo e técnicas 
de direcionamento para o 
mercado de trabalho. Os 
encontros no CEU das Ar-
tes serão nas terças-feiras, 
às 15 horas, e no PAT, nas 
quintas-feiras, às 8 horas. 
No total, participam 70 
pessoas, sendo 35 em cada 
turma. Os facilitadores do 
Time do Emprego buscam 
ajudar os alunos a apren-
der e desenvolver suas ha-
bilidades e competências. 
Por meio de dinâmicas, 
os participantes do projeto 
desenvolvem sua capaci-
dade comunicativa e criam 
um diferencial para o mer-

cado de trabalho. Em mé-
dia, 40% dos participantes 
do projeto conseguem um 
emprego após o término 
dos encontros. “É muito 
gratificante a gente poder 
passar um pouco da nossa 
experiência e preparar es-
ses jovens para o mercado 
de trabalho”, afirma o di-
retor do PAT Sérgio Grit-
ti. O programa é realizado 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT) do Estado de São 
Paulo em parceria com o 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

Prefeitura de Taubaté 
faz mutirão de tapa

buracos aos sábados

A Secretaria de Obras 
montou uma operação 
emergencial de suas equi-
pes de tapa buracos aos 
sábados para reduzir os 
estragos provocados no 
pavimento pelas chuvas 
em Taubaté. As atividades 
tiveram início este mês e 

devem se estender durante 
abril. Com o fim do tem-
po chuvoso, a expectativa 
é que em cerca de 20 dias 
a demanda pelos serviços 
de tapa buracos no muni-
cípio esteja normalizada. 
Atualmente, seis equipes 
da prefeitura trabalham 

com uma média de 150 
buracos fechados a cada 
dia. A cidade possui cerca 
de 13 milhões de m2 de 
pavimento. A expectativa 
é terminar o ano com 2,5 
milhões de m2 de pavi-
mento recuperados desde 
o início da atual gestão.

Monteiro Lobato
Projeto Semear

A prefeitura se reuniu 
nesta semana, com o 
Educador Social, Valdir 
Conceição, para o iní-
cio do projeto chamado  
“SEMEAR”. O projeto 
tem por finalidade a abor-
dagem social aos usuá-
rios de álcool e drogas, 
e acompanhamento às 
suas famílias. A Secreta-
ria de Desenvolvimento 

Social junto ao CRAS, 
e o Sr. Valdir, realizam a 
primeira abordagem com 
os dependentes químicos, 
para avaliação de saúde 
e proposta de internação. 
Quando o depen-
dente aceita a aju-
da, ele é encaminhado
para a avaliação psicoló-
gica, e em seguida para 
a casa de recuperação, 

caso não aceite, a equipe 
continua a visitá-lo com 
a proposta de tratamento. 
O projeto segue e respei-
ta a Lei 10.216, de seis de 
abril de 2001. Para maio-
res informações: CRAS 
(Centro de Referência de 
Assistência Social) – (12) 
3979-1315 – Rua Abílio 
Pereira Dias, n° 291 – Cen-
tro, Monteiro Lobato -SP.
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Venha participar da CONEXÃO 
RUN ADVENTURE em Paraibuna

Se você adora praticar 
corrida e caminhada, é 
amante da saúde e do 
bem estar e ama cui-
dar da boa forma, não 

pode perder essa. Venha 
correr na Conexão Run 
Adventure, em 
Paraibuna, que acontece 
no dia 30 de abril, às 8h00 

com Largada no Estádio 
Amador Celeste. Um visu-
al incrível espera por você. 
Inscrições: www.icco-
nexaoesportes .com.br
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Denúncias de casos de
dengue podem ser

feitas pelo site em Pinda
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba conta com 
a colaboração dos mo-
radores para acabar 
com o Aedes aegypti. 
A população pode ajudar 
a administração municipal 
realizando denúncia de lo-
cais com possíveis focos 
de criadouros do mosqui-
to. A denúncia pode ser 

feita pelo site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br/ae-
des e basta clicar no botão 
Denuncie. Após cli-
car em Denuncie vá em 
continuar e coloque to-
das as informações 
solicitadas. O formulá-
rio será encaminhado aos 
profissionais que atuam 
no combate e haverá a 

verificação dos locais.
Até o dia 16 de março, 
Pindamonhangaba havia 
registrado 143 casos au-
tóctones de dengue, não há 
nenhum caso importado. 
Em 2016, a cidade não 
teve nenhum caso con-
firmado de zika vírus ou 
chikungunya, seja im-
portado ou autóctone.

Tremembé fará Audiência Pública 
para apresentar despesas e fontes 

de recursos aplicados na Saúde

O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Municí-
pio convida para audi-
ência pública onde será 
apresentado o Balancete 
Financeiro do 3º Quadri-
mestre de 2015 sobre as 
despesas e fontes de re-

cursos aplicados na Saúde, 
bem como sobre a oferta 
e a produção de servi-
ços na rede assistencial 
própria e contratada, que 
acontecerá na Câmara 
Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 

neste município, no dia 
04 de abril de 2016, às 
10h, em cumprimento à 
Lei Complemen-
tar nº 141/2012.
Contando com sua va-
liosa presença, agrade-
cemos antecipadamente.

Taubateana é vice-campeã 
em 1ª etapa do Campeonato

Paulista de Ciclismo

A ciclista, Bianca Rodri-
gues dos Santos, conquis-
tou o 2º lugar na 1ª etapa 
do Campeonato Paulista de 
Resistência 2016. A prova 
foi realizada no último fi-
nal de semana em Guaru-
lhos, na Grande São Paulo.
Na oportunidade, tam-
bém aconteceu a 1ª Volta 
Ciclística Internacional 
de Guarulhos, que reuniu 

12 equipes de diversas 
localidades: São Paulo, 
Rio de Janeiro e Minas 
Gerais: Memorial / San-
tos, Associação Jundiaí 
de Esporte, Fundespor-
te Araraquara, PRO Cy-
cling Team ADF, Osasco, 
Funvic Soul Cycles Car-
refour, ECT – Equipe de 
Ciclismo de Taubaté, As-
sociação Batataense de 

Ciclismo, Radical Sport 
Club, Indaiatuba, UFF de 
Ciclismo e ACE. Nesta 
competição, os taubate-
anos conquistaram o 7° 
lugar com Renato Ruiz, o 
13° com Marcio Ferreira 
Bigai, o 16° com  Mar-
cio Lopes Vicente, o 36° 
com  Fabiele Mota, o 37° 
com  Breno Sidoti, o 38° 
com  Luan da Matta e o 
39° com  Josimar Olivei-
ra. A Equipe de Ciclismo 
de Taubaté tem o apoio da 
Prefeitura e é patrocinada
por Arroz e Feijão Ta-
rumã, JL Indústria 
de Peças Técnicas, 
Colégio Cotet, Mauro 
Ribeiro Sports e Spiuk.

Taubateanos vencem no 
Estadual de Basquete

Judocas de Taubaté
comemoram resultados 

na Copa São Paulo

O time de basquete de 
Taubaté venceu o Santo 
André por 63 a 58 pelo 
Campeonato Paulista Sub 
16 na última sexta-feira, 

A equipe de judô de 
Taubaté conquistou 
quatro medalhas na 
Copa São Paulo da modali-
dade, disputada neste sába-

18 de março, fora de casa. 
A equipe Sub 17 também 
venceu os donos da casa 
por 67 a 43. Agora os ga-
rotos do Sub 16 enfren-

do, 19 de março. Giovan-
na Perrenoud conquistou o 
segundo lugar e 
Camila Castilho, 
Katlyn Samira Alves 

tam o Mauá, no próximo 
dia 29, em Taubaté. Já 
o Sub 17 viaja a Santos 
para enfrentar o Interna-
cional no próximo dia 31.

Martiniano e Tifany 
Aparecida Osó-
rio ficaram com as 
terceiras colocações 
em suas categorias.

Prefeitura faz manutenção
na zona rural de Taubaté

As equipes da Secretaria 
de Obras de Taubaté mon-
taram uma programação 
de manutenção das estra-
das rurais para reduzir os 
danos nas vias provocados 
pelas chuvas neste início 
de ano. Entre as ações exe-
cutadas estão serviços de 
roçada, reforma de pontes, 
mata-burros e cascalha-
mento, além da contenção 
de erosões. As equipes de 

roçada estão atualmente 
nas ruas Álvaro Marcon-
des de Matos e José Cân-
dido Oliveira. Os bairros 
do Paiol e do Pinhal já 
receberam estes serviços, 
assim como a estrada da 
Pedra Grande. Reparos 
também foram executados 
na estrada do Taboãozinho, 
Chácara Dallas, estrada 
do Laranjal e no acesso à 
Cesp, na estrada Sítio São 

José 2. Obras de drena-
gem na zona rural também 
constam na programação 
da Secretaria de Obras. 
Somente este ano foram 
instaladas cerca de 450 
metros de galerias de águas 
pluviais. Entre as vias be-
neficiadas com este serviço 
estão a estrada Itapecerica 
(Marlene Miranda), estra-
da Amácio Mazzaropi e 
estrada Santa Luzia Rural.

Taubateano lidera
Campeonato Brasileiro 
de Rally após pódio no 

final de semana

O taubateano Jéremy Du-
bois terminou em segundo 
lugar a 9ª edição do Rally 
da Ilha Comprida, no Lito-
ral Sul de São Paulo, neste 

domingo, 20 de março. O 
piloto marcou importan-
tes pontos na classificação 
no Campeonato Brasileiro 
de Rally Baja, garantin-

do a liderança. A próxi-
ma etapa da competição 
será nos dias 21 e 22 de 
maio, em Botucatu (SP), 
no Rally Cuesta off Road.
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Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Confiança não se impõe se conquista

O tema é sempre atual porque o tempo é que determina em quem e o quanto de 
confiança pode ser depositada em alguém. Sobre inúmeros aspectos a tese é válida. 
Hoje em termos de instituições o que está acontecendo é justamente a quebra de 
confiança em particular o da política. A mentira quando chega à tona faz com que o 
descrédito inviabilize qualquer ação por parte de quem perdeu este crédito. O país 
se encontra em uma da mais comprometedora crise existente visto, a falta de crédito 
de seus governantes. Para resgatar a credibilidade dos atuais políticos que ainda são 
confiáveis e da própria instituição tais políticos implicados em denuncias deveriam 
sabendo que são responsáveis se afastarem deliberadamente para o bem de todos 
em particular da instituição que representam e acima de tido para que as coisas se 
acalmem e os investimentos voltem a acontecer com isso a economia também se 
desenvolverá trazendo crescimento conseqüentemente sem dúvida haverá a volta 
dos trabalhadores aos seus postos de trabalho. Não há perspectiva de melhora no 
desenvolvimento com a falta de credibilidade no governo e de seus representantes, 
isto está mais do que provado em função da crise econômica que cada dia que passa 
se agrava.

26-27-28 de março de 2016

Relação de Vagas
Balcão de Empregos

de Taubaté

AJUSTADOR MECÂNICO –  P.C.D.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CHEFE DE COZINHA
COZINHEIRA ESCOLAR
GARÇOM
GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS – REDE HOTELEIRA
INSTALADOR DE ALARME/CERCA ELÉTRICA
INSTALADOR DE CALHAS – COM C.N.
INSTALADOR DE INSULFILME
INSTRUTOR – Com Credenciamento do Detran
OPERADOR DE CNC –    P.C.D.
PROFESSOR DE ALEMÃ
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROFESSOR DE INGLÊS
PROJETISTA –  MÓVEIS PLANEJADOS – COM EXP. EM  
PROMOB 
RECEPCIONISTA – BILINGUE
SALGADEIRA
TAXISTA – COM CURSO
TÉCNICO ELETRÔNICO – Para conserto de Som e TV
WEB DESIGNER
Obs: P.C.D. (Pessoa Com Deficiência)Obs: P.C.D.  
(Pessoa Com Deficiência)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 

-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Curiosidades

Os jogos eletrônicos desgastam TV na mesma medida que as novelas, partidas de 
futebol, telejornais, ou seja, qualquer programação que mantenha o monitor ligado. 
Quanto mais tempo ele permanecer funcionando, mais cedo virão os problemas 
técnicos. Imagens estáticas exibidas por muito tempo podem “queimar” a telinha, 
mas isso vale tanto para games como para os canais de TV que exibem suas marcas 
no canto da tela.
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, in-
ventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela Igreja como 
invenção do diabo. Sendo o raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tenta-
ção do demo de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, a 
excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado por 
heresia por instalar um pára-raios em sua casa.
***
Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica é correto? Na Antár-
tida não há bactéria e em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos 
sem uso, não existem também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos 
apodrecem. Os blocos de gelo flutuantes (iceberg) são formados por água doce. E 
em razão disso os mesmos flutuam, pois a água doce é mais leve que a água salgada 
do mar. A parte visível do iceberg sobre as águas representam uma média de 10% 
do seu total. Os 90% restantes estão sob as águas. Lá só existem duas estações: o 
verão com seis meses de Sol (não existem noites) e o inverno com seis meses de es-
curidão (não existem dias). A temperatura média no verão é de zero grau centígrado 
e no inverno de menos de 20 graus centígrados, chegando a máxima de 70 graus 
centígrados. As reservas de carvão ali existentes podem suprir todas as necessida-
des do nosso planeta por alguns séculos.

Humor 

Classificados

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracia, sem garantias. Favor 
colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Aos cuidados do Tião K. 
Loteiro.
***
Vendo um piano em ótimos estado de conservação, todas as peças são originais. 
Valor sentimental muito grande, pois foi da minha querida vovó, que o conservou 
por mais de setenta anos, praticando todos os dias. Nunca tocou bem, mas aquilo 
era uma alegria para ela. Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variant, ano 70, cor verde meu metálico, calotas originais, com brilho 
intenso (eu uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (eu queimei todas), 
vidros verdes (engordurados porque eu nunca lavei). Rebaixada (eu tirei os amorte-
cedores), motor envenenado (eu só uso gasolina batizada). Não vendo, nem troco, 
eu só botei anúncio pra vocêis morrê dinveja dieu... uai!
***
Vende-se uma mulher extremamente chata, ano 40, em bom estado de conservação, 
ela amola de manhã à noite, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, do-
mingos e feriados. Não é necessário dar corda e a pilha parece nunca acabar. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer.

Mensagens

Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um pouco 
de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimento atrás de cada 
“eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
***
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conversar 
com o faxineiro, porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, ser chi-
que é uma questão de educação e não de dinheiro, porque o jogo da vida é como 
jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
***
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mesmo, 
deliberadamente, mas ignorar os efeitos de suas atitudes está chamando para si as 
reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado para as con-
seqüências de suas ações, é sempre bom pensar antes de agir ou de falar.
***
Confie sempre, não perca a sua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés 
estejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mes-
mo. Crê e trabalhe. Esqueça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo 
se renova na Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os 
mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque 
o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e 
caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite, Hoje 
é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilho-
ando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de 
que amanhã será outro dia.

Pensamentos, provérbios e citações

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

No fim é que se contam as glórias.

Ficção não tem interesse, o que vale é a realidade.

Deus obrigado por nunca desistir de mim.
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IPTU 2016 & ALVARÁ 2016
em Redenção da Serra

Já se encontra na Prefeitura Municipal de Redenção da Serra
IPTU 2016 & ALVARÁ 2016
Informações:
(12) 3676-1282 ou 3676-1600
tributos@redencaodaserra.sp.gov.br

Aberta Inscrições para vagas 
de estágio CIEE em Natividade

A prefeitura municipal de natividade da serra faz saber a todos os interessados que 
se acham abertas as inscrições para estagiários nas áres de licenciatura, direito e 
administração. Os interessados deverão procurar o ciee – centro de integração em-
presa-escola, na rua dr. Pedro costa, 270, centro, taubaté, para inscrições. Mais 
informações pelo telefone (12)36348080.

Concessionária Tamoios 
participa da campanha de 

combate ao Aedes
aegypti da ARTESP

Campanha consiste em 
ações especiais de limpe-
za, distribuição de folhe-
tos e veiculação de mensa-
gens ao longo da Rodovia 
dos Tamoios. A Conces-
sionária Tamoios, respon-
sável pela operação e ma-
nutenção da Rodovia dos 
Tamoios (SP-099), está 
engajada na Campanha 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti promovida 
pela ARTESP – Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo e realizada 
pelas concessionárias de 
rodovias paulistas. A cam-
panha também conta com 
o apoio da SUCEN – Su-
perintendência de Contro-
le de Endemias, autarquia 
vinculada à Secretaria de 
Saúde do Estado de São 
Paulo. A participação da 
Concessionária Tamoios 
se dá por meio das seguin-
tes ações: Operações de 
limpeza nas unidades de 
trabalho da Concessioná-
ria e ao longo da Rodo-
via, com especial atenção 
aos potenciais focos do 

mosquito. Distribuição 
de folhetos com dicas de 
combate ao Aedes aegyp-
ti nos SAUs – Serviço de 
Atendimento ao Usuário, 
localizados no km 24 (pis-
ta sentido São José dos 
Campos / Caraguatatuba) 
e no km 54 (pista sentido 
Caraguatatuba / São José 
dos Campos). Inserção 
de mensagens de alerta 
nos Painéis de Mensagem 
Variável ao longo da Ro-
dovia.     Veiculação de 
mensagens no Site e Twit-
ter da Concessionária. Os 
empregados da Conces-
sionária Tamoios também 
estão envolvidos na ação. 
Por meio de informativos 
internos, eles estão sendo 
incentivados a fazer a sua 
parte dentro e fora da em-
presa. O risco do descarte 
de lixo nas rodovias Além 
do risco da formação de 
focos de larvas do mosqui-
to transmissor da dengue, 
zika e chikungunya, o des-
carte de lixo nas rodovias 
pode acarretar problemas 
de segurança viária. Os 

materiais mais recolhidos 
são papel, garrafas plás-
ticas, latas de alumínio 
e restos de pneus. Mas 
há também restos de mó-
veis como sofás, mesas, 
cadeiras e até geladeiras 
velhas. Os materiais e re-
síduos abandonados nas 
rodovias podem entupir o 
sistema de drenagem das 
pistas, chegando a causar 
danos estruturais ao sis-
tema. Caso sejam dirigi-
das diretamente para os 
corpos d’água mais pró-
ximos da via, também po-
dem provocar a poluição 
de áreas de preservação 
ambiental. Além disso, 
podem acumular água se 
tornando locais para pro-
liferação de outros vetores 
além de mosquitos como 
pulgas e moscas. Quan-
do nas pistas, os resíduos 
podem provocar, inclusi-
ve, acidentes rodoviários.
Concessionaria Tamoios
Assessoria de Co-
m u n i c a ç ã o
(12) 3924-1196 
/ 99747-0542

Vila São Sebastião asfaltada
em Monteiro Lobato

Aconteceu nesta sema-
na, a obra de pavimen-
tação do bairro Vila 
São Sebastião. obra
Vila São Sebas-
tião, rua Vereador Ar-
tur de Oliveira Sene
A prefeitura estava aguar-
dando à semanas a es-
tabilidade do tempo no 

município, para a realiza-
ção da obra. A população 
comemorou o feito. ” É 
uma obra muito importan-
te para nós, moradores do 
local, pois contribui para 
uma melhor qualidade de 
vida. Muitas dificuldades 
passamos aqui pela falta 
de pavimentação adequa-

da, como falta de seguran-
ça para os pedestres e mo-
toristas, e nas situações de 
emergência o atendimento 
leva mais tempo do que o 
normal”, comenta a mora-
dora do bairro, Andrea Sil-
va de 43 anos. A pavimen-
tação do bairro Vila São 
Sebastião já foi finalizada.

Novo acesso à via
Dutra pelo km 134, em  

Caçapava, está liberado

O novo acesso construí-
do no km 134 da rodovia 
Presidente Dutra, trecho 
de Caçapava no sentido 
São Paulo – Rio de Ja-
neiro, está liberado. A 
abertura vai garantir se-
gurança para entrada e 
saída de caminhões da 
DVR Logística, que as-
sumiu os galpões da an-
tiga fábrica da Fujifilm 
para transformá-lo em 
condomínio empresarial, 
e aos bairros próximos, 
como o Santa Luzia II. 
Com a chegada de novas 
empresas ao condomínio, 
o antigo acesso à rodovia 
foi fechado pela ANTT 
(Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) em 
razão do aumento do tráfe-
go de caminhões. O fecha-
mento, determinado a cer-

ca de quatro anos, obrigou 
os veículos a trafegarem 
na pista marginal à Dutra 
que, além de ser inadequa-
da à demanda, tem declive 
acentuado que dificulta-
va ainda mais o tráfego.
Para resolver o impas-
se, ao assumir o go-
verno municipal, o 
prefeito Henrique Rinco 
(PSDB) e sua equipe rea-
lizaram várias gestões jun-
to à Nova Dutra, à ANTT, 
ao DNER (Departamento 
Nacional de Estradas e 
Rodagem), órgão federal 
vinculado ao Ministério 
dos Transportes, que co-
ordena e gerencia todo o 
sistema rodoviário, e à Po-
lícia Rodoviária Federal 
pela reabertura do acesso. 
Em agosto do ano passado 
as negociações alcança-

ram sucesso e a Nova Du-
tra comunicou o início da 
revitalização da passagem. 
Foram reconstruídos 400 
metros de pista de saída 
(desaceleração) da rodovia 
e 300 metros de pista de 
entrada (aceleração) no lu-
gar do antigo acostamento. 
A obra foi reali-
zada pela T. Plan 
Construtora, de Taubaté, 
sob a responsabilidade 
da concessionária e le-
vou cerca de seis meses 
para a conclusão, dada 
a necessidade de alar-
gamento da passagem, 
construção de pequena 
ponte, retirada e remoção 
de postes da rede elétrica 
e reforço de 700 metros 
de acostamento para su-
portar trafego constante 
de caminhões pesados.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Março e Abril de 2016

1- Comis e Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441 
2- Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID*: 85330
3- Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572 
4- Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
5- Curso de Inglês particular “Professora Renata Amaral” e-mail: englishcourse@
uol.com.br  Tel’s: (0xx12) 3674-1505 (0xx12) 99763-3800 
6- O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343
7- Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
8- Bar do Danilo
9- Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
10 - Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz  (0xx12) 3674-1664 – TREMEMBÉ (0xx12) 
3674-1664 TAUBATÉ (0xx12)  3624-7361 e-mail: analurscruz@ig.com.br
11- FJP Assessoria Contábil  (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
12- Ferro Velho Tremembé (12) 3674-2169 
13- Lanchonete e Restaurante Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-3922
14- Barbearia 26 de Novembro
15- +1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
16- Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
17 - Planecon Contabilidade Planejada - (0xx12) 3674-1404
18 - Dicão Transportes - (0xx12) 99161-7028 / (0xx12) 99711-0532
19 - Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
20 - Academia e Escola de Natação Golfinho (Allan Suzigan)   (0xx12) 3672-2066

Fazer dar certo
Dos melhores dias surgem as melhores lembranças, as maiores saudades. Coisas 
simples fazem a gente sorrir no escuro e sentir vontade de cantar. Essas pequenas 
coisas são capazes de trazer a paz que achamos ter perdido. Na realidade, ela não 
se perdeu. Não se perde algo que sempre será seu. Você faz o seu destino, você faz 
dar certo.
Somos guiados pela vida por caminhos que sozinhos nem percebemos o quão lon-
ge irão nos levar. Temos nossas noites de solidão. Os momentos de aquietar-se e 
ser apenas mente e coração. Conversar com nossa consciência é encontrar a paz 
interior de que falei. A paz não se compara com nada que venha de fora. Ela não é 
exterior, no entanto, ela pode ser exteriorizada. A paz é semente que aflora em cada 
um de nós quando resolvemos nossos conflitos internos. Não era a mais bela do 
jardim, pois que não é perfeita e sempre se renova, mas tinha sua própria história, 
letra por letra, sonho por sonho. 
 A paz é eterna em nós, pois que as tribulações pelas quais passamos são para nos 
lembrar de que depois que toda a tempestade cessar o alívio virá. Esses momentos 
existem para o crescimento e amadurecimento pessoal. Quando a vida nos chamar 
para as batalhas, quando nos cobrar nossas ações, encaremos. Assim aprendemos a 
dar valor para as coisas boas quando as ruins estão acontecendo. 
Então, pense nas coisas que são importantes no agora. Você perceberá o quanto elas 
podem fazer falta um dia, por isso, não as perca de vista. Entenda que o mundo não 
está contra você, que coisas boas vão acontecer, já estão acontecendo. Faça tudo 
com paixão. Se entregue pra valer. Se divirta. Se liberte. Ninguém pode te julgar. 
Lembre sempre da frase daquele filme famoso: “Faça valer a pena”. 

Daniele Aparecida Pereira  daniapereira92@gmail.com

Quem é você destino?
No dicionário, destino significa: Combinação de circunstâncias ou de acontecimen-
tos que influem de um modo inelutável, sorte. Na mitologia grega, o destino era 
comandado pelas Moiras. As três irmãs eram responsáveis por tecer e comandar 
o fio da vida de cada indivíduo utilizando a Roda da Fortuna, as voltas da roda 
determinavam os períodos de boa sorte (quando o fio encontrava-se na parte mais 
privilegiada, o topo) e os de má sorte (o fio em posição menos desejável, o fundo). 
O destino e a sorte estão inteiramente ligados. A quem não acredite em nenhum dos 
dois. Outros que culpam o destino por suas frustrações ou aqueles que acreditando 
cegamente, tornam-se acomodados, sabendo que o Cosmos irá se encarregar do 
trabalho difícil e o que vier bom ou ruim, será suficiente, afinal é a sua sina... Des-
tino, não pode ser alterado. Grande engano. O universo conspira sim a nosso favor, 
quando nos movimentamos.
Para mim, o destino somos nós mesmos que fazemos. Somos nós os responsáveis 
por perceber as oportunidades e aceitá-las no tempo em que nos forem concedidas. 
Se não fizer sentido, vá assim mesmo. Quantas vezes o temível “E se” te fez parar 
no meio do caminho? Que coisas maravilhosas deixaram de acontecer porque você 
não se deu uma chance.
Afinal, quem é você, destino? Como ocorre? Talvez, para essa pergunta a única 
resposta seja a de aceitar nem que seja por alguns segundos que exista algo além 
da nossa compreensão. Será que precisamos de todas as respostas? Sim, somos nós 
através do livre-arbítrio que decidimos, mas não resisto à ideia de pensar em algo 
que nos conduz invisivelmente. Seja na mágica das estrelas cadentes, dentes-de-
leão, no fim do arco-íris, deusas mitológicas, fé, sorte ou destino. 

Daniele Aparecida Pereira   daniapereira92@gmail.com

Muito axé a todos os leitores !

Nessa edição edição estaremos falando sobre Luísa Mahin.

Boa leitura!

(Século XIX)

Mulher negra africana em Costa Mina, na África, que veio para a Bahia, no Brasil, como escrava e que se tor-
nou líder da Revolta dos Malês (1835). pertencia à nação nagô-jeje, da tribo Mahin, daí seu sobrenome, nação 
originária do Golfo do Benin, noroeste africano que no final do século XVIII foi dominada pelos muçulmanos, 
vindos do Oriente Médio.

Tornou-se livre (1812) e sobreviveu trabalhando como quituteira em Salvador, Bahia, e dizia ter sido princesa 
na África.
Participou de todas os levantes escravos que abalaram a Bahia nas décadas do século XIX, entre elas a Revolta 
dos Malês, a maior de todas as rebeliões de escravos ocorridas na Bahia. O movimento iniciou-se na noite de 
24 para 25 de janeiro (1835), liderado por escravos africanos de religião muçulmana, que eram conhecidos na 
Bahia como malês. O dia foi escolhido propositalmente, pois enquanto os senhores celebravam no Bonfim, em 
Salvador, o dia de Nossa Senhora da Guia, os malês encerravam o Ramadã, mês de jejum dos muçulmanos. 
Cerca de 600 escravos e recém-libertos, por algumas horas tornaram-se senhores das ruas de Salvador, mas 
apesar dos comunicados entre revoltosos serem através de mensagens escritas em árabe e o levante ter sido 
planejado cuidadosamente, os planos dos revoltosos foram revelados às forças da repressão e os líderes do mo-
vimento foram perseguidos e castigados brutalmente. Foram cerca de 70 mortos e 500 insurgentes punidos com 
penas de morte, prisão, açoites e deportação. A pretensa rainha conseguiu fugir para o Rio de Janeiro (1837), 
onde continuou a luta de seu povo até ser presa e desapareceu (1838), podendo ter sido deportada para África.. 
Como negra africana livre, da nação nagô, pagã, sempre recusou o batismo e a doutrina cristã, e um de seus 
filhos naturais tornou-se poeta e um dos maiores abolicionistas do Brasil, Luís Gama (1830-1882), nascido em 
salvador e morto em São Paulo. Por iniciativa do Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo, seu nome foi dado 
(1985) a uma praça em Cruz das Almas, bairro da capital paulista. Academia Nacional de la Mujer.

Espero que gostem e continuem lendo!

Por Davi mariano
Representante do Terreiro de Cultura

Contatos:

 E-mail: terreirodecultura@hotmail.com

Página no Facebook: Terreiro de Cultura

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

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA

De acordo com dados am-
plamente divulgados pela 
imprensa nacional, Uba-
tuba foi uma das cidades 
brasileiras que mais ge-
rou empregos em 2015 
e segundo a equipe do 
Balcão de Empregos da 
Prefeitura, a tendência 
segue em alta em 2016.
Para se ter uma idéia, em 
apenas dois meses, o bal-
cão recolocou mais de 
160 candidatos no mer-
cado e segue trabalhando 
na capacitação dos seus 
funcionários para aten-
der e auxiliar os muní-

Auxiliar de enfermagem, 
Auxiliar de lavanderia, 
Borracheiro, Coordenador 
de fast food, Cozinheiro 
geral, Cumim, Farmacêu-
tico, Encarregado de ofi-
cina,Instalador de painéis, 
técnico em manutenção 
de extintor, Mecânico a 
diesel, Eletricista de Au-
tos, Motorista carreteiro, 
Motorista de ônibus urba-
no, Nutricionista, Pedrei-
ro, Pizzaiolo, Serralheiro, 
Técnico de manutenção 
eletrônica (eletrodomésti-
co) e Técnico em nutrição. 
As vagas possuem perfis 

cipes da melhor forma.
Entre janeiro e fevereiro, 
a equipe atendeu cerca de 
360 pessoas, cadastrou 250 
vagas, encaminhou 285 
usuários e reinseriu exata-
mente 164 trabalhadores. 
Morador da Estu-
fa II, Ademir Vieira 
da Silva foi um deles. 
“ F i q u e i 
desempregado por um 
bom tempo e consegui vol-
tar ao mercado depois de 
receber ajuda e orientação 
do pessoal do Balcão de 
Empregos”, conta Silva.
Chefe de Apoio aos Con-

selhos, Alex Vieira expli-
ca que é preciso, antes de 
qualquer coisa, identificar 
as características e habili-
dades dos candidatos. “Um 
candidato autoconfiante e 
comprometido será 
reinserido no merca-
do com toda certeza.  
É só uma questão de 
tempo”, afira Vieira.
O Balcão de 
Empregos de Ubatu-
ba fica na rua Paraná, 
375, Centro. Mais in-
formações pelos telefo-
nes: (0xx12) 3832 6414 
ou (0xx12) 3834 3516.

Balcão de Empregos de 
Ubatuba recoloca 164

trabalhadores no mercado

Veja as vagas do PAT
de Caraguá

específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, poden-
do sofrer variações e não 
estarem mais disponíveis 
se atingirem o limite má-
ximo de encaminhamen-

tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pelos em-
pregadores que as dispo-
nibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.
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Rua Dez de Julho, 20 - Centro
Pindamonhangaba - Tel.: (12) 3527-4035
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