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Mais empresas deixam a 
cidade de Tremembé

Matinal reabre em novas 
e modernas instalações

Tudo bem que a situação 
esteja difícil, mas para 
que as coisas funcionem 
bem, tanto o cidadão co-
mum, assim como os em-
presários precisam sentir 
firmeza nos que vivem ao 
seu redor em particular os 
responsáveis pelo desti-
no da cidade , já sabe do 
que se fala. O que o ser 
humano e o próprio ani-
mal querem ter segurança 
ao lado daqueles que os 
rodeiam. Quando é escas-
sa alimentação alguém 
de casa tem que se mexer 
para conseguir o sustento 
da família de forma ho-
nesta e digna, e isso que 
traz segurança a todos que 
vivem naquele lar e difi-
cilmente alguém deles irá 
se desgarrar, acontecen-
do exatamente ao inverso 

A lanchonete, cafeteria, 
doceria, Matinal em Santo 
Antônio do Pinhal estabe-
lecida na Avenida Nelson 
Hungria em frente à rodo-
viária reabriu neste mês de 
agosto em amplo espaço 
proporcionado maior con-
forto aos seus usuários. A 
inauguração se deu com 

quando o contrário ocorre.  
O mesmo se verifica na 
família e no local que se 
vive. Quando o adminis-
trador público já não dá 
mais a atenção àqueles 
que representam e nele 
não sente mais segurança 
é muito lógico que irá pro-
curar um lugar onde haja 
alguém que lhe transmita 
a seguranças e a confian-
ça que pelo seu esforço e 
colaboração faz jus a tan-
to.  Assim como o cida-
dão o empresário quer ter 
o apoio e se sentir reco-
nhecido por seu trabalho 
e colaboração. Quando a 
administração não assume 
mais seus deveres e que 
na hora em que o cidadão 
mais precisa em relação 
à saúde, ao invés de ser 
atendido dentro de sua ci-

a presença do proprietá-
rio Rogério sua esposa, 
filhos, amigos e clientes. 
Foi registrada a presença 
da artista plástica e pintora 
Neide Costa da Academia 
Vale paraibana de Letras e 
Artes. onde deixou alguns 
quadros em exposição que 
foram apreciados e elogia-

dade é mandado para ou-
tra cidade para que sejam 
resolvidos seus problemas 
se sente ele inseguro, pois, 
muitas vezes é atendido 
em segundo plano, pois a 
prioridade é sempre dada 
ao cidadão de sua própria 
cidade onde ele vota e 
contribui com seus tribu-
tos. Em resumo o cidadão 
se sente órfão em se tra-
tando de atendimento pela 
administração quer seja na 
saúde, onde a marcação de 
consulta é difícil e demo-
rada e os exames e vários 
tipos de tratamento são 
feitos fora de cidade assim 
como na segurança onde 
o número de registros de 
ocorrências é gritante.
Várias empresas foram 
embora e ainda vão muito 
mais.

dos pelos presentes. Os 
produtos comercializados 
são conhecidos e tradicio-
nais e atendem aos mais 
exigentes paladares, moti-
vo pelo que são destaques  
recebendo selo de qualida-
de de vários institutos de 
pesquisa, alem de várias 
outras homenagens.

Tremembé comemora 120 anos com jogo
comemorativo de craques da cidade e região

No próximo sábado, 26, 
acontece no campo do 
Clube Atlético Tremembé, 
no Centro a partir das 10h, 
um jogo comemorativo ao 
aniversário de Tremembé. 
Presenças confirmadas dos 
craques:
- Triguinho (Santos, São 
Caetano, Vasco)
- Rubens Junior (Palmei-
ras, Corinthians, Porto
-POR)
- Guaru (São Paulo, Forta-
leza, Água Santa)
- Moradei (Corinthians, 
Santa Cruz)
- Reinaldo Xavier (Pal-
meiras, Grêmio)
- Luciano Henrique (San-
tos, Sport)
- Emerson Bocardi (São 
Paulo, Japão)
- Ramalho (São Paulo, 
Santo André)
- Sandro Fonseca (Fla-

mengo, Portuguesa)
- Eber Henrique (Grêmio, 
Venezuela)
- Ronaldo Moia (Vasco)
- Tico (São Paulo, Vasco)
- César Careca (Portugue-
sa, Santa Cruz, Tremem-
bé)
- Jamur (Ceará, Braganti-
no)
- Sandro da Silva (Bélgica, 
Japão)
- Cláudio Mendes (São 
Caetano, Cerro Portenho
-PAR)
- Alessandro Ferrari (Mon-
te Azul, São Caetano)
- Leandro Braga (E.C. 
Taubaté, Indonésia)
- Dirley (E.C. Taubaté, 
China)
- Fabio Marcos (Ferroviá-
ria, China)
- Gilsinho (E.C. Taubaté, 
Tremembé)
- Gisiel Resende (E.C. 

Taubaté, Tremembé)
- Luiz Gustavo (Santo Ân-
gelo, Bagé)
- Marcos Rogério (E.C. 
Taubaté, XV Piracicaba)
- Rodrigo Zoom (Indoné-
sia, São José)
- Siri (Tremembé)
- Russo (Tremembé)
- Eder Taino (São Paulo)
- Toninho Taino (Bahia)
- Marcelo Prado (Tremem-
bé)
- Zé Eduardo (Tremembé)
- Paulo Madona (Tremem-
bé)
- Victor (Ferroviária)
- César (Tremembé)
- Gu (Corinthians, Tre-
membé)
- Fabiano (Tremembé)
A FAMUTRE abrirá ofi-
cialmente as comemora-
ções de aniversário.
Entrada: 1 kg de alimento 
não perecível ou fralda.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Novembro e Dezembro de 2016
1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Curso de Inglês Particular Professora Renata Amaral  (0xx12) 3674-1505 e 
99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
3. +1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
4. Bar do Caveira
5. Barbearia 26 de Novembro 
6. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
7. Escondidinho Lanches  (0xx12) 3674-3674
8. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1664 - Tremembé e (0xx12) 3624-
2649 - Taubaté. E-mail: analurscruz@ig.com.br
9. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
10. O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343
11. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99117-9896
12. Villalta Optometria (0xx12) 3674-2048 (0xx12) 99180-8562 Exame de Vista e 
Lente de Contato
13.  Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
14. CLASSIGAZETA: Hinode - Roberto Boni: ID* 02553826 (0xx12) 98239-4985 
(0xx12) 99246-7757 e (0xx12) 3672-5064  jotaboni351321@gmail.com Ganhe e 
R$1500 a R$ 3000 - Consultor Hinode - Agendar Entrevista em Tremembé
15. Escola de Natação e Academia “Golfinho” ALLAN SUIGAN (0xx12) 3672-2066
16. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
17. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
18. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID.: 55*8330
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Maturidade
Acabei de ler um texto que se iniciava com a seguinte pergunta: Você se lembra de como e onde 
estava e o que fazia há nove anos? Lembro-me bem da ocasião, estava começando o ensino médio 
e ainda tinha jeito de criança que é sempre feliz. Acreditava que o mundo era somente o caminho 
entre a escola e a minha casa. Amava a Inglaterra e com absoluta certeza na data de hoje, estaria em 
alguma viagem incrível. Quando eu tinha 15 anos e entrei para o ensino médio, achava que teríamos 
armários para guardar nossos livros, que permitiriam escolhermos nossos próprios horários de aulas, 
que os professores seriam legais e não nos tratariam como bobos. No entanto, aos 15, eu sentava na 
última carteira da mesma escola frequentada desde os 10, e onde me formaria sete anos depois, tinha 
os mesmos amigos e os professores se repetiam como no ensino fundamental. Foi nesse ano que me 
apaixonei platonicamente e quando desisti dos esportes, ainda adorando o vôlei. Também foi o ano 
em que perdi alguém que sinto falta sempre. Hoje somo 24 anos, e embora me sinta jovem, às vezes, 
sinto que envelheço rapidamente. A maturidade costuma chegar de maneira diferente para cada um, 
não é algo que se ganha sem sair da zona de conforto, não é fácil, não é ruim. Maturidade vai além 
da idade. Significa silenciar para não entrar em conflito quando você sabe que será inútil, chorar sem 
ter medo de parecer ridícula. Ser espontânea, não exagerar, ceder, mas não se entregar, nem desistir. 
Não esperar. Ter maturidade não significa ser... Estar velha. O que te diz que você envelheceu é 
quando você para de prestar atenção, quando seu coração envelhece, não importando a idade em que 
se encontra, nada será ou gerará beleza.
Uma coisa que aprendemos quando nos tornamos jovens adultos é deixar de pensar tanto na gen-
te, quero dizer, somos e devemos ser a prioridade de nós mesmos, mas, algumas coisas são mais 
importantes, mesmo que para essas coisas existirem tenhamos que nos despedir delas, é um sinal 
de amadurecimento, quando deixamos ir, aquilo que para nós era o melhor naquele momento (ao 
menos, acreditamos fielmente nisso), desprendermo-nos de algo ou de alguém não significa que 
desistimos daquilo, mas, o mundo é tão grande, e tantas coisas que deixamos de fazer quando nos 
fechamos total e absolutamente em uma situação que por mais que desejamos não nos pertence 
mais. Ser adulto não significa que somos cem por cento seguros, a gente “quebra a cara” muitas e 
muitas vezes e ainda vamos rir disso um dia, quando aquilo parecer o que realmente é, só um pe-
daço da história, que escrevemos todos os dias, que tem o título que quisermos, mas o princípio é 
sempre o mesmo... Viver. Daqui a nove ou dez anos, eu não vou fazer o que me instruíram na escola, 
pensar em quem eu seria agora. Outro ponto bom, é que não há como saber. Você pode traçar as 
metas, mas, não há como saber. Por isso nos frustramos, nos perdemos em algum ponto e quando 
nos encontramos, achamos que fizemos tudo errado, mas, era tudo certo, porque todo o caminho te 
conduziu exatamente para onde deveria e estamos nesse exato momento, seguindo agora, maiores, 
mais fortes, mais nós mesmos.

Daniele Aparecida Pereira

Ame sobre a óptica de um prisma
Apenas os tolos sabem a definição do amor. O amor não é uma coisa certa, um manual de re-
gras pronto. Muitas pessoas passam a vida a procurá-lo. Realmente é muito raro. Quero dizer, 
o amor de verdade. Não esse que vem faltando pedaços. Esse que existe pelo status. Esse que 
precisa de provas mirabolantes. De “eu te amos” vazios. De noites certas para acontecer, plane-
jado demais e vivido de menos. Sem entrega. Superficial. Esse sentimento sempre é um pouco 
afetado, pela insegurança, pela carência, pela cobrança. É o amor que se espera que te complete 
que te faça feliz. Não.
Somos seres individuais. Por que precisamos que alguém seja responsável pela nossa felicida-
de? Não se deve colocar um peso tão grande nos ombros de uma pessoa. Muito menos daquela 
a quem dizemos amar. Seja feliz primeiro. Se ame como é. Só assim seu coração estará pronto 
para deixar alguém entrar. O sentimento mais bonito só pode florescer (transbordar) num campo 
bem cuidado. Logo, não existem almas que se completam. Existem almas afins que se conec-
tam. Talvez você já tenha experimentado. A impressão de conhecer uma pessoa há muito tempo, 
embora só esteja conversando com ela há cinco minutos. Nasce na troca de olhares silenciosa 
numa tarde chuvosa. Num beijo na testa e não nos lábios. E quando uma música diz mais sobre 
o que ela sente do que aquele eu te amo automático. Porque são coisas únicas e são só suas.
O amor real é aquele que quer apenas a felicidade do outro, mesmo que isso não inclua você. 
Ás vezes, encontramos a pessoa certa, mas ainda não é o tempo de acontecer. Será que isso 
existe? Não quer dizer que se deva esperar a vida toda, não quer dizer que não se deve lutar no 
presente. Mas, se você se ferir, tenha certeza, que não era amor. Porque o amor não fere. Nós, 
no nosso egoísmo, nos machucamos. Porque criamos na nossa cabeça, ilusões e promessas que 
o outro nunca fez. Somos egoístas quando dizemos que amamos alguém, mas, não deixamos 
essa pessoa ir. Se a prendemos em amarras de chantagens e desequilíbrios, não a merecemos. 
Deixe livre. Um irá atrair o outro de volta. Acima de tudo, se o encontrar, seja sincero para com 
ele, nunca deixe que coisas caras substituam o valor de um café inesperado, um abraço demo-
rado e o silêncio que permite as almas conversarem, aprendi que é uma troca, e a intenção é se 
melhorarem, mesmo que nem sempre andem juntos. Então, encare o amor como um prisma, à 
luz branca incide nele, nunca é absorvida toda para si, ela reflete seus muitos pedaços em forma 
de arco-íris, assim devemos fazer também, ver o amor como algo que nos é dado, mas, deve ser 
compartilhado, e assim eternizado.

Daniele Aparecida Pereira

NESTA EDIÇÃO COM AGRADECIMENTOS À TODOS PARTICIPANTES E COLABO-
RADORES DO EVENTO.

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

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA

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

CONTRIBUINTES PRECISAM ATUALIZAR CADASTRO  
URGENTE NA PREFEITURA DE TREMEMBÉ 

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé chama os con-
tribuintes para fazerem atualização no cadastro imobiliário com a MÁXIMA 
URGÊNCIA para que o município se enquadre nas normas atuais da FE-
BRABAN junto aos bancos.
O contribuinte é obrigado a promover sua inscrição. Caso não o faça, será 
imposta uma multa equivalente a 20% do valor anual do imposto, multa 
esta que será devida por um ou mais exercícios, até a regularização de sua 
inscrição.
O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h no 
prédio da prefeitura na Rua 7 de Setembro, 701, Centro.
Para maiores informações (12) 3607-1030.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

26-27-28 de novembro de 2016

EDITORIAL
A crise pelo que se sabe se combate com TRABALHO, otimismo, dedicação, per-
severança, criatividade, disposição e fé. Não se pode tapar o sol com a peneira, 
dizer que não há crise é faltar com a realidade. Quem são os culpados nesta altura 
do campeonato pouco adianta saber, até porque vivemos num país até certo ponto 
democrático, mas que, no entanto da real verdade poucos sabem. Chegamos num 
ponto que princípios básicos não foram considerados de forma geral, por exemplo: 
A cultura do imediatismo, ou seja, querer muito e tudo na hora com o mínimo de 
esforço, sem considerar ou prever o dia de amanhã, sendo mais claro, consumir 
mais do que o necessário, desperdiçar, ou mesmo sendo mais direto primeiro gas-
tar para depois ganhar, ou até mesmo gastar o que não tem. Os consumistas são os 
maiores vítimas das próprias más situações em que se encontram e ainda transferem 
as dificuldades para os outros. Deixam de honrar seus compromissos se colocando 
e deixando seus credores em situação difícil. Não é possível que um país com a 
grandeza do Brasil não consiga proporcionar uma vida digna para todos seus cida-
dãos. Pouco adianta novas leis, mais presídios elas serão sempre insuficientes, pois 
o crime anda na frente, cada dia que morre um criminoso nascem dois. Só há uma 
resposta para isso que é formação de nova mentalidade e cultura se estabelecendo 
novos valores onde a força do trabalho e da produção venham em primeiro lugar, 
pois é real que nada se constrói que não seja pelo trabalho, em um mundo onde não 
haja tanta indiferença em que as pessoas tratem seus semelhantes com empatia, 
sejam mais solidarias, respeitem a natureza atribuindo a qualquer ser vivo como 
sendo uma criação de Deus, assim como é.

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 EDP oferece última
oportunidade do

ano para renegociação 
de débitos

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica para o 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte de São Paulo quer 
ajudar o consumidor a co-
meçar 2017 com as contas 
equilibradas. A conces-
sionária promove té o fim 
de dezembro em toda sua 
área de concessão, o últi-
mo Feirão de Negociação 
de Débitos, desta vez com 
ainda mais comodidade.
Serão oferecidas facilida-
des especiais no pagamen-
to dos débitos entre os dias 
21 de novembro e 23 de 
dezembro. O cliente terá 
opções como negociação 
personalizada, redução de 
juros e prazo ampliado 

para o parcelamento dos 
valores em aberto, evi-
tando assim uma possível 
suspensão do fornecimen-
to e restrição ao crédito. 
Nesta edição, os acordos 
poderão ser realizados 
nos postos de atendimento 
presencial, pelo canal te-
lefônico exclusivo e, tam-
bém, via Agência Virtual, 
disponibilizada no site da 
EDP (www.edp.com.br).
Pela internet - A realização 
de acordos pela internet é 
o diferencial da última 
edição do Feirão de Ne-
gociação de Débitos da 
EDP em 2016. A partir do 
acesso à Agência Virtual, 
do computador ou dispo-

sitivos móveis (tablets ou 
smartphones), o cliente 
poderá optar pela mais 
conveniente para quitar os 
débitos pendentes. Basta 
ter em mãos o número de 
instalação e o CPF do titu-
lar da fatura.
Por telefone - Por telefo-
ne, para que o atendimento 
seja feito de forma rápida 
e simples, a distribuidora 
orienta que o contato seja 
feito pelo titular da conta 
de luz, e que o mesmo in-
forme o número de instala-
ção e seus dados pessoais 
(RG e CPF).
O atendimento telefônico 
é gratuito e estará disponí-
vel 24 horas por dia, pelo 
número 0800 721 2223. O 
serviço é valido somente 
no período do Feirão de 
Negociação de Débitos.
Tarifa Social - Durante 
o feirão, os clientes que 
estiverem com o Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) atualizado 
poderão solicitar o bene-
fício da Tarifa Social de 
Energia Elétrica, que pre-
vê descontos de até 65%, 
dependendo do consumo 
mensal da residência e da 
renda familiar. 
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Vacina contra caxumba
está disponível nos

postos da cidade de Pinda

Devido ao diagnóstico de 
alguns casos isolados de 
caxumba no município, 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura alerta sobre a 
importância da vacinação 
para prevenir esta doença. 
A caxumba é uma doença 
infecciosa causa por um 
vírus e é transmitida atra-

vés do contado direto com 
uma pessoa infectada.
A vacina SCR (sarampo, 
caxumba e rubéola) está 
disponível durante todo o 
ano nas salas de vacina das 
unidades de saúde. Adultos 
que acima de 20 anos que 
já tomaram a dose única 
recomendada só precisam 

tomar a vacina novamen-
te se entrarem em contato 
com um paciente diagnos-
ticado com a doença.
A vacina de rotina é dada 
para crianças de 12 e 15 
meses em duas doses e de 
um a 19 anos também em 
duas doses com um inter-
valo mínimo de 30 dias.

Sorteio define vagas 
para ambulantes

trabalharem no Natal
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
quinta-feira, o sorteio de 
vagas para os ambulantes 
interessados em trabalhar 
no centro da cidade duran-
te o período de festivida-
des natalinas, ou seja, de 2 
a 23 de dezembro. 
O sorteio foi realizado no 
auditório da Prefeitura, 

com a presença de todos os 
inscritos. Foram definidos 
os 40 ambulantes que es-
tarão na Rua Capitão José 
Martiniano Vieira Ferraz, 
dentre os 94 inscritos. 
Outras 40 vagas foram 
destinadas aos ambulantes 
que ficarão na Praça Mon-
senhor Marcondes, neste 
mesmo período, mas não 

foi necessária a realização 
de sorteio devido ao nú-
mero menor de interessa-
dos. 
Agora, após o sorteio, os 
contemplados deverão re-
tirar sua licença no Setor 
de Fiscalização de Postu-
ras, na sede da Prefeitura, 
a partir do dia 23 até o dia 
30 de novembro.

PAT de Caraguatatuba
divulga vagas

Associação Comercial
divulga lista de empregos 

no Litoral Norte

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guatatuba (PAT) comunica 
que estão disponíveis nes-
ta sexta-feira (18) novas 
vagas de emprego. O inte-
ressado deve apresentar os 
documentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS) no PAT 

A Associação Comercial 
e Industrial de Ubatuba 
(ACIU) comunica nesta 
semana uma nova relação 
de ofertas de trabalho no 
comércio da cidade. De 
acordo com a ACIU, os 
candidatos precisam pre-
encher alguns requisitos 
principais, entre eles, es-

ou no Poupatempo.
O candidato deverá preen-
cher requisitos fundamen-
tais como escolaridade e 
experiência, escolaridade, 
entre outros, podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 

colaridade e experiência 
na atividade pretendida.
Os interessados devem 
enviar currículo para o en-
dereço eletrônico: http://
www.aciubatuba.com.br/
aciubatuba/default.aspx?-
c=empregos. Também o 
empresário associado da 
entidade poderá cadas-

de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT de Caraguá está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.
Confira as vagas: Almo-
xarife, Confeiteiro, Fatu-
rista, Garçom, Gerente de 
restaurante, Governanta 
de hotelaria, Instalador 
de antenas, Mecânico de 
automóvel, Motorista en-
tregador, Nutricionista, 
Padeiro, Pintor de alvena-
ria, Pintor de automóveis 
(reparação), Pizzaiolo, 
Professor de inglês, Re-
cepcionista de hotel, Ser-
ralheiro de ferro, Supervi-
sor comercial e Vendedor 
interno.

trar ofertas de vagas de 
sua  empresa no site www.
aciubatuba.com.br
A ACIU está localizada na 
Rua Dr. Esteves da Silva, 
51- Centro.
Confira vagas: Ajudante 
De Cozinha, Caixa Diur-
no, Técnico de Injeção 
Eletrônica, Recepcionista 
(várias  vagas), Camareira 
(Várias vagas), Cozinhei-
ra , Ajudante de Cozinha 
(várias  vagas), Copeira, 
Estoquista, Ajudante de 
Cozinha, Garçom (várias 
vagas), Barman, Chapeiro, 
Encarregado Administra-
tivo, Corretor, Camareira, 
Balconista, Atendente de 
Acougue, Ajudante Ge-
ral, Auxiliar de Comercio, 
Telemarketing, Barman 
e Cozinheiro (Lanches E 
Porções)

Museu Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro exibem

exposição sobre beleza negra
e cabelos afros

Exposição ‘Crespura’ co-
meça dia 22/11 e aborda a 
autoestima e a valorização 
dos cabelos naturais cres-
pos e cacheados
Exposição fotográfica so-
bre cabelos crespos e ca-
cheados será exibida no 
Museu Felícia Leirner e no 
Auditório Claudio Santoro 
– instituições da Secretaria 
da Cultura do Estado de 
São Paulo, administradas 
em parceria com a ACAM 
Portinari. A mostra “Cres-
pura” terá início no dia 22 
de novembro (terça-feira) 
e permanecerá em cartaz 
até 11 de dezembro, com 
horário de visitação de ter-
ça-feira a domingo, das 9h 
às 18h.
 Produzida pela estudante 
de jornalismo e fotógrafa 
Gabriela Oliveira, a  expo-
sição tem como objetivo 

promover uma reflexão 
sobre o tema Consciência 
Negra. Por meio das ima-
gens, a curadora valoriza a 
presença africana na cons-
tituição da identidade bra-
sileira e também quebra 
os estereótipos de beleza 
relacionados aos cabelos 
crespos.
 São mais de 20 imagens 
de modelos que assumi-
ram o cabelo natural: cres-
pos e cacheados. Há tam-
bém o retrato da própria 
idealizadora que, após sete 
anos utilizando táticas de 
alisamento, decidiu aceitar 
e amar o seu cabelo natu-
ral.
 O Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santo-
ro estão localizados à Av. 
Dr. Luis Arrobas Martins, 
nº 1.880. O telefone para 
informações é (12) 3662-

6000 e a entrada é gratuita.
Serviço: Exposição “Cres-
pura” Período: 22/11 a 
11/12/2016
Local: Museu Felícia Leir-
ner – Auditório Claudio 
Santoro (Av. Dr. Luis Ar-
robas Martins, nº 1.880 – 
Campos do Jordão/SP)
Horário: às 9h às 18h
Informações: (12) 3662-
6000 Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode 
optar por contribuir com 
a doação de livros, que se-
rão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, 
um Leitor Encontrado” 
(Os livros devem estar em 
boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos 
ou materiais considerado 
agressivos e impróprios 
para circulação em locais 
públicos)
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Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou o 
Santo Padroeiro da povoa-
ção. Em 1672 foi celebra-
da a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

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

n° 14.334, de novembro 
de 1944, fixaram os qua-
dros da diviSão territorial, 
administrativa e judiciária 
do Estado de São Paulo, 
o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e 
de igual nome, e perten-
ce ao termo judiciário da 
Comarca de Taubaté. A 
Lei Estadual n° 8506 de 
27 de dezembro de 1993, 
transforma em Estância 
Turística o Município de 
Tremembé. A Lei Com-
plementar n° 877, de 29 de 
agosto de 2000 eleva a ca-
tegoria de Comarca judici-
ária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 ori-
gens prováveis em lígua 
indígena: • Seria corruptela 
de T-ieré-membeg, “sinuo-
so” • Seria corruptela de 
Té-iembé, “fonte de água 
agamada”, que é a hipóte-
se mais aceita • Tremembé 
significando “margem do 
rio”.

Parabéns  
Tremembé 120 Anos 

26 de Novembro

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

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

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

Parabéns  
Taubaté 371 Anos 

05 de Dezembro

Samu começa a operar 
em Taubaté e região

A partir de 24 de novem-
bro começam as ativida-
des do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência) em Taubaté e 
mais oito cidades da re-
gião. A cerimônia de início 
do serviço acontece às 10h 
na sede regional do Samu, 
ao lado da base do Corpo 
de Bombeiros no distrito 
do Quiririm.
Além da sede, Taubaté 
também contará com qua-
tro bases de apoio. Cada ci-
dade terá sua própria base 
e unidades de apoio con-
forme o número de habi-
tantes. Integram o Cisamu 
(Consórcio Intermunicipal 
do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) as 
cidades de Taubaté, Cam-
pos do Jordão, Tremembé, 
Pindamonhangaba, Santo 
Antônio do Pinhal, Lagoi-
nha, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra e São 
Luiz do Paraitinga.
A frota regional do Ci-
samu é composta por 16 

ambulâncias e o consórcio 
aguarda o envio de mais 
três veículos pelo Governo 
Federal.
A operação do Samu fica 
a cargo do Iesp (Instituto 
Esperança), vencedor da 
licitação promovida pelo 
consórcio. Entre os dias 28 
de outubro e 12 de novem-
bro ocorreu o processo 
seletivo para os candida-
tos interessados em tra-
balhar no serviço. Foram 
selecionados profissionais 
para 18 cargos, entre eles 
o de médico, enfermeiro 
e condutor de veículos de 
urgência.
O serviço de resgate e 
transporte de paciente será 
feito por meio de liga-
ções ao telefone 192. Um 
sistema permite o redire-
cionamento das ligações 
para a central instalada 
em Taubaté. Ao receber a 
ligação, um atendente fará 
a triagem inicial e a en-
caminhará para o médico 
regulador. Dependendo da 

gravidade do caso será en-
viada uma ambulância de 
resgate ou um veículo com 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).
De acordo com o fluxo de 
encaminhamentos defini-
do pelo Cisamu, emergên-
cias de ordem clínica serão 
encaminhadas às unidades 
de Pronto-Socorro dos 
municípios ou de Taubaté. 
Casos mais graves, como 
traumas, por exemplo, se-
guem direto para o Hos-
pital Regional do Vale do 
Paraíba ou Hospital Uni-
versitário.
A população deve cola-
borar e acionar o 192 so-
mente em casos de emer-
gência, observando as 
características da ocorrên-
cia (confira tabela com as  
diferenças entre o servi-
ço 192 e 193). O Cisamu 
também alerta para o ris-
co dos trotes que podem 
congestionar os ramais e 
prejudicar o atendimento à 
população.

Tremembé terá workshop de confecção 
e decoração de Panetones

Workshop de confecção e 
decoração de Panetones na 
Secretaria de Ação Social.
Dias 28, 29 e 30 de No-

vembro, das 8:30h as 
16:30h, INSCRIÇÕES 
NO FUNDO SOCIAL – 
SEXTA FEIRA- A PAR-

TIR DAS 8H, COM VA-
GAS LIMITADAS.
Maiores informações: (12) 
3674-3660
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