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Já não bastasse a crise 
econômica que assola 
todo o país, ainda Tre-
membé enfrenta graves 
problemas de seguran-
ça, com isso várias em-
presas estão deixando a 
cidade e outras passan-
do o ponto. A esperan-
ça estava em ações do 

O senhor Hipolito 
Evangelista da Silva re-
clama e com razão do 
lixo e entulho que se 
acumula depositado no 
fim da Rua Santa Te-
rezinha no Jardim dos 
Eucaliptos. Segundo Sr. 
Hipolito a situação per-
siste há muito tempo e 
a simples colocação de 
placa de aviso de Pre-
feitura de Tremembé 
não tem resolvido o 
problema. Providen-

Neste dia 19 de feve-
reiro tomou posse na 
sede da OAB em Tre-
membé Rua Bom Jesus 
227 o novo presidente 
e diretoria. Com-
posta por: Presiden-
te Luiz Carlos de 
Oliveira Vice presi-
dente Marcelo Luis de 

poder público munici-
pal, no entanto na área 
voltada ao desenvolvi-
mento econômico da ci-
dade na pratica pouco é 
noticiado. A única coisa 
que todos sabem é que a 
cada dia que passa tan-
to o grande comerciante 
quanto o pequeno recla-

cias mais enérgica de-
verão ser em tomadas 
pela Prefeitura, pois o 
caso já tomou grandes 
proporções. Devido ao 
depósito de sacos de 
lixos plásticos no local 
animais silvestres e do-
mésticos foram encon-
trados mortos por terem 
ingerido estes plásticos, 
se tratando de crime 
ambiental e de dano 
pelo fato das mortes 
dos animais silvestres 

Oliveira dos Santos Hu-
gunin, Secretário geral 
Lygia ária Marques Fra-
zão, Tesoureiro Lucas 
Homem Di Gior-
gio. Foram convi-
dados Dr. Marcelo 
Afonso Barbosa Morei-
ra – Presidente da OAB 
de Pindamonhanga-

mam da atual situação e 
não conseguem vislum-
brar dias melhores. Veja 
o aumento a cada dia 
que passa de empresas 
que deixam Tremembé e 
o número que cresce dia 
a dia de portas comer-
ciais fechadas e de ou-
tras postas para alugar. 

e domésticos, cuja res-
ponsabilidade pelo do 
cumprimento da lei e da 
limpeza pública é da ad-
ministração municipal. 
No mesmo local exis-
te uma valeta onda fica 
acumulada água que 
tem servido para a pro-
liferação de doenças in-
clusive como criadouro 
do mosquito da Den-
gue, motivo pelo qual 
providências já deve-
riam ter sido tomadas.

ba, Dra. Silvia Regina 
Dias – Conselheira Es-
tadual da OAB, dentre 
outros assim como os 
E x - p r e s i d e n -
tes daquela secção. 
Na oportunidade to-
maram posse 18 co-
ordenadores de co-
missões nomeados.

Crise econômica e falta de segurança
afasta comerciantes de Tremembé

Reclamação em Tremembé 
tem sentido

Novo presidente da OAB 
toma posse em Tremembé
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Nota de
falecimento

Faleceu dia 22 de 
fevereiro o contador 
da Prefeitura de São 
Bento do Sapucaí, 
José Maércio pes-
soa querida e que 

deixará muitas sau-
dades. Apresentam-
se as mais sinceras 
condolências aos 

familiares.

Maria Guedes,
cliente e colaboradora 

SUSTENTABILIDADE
#energiaqueimporta
A Maria sabe que mudar alguns hábitos economiza
energia. Por isso, ela espera acumular a roupa limpa 
para passar uma única vez. 
Assim, a Maria usa a energia com o que realmente 
importa e tem mais tempo livre para curtir com a família.

Acesse energiaqueimporta.elektro.com.br,
conheça os benefícios do consumo consciente 
e saiba mais sobre as bandeiras e tarifas.

Com a falta de água, faltam recursos
para gerar energia, a tarifa atinge a
bandeira vermelha e fica mais cara.
Para não pesar na conta e não
faltar energia, a melhor solução
é a economia.

/ElektroComunicacao

/conscienciamaisenergia
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O município de Paraibu-
na está empenhado em 
combater o Aedes aegyp-
ti – mosquito transmis-
sor da dengue, febre chi-
kungunya e do vírus da 
zika – suspeito em ser o 
responsável pela epide-
mia de microcefalia em 
recém nascidos, em di-
versas cidades brasileiras 
e de outros países. Com 
o objetivo de eliminar os 
criadouros do mosquito, o 
Governo Municipal criou 
um projeto aprovado pelo 
Poder Legislativo – Lei nº 
2971, de 02 de outubro de 
2015 – que estabelece pu-
nições aos proprietários 
de imóveis (habitados ou 
não) e terrenos baldios, 
que possibilitarem à pro-
liferação do mosquito Ae-
des aegypti em Paraibuna. 
De acordo com o Artigo 
2º da Lei 2971, é dever 
de todos os proprietários 
de imóveis do município 

Para quem não conhece, o 
Selo de Conformidade de 
São Bento do Sapucaí é 
um Programa desenvolvi-
do pela Secretaria de Tu-
rismo e Desenvolvimento 
em parceria com o Con-
selho Municipal de Turis-
mo – Comtur. Trata-se de 
uma Certificação, que é 
renovada a cada dois anos 

a conservação de suas 
áreas internas e externas, 
visando cuidados preven-
tivos contra a propagação 
de criadouros do Aedes 
aegypti. Como determina 
a legislação municipal, os 
imóveis fechados, aban-
donados ou em que se-
jam impedidas a entrada 
dos agentes vistoriadores 
e fiscalizadores estarão 
sujeitos a sofrer processo 
judicial, inclusive com o 
auxílio de autoridade poli-
cial, se necessário. O pro-
prietário ou ocupante de 
imóvel que proibir a entra-
da de agentes vistoriado-
res e fiscalizadores estarão 
sujeitos ao pagamento de 
multa de 50 UFESP (Uni-
dade Fiscal do Estado de 
São Paulo), cujo valor 
unitário é de R$23,55 – 
tabela 2016. A multa de 
50 UFESP será aplicada 
a cada incidência. Segun-
do o Artigo 5º da referida 

nos meios de hospedagem, 
alimentação fora do lar, 
atrativos naturais e cultu-
rais, agências receptivas 
e comércio diferenciado. 
O objetivo é garantir que 
nossos turistas vivenciem 
uma experiência única, 
sem contratempos ou sur-
presas indesejáveis, in-
centivando a melhoria 

Lei, a propriedade em que 
for encontrado foco do 
mosquito Aedes aegypti 
sujeitará os seus proprietá-
rios às seguintes sanções:
I – Em se tratando de 
propriedade particular:
Na primeira inci-
dência: Advertência;
Segunda incidência: 
30 UFESP (R$706,50);
Demais reincidências: 
o dobro do valor an-
teriormente apenado.
II – Em se tratando de 
propriedade em que se lo-
calize ou sedie estabeleci-
mento empresarial, indus-
trial ou próprio público:
Na primeira inci-
dência: Advertência;
Segunda incidência: 100 
UFESP (R$2.355,00);
Demais reincidências: 
250 UFESP (R$5.887,50)
Fique por dentro
Veja a Lei 2971 com-
pleta em: www.pa-
r a i b u n a . s p . g o v . b r

constante na qualidade 
dos serviços e produtos 
oferecidos, garantindo o 
respeito ao consumidor.
Em breve os empreendi-
mentos certificados para 
2016/2018 estarão dispo-
níveis neste site e no Centro 
de Informações Turísticas.
Venha para São Bento 
e viva essa experiência!

Proprietários de imóveis no
município de Paraibuna que

possibilitarem a proliferação do
Aedes aegypti poderão ser multados

Programa Selo de Conformidade
em São Bento do Sapucaí

O paratleta taubateano, 
André Rocha recebe na 
próxima sexta-feira, 26, 
a “Medalha de Honra ao 
Mérito Desportivo Mili-
tar”, destinada aos mili-
tares brasileiros que re-
presentaram o país em 
torneios nacionais e in-
ternacionais e que pres-
taram serviços relevantes 
em nome do Ministério da 
Defesa. A cerimônia será 
no Centro de Capacita-
ção Física do Exército, no 
bairro da Urca, no Rio de 
Janeiro, com a presença 
dos ministros Aldo Rebelo 
e George Hilton dos San-
tos. É a segunda homena-
gem que o atleta receberá 

neste mês. No último dia 
19, Rocha ganhou a meda-
lha de “Honra ao Mérito” 
das mãos do Cel. Ricardo 
Gambaroni, comandante 
geral da PMESP — Polí-
cia Militar do Estado de 
São Paulo – e do Secretá-
rio Adjunto da Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo, Mágino Alves Bar-
bosa. O evento foi realiza-
do no Quartel do Coman-
do Geral da Policia Militar 
em São Paulo. Em abril, 
o taubateano inicia a tem-
porada com a disputa do 
Grand Prix Internacional, 
etapa da Itália. No mês se-
guinte, acontece na Suíça. 
Um dos grandes objetivos 

é representar o país nos 
Jogos Paralímpicos do Rio 
de Janeiro, em Setembro. 
André Rocha tem o apoio 
da Prefeitura de Taubaté, 
Top 10 Comunicação Es-
portiva, Papelaria Iracema, 
Taubaté Shopping, Colé-
gio Max, Cantina Gadioli, 
Colégio Progressão, Ra-
quel Vieira Fisioterapeuta, 
Raísa Lobato Psicóloga do 
Esporte, Santo Alimento, 
Oriental Kenkou Acupun-
tura, Adot Idiomas e Fe-
lipe – Manutenção e Ven-
da de Cadeiras de Rodas. 
Para mais informações 
sobre o paratleta acesse: 
w w w . a n d r e r o c h a -
p a r a t l e t a . c o m . b r

André Rocha de Taubaté
recebe honra ao mérito da PM

e do Ministério da Defesa

Os 10 países onde MENOS se trabalhou em um 
ano para pagar impostos em 2013:
1. Maldivas: 0 horas
2. Emirados Árabes Unidos: 12 horas
3. Bahrein: 36 horas
4. Qatar: 36 horas
5. Bahamas: 58 horas
6. Luxemburgo: 59 horas
7. Omã: 62 horas
8. Suíça: 63 horas
9. Irlanda: 76 horas
10.Seicheles: 76 horas

Os 10 países onde MAIS se trabalhou em um 
ano para pagar impostos em 2013:
1. Brasil: 2.600 horas ( é mais que o dobro do 2º 
colocado! )
2. Bolívia: 1.080 horas
3. Vietnã: 941 horas
4. Nigéria: 938 horas
5. Venezuela: 864 horas
6. Bielorrússia: 798 horas
7. Chade: 732 horas
8. Mauritânia: 696 horas
9. Senegal: 666 horas
10.Ucrânia: 657 horas
Fonte: Banco Mundial

       “O Brasil tem a maior carga tributária do 
mundo para pagar a MAIOR CORRUPÇÃO DO 
MUNDO”
Tributos no Brasil -  uma vergonha !!!
Medicamentos      36%
Motocicleta de até 125 cc                      44,40%
Luz.                   45,81%
Telefone            47,87%
Motocicleta acima de 125 cc               49,78%
Gasolina            57,03%
Cigarro              81,68%

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS
Carne bovina       18,63%
Frango                 17,91%
Peixe                   18,02%
Sal                       29,48%
Trigo                    34,47%
Arroz                    18,00%
Óleo de soja        37,18%
Farinha                34,47%
Feijão                  18,00%
Açúcar                40,40%
Leite                    33,63%
Café                    36,52%
Macarrão            35,20%
Margarina            37,18%
Molho tomate      36,66%
Ervilha                 35,86%
Milho Verde         37,37%
Biscoito               38,50%
Chocolate            32,00%
Achocolatado      37,84%
Ovos                    21,79%
Frutas                  22,98%
Álcool                  43,28%
Detergente           40,50%
Saponáceo          40,50%
Sabão em barra  40,50%
Sabão em pó      42,27%
Desinfetante        37,84%
Água sanitária     37,84%
Esponja de aço   44,35%

PRODUTOS BÁSICOS DE HIGIENE
Sabonete                 42%
Xampu                 52,35%
Condicionador    47,01%
Desodorante       47,25%
Aparelho barbear41,98%
Papel Higiênico   40,50%
Pasta de Dente   42,00%

MATERIAL ESCOLAR
Caneta                48,69%
Lápis                   36,19%
Borracha             44,39%
Estojo                  41,53%
Pastas plásticas  41,17%
Agenda                44,39%

Papel sulfite         38,97%
Livros                   13,18%
Papel                   38,97%
Agenda                44,39%
Mochilas              40,82%
Régua                  45,85%
Pincel                  36,90%
Tinta plástica      37,42%

BEBIDAS
Refresco em pó   38,32%
Suco                    37,84%
Água                    45,11%
Cerveja                56,00%
Cachaça              83,07%
Refrigerante        47,00%

CD                       47,25%
DVD                     51,59%
Brinquedos          41,98%

LOUÇAS
Pratos                  44,76%
Copos                  45,60%
Garrafa térmica   43,16%
Talheres               42,70%
Panelas                44,47%

PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO
Toalhas                36,33%
Lençol                  37,51%
Travesseiro          36,00%
Cobertor              37,42%

ELETRODOMÉSTICOS
Sapatos               37,37%
Roupas                37,84%
Aparelho de som 38,00%
Computador        38,00%
Fogão                  39,50%
Telefone Celular   41,00%
Ventilador            43,16%
Liquidificador      43,64%
Batedeira             43,64%
Ferro de Passar   44,35%
Refrigerador        47,06%
Microondas         56,99%

Fertilizantes         27,07%
Tijolo                    34,23%
Telha                    34,47%
Móveis                 37,56%
Vaso sanitário      44,11%
Tinta                    45,77%
Casa popular       49,02%

Mensalidade Escolar 37,68% (ISS DE 5%)

ALÉM DESTES IMPOSTOS, VOCÊ PAGA 
- DE 15% A 27,5% DO SEU SALÁRIO A TÍ-
TULO DE IMPOSTO DE RENDA;
- PAGA O SEU PLANO DE SAÚDE,
- O COLÉGIO DOS SEUS FILHOS,
- IPVA,
- IPTU,
- INSS,
- FGTS
- ETC.

       DIVULGUE !

A mudança do Brasil também depende das pes-
soas e de você!
Só pra não esquecer o quanto somos reféns des-
tes políticos.

ATENÇÃO: FIQUE LIGADO

$$ AUMENTO DO IMPOSTO DE RENDA $$
- Decreto que aumenta de 27,5 para 35% , a ali-
quota do Imposto de Renda. 
- Este reajuste atinge diretamente a classe mé-
dia.
- Sem querer  cortar gastos, o governo com sua 
exuberante incompetência, quer como sempre, 
repassar para a   populacão.
- Assim é moleza, roubam, administram mal, e 
nos dão a conta para pagar.
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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,
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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

O que nos deixa inconformados é o fato de que o Brasil tem a sexta economia no 
mundo e não é cabível tanta pobreza a ponto de que parte da população segundo 
o governo viva de programas sociais. A gestão pública é ineficiente a corrupção 
assola o país. Outra questão é a submissão da população que aceita passivamente 
receber como favor aquilo que tem por direito. O país tem um dos mais altos tribu-
tos do mundo, no entanto o retorno é muito baixo falta educação, segurança, saúde, 
política voltada ao desenvolvimento econômico. A pior crise é a crise moral onde 
a desonestidade caminha sempre à frente, chegamos ao tempo onde o honesto se 
esconde onde o marginal passeia livremente e o cidadão comum trabalhador tem 
que viver preso com proteção de seguros ou grades em suas casas e portões. Com 
uma grande reforma na educação associada principalmente em um novo conceito 
de valores onde o respeito mutuo a honestidade, a solidariedade e o amor ao seu 
semelhante poderá sim dar uma nova esperança em dias melhores, sem estas mu-
danças profundas a tendência sempre será de piorar.

27-28-29 de fevereiro de 2016

Curiosidades

Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é co-
nhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que 
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”, 
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as 
plantas voltam à sua posição normal.
***
Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde há milha-
res de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, 
no qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados e se o pedido era aceito, 
ela lhe enviava outro cartão semelhante.
***
Os remédios antialérgicos agem sobre a parte do cérebro conhecido como hipotálamo, 
onde fica localizado o centro que regula a temperatura do corpo, baixando febre. Quan-
do esta aumenta, o hipotálamo entra em ação para baixá-la por meio de mecanismos 
como a dilatação dos vasos sanguíneos e a transpiração. Acredita-se que os antitérmi-
cos aceleram esse processo.

Humor

O pai compra um robô detector de mentiras que dá tapas nas pessoas quando mentem. 
Ele decide testá-lo no jantar e pergunta:
- Filho, onde você esteve?
- Na escola, pai!
O robô dá um tapa no garoto.
- OK, eu vi um DVD na casa do Zé!
- Qual DVD?
- Um Toy Story!
O robô dá outro tapa no garoto.
-OK, era pornô. Choraminga o garoto.
- O que? Quando eu tinha a sua idade nem sabia o que era filme pornô!
O robô dá um tapa no pai.
A mãe ri... há há há...
- Ele é mesmo seu filho...
O robô dá um tapa na mãe.
Silêncio total...
***
Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia um 
jornal. De repente. Com voz “empastada”, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão o bêbado e res-
ponde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, excesso de consumo de 
álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que 
nem ouso dizer. 
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, o padre, achan-
do que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Diz o jornal que quem tem artrite é o Papa...

Mensagens

Não tenha medo de falhar, Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se lem-
brar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na pri-
meira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Certa noite o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que deseja 
acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração 
difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a recompensa da fé. Entretanto, uma vez o 
fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando calor 
e calma.
- E se alguém acendê-lo pra nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos ajuda 
a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade 
ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de deixar todo 
mundo na escuridão.

Pensamentos, provérbios e citações

O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.

A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.

Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

Os ideais do meu caminho são: verdade, honestidade e justiça.

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

No futuro todos serão famosos por alguns minutos.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

O tempo é o espaço entre duas recordações.

Para banana frita não tenho nenhuma crítica apenas devoro-as.

O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.

Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Guarde em suas faces apenas as caricias, esqueça as bofetadas.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba orienta os muní-
cipes quanto à realização 
de podas e retiradas de ár-
vores no município, tanto 
em áreas públicas como 
em áreas particulares. Essa 
ação deve, primeiramente, 
ser solicitada à Prefeitura. 
Para isso, é necessário en-
trar com o requerimento no 
protocolo da Prefeitura ou 
Subprefeitura, preenchen-
do corretamente as infor-
mações, de próprio punho, 
além de expor o motivo do 
corte.  De acordo com a 
municipalidade, o proces-
so gerado é encaminhado 
ao Departamento de Meio 
Ambiente, que analisa os 
casos e vai até os locais 
para a realização da visto-
ria. Para atendimento dos 
processos, são seguidos 
alguns critérios. O Depar-
tamento de Meio Ambien-
te da Prefeitura esclarece 
que são passíveis de corte 
as árvores em áreas públi-
cas, como praças ou cal-
çadas por exemplo, e em 
áreas particulares somente 

as que apresentarem laudo 
da Defesa Civil municipal 
com risco de queda. Para 
os demais casos de corte 
de árvore em área particu-
lar, a Prefeitura emite uma 
autorização para que o pro-
prietário realize o corte.
Doação - Para toda a ár-
vore cortada pela Prefei-
tura em área particular, há 
uma compensação, que é a 
doação do munícipe de 25 
mudas de árvores, que são 
utilizadas tanto para a ar-
borização da cidade, quan-
to disponibilizadas para 
doação a outros muníci-
pes, durante as ações men-
sais realizadas no Departa-
mento de Meio Ambiente.
Critérios para cor-
te de árvores:
Será permitido o cor-
te de árvores em 
logradouros públicos e 
áreas particulares com a 
prévia autorização do De-
partamento de Meio Am-
biente, somente quando:
O estado fitossanitá-
rio da árvore justificar;
A árvore, ou parte dela, 

apresentar risco de queda;
A árvore constituir risco 
à segurança das edifica-
ções, sem que haja outra 
solução para o problema;
A árvore estiver causan-
do danos comprovados 
ao patrimônio público ou 
privado, não havendo al-
ternativa para solução;
O plantio irregular ou a 
propagação espontânea de 
espécies impossibilitarem 
o desenvolvimento ade-
quado de árvores vizinhas;
Se tratar de espécie in-
vasora, tóxica e/ou com 
principio alergênico, 
com propagação pre-
judicial comprovada;
Da implantação de em-
preendimentos públi-
cos ou privados, não 
havendo solução téc-
nica comprovada que 
evite a necessidade 
da supressão ou cor-
te, implicando no trans-
plante ou reposição;
A árvore constituir obs-
táculo fisicamente in-
contornável ao acesso 
de veículos e pessoas.

Corte de árvores deve ser 
solicitado à Prefeitura de 

Pindamonhangaba
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As obras de revitalização 
do distrito de Quiririm co-
meçaram esta semana com 
a montagem do canteiro de 
obras nas imediações do 
palco de eventos.O proje-
to visa a requalificação da 
Rua Coronel J. B. Marcon-
des de Mattos, palco, praça 
Antonio Naldi e mirante.
Serão priorizados os ser-
viços de substituição do 
pavimento da rua. Os ser-
viços de recapeamento 
devem ter início a partir 
do trecho da rua coronel 
J.B. Marcondes de Mat-
tos nas proximidades da 
rua Líbero Indiani. Isto 

para evitar intervenções 
em frente ao palco de 
eventos antes da festa de 
Quiririm, que acontece 
em abril. As obras de re-
capeamento vão ocorrer 
quarteirão por quarteirão, 
com interdições parciais. 
O trecho acima já está 
parcialmente interditado. 
As obras na praça Anto-
nio Naldi não devem afe-
tar a festa.Não ocorrerão 
intervenções no palco de 
evento neste momento, já 
que o projeto prevê a sua 
demolição para posterior 
reconstrução. As obras no 
palco ocorrerão somente 

após a festa e têm previsão 
de seis meses de duração.
O projeto faz parte do con-
vênio firmado com o Fun-
do Estadual de Defesa dos 
Interesses Difusos (FID), 
que disponibiliza recursos 
provenientes de ações ci-
vis públicas que são des-
tinados ao ressarcimento à 
coletividade, de danos pro-
vocados ao meio ambien-
te, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artísticos, 
estéticos, históricos, turís-
ticos e paisagísticos, no 
âmbito do Estado. Serão 
investidos R$3.246.000 
nas intervenções.

Revitalização do distrito 
de Quiririm tem início

A Prefeitura de Taubaté 
montou um posto de aten-
dimento aos contribuin-
tes na praça Monsenhor 
Silva Barros, conhecida 
como praça da Eletro. No 
local serão fornecidas in-
formações sobre o IPTU 
(Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) de 2016 e 
a emissão da segunda via 
do carnê. O posto funciona 
em horário estendido, das 
8h às 19h, para garantir o 
acesso dos contribuintes 
que não podem se dirigir 
até o local durante o dia. 
A população também pode 
entrar em contato pelo te-
lefone 3629-2554. Além 
desta opção, os contri-
buintes podem tirar dúvi-
das em relação aos carnês 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, inicia 
nesta semana, a nova tur-
ma de iniciação ao judô 
para crianças de quatro 
a 11 anos de idade. Em 
2015, ano em que se ini-
ciou o projeto (janeiro), 
cerca de 100 alunos par-
ticiparam periodicamente 
do programa. Para 2016, 
as aulas acontecerão as 
segundas e quartas-feiras, 

na Divisão de Cadastro 
Fiscal, localizada na sede 
da prefeitura. O telefone 
do setor é o 3625-5074. 
A emissão da segunda 
via também pode ser feita 
pelo site. Ao todo, 114.500 
carnês do IPTU foram dis-
tribuídos pelos Correios 
este ano. A prefeitura aler-
ta para a necessidade dos 
contribuintes manterem 
atualizados seus dados 
cadastrais para o correto 
envio do carnê aos ende-
reços. A previsão de lança-
mentos para 2016 é de R$ 
87 milhões, com a expec-
tativa de arrecadação de 
R$ 70 milhões. Os contri-
buintes que quiserem efe-
tuar o pagamento do IPTU 
em cota única têm direito 

às 17h30 para crianças 
de quatro a seis anos e às 
18h15 para os iniciantes 
com mais de seis anos, no 
Parque Municipal do Jar-
dim das Nações. A equipe 
formada pelos pequenos 
judocas conquistou resul-
tados como os Jogos Esco-
lares, em Ribeirão Preto, 
com direito a dobradinha 
no pódio e dois primeiros 
lugares, no ano passado. 
Mais informações no local 

a um desconto de 10%. O 
pagamento deve ser feito 
nos dias 19, 20 ou 21 de 
fevereiro, dependendo do 
lote do carnê. A segunda 
cota única vence em mar-
ço e dá direito a um des-
conto de 5%. Há também 
a possibilidade do parce-
lamento do IPTU 2016 em 
10 parcelas sem desconto. 
No carnê de 2016 estão 
previstos pagamentos de 
duas contribuições volun-
tárias. As taxas são para 
o Febom (Fundo Especial 
de Manutenção do Corpo 
de Bombeiros de Tauba-
té), com duas parcelas de 
R$ 15, e uma parcela de 
R$ 10 para o Fubem (Fun-
do Municipal de Prote-
ção e Bem-Estar Animal).

de treinamento, na Secre-
taria de Esportes ou pelo 
telefone: (12) 3624-8740. 
Serviço Iniciação ao judô 
Data: a partir de 22 de feve-
reiro, as segundas e quar-
tas-feiras Horários: 17h30 
para crianças de quatro a 
seis anos 18h15 para ini-
ciantes de com mais de 
seis anos Local: Parque 
Municipal do Jardim das 
Nações: Rua Espanha, 
s/n. Jardim das Nações.

Taubaté monta posto de 
atendimento sobre IPTU 

para os contribuintes

Prefeitura inicia nova 
turma de iniciação ao 

judô em Taubaté

Já foram realizadas 274 
mamografias em mulhe-
res que pré-agendaram 
o exame na carreta da 
mamografia estacionada 
no Centro Cultural José 
Francisco Natali, na Vera 
Cruz, em Caçapava. 
Este total de exames foram 
feitos em oito dias. Nesse 
período estavam sendo 
esperadas 325 mulhe-

res, mas 51 (15,7%) não 
compareceram. O atendi-
mento é feito pelo progra-
ma “Mulheres de Peito”, 
do governo do Estado 
de São Paulo em par-
ceria com o Município 
de Caçapava. Os testes 
continuam até 9 de mar-
ço no horário de 9h às 17 
horas em dias de semana 
e das 9h às 11h aos sá-

bados. A expectativa é 
de que sejam realizados 
cerca de mil exames. Os 
resultados serão remeti-
dos posteriormente aos 
ESF (Programa Estra-
tégia Saúde da Família) 
que fizeram o atendi-
mento às mulheres. O 
exame preocupa-se com 
o diagnóstico preco-
ce do câncer de mama.

Carreta fez 274 mamografias em 
oito dias em Caçapava

Além das ações dentro das 
escolas, os setores da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba também estão realizan-
do ações contra o Aedes, 
conforme diretriz do Go-
verno Federal, por meio do 
Ministério da Educa-
ção. Na sexta-feira, por 
exemplo, a equipe da 
Subprefeitura realizou 

As bibliotecas públicas 
municipais agradecem a 
população de Pindamo-
nhangaba pelas doações 
de livros novos e semi-
novos realizadas durante 
o ano de 2015. A institui-
ção recebeu muitas do-
ações, que estão sendo 
cadastradas e serão dispo-
nibilizadas para os muní-
cipes associados nas seis 
unidades do município.
“A Biblioteca Vereador 
Rômulo Campos D’Arace 
agradece aos munícipes de 
Pindamonhangaba pelas 

uma “Força-Tarefa” em 
seu pátio, realizando 
uma busca por possíveis 
criadouros do mosqui-
to. A equipe da Secreta-
ria de Esportes também 
se mobilizou na sexta, 
l e v a n d o 
dezenas de alunos de gi-
nástica localizada e alon-
gamento de diversos bair-

doações de livros novos e 
semi-novos às bibliotecas. 
Muitas pessoas estão sen-
do beneficiadas com essas 
leituras. Aproveitamos 
para dizer que aceitamos 
doações de livros em bom 
estado de conservação”, 
disse a coordenadora das 
bibliotecas. Novas doa-
ções estão sendo aceitas.
As unidades das biblio-
tecas públicas munici-
pais são: “Ver. Rômulo 
Campos D’Arace” (Bos-
que da Princesa), “Maria 
Bertha César” (Moreira 

ros até o CE “João do 
Pulo” para uma palestra 
contra o Aedes, por meio 
da Secretaria de Saúde. 
A intenção é dar conti-
nuidade às ações nesta 
semana, mobilizando co-
munidade e funcionários, 
criando multiplicado-
res de informações con-
tra o Aedes aegypti. 

César), “Maria do Car-
mo dos Santos Gomes” 
(Vila São Benedito), “In-
dústria do Conhecimento 
– SESI” (São Benedito), 
Castolira e Araretama.
Após o período de férias, 
a feira de troca de livros 
“Seu livro, meu livro” re-
torna no dia 28 de feve-
reiro, das 8 às 17 horas, 
na biblioteca do Bosque. 
Essa é uma oportuni-
dade para a realização 
de doações para as bi-
bliotecas, bem como 
para incentivo à leitura.

Repartições públicas
realizam ações contra

o aedes em Pinda

Bibliotecas de Pinda agradecem 
por doação de livros
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Fevereiro e Março de 2016

1. Comis e Bebis Restaurante  (0xx12) 3674-4441
2. Curso De Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 99674-1505 
(0XX12) 99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
3. Bar Do Danilo  
4. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
5. +1 k-Britos Lanches (0xx12) 98330-3482
6. Drª Ana Lúcia R. S Cruz: Tremembé (0xx12) 3674-1644 - Taubaté (0xx12) 3624-
7361 email: analurcuz@ig.com.br
7. Dona Tina Espetos (Dú Espeto) (0xx12) 3672-4168
8. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
9. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
10. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
11. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
12. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99117-9896
13. O Butico (0xx12) 3674-2343
14. Restaurante e Lanchonete Bell (JUNINHO DA POP)
15. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
16. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
17. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99738-4565 ID: 55*88830
18. Podoclin (Lilian Podóloga) (0xx12) 3674-3218 e 99101-6106

Muito axé a todos os leitores!

Como prometido estamos de volta, e nessa edição iremos falar de Antônio Francisco Lisboas, Mais conhecido 
por Aleijadinho.
Aleijadinho ( 1738-1814 ) foi escultor, entalhador e arquiteto colonial. “Os Doze Profetas”, entalhados em 
pedra-sabão, para o terraço do Santuário de “Bom Jesus de matosinhos”, em Congonhas do Campo; os “Sete 
Cristos”, para as seis “ Capelas dos Passos”, a Capela de São Francisco de Assis em Vila Rica”, São testemunho 
do desenvolvimento artístico de Minas gerais, no século do ouro. Suas obras estão espalhadas pelas cidades de 
Ouro Preto ( antiga Vila Rica ), Tiradentes, São João del-Rei, Mariana, Sabará, Morro Grande e Congonhas do 
Campo.
Aleijadinho (1738-1814 ) nasceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, Minas Gerais, em 1738, segundo a maioria 
dos biógrafos. Filho do português Manoel Francisco Lisboas, mestre de carpintaria, que chegou a Minas Gerais 
em 1723, e de sua escrava Isabel, ( sinto não saber sua etnia). Estudou as primeiras letras, latim e música, com 
os padres de Vila Rica. Teve como mestre  nas artes, os portugueses João Gomes Batista e Francisco Xavier de 
Brito. Aprendeu a esculpir e entalhar ainda criança, observando seu pai que esculpiu em madeira uma grande 
variedade de imagens religiosas, e de seu tio Antônio Francisco Pombal, importante entalhador de Vila Rica.
Em Minas gerais, na primeira metade do século XVIII, as construções religiosas eram só de igrejas paro-
quianas. Para evitar o contrabando de ouro o governo impôs que só permanecessem na capitania, os padres 
que realmente prestavam assistência aos paroquianos. Muitos padres que não justificaram sua permanência na 
região da mineração, se juntaram e criaram as confrarias e irmandades, contribuindo para grande número de 
construções religiosas.
A medida que a situação econômica melhorava, graças ao ouro, na segunda metade do século XVIII, surgiram 
as ricas construções em pedra e alvenaria. Foi nessa época que Aleijadinho desenvolveu suas atividades de 
escultor e projetista. Com seu estilo barroco e rococó, suas talhas, sua obra em relevo e suas estátuas, que estão 
presentes em construções religiosas de várias cidades mineiras, foi chamado de “Michelangelo tropical”, pelo 
biógrafo francês, Germain Bazin.
Uma de suas obras mais famosas é o “Santuário de Bom Jesus de Matosinhos”, em Congonhas do Campo, 
iniciado em 1758. A planta imita o Santuário de Bom Jesus de Braga, em Portugal. Na frente existe um terraço 
ornado por doze estátuas de profetas. O terraço conduz a uma rampa ladeada de sete “Capelas dos Passos” onde 
estão representadas por 66 imagens, em cedro e em tamanho natural, as cenas da Paixão de Cristo. A “Ordem 
Terceira de São Francisco de Assis da Penitência”, em Ouro Preto, é outra obra-prima. Iniciada em 1776 e 
concluída em 1794.
Aleijadinho com seu estilo inconfundível, traçava a planta a ser construída e supervisionava a construção. Ter-
minada a obra, fazia os trabalhos de acabamento, dava seu toque aos frontispícios, às portas, imagens e púlpitos.
Mesmo sofrendo vários preconceitos pela sua condição de mestiço, sua genialidade acabou por consagrá-lo 
como escultor e projetista admirável. O maior gênio na arte colonial no Brasil. Em 1777, no auge de sua fama, 
surgiram os primeiros sinais da Lepra ou da sífilis, não se sabe ao certo, doença que o debilitou mas não inter-
rompeu suas atividades. Um ajudante o levava para toda parte e atava-lhe às mãos o cinzel e o martelo e a régua.
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, morreu no dia 18 de novembro de 1814, e seu corpo foi sepultado na 
Matriz de Antônio Dias, junto ao altar da Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte.

Novidades sempre com Angela Küllemann, atriz, modelo, dançarina e escritora! Sobre o filme “Ra-
zão de Ser”, um curta metragem que irá p o festival de cinema de 2016,  ela teve participação 
especial e terminaram as filmagens em dezembro de 2015. Com roteiro, direção e protagonista da 
trama Felipe Saraiva, efeitos especiais com Rodrigo Villa, que também atuaram. No outro filme,  
“Máscaras e Poder” (com roteirista Charles Araujo), seu personagem sera um grande mistério. Esta-
rá sempre entre o bem e o mal. Mas somente teremos o prazer de ve-la como a misteriosa delegada 
Antonia, em 2017. Afinal, cinema é uma arte que exige muito tempo e dedicação de todos. Inclusive 
já tem o teaser no filme no Youtube.
Entre varios convites de trabalhos, presenças em eventos, agora esta chegando o carnaval! Em 2016 
sairá pela segunda vez como Musa de Bateria, pela Unidos do Jd São João, de Guarulhos. Mas tam-
bém vem sendo sondada por escolas do Rio de Janeiro! Com proposta quase irrecusável de Rainha 
ou Madrinha, e desfilar na Sapucaí.
A sua escola de samba Unidos do Jd São João é uma escola tradicional de Guarulhos e que presa e 
valoriza a comunidade. Tem projetos benefiecientes em prol do desenvolvimento cultural de crian-
ças e adolecentes. Este ano o tema do samba enredo é a Amazônia, com suas belezas e suas lendas! 
A escola esta feverdo, terminando tudo para o desfile. Seu diretor o “Serjão”, como todos conhecem, 
não esta medindo esforço para levar a São João para as melhores colocações!
Angela Küllemann esteve, como convidada especial, também, na grande festa da Sociedade Rosas 
de Ouro em parceria com o Centro Espírita doutor Alberto Salvador e com a ONG Arte Escola pro-
moveram neste domingo, dia 25 de outubro de 2015, uma festa com a participação de 5 mil crianças. 
Cem bicicletas, muitos brinquedos e 5 mil saquinhos de doces foram distribuídos e sorteados. Esteve 
presente também, no encontro de pavilhões que aconteceu em Guarulhos-SP, na quadra da Toque 
Final Pimentas. Outra festa carnavalesca que aconteceu na Escola Imperador do Ipiranga, em São 
Paulo-SP, a bela esteve presente emprestando seu charme, na apresentação da bateria.
Foi receber o certificado da Fundação do Instituto INDICA (para o desenvolvimento da educação e 
cultura e apoio aos artistas do Brasil e países da América latina), em Cunha-SP. Também se apresen-
tou num espetáculo como cover de Lady Gaga.
Em março fará tournée com seus shows de cover, pelo sul do país.

Curitiba – R$ 26.723,13
São Luís – R$ 25 mil
TREMEMBÉ - R$24.798,10
São Paulo – R$ 24.117,62
Maceió – R$ 20 mil
Palmas – R$ 19.170
Belo Horizonte – R$ 19.080
Goiânia – R$ 19.080
Manaus – R$ 18 mil
João Pessoa – R$ 18 mil
Aracaju – R$ 17.100
(Aumento previsto para 2013: R$ 24 mil)
Macapá – R$ 17 mil
Boa Vista – R$ 17 mil
Porto Velho – R$ 16.510

Na Comparação o Prefeito de Tremembé irá ganhar mais que Prefeito de São Paulo em 2017

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

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA

Angela Küllemann

Vencimento dos secretá-
rios sobe 38%. Vereado-
res também têm aumento.
Projetos foram aprovados 
por unanimidade e en-
tram em vigor em 2017. 

Os salários do prefeito, 
vice-prefeito, vereadores e 
secretários terão aumen-
to em Tremembé(SP). 
Os projetos de lei foram 
aprovados neste mês por 

unanimidade em sessão na 
Câmara e passam a valer a 
partir de janeiro de 2017. 
De acordo com a Câ-
mara Municipal e pre-
feitura da cidade, o au-
mento leva em conta a 
inflação dos anos de 
2015 e 2016. O salário 
do prefeito passará de R$ 
18 mil para R$ 24 mil, 
um aumento de 32%. 
Para os vereadores, o sa-
lário será de R$ 6 mil 
reais, aumentou 22 %. 
O maior aumento foi para 
os secretários, que terão 
um aumento de quase 
38 % e passarão a rece-
ber R$ 11 mil. Fonte:  G1 
Vale do Paraíba e Região

Salário de prefeito de 
Tremembé tem reajuste 
de 32% e vai a R$ 24 mil

Rio Branco – R$ 16.093,86
Belém – R$ 16.004,69 
(Aumento previsto para 2013: R$ 18.038,11)
Fortaleza – R$ 15.981,86
Porto Alegre – R$ 15.503,58
Campo Alegre – R$ 15 mil
Vitória – R$ 14.760
Recife – R$ 14.635
Florianópolis – R$ 14.634,07 
(Aumento previsto para 2013: R$ 22.292,35)
Cuiabá – R$ 14.310
Natal – R$ 14 mil
Rio de Janeiro – R$ 13.964,94
Teresina – R$ 12.957
Salvador – R$ 10.400
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