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PMDB LANÇA
CANDIDATOS

EM TREMEMBÉ

Padaria Pão da Serra 
atende em local

amplo e agradável

Tremembé com transito 
prejudicado

A Padaria Pão da Serra es-
tabelecida á Avenida Nel-
son Hungria         centro Tel     
foi recém reinaugurada 
em local amplo onde seus 
clientes passam momentos 
de grande satisfação sabo-

A sinalização de Tremem-
bé apesar de ser confusa 
não é respeitada com isso, 
pedestres ficam expostos 
ao perigo. Calçadas são 
estreitas e há quem utiliza 

No ultimo dia 21 de julho o Diretor Municipal, 
do PMDB de Tremembé, realizou sua conven-
ção juntamente com os Partidos PPS, PSC, 
PRB, PC do B, PT e PTN e oficializou a can-
didatura de Clemente a Prefeito, juntamente 
com o Dr. Claudio Manfredini a Vice-Prefeito. 
Depois de muitas conversas e com o intuito 
em comum de valorizar o Servidor Público e 
a população de Tremembé, ambos vem com 
a missão de resgatar o que a gente dessa terra 
tem de melhor.

reando grande variedade 
de lanches, pães ou doces 
feitos com matéria prima 
de alta qualidade por pro-
fissionais altamente espe-
cializados. A Padaria Pão 
da Serra é tradicional em 

para fins próprios dificul-
tando o trafego de pedes-
tres. Como a fiscalização 
não tem sido permanente 
e a sinalização é confusa, 
veículos estacionam em 

Santo Antonio do Pinhal 
motivo pelo qual é prefe-
rida e recomendada por to-
dos que já tiveram o prazer 
de consumir seus produtos 
fabricados com esmero e 
dedicação.

local inadequado sem que 
sejam abordados por poli-
ciais o que se supõe é que 
o fato esteja ocorrendo de-
vido às proximidades das 
eleições.

Cartório de Registro Civil 
de Tremembé faz

casamento em
grande estilo

 O Cartório de Re-
gistro Civil de Tremembé 
estabelecido à Rua Mon-
senhor Amador Bueno 
438 centro Tremembé Tel 

(12) 3674 3531, Email: 
registrociviltremembe@
hotmail.com disponibili-
za salão para realização 
de casamentos. O local é 

amplo e muito bem deco-
rado proporcionando aos 
nubentes o registro de uma 
das mais importantes datas 
de suas vidas.
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A tecnologia do ontem
Não faz muito tempo, mas, para a nova geração que está crescendo, isso pode soar como uma 
lenda ou utopia. Nada contra a tecnologia, mas deve ser usada com bom senso. Se subtrairmos 
vinte anos do atual calendário, consigo ver o cenário: as pessoas sentam-se nas frentes de suas 
casas, em cadeiras ou na calçada. As crianças correm ao seu redor e a vida é simples.
Os vizinhos se conhecem, não por grupos em aplicativos, pois quando passam “ao vivo” uns 
pelos outros, viram a cara, como desconhecidos. Os meninos e meninas se orgulham das suas 
cicatrizes, dos joelhos ralados, são como prêmios por algo alcançado. As brincadeiras são bem 
elaboradas, do esconde-esconde à queimada. No fim do dia, elas caem em suas camas, exaustas, 
não porque tiveram o dia cheio de atividades que de tão mirabolantes chegam a ser estressantes, 
mas, porque foram crianças. Dessas que aprontam mesmo. Porque o bom dessa fase da vida 
é se divertir sem ter que consultar uma agenda cheia de compromissos e responsabilidades 
que podem mais frustrar do que ajudar. E os pais de todas, sentavam-se com elas e brincavam 
juntos, inventavam um mundo de aventuras. E esses mesmos pais conversavam um com outro, 
não por mensagem de texto, mas, olho no olho. Acho que vi ou confundi, mas, tenho certeza, 
que era uma festa entre amigos, parecia, nas redes sociais, enquanto as fotos eram postadas e 
mostravam imagens felizes, mas não vivenciadas, porque quando os flashes se apagavam, eles 
não conversavam. Dedos ávidos teclavam com outras pessoas em outros lugares, mas as bo-
cas, mudas, não se expressavam com quem estava do lado. O mais triste de tudo foi quando o 
amor caiu nessa armadilha. Quando foi que se precisou dessa necessidade constante de contar 
ao mundo que você e mais alguém estão num relacionamento sério? Por que não guardar para 
si o pedido de casamento, a noite romântica no restaurante preferido, por que é preciso expor 
tudo isso? Ah que saudade do tempo em que a ansiedade era gerada da expectativa de receber 
uma carta (sim, essas escritas à mão e enviadas por correspondência) e não por uma mensagem 
visualizada, não respondida.
Hoje, os vizinhos não têm nomes, os parques parecem mortos, as crianças imitam os pais, ma-
rionetes da tecnologia. Os amigos estão escassos, sempre ocupados. Sem tempo para sentarem e 
conversarem, por isso se usa a mensagem e não podem ser amigos. O amor para ser verdadeiro 
precisa ser mostrado, invejado? Que mundo estranho em que vivemos em que o ego é mais im-
portante do que curtir o momento. Por isso é utopia, os dias em que ouvia a criançada gritar, os 
vizinhos se relacionarem, os amigos aproveitando juntos, e o amor. O amar, que de tão bonito 
não vivia solto em qualquer tela de celular.

Daniele Aparecida Pereira

O Jornal A Gazeta 
dos Municípios en-
tra em parceria com 
o Marcelo E Onishi 
que trabalha a mais 
de 15 anos na região 
oferencendo serviços 
de massagem chine-
sa com energização, 
atende a domicilio 
pelos telefones (12) 
99747-0053 e (12) 
99215-3143

A data mais antiga do-
cumentando a origem de 
Natividade da Serra é 29 
de maio de 1853, quando 
seu fundador Coronel José 
Lopes Figueira de Toledo 
perseguindo um escravo 
foragido de uma das suas 
senzalas acabou por se es-
conder em uma bela planí-
cie às margens de um rio 
rodeada de montanhas. A 
fuga do escravo da fazen-
da do Coronel situada no 
que hoje è chamado de 
bairro das Perobas, inspi-
rou-o a transferir sua fa-
zenda e seus empregados 
para lá devido a beleza do 
lugar. Logo a fazenda se 
transformou num vilarejo, 
chamado de Divino Espíri-
to Santo de Nossa Senhora 
do Rio do Peixe, nome atri-
buído a religiosidade do 
Coronel e ao rio que pas-
sava as margens do vilare-
jo, num território outrora 
pertencente a Paraibuna.
Em 24 de abril de 1858 
foi elevada à categoria de 
Freguesia, sendo chama-
da de Nossa Senhora do 
Rio do Peixe. Mais tarde, 
em 18 de abril de 1863 foi 
incorporado à Freguesia 
um outro vilarejo que se 
formava conhecido como 
povoado de Nossa Senho-
ra da Conceição e que hoje 
é o Bairro Alto. Com isso a 
Freguesia passou a catego-
ria de Vila com o nome de 
Natividade e tendo como 
principal atividade econô-
mica a pecuária e a agri-
cultura de subsistência.
Em 3 de julho de 1934, 

Natividade da serra
completa aniversário

em 13 de agosto

passou a condição de dis-
trito de paz e em 5 de julho 
de 1935 voltou a anexar-se 
ao Município de Paraibu-
na. O município foi insta-
lado em 1864 e reinstalado 
em 1935. Em 30 de no-
vembro de 1944, recebeu 
o nome definitivo de Na-
tividade da Serra, nome 
originário da Padroeira 
da cidade, Nossa Senhora 
da Natividade e, também 
devido a sua situação ge-
ográfica entre os contra-
fortes da Serra do Mar.
No início do século XX, 
com a vinda da industria-
lização para o Vale do Pa-
raíba, Félix Guisard em 
1913, havia planos iniciais 
que previam a construção 
de uma usina hidrelétrica 
em Natividade da Serra, 
para suprir o abasteci-
mento de energia elétrica 
na região aproveitando as 
corredeiras do rio Parai-
tinga num local conheci-
do como Ponte dos Mi-
neiros. Porém, o início da 
Primeira Guerra Mundial 
em 1914 impediu o em-
barque dos maquinários 
e geradores para o Brasil 
anulando assim o projeto.
Passados 120 anos de sua 
existência, Natividade da 
Serra, sofreu uma enor-
me transformação e foi 
translada para um novo 
local, à aproximadamente 
um quilômetro adiante na 
rodovia que liga a cidade 
à Taubaté. Esta mudan-
ça foi em consequência 
do represamento do rio 
Paraibuna, rio Lourenço 

Velho, rio do Peixe e rio 
Paraitinga, para a constru-
ção da Usina Hidrelétrica 
de Paraibuna formando 
a represa da Companhia 
Energética de São Paulo 
(CESP) devido uma ne-
cessidade de atendimento 
sócio-econômico regional.
O estado procedeu com à 
construção da Represa de 
Paraibuna, inundando qua-
se 200% da área e das edi-
ficações da sede e parte da 
área rural. Na zona rural, 
o represamento das águas 
afetou as terras férteis, eli-
minando grande parte da 
agricultura de subsistência.
Com construção da bar-
ragem de Paraibuna, 
ocorreu a inundação da 
cidade antiga, surgindo a 
nova Natividade da Serra 
fundada 13 de agosto de 
1973 com o lançamen-
to da pedra fundamental 
feita pelo então prefeito 
Otacílio Fernandes da Sil-
va, Padre Higino e Tere-
zinha de Castro Aquino, 
no local onde se ergue a 
igreja matriz da cidade.
O fenômeno da indus-
trialização da “Calha do 
Vale” (Taubaté, Pindamo-
nhangaba e Tremembé) e 
a inundação de algumas 
áreas do município, con-
tribuíram para a emigra-
ção de parte da popula-
ção. Para minimizar os 
prejuízos ocasionados 
pela inundação eliminan-
do suas terras férteis, os 
produtores rurais investi-
ram em grande escala, na 
plantação de eucaliptos.

Alckmin inicia obras do 
novo Hospital Regional 

do Litoral Norte

Localizado no município 
de Caraguatatuba, a unida-
de contará com 186 leitos 
e será referência para toda 
a região do Litoral Norte 
do Estado
A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo ini-
ciou, na segunda, as obras 
do novo Hospital Regio-
nal do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba. A unidade 
integra o programa esta-
dual “Saúde em Ação” e 
terá um investimento de 
quase R$ 200 milhões, en-
tre obras, equipamentos e 
mobiliário, viabilizados 
por meio de uma parceria 
inédita com o BID (Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento).
O processo de licitação das 
obras contou com a parti-
cipação de seis empresas e 
a proposta vencedora foi a 
do Consórcio CDG/Plano-
va, com valor final de R$ 
149 milhões para execu-
ção das obras. Ainda serão 
investidos cerca de R$ 47 
milhões para compra dos 
equipamentos e mobiliá-
rios. O prazo previsto para 
conclusão da obra é 24 
meses.  
O novo hospital presta-
rá atendimento integral e 
humanizado aos pacientes 
em urgência e emergência, 
internações agudas e ci-
rurgias eletivas, de forma 
regionalizada. A unidade 
será totalmente voltada ao 
atendimento gratuito dos 
usuários do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e será 
referência para os muni-

cípios de Caraguatatuba, 
Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela.
Na alta temporada, a re-
gião recebe um acréscimo 
de população flutuante 
cinco vezes maior que a 
local, o que contribui no 
aumento da necessidade 
de assistência hospitalar.
Com uma área construída 
de aproximadamente 25,3 
mil m², a unidade terá seis 
pavimentos e um helipon-
to. Contará com 186 leitos 
operacionais, distribuídos 
em 48 de clínica médica, 
48 de clínica cirúrgica, 25 
de ortopedia e traumatolo-
gia, 25 de neurocirurgia e 
40 leitos de UTI adulto. O 
pronto-socorro será refe-
renciado e especializado 
em casos de média e alta 
complexidade.
A unidade está localizada 
no município de Caragua-
tatuba, próximo ao limi-
te sul com São Sebastião 
junto ao anel viário e de-
verá ser gerenciada por 
uma Organização Social 
de Saúde (OSS), a ser defi-
nida ao final da obra, atra-
vés de processo de convo-
cação pública.
Parceria: Do total a ser in-
vestido por meio do pro-
grama “Saúde em Ação”, 
70% são provenientes do 
empréstimo firmado com 
o BID e 30% são de recur-
sos do tesouro do Estado. 
As regiões que irão rece-
ber os investimentos do 
BID foram escolhidas pela 
Secretaria após um estudo 
que teve como critérios 

questões epidemiológicas 
e necessidades regionais e 
os recursos terão o prazo 
de cinco anos para serem 
concluídos.
Há ainda a previsão de 
outros investimentos no 
litoral Norte e região, para 
construção de sete Caps 
(Centros de Atenção Psi-
cossocial) nos municípios 
de Ilha Bela, Caraguatatu-
ba, São Sebastião e Ubatu-
ba e de quatro novas UBSs 
nas cidades de Ubatuba, 
São Sebastião e Caragua-
tatuba, além da reforma da 
ala psiquiátrica da Santa 
Casa de Caraguatatuba, 
de duas UBS na cidade de 
Ubatuba e do DRS (De-
partamento Regional de 
Saúde) de Taubaté.
“O governo do Estado de 
São Paulo vem buscan-
do, cada vez mais, novas 
parcerias que facilitem o 
financiamento de proje-
tos desenvolvidos com o 
objetivo de ampliar e me-
lhorar o acesso da popu-
lação a serviços de saúde 
modernos, bem equipados 
e próximos de suas resi-
dências”, diz David Uip, 
Secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo.
O secretário destaca que 
a parceria com o BID, 
além de proporcionar 
a construção e reforma  
de unidades de saúde, irá 
permitir a reorganização 
dos fluxos de assistência 
à saúde da população, em 
parceria com os muni-
cípios beneficiados pelo 
programa. 
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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

Estamos nos encaminhando para as próximas eleições. Quem serão os represen-
tantes do povo pelo executivo e legislativo devem ter o mínimo de capacitação. È 
comum candidatos se apresentarem fazendo propostas baseadas naquilo que pode 
convencer ao eleitor que nem sabem se poderão cumprir, sem conhecer as pos-
sibilidades de atendimento do que propõe. O candidato deve ter um passado de 
dedicação ao trabalho social, ter conhecimento básico de como funciona a política 
e saber o que deve e o que pode fazer em benefício da comunidade. Favores pes-
soais não podem ser considerados quando se trata da real finalidade da atribuição 
dos políticos, pois isto já de imediato revela a intenção de agradar um ou outro ao 
invés de proporcionar a todos os cidadãos indistintamente o acesso ao direito em ter 
uma vida de melhor qualidade. Por isso, quando for escolher seu candidato procure 
saber de sua experiência seu conhecimento de política dos deveres e prerrogativas 
que podem ser utilizadas para o exercício como representante do povo. Saiba se o 
candidato tem antecedentes que o habilita, ao exercício do mandato do cargo que 
ele está pleiteando. Quanto ao fato de ser trabalhador e honesto, isto já é dever de 
todo e qualquer cidadão. Conheça também de forma detalhada o propósito e se ele 
sabe das verdadeiras necessidades do município de forma clara e em detalhes, alem 
de por fim se está preparado para o exercício do cargo desejado para que não haja de 
forma inconsciente e inconseqüente cometendo erros por má orientação, até mesmo 
por engano ou quando por não conhecer o assunto se deixa levar por terceiros de 
má fé.

30-31-01 de agosto de 2016

A Festa do Bom Jesus 
de Tremembé já é tra-
dicional e faz parte do 
calendário turístico do 
Estado de São Paulo. Ar-
tistas locais e do cenário 
nacional apresentam-se 
durante os dias da festa.
A Festa apesar de agra-
dar ao público tem tra-
zido vários problemas 
para a cidade pela fal-
ta de infra estrutura de 
atendimento às neces-
sidades dos visitantes.  
Parte do comercio é afeta-
do devido ao fato de terem, 
suas vendas prejudicadas 
em particular daqueles 
que oferecem produtos 
não consumidos ou utili-
zados durante os festejos. 
A segurança tem sido con-
siderada deficiente para 
atender a demanda, visto 
que o evento atrai margi-
nais e delinqüentes que se 
aproveitam e se infiltram 
junto ao público que vem 
prestigiar a festa, segundo 

comerciantes e moradores. 
Os comerciantes e mo-
radores reclamam que a 
festa alem de trazer abor-
recimentos em relação 
à segurança porque nela 
aparecem pessoas desco-
nhecidas da população e 
em meio a estas pessoas 
também vem drogados e 
outros de maus hábitos 
transformando o real in-
tuito da festa religiosa.
Outra reclamação esta re-
lacionada à sujeira e mau 
cheiro espalhados pela ci-
dade por falta de banhei-
ros e educação de alguns 
participantes do evento, 
que não é coibida em fun-
ção de pouco efetivo em 
relação ao tamanho da 
festa e a própria dificul-
dade na fiscalização por 
parte dos responsáveis.
Segundo os comerciantes 
e moradores mais antigos 
de Tremembé a festa do 
Bom Jesus já foi muito boa 
quando era voltada direta-

mente a religião e foi se 
tornando problemática a 
partir da interferência polí-
tica que visa somente o as-
pecto populista, eleitoreiro 
e do interesse material. A 
festa acaba sendo um alto 
negócio em questão de lu-
cros e do apadrinhamento 
de prestadores de servi-
ços que são beneficiados. 
A Festa do Bom Jesus já 
cresceu tanto que não cabe 
mais dentro da cidade e 
não permite uma boa fisca-
lização e controle porque é 
feita de portões abertos, 
o local para realização da 
festa não suporta mais, a 
infra estrutura não atende 
as necessidades básicas, e 
aquilo que poderia causar 
uma boa impressão acon-
tece ao contrario e o que 
se verifica é a falta de or-
ganização, competência, 
sensibilidade e conhe-
cimento para a realiza-
ção do porte da Festa do 
Bom Jesus de Tremembé.

Tremembé vai receber
visitantes e turistas

Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entretanto nos 
meses de abril e outubro movimento turístico diminui muito. Poucos sabem que 
uma das paisagens mais belas apresenta-se justamente no inverno baiano. A Cha-
pada Diamantina compreende as cidades de Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, 
Vale do Capão, Muergê, Palmeiras, Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas 
naturais incompatíveis com a Cachoeira do Mosquito e a Gruta da Paixão, perfeita-
mente combinadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter idéia 
da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 metros. 
O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma linda lagoa. O Poço 
Azul é uma caverna com 16 metros de profundidade com água cristalina para nadar 
e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de Porto Seguro vive o turismo baia-
no, há muito mais para ser explorado, por um preço geralmente baixo, em meio de 
vitorias régias, samambaias d’água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.
***
A luminosidade e os raios emitidos pela telinha, de perto ou de longe, não causam 
danos permanentes aos olhos de ninguém. O máximo que pode acontecer, momen-
taneamente é um cansaço das vistas ou um ressecamento do globo ocular, porque a 
pessoa “vidrada” na programação acaba diminuindo a freqüência das piscadas, Ler 
com pouca luz ou dentro de um carro em movimento pode até causar dor de cabeça, 
tontura e outros desconfortos, mas também não estraga a capacidade da visão.

Humor

Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo, é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo, é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fala uma frase com o verbo 
hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O professor de ciências era muito nervoso. Um dia ele levou para a aula uma pata 
de um pássaro. Apontou para um aluno e perguntou:
- Olhando esta pata de pássaro, responda-me qual é a família, gênero e espécie do 
animal?
- Como é que eu vou saber tudo isso só com uma pata?
- Seu ignorante. Gritou o professor. Você está suspenso!
E pegando uma caneta e papel perguntou ao aluno:
- Qual é seu nome completo?
O menino estendeu a mão para o professor e disse:
- Adivinha?

Mensagens

Por mas inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde 
na arrogância, A humildade ainda é parte mais bela da sabedoria.
***
Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de 
algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas de lado. Perdoar 
ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessaria-
mente se reconciliar, Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. Se o 
que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato sim-
bólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e se o 
orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.
***
Toda satisfação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu con-
tentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mes-
mo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante 
investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase 
de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie os fami-
liares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa 
remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do Sol, esquecendo a sombra e 
brilhando de novo.

Pensamentos, provérbios e citações

O pensamento é escravo da vida e a vida o bobo do tempo.

A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Ser grande é abraçar uma grande causa.

A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Quem ama a vida é amado pela vida.

A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.

Enfrentamos a força física com a nossa força moral.

Só refletimos quando somos confrontados com um problema.

É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.

Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.

Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.

Quando falares que suas palavras sejam melhores que o silêncio.

MISCELÂNEA
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CÉU 
Claude Debussy 
Clair de Lune para piano solo
TERRA 
Heitor Villa-Lobos
Trenzinho do Caipira das Bacanas Bra-
sileiras n. 2 para piano e orquestra
MAR
Dorival Caymmi
É Doce Morrer no Mar
O Bem do Mar
Canção da Partida
Suíte do Pescador
Saudade de Itapoã
Saudade da Bahia
Acalanto
O Vento
O Mar
Oração de Mãe Menininha

DATAS E CIDADES QUE O PROJE-
TO IRÁ CONTEMPLAR:

Capão Bonito 17/08
Semana do Folclore – Centro de Con-
venções
Encontro com o Maestro, 18h – Concer-
to público, 19h Praça Cunha Bueno

Votorantim 18/08
Av. Ver. Newton Vieira Soares, 291 –
Encontro com o Maestro, 19h – Concer-
to público, 20h30
Auditório Municipal

Guararema – Luis Carlos 20/08
Estação Ferroviária – Estr. Mun. Arge-
miro de Souza Melo, 350
Dist. de Luis Carlos, Guararema
Concerto público, 15h30 – Encontro 
com o Maestro, 17h

São Silvestre – Jacareí 21/08
Encerramento Semana da Família – Pa-
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Localizada às margens da 
rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro, a área é pal-
co de pesquisas e também 
de coleta de fósseis; mate-
rial tem dados sobre milha-
res de espécies da fauna e 
flora que habitaram o Vale 
do Paraíba na pré-história
Você sabia? A rodovia 
Floriano Rodrigues Pi-
nheiro, que liga o distrito 
taubateano de Quiririm a 
Campos do Jordão abri-
ga um importante sítio 
paleontológico, mais pre-
cisamente às margens do 
quilômetro 11, próximo à 
entrada da estrada do Poço 
Grande, em Tremembé.
O sítio denominado ‘Ja-
zigo Rodovia Estadual 
Floriano Rodrigues Pi-
nheiro Quilômetro 11’ foi 
descoberto durante o pro-
cesso de construção da 
rodovia, inaugurada no 
ano de 1978, após muitas 
pesquisas de especialistas.
HISTÓRIA: Passado de-

Atletas como Gilsinho, 
André Rocha, André 
Toko e Lorrayne tam-
bém participaram da festa
O revezamento da To-
cha Olímpica em Tauba-
té-SP começou por volta 
das 7h30 da manhã dessa 
quarta-feira, com bandas 
e alguns cartazes de pro-
testo. Mas foi das mãos do 
Pulinho, filho do grande 
atleta João do Pulo, que o 

Com patrocínio da fibria, 
o projeto brasil plural iii 
apresentará, em agosto, 
concertos públicos e didá-
ticos com entrada franca 
 O Céu, a Terra e o 
Mar, fontes de inspira-
ção dos compositores 
Claude Debussy, Heitor  
Villa-Lobos e Dorival 
Caymmi, são a temática 
dos espetáculos musicais 
do projeto Brasil Plural III 
que promove um diálogo 
entre a cultura erudita e a 
cultura popular para reve-
lar ao público as conexões 
da música com a natureza.
“É neste espírito de “Mú-
sica e Natureza em Con-
certo” que o projeto Bra-
sil Plural III realizará 20 
apresentações em 10 ci-
dades visitadas pela turnê. 
10 Concertos em locais 
históricos com entrada 
franca para o grande pú-
blico e 10 concertos di-
dáticos - encontro com 
maestro - voltados para 
estudantes de cada cida-
de visitada pelo projeto” 

sapercebido por muitos 
viajantes, que desconhe-
cem sua existência, o sí-
tio é compreendido por 
um barranco de 5 metros 
de altura (a partir do ní-
vel da estrada), por 100 
metros de comprimento 
parcialmente coberto por 
vegetação secundária. A 
abertura do local situado 
à margem esquerda da ro-
dovia deixou exposto sedi-
mentos da bacia de Taubaté.
Hoje, pesquisadores uni-
versitários fazem estudos 
na área, que preserva res-
quícios de como era a re-
gião há milhões de anos. 
Desde 1993 é feita a coleta 
de fósseis pela Universida-
de de Guarulhos e, a partir 
de 1996, também pela Uni-
versidade de São Paulo.
As coletas trazem evi-
dências de milhares de 
espécies da fauna e flora 
que existiram e habita-
ram na pré-história a re-
gião do Vale do Paraíba.

revezamento se iniciou e  
seguiu com Bruna Karoli-
ne, moradora de Quiririm 
que representou  recebeu o 
fogo olímpico e conduziu 
por 200 metros carregan-
do a tocha representando 
o torcedor olímpico de 
Taubaté e do distrito de  
Q u i r i r i m .
Além de Bruna, André 
Toko, atleta do Handebol 
de Taubaté e morador do 

“...A interação de Marcelo 
Bratke com estes jovens 
músicos deu vida nova à 
obra de Villa-Lobos...”
(The New York Times)
B r a s i l e i r o  
radicado em Londres, o pia-
nista Marcelo Bratke tem 
se apresentado frequente-
mente nas mais prestigia-
das salas de concerto do 
mundo: Carnegie Hall em  
Nova York, o Festival 
de Salzburg, o Queen 
Elizabeth Hall em Lon-
dres e o Suntory Hall 
em Tóquio, entre outros.
Recentemente aclamado 
pela critica internacional  
por sua interpretação de 
Villa-Lobos no Carnegie 
Hall, Bratke está à fren-
te do projeto Villa-Lo-
bos Global pelo qual foi 
premiado em Londres 
com o 14th Brazilian In-
ternational Press Award.
A Camerata Brasil é um 
programa sociocultural 
profissionalizante criado 
por Marcelo Bratke em 
2007 que realizou mais 

RESTRITO: Para quem 
deseja visitar o local um 
aviso: o acesso à área do 
sítio só é permitido me-
diante autorização da SBP 
(Sociedade Brasileira de 
Paleontologia), do DNPM 
(Departamento Nacional 
de Produção Mineral) e 
sob orientação das Uni-
versidades envolvidas na 
pesquisa desse jazigo.
Sítio é patrimô-
nio, diz pesquisa
O barranco, que compre-
ende o sítio paleontoló-
gico ‘Jazigo do Quilô-
metro 11’ guarda muitas 
informações sobre nossa 
região a milhões de anos 
atrás, afirmam pesqui-
sadores da Universida-
de de Guarulhos e da  
Universidade de São 
Paulo. Segundo os pes-
quisadores, “o local re-
presenta um patrimônio 
científico para a humani-
dade pelo seu potencial 
informativo histórico”.

bairro Bonfim, também 
conduziu a Tocha Olím-
pica. O percurso da Tocha 
que se iniciou no bairro  
Independência, cortou 
o centro da cidade e se 
encerrou no parque do 
SEDES, no bairro Jd. 
Ana Rosa, onde se des-
pediu de Taubaté rumo 
ao Rio de Janeiro, pas-
sando antes por São Luiz 
do Paraitinga e Ubatuba.

de 300 apresentações no 
Brasil e no exterior. Um 
projeto endossado por 
importantes instituições 
nacionais e internacionais 
como o Ministério das 
Relações Exteriores,  o 
Arts Council of England, 
o The New York Times, a 
Rede Globo de Televisão 
e a BBC de Londres, entre 
outras. O projeto busca  o 
desenvolvimento pessoal 
e artísticode jovens estu-
dantes de música oriundos 
de áreas desfavorecidas 
da sociedade brasileira,  
integrando-os a jo-
vens músicos em fase 
de profissionalização 
através de apresenta-
ções públicas e didáticas  
respeitando e valori-
zando o ser humano 
através da arte e desen-
volvendo potenciais.  
“Acredito que o intercâm-
bio cultural criado através 
desta integração viabiliza 
a inserção destes jovens no 
mercado musical nacional 
e internacional” diz Bratke.

Área em Tremembé esconde 
tesouro arqueológico

Chama Olímpica
passa por Taubaté

Renomado pianista
internacional 

Marcelo Bratke e sua
camerata brasil fazem turnê 

visitando 10 cidades do
estado de são paulo

Caraguá a Gosto movimenta 
setor gastronômico 

Após as férias de julho, 
período em que foi regis-
trado um aumento na mo-
vimentação turística da 
cidade, o Governo Muni-
cipal, por meio da Secre-
taria de Turismo e seus 
diversos parceiros, aposta 
no Caraguá a Gosto como 
um estímulo à economia 
na baixa temporada e uma 
opção de lazer para mora-
dores.
 De acordo com o Secre-
tário Municipal de Tu-
rismo, André Procópio, 
a continuidade do evento 
incentiva o aprimoramen-
to dos serviços gastronô-

micos na cidade, valori-
za o setor e atrai turistas 
neste período de baixa 
temporada. “O Caraguá a  
Gosto se fortalece a cada 
ano, graças à maior par-
ticipação e envolvimento 
do setor comercial e ou-
tros parceiros, estimula o 
profissionalismo das di-
versas áreas envolvidas na 
organização do evento”, 
comentou.
O evento será realizado 
no período de 1º de agos-
to a 4 de setembro. Este 
ano, 30 estabelecimen-
tos, entre restaurantes,  
quiosques, pizzarias e ba-

res concorrem a prêmios 
de Melhores em: Sabor da 
Praia, à La Carte, Comida 
de Boteco e Melhor Pizza, 
com pratos criados espe-
cialmente para o Festival.
Os critérios para a avalia-
ção dos pratos são a cria-
tividade, o sabor, a apre-
sentação e o ambiente.  
A inovação este ano foi 
a categoria Sabor da 
Praia. Ao saborear o pra-
to, o público atribuirá  
notas de 5 a 10 e a partir da 
melhor média obtida nos 4 
quesitos, serão premiados 
um estabelecimento e um 
chef de cada categoria.

róquia São Silvestre
Rua Benedita Miragaia Tolosa, 05 – Vila 
Garcia
Encontro com o Maestro, 19h30 – Con-
certo público, 20h30

Paraibuna 23/08
Festa de Folclore – Igreja Matriz
Praça Monsenhor Ernesto Almírio Aran-
tes, 64
Encontro com o Maestro, 19h – Concer-
to público, 20h

Redenção da Serra 25/08
Aniversário da Cidade – Igreja Matriz
Encontro com o Maestro, 17h– Concer-
to público, 18h
Av. 10 de Fevereiro s/n

Jacareí 26/08
EducaMais Jacareí – Sala Ariano Suas-
suna
Av. Engenheiro Davi Monteiro Lino, 
595
Encontro com o Maestro, 19h – Concer-
to público, 20h30

São Luiz de Paraitinga 27/08
Encontro com o Maestro, 16h – Concer-
to público, 17h30
Coreto da Praça Central
Praça Dr. Oswaldo Cruz

Queluz 28/08
Paróquia São João Batista
Pça Pe. Francisco Chagas Lima, 300
Encontro com o Maestro, 16h30 – Con-
certo público, 20h

Santa Branca 31/08
Igreja Matriz – Paróquia Santa Branca
Encontro com o Maestro, 17h – Concer-
to público, 18h
Pça Ajudante Braga, 126

PROGRAMA DO PROJETO BRASIL PLURAL III

Vagas no PAT de Caraguá
 Veja as vagas do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
 Auxiliar de en-
fermagem, Cabeleireiro, 
Caseiro (sitio), Chapeiro, 
Confeiteiro, Cozinheiro 
de restaurante, Cozinheiro 
geral, Esteticista, Garçom, 

Governanta de hotelaria, 
Instrutor de academia, 
Manicure, Massagista, 
Mecânico de automóvel, 
Mecânico de refrigeração, 
Misturador de fios de fi-
bras de vidro, Motorista de 
automóveis, Nutricionista, 
Padeiro, Pintor de veícu-
los (reparação), Pizzaiolo, 
Técnico de manutenção 
eletrônica.
 As vagas possuem 
perfis específicos com re-

lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de encami-
nhamentos, ou ainda, em 
caso de encerramento pe-
los empregadores que as 
disponibilizaram.
 O PAT está locali-
zado na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O telefone 
é (12) 3882-5211.
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Matinal Fecha
para reforma

Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Julho Agosto de 2016

1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
3. Bar do Danilo
4. Curso de Inglês Particular Professora Renata Amaral  (0xx12) 3674-1505 e 
99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
5. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID*: 85330
6. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1664 – TREMEMBÉ e (0xx12) 
3624-2649 e-mail: analurscruz@ig.com.br
7. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
8. Escola de Natação Golfinho (0xx12) 3672-2066
9. Ferro Velho Tremembé (0xx12) 3674-2169
10.  +K-Britos Lanches (0xx12) 98330-3482
11. O Butico (0xx12) 3674-2343
12. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
13. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-9896
14. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
15. Restaurante Gamela (0xx12) 3672-1020 
16. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
17. Serralheria Tremembé – DESDE 1984 (0xx12) 3672-1660
18. Planecon Contabilidade (0xx12) 3674-1404
19. Barbearia 26 de Novembro
20. Vereador Sílvio Monteiro (0xx12) 99737-5771
21. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
22. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172

Informamos a todos os nossos amigos e clientes que, por mo-
tivo de reformas para  melhor atendê-los, estaremos fechados 

no período de 01/08 a 02/09/2016.

Durante esse período, encomendas de boloes, tortas e salga-
dos podem ser feitos através dos telefones ou WhatsApp:

(12) 3666-1909 / (12) 99614-4464
(12) 99792-4361 / (12) 99639-3367

 
Desde já, pedimos desculpas pelo inconveniente e agradece-

mos a compreensão.

Família Matinal

O surgimento de São Bento 
do Sapucaí, primeiramen-
te batizada Terras Altas do 
Sapucaí, foi impulsionado 
pelo bandeirismo e a mine-
ração. Acreditava-se que a 
região ocultava uma grande 
oportunidade para a extração 
de ouro, o que foi o princi-
pal atrativo para a vinda dos 
sertanistas da região, dentre 
eles, Gaspar Vaz da Cunha, o 
Oyaguara, um dos primeiros 
a chegar às serranias do alto 
da Mantiqueira, juntamen-
te com outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo fér-
til e o clima temperado que a 
região propiciava, Oyaguara 
passou a convidar pessoas de 
São Paulo e Minas Gerais para 
se estabelecerem ali e assim 
deu-se início ao povoamento.
Aos poucos, com o declínio 
da exploração do ouro, os 
desbravadores foram perce-

São Bento do Sapucaí
aniversaria

dia 16 de agosto

bendo a riqueza do solo das 
Terras Altas do Sapucaí. As-
sim, o cultivo do fumo, da 
cana-de-açúcar e do café foi 
dando espaço ao crescimen-
to do lugarejo que, após ter 
sido elevado à categoria de 
Freguesia, no ano de 1832, 
passou à Vila, em 1858, e 
quase uma década depois, 
tornou-se Cidade pela Lei nº 
48, passando a ser Estância 
Climática em 26 de janeiro 
de 1976. São Bento do Sa-
pucaí ilustra ainda em sua 
história um papel importante 
na Revolução Constitucional 
de 1932, tendo sido palco 
de combates travados entre 
paulistas e mineiros. O esta-
do de Minas Gerais decidiu 
na época, no último minuto, 
se aliar a Getúlio Vargas e 
permitiu que seu território, 
o qual faz divisa com São 
Paulo ao sul e ao oeste, fos-

se usado pelas tropas fede-
rais de Vargas no combate 
aos paulistas. O Museu da 
Revolução de 1932, inaugu-
rado em 2004, foi instalado 
em uma casa construída em
pau-a-pique, que fica em 
cima de uma trincheira ori-
ginal da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, no 
Morro do Quilombo, em 
SBS. Ele conta a história do 
lugar e tem um acervo que 
traz  fotos, objetos e armas 
da Revolução de 32, encon-
trados na região. Nas pági-
nas atuais de sua história, 
SBS encontra no cultivo da 
banana e na pecuária os seus
carros-chefes para a eco-
nomia local. Porém, o 
turismo tem se apresen-
tado como um grande
aliado da cidade, a qual 
tem muito a oferecer aos 
turistas que a visitam.

25 de Agosto
Anversário de

Redenção da Serra

História: Uma pequena cida-
de localizada no interior do 
estado de São Paulo, rodeada 
por montanhas e banhada por 
um imenso reservatório, com 
o clima a menos, se tornou 
fato marcante na história do 
Brasil. Redenção da Serra é 
um município típico de in-
terior, uma área de 309 km², 
com 3.873 mil habitantes se-
gundo o censo realizado pelo 
IBGE em 2010. Teve seu 
ponto de partida no início do 
século XIX, quando ocorreu 
o esgotamento do ouro no 
estado de Minas Gerais e a 
econômia se deslocou para 
o Vale do Paraíba com a ex-
pansão cafeeira, o que pro-
porcionou o aparecimento 
de novos núcleos de povoa-
mento. O capitão-mor Fran-
cisco Ferraz de Araújo, sua 
esposa Francisca Galvão de 
França e um grupo de escra-
vos foram incumbidos pelo 
governador da Província de 
São Paulo para desbravar no-

vas terras. Quando o grupo 
chegou a nove quilômetros 
do Rio Paraitinga um dos es-
cravos faleceu, e neste local 
foi construída uma cruz de 
madeira. A qual mais tarde 
surgiu uma capela e ao seu 
redor um povoado que foi 
nomeado de Paiolinho, nome 
originário das plantações de 
linho que havia no local, e 
essas fibras eram guardadas 
em um paiol (paiol+linho). 
O lugarejo foi crescendo e 
se desenvolvendo devido à 
produção de café, e no dia 
24 de março de 1860 foi ele-
vado à categoria de Paz se-
gundo a Lei Provincial nº 3. 
Após 17 anos com a expan-
são agrícola levou Paiolinho 
à categoria de Município 
com o nome de Redempção, 
segundo a Lei Provincial nº 
33, de 8 de maio de 1877.  
Redempção passou de existir 
e recebeu o nome de Reden-
ção da Serra devido a ser a 
primeira cidade do estado 

de São Paulo a fazer a abo-
lição da escravidão antes do 
dia 13 de maio de 1888, que 
foi sancionada a Lei Áurea 
(Lei Imperial nº 3. 353). O 
acontecimento foi noticia-
do pelo jornal Diário Pau-
lista de Taubaté na edição 
de 17 de fevereiro de 1888. 
“O movimento libertador 
caminha veloz no norte de 
São Paulo, fazendo-nos crer 
que, em prazo muito curto 
esta grande zona terá repe-
lido os últimos fragmentos 
da nefasta escravidão que 
ainda tolhem, ainda compri-
mem a sua artéria de vida, 
privando- nos de sorver, 
desde já, em longos tragos, 
o nosso ambiente salutar da 
liberdade. A libérrima Villa 
de Redempção, filiada ao 
nosso município pelos tra-
ços de origem e parentesco, 
acaba gloriosamente de jus-
tificar o seu título official, 
constituindo livre todo o 
seu território urbano e rural.
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