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Cafee Literário
Sabores e Arte
em Tremembé

Em em santo António 
dó pinhal e distribuição

de presentes

A centenária e histórica 
Estância Turística de Tre-
membé, localizada no Vale 
do Paraíba, estado de São 
Paulo tem atrativos como 
o próprio Rio Paraíba do 
Sul, além do turismo reli-
gioso de fieis que acorrem 
à romaria em homenagem 
ao padroeiro Senhor Bom 
Jesus de Tremembé, reali-
zada anualmente entre os 
últimos dias de julho e os 
primeiros dias de agosto.
E há alguns meses a cida-
de ganhou o Cafee Literá-
rio, lugar acolhedor, cheio 
de charme e tranquilidade, 
onde se pode degustar um 
bom café, ler um livro ou 
mesmo jogar conversa 
fora com amigos, enquan-
to se prova uma das muitas 
iguarias que oferece.
O que durante muito tem-
po foi sonho e vontade de 
empreender se tornou rea-
lidade. Inaugurado no dia 
seis de maio de 2017, o 
Cafee Literário, cujo pro-
jeto foi cuidadosamente 
planejado e executado nos 
mínimos detalhes, nasceu 
a partir da determinação 
da empresária Rosemeire 
Silvério, que contou com 
apoio total de sua família.
O “Cafee” não é apenas 
um local onde se vende 
café e lanches. Além de 
dois dedos de prosa com 
a simpática proprietária, 
oferece uma minibiblio-
teca com obras de autores 
conhecidos, clássicos da 
literatura nacional e mun-
dial, além de outros desco-
nhecidos do grande públi-
co, mas que pela qualidade 
merecem estar em suas es-
tantes.
Os livros que compõem 
o acervo, em sua grande 

Naelly Bettin a represen-
tante de Tremembé no 
concurso Miss Regional 
Infanto-Juvenil conta so-
bre seus desfiles e de como 
se sente com o encerra-
mento do ano. “Nos últi-
mos dias desfilei em Lore-
na e São José dos Campos, 
foi muito agradável e es-
tou muito grata por cada 
oportunidade que esse ano 
me trouxe, pretendo conti-
nuar desfilando no próxi-
mo ano e desejo que agora 
tenhamos um encerramen-
to de ano com muita feli-
cidade e paz para todos. 
Minha agenda de desfiles 
em 2017 já foi cumprida, 
agora irei curtir a família e 
ano que vem tem mais!”. 
Conta a modelo em entre-
vista para A Gazeta.

Em Santo Antônio do Pi-
nhal no dia 23 de dezem-
bro as 20:30 na praça da 
rodoviária vai ser a parada 

maioria foram doados por 
clientes que ficaram en-
tusiasmados com a possi-
bilidade de se difundir o 
hábito da leitura entre os 
frequentadores do local. E 
é esse o grande objetivo do 
Cafee Literário: promover 
arte e propagar cultura, ao 
lado de sabores especiais.
Lá também existe uma pe-
quena galeria de arte, onde 
com certa frequência são 
realizadas exposições de 
artes visuais. No momen-
to, estão expostas obras do 
artista Lucas Campos da 
Costa, que produz obras 
de altíssima qualidade, à 
venda no local.
Desde a inauguração, afir-
ma Rosemeire Silvério, 
“muita alegria e satisfação 
em ver o meu espaço co-
tidianamente frequentado 
por executivos, casais, fa-
mílias, jovens e até aque-
las senhorinhas, amigas 
de longa data, que ao fim 
da tarde vêm tomar um 
delicioso cafezinho e ver 
a tarde se ir, sempre com 

uma boa conversa”. Re-
centemente recebeu a vi-
sita ilustre do Chef André 
Aquino e da doceira gour-
met Raquel Ribeiro, que 
aprovaram e recomendam 
o local.
O Café Literário oferece 
além dos cafés especiais 
100% Arábica, bolos fi-
nos, doces gourmet, sucos 
de diversos sabores, sal-
gados de alta qualidade e 
incluiu no cardápio a de-
liciosa e refrescante Soda 
Italiana.
Rosemeire Silvério reside 
em Tremembé, é barista 
com formação em cursos 
específicos no “Museo 
do Café” em Santos, SP. 
“Comecei com um sonho 
pequeno, mas acima de 
tudo coloco muito carinho 
e amor no que faço”.  Ro-
semeire aproveita o espa-
ço e agradece aos amigos 
clientes que frequentam 
a casa e convida àqueles 
quem não conhecem o 
Cafee Literário para que 
que venham e tragam seus 
amigos. “Será muito bem 
recebido”.
No acolhedor Cafee Lite-
rário, arte, cultura e mui-
tos, muitos sabores. Brin-
demos!
SERVIÇO: - CAFEE LI-
TERÁRIO
- Avenida Sete de Setem-
bro, 373 – Centro
Tremembé – SP
- Aberto de segunda à sá-
bado, das 09:00 às 18:30h.
- Contato: (12) 98171-
9964
Paulo Rolim
Jornalista / Produtor Cêni-
co 
Terra Goya Comunicação 
(62) 9.8138-7692
(62) 9.9521-0399

de natal com a participa-
ção da mamãe noel Maria 
Aparecida, que vai entre-
gar presentes e doces a 

crianças que mandaram 
suas cartinhas para o papai 
noel.
Participem!
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Miscelânea
Curiosidades

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refres-
cante, depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os múscu-
los e previne câimbras, além de combater o stress e o desgaste físico. A forma 
mais recomendada de consumo do açaí é em vitaminas. Pode ser com banana 
e laranja, com morango picado, com melancia e mel ou com guaraná. Em 
todas as vitaminas, o ideal é adicionar água e bater no liquidificador. Se for 
adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a vitamina, ela deve 
ser consumida imediatamente.

***

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mu-
dando o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com 
isso. O homem também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o 
aquecimento global está acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa 
das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da metade do Século 21, 
será impossível viver nos continentes que atualmente são habitados e a po-
pulação migrará para os pólos. Porém, os pólos também estão sendo afetados 
pelo aquecimento global e poderá deixar de existir. O habitat, porém, não é o 
único problema que o ser humano vai enfrentar. Com o aquecimento, a agri-
cultura e a pecuária serão cada vez mais escassas, matando muitos humanos 
de fome antes que o final do século chegue. Apesar de catastrófica, muitos 
cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela mudança imediata de há-
bitos dos homens.

Humor
Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras em 
apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!

***

Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, diz 
para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso tenho 
que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que eu 
te dei hoje?

***

A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não atin-
gir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A 
humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os homens ca-
minharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os ho-
mens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se 
abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem 
quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam perdoar. São muitos 
os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens perceberam que 
a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a ilu-
minar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.

***

Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o 
ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a 
alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se 
e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças 
com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fantasias e nos devolvem 
para a realidade concreta são úteis. Necessárias para os que se esquecem de 
que nascer é difícil e que aprender acrescer não é fácil. Ninguém veio para 
este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave é a água donde a correnteza é profunda.
A humildade é o esforço do amor.
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EXPEDIENTE
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.

EDITORIAL
A diferença entre o medicamento e o veneno

O medicamento deve ser usado de acordo exatamente a combater a doença diag-
nosticada. A dose do medicamento deve ser prescrita de forma correta, ou seja não 
pode ser menor porque a medicação poderá não fazer o efeito desejado e também 
não maior porque ai sim poderá causar grandes danos à saúde podendo inclusive até 
causar a morte. Portanto da mesma forma que o medicamento pode curar também 
poderá matar funcionando como veneno, dependendo da dose aplicada. Por outro 
lado a bem da verdade não existe mar que não seja formado por inúmeras gotículas 
de água, assim como a praia sem a soma de infinitos grãos de areia. Isto é um pre-
âmbulo explicativo. Seguindo, para sanar os problemas sociais há de se fazer um 
bom diagnóstico para conclusão e que sejam tomadas medidas de combate a estes 
problemas. 
Porque a sociedade passa por grande crise. Pode-se dizer que problemas sociais 
afetam a convivência entre as pessoas. A incerteza, a injustiça, a insegurança, o 
imediatismo a indiferença, a intolerância, a discriminação, a prepotência, a falta de 
solidariedade, tudo isso causa o descrédito entre as pessoas e as instituições. 
Como reconstruir  esta sociedade.,
Remédio:
Através de uma nova mentalidade e cultura que deve ser restabelecida. Uma cultura 
construída tendo como base as virtudes e tendo como referencia a honra, a hones-
tidade, o  carinho, o respeito, a preocupação  e amor ao próximo, a simplicidade.
Uma nova mentalidade e cultura criara bons médicos, bons policiais, bons advo-
gados, enfim todas as profissões, e daí os homens poderão ser felizes consequente-
mente a paz voltará a reinar na sociedsade.

Taubaté reduz casos de 
dengue na primavera

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té mostra que o envolvi-
mento da população nas 
ações de prevenção ao 
mosquito Aedes aegypti 
foi importante para manter 
um número reduzido de 
casos de dengue durante a 
primavera. Desde o início 
da estação, em 22 de se-
tembro, até agora, foram 
registrados 11 novos casos 
no município.
Apesar disto, o alerta per-
manece e a conscientiza-
ção deve ser reforçada no 
verão, que começa no dia 
21 de dezembro. Essa é a 
estação considerada mais 
crítica para a proliferação 
de focos do mosquito, res-
ponsável pela transmissão 
da dengue, zika e chikun-
gunya. O CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté orienta a popu-
lação que for viajar para 
as festas de Natal e Ano 
Novo e para a temporada 

de férias a adotar alguns 
cuidados que farão a dife-
rença no combate ao mos-
quito.
Antes de deixar seu imó-
vel para seguir viagem, o 
morador deve verificar se 
não está abandonando re-
cipientes que possam acu-
mular água e servir como 
criadouro para as larvas do 
mosquito.
É recomendado prestar 
atenção em espaços que 
nem sempre são lembra-
dos, como bromélias, ocos 
de árvores, ralos e coleto-
res de água da geladeira 
ou do ar condicionado. As 
calhas devem estar limpas. 
Entulho, pneus, garrafas e 
demais objetos do quintal 
devem ser guardados em 
locais fechados. Também 
é bom fechar a tampa dos 
vasos sanitários e verificar 
se a caixa d´água está tam-
pada. Piscinas precisam 
ser tratadas com cloro e 
tampadas.

No caso de quem for alu-
gar uma casa para a tem-
porada, é importante uma 
vistoria cuidadosa no 
imóvel logo ao chegar. A 
checagem inclui vasos, 
baldes, piscinas, vasos sa-
nitários, tanques, garrafas 
e qualquer objeto que pos-
sa juntar água.
A prefeitura reforça a ne-
cessidade de conscientiza-
ção da população, já que 
cabe às famílias o combate 
aos criadouros. De janei-
ro até agora são 67 casos 
confirmados de dengue, 1 
caso confirmado de zika 
e 5 casos confirmados de 
chikungunya. No mesmo 
período do ano passado 
foram registrados 3.307 
casos confirmados de den-
gue, 3 casos confirmados 
de zika e 8 casos confirma-
dos de chikungunya.
 Denúncias sobre criadou-
ros em potencial devem 
ser feitas ao CAS pelo te-
lefone 3635-4091.
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1. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674 
2. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1664 - TREMEMBÉ e (0xx12) 
3624-7361 TAUBATÉ e-mail: analurscuz@ig.com.br
3. + 1 Kbrito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
4. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
5. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
6. FJP Assessoria Contábil (Patrícia) (0xx12) 3674-2649 (0xx12) 3674-1725
7. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
8. Curso de Inglês Particular “Professora Renata Amaral (0xx12) 3674-1505 e 
99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
9. Planecon Contabilidade Planejada (André Costa) - TREMEMBÉ:  Rua Ismael 
Dias da Silva, nº 345 - Centro (0xx12) 3674 -1404 Taubaté: Rua Sacramento nº 57 
- Sobre Loja Taubaté (0xx12) 3633-1404
10.  Ferro Velho Tremembé (0xx12) 3674-2169
11.  Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
12.  Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-8330
13.  Barbearia 26 de Novembro – com dois locais no mesmo endereço
14.  Poste Padrão Energia Comercial LTDA.  E-mail: vendasenergiza@bol.com.br 
(0xx12) 3672-3603 97406-9778 ID.: 35*19*1847 Rua Ismael Dias da Silva nº 462 
- Centro - Tremembé - SP
NÓS FAZEMOS ATUALIZAÇÕES DE SEU NOTEBOOK E COMPUTADOR DE 

MESA DE SEUS PROGRAMAS EM USO E SISTEMAS OPERACIONAIS. 
TRATAR COM PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

NÓS DESEJAMOS À TODOS OS CLIENTES E AMIGOS UM FELIZ E UM PRÓSPERO 
2018. “COLUNA HUMOR DO PEDRÃO”

Patrocinadores culturais da
Coluna Humor do Pedrão

para a edição de Dezembro
e Janeiro de 2018

15º Chá de Maria na Basílica 
Bom Jesus de Tremembé

Aconteceu no domingo 
17/12/2017 as 15:00 o 
15º Chá de Maria no Sa-
lão de Eventos da Basílica 
Bom Jesus de Tremembé. 
Muitas famílias, inclusive 
mães passaram pelo even-
to para doar roupas para 
as mães gravidas carentes 
que irão dar a luz aos seus 
filhos além de alimentos 
especiais e fraudas para os 
recém nascidos e além de 
doações, muitos presentes 
estavam ali para ser en-
tregues além das doações 
para as famílias carentes 
atendidas por toda a cida-
de de Tremembé. Presen-
tes que estiveram no even-
to tiveram que se deliciar 

com os comis e bebis e 
além do tradicional bolo 
do chá de bebê de Maria 
que é promovido desde o 
ano de 2004. Rose orga-
nizadora do evento disse 
que: O PADRE teve ini-
ciativa convidar a comu-
nidade para trabalhar com 
as grávidas para fazer este 
ato de comunitário de cari-
dade nessa época de natal. 
Comunidades dos Bairros: 
Berizal, Kanegae, Flor do 
Campo, Retiro Feliz são 
atendidas pela doações de 
alimentos, roupas e prin-
cipalmente, alimentos e 
roupas especiais para as 
gravidas residentes nes-
ses locais em Tremembé. 

Rose manda uma mensa-
gem  dizendo que: Domin-
go é o dia da alegria e que 
as futuras mães possam 
ser agraciadas com o amor 
e acolhida do berço da fa-
mília de Nazaré. Dentro 
do evento, peças de arte-
sanatos e toalhas de me-
sas são vendidas pela Srª 
Ofélia para manter os tra-
balhos da Festa do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé 
de agosto.  Nossa Senhora 
Grávida ao fundo do vídeo 
representa o amor mu-
tuo e o Filho de Deus no 
meio de nós – disse Rose 
– organizadora do evento. 
De Tremembé: Pedrão Si-
mões

Pinda vai ganhar uma
quadra de Futebol Society 

pública

Pindamonhangaba recebe-
rá, em 2018, uma quadra 
de Futebol Society. A no-
vidade foi oficializada na 
última quinta-feira (14), 
na cerimônia de assinatura 
do convênio do Programa 
100% Esporte para Todos, 
celebrado entre o Governo 
do Estado de São Paulo e 
as 100 cidades contempla-
das, entre elas, Pindamo-
nhangaba. A futura quadra 
de Futebol Society con-
templada pelo convênio 
será construída no CEU 
das Artes, Vale das Acá-
cias, em Moreira César, 
área que atendia todos os 
requisitos do Programa e 
indicada no Plano de Tra-
balho, redigido na candi-
datura de Pindamonhan-
gaba. Na cerimônia, Pinda 
foi representada pelo pre-
feito Isael Domingues, o 
secretário de Esportes e 
Lazer, prof. Everton Chi-
naqui, acompanhados do 
Deputado Estadual, André 

do Prado. O evento teve 
à frente o governador do 
Estado de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin e o vice-go-
vernador Márcio França.  
O Programa 100% Espor-
te para Todos foi instituído 
pela Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude do Es-
tado de São Paulo, através 
da Resolução nº 009, de 
20 de março de 2017, que 
visava selecionar propo-
situras para a celebração 
de Termo de Cooperação 
Técnica entre a Secreta-
ria do Estado (SELJ) e as 
prefeituras paulistas inte-
ressadas na adesão ao Pro-
grama. Cada município re-
digiu a proposta com Plano 
de Trabalho, apresentação 
documental e indicou dis-
ponibilidade de terreno 
que atendesse as especifi-
cações mínimas previstas 
no Manual do Programa, 
para a implantação de uma 
Pista de Skate ou uma qua-
dra de Futebol Society.

A inscrição das proposi-
turas foi em abril, pesso-
almente, na Secretaria em 
São Paulo, e Pinda rece-
beu, na última semana, 
a confirmação de que foi 
contemplada com a qua-
dra de Futebol Society. O 
Plano de Trabalho foi redi-
gido em conjunto pela Se-
cretaria de Esportes, Infra-
estrutura e Planejamento, 
com revisão do Gabinete 
e Departamento de Con-
vênios e taxas pagas pela 
Secretaria de Finanças.
O prefeito Isael Domin-
gues reconhece e agradece 
o empenho de todos pela 
candidatura de Pinda ao 
Programa. “Quero muito 
agradecer aos gestores e 
servidores envolvidos na 
candidatura de Pinda, por 
mais essa conquista. Foi 
uma grande oportunida-
de de trazer investimento 
para Pindamonhangaba e 
fiquei muito feliz por tudo 
ter dado certo”, afirmou.

Taubaté abre inscrições 
para corte de Momo do 

Carnaval 2018

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté con-
voca os interessados em 
compor a Corte de Momo 
do Carnaval 2018 a se ins-
creverem, gratuitamente, 
até o dia 19 de janeiro.
As inscrições podem ser 
feitas das 8h às 12h e das 
13h às 17h no Centro Cul-
tural Toninho Mendes.
A Corte é composta pelos 
personagens: Rei Momo, 
Rainha, Primeira Princesa 
e Segunda Princesa. Os 10 
primeiros homens e as 15 
primeiras mulheres inscri-
tas participarão da vota-
ção, que acontecerá no dia 

27 de janeiro, na Avenida 
do Povo.
No momento da inscrição, 
o candidato deve ter em 
mãos uma cópia do RG 
e do CPF, cópia do com-
provante de residência em 
nome do candidato ou de 
seus pais, cópia do INSS ou 
PIS ou Pasep ou NIT. De-
vem ser apresentados da-
dos bancários e em caso de 
representação em alguma  
Agremiação Carnavales-
ca do município deverá 
ser trazida uma declara-
ção original assinada por 
membro da diretoria auto-
rizando a participação no 

concurso.
O edital comple-
to está disponível no  
portal www.taubate.sp.
gov.br, na aba licitações, 
concursos.
Mais informações pelo te-
lefone 3621-6040.
SERVIÇO: Inscrições para 
eleição da Corte de Momo 
do Carnaval 2018
Local: Centro Cultural To-
ninho Mendes
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, nº 01 – Centro
Dia: até 19 de janeiro de 
2018 (sexta-feira)
Hora: das 8h às 12h e das 
13h às 17h
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Rádio Metropolitana e Lúcio 
Varejão promovem parada de 

Natal em Tremembé

Tremembé- SP: Sábado 
dia 09/12/2017 as 21:00 
hrs, houve a Parada de Na-
tal 2017 organizada pela 
Rádio Metropolitana de 
Taubaté e Orozimbo (Lú-
cio Varejão da Silva) em 
carreata pelas ruas de Tre-
membé.  Público recorde 
das 13 edições do Ilumina-
tal e 11 delas com a parada 
de Natal da rádio. Famí-
lias esperavam a beira da 
Avenida Trancredo Neves 
a chegada do bom velhi-
nho. Além de do Papai 
Noel, Personagens Infan-
tis como Mickey, Frozen 
e Soldadinho de Chumbo 
estiveram presentes em 
seus carros alegóricos. 

A parada esteve concen-
trada antes as 20:00 da 
noite na Quadra Coberta 
no Jardim dos Eucalip-
tos para dar seus últimos 
detalhes antes do evento.  
Crianças, Pais, Mães, Avós 
e famílias se emocionaram 
com a chegada o ilustre vi-
sitante percorrendo as ruas 
laterais da Praça Geraldo 
Costa até chegar na antiga 
Estação Ferroviária Palco 
do Iluminatal. Ao chegar 
lá o Papai Noel desejou 
a todos os presentes um 
feliz natal e um próspero 
2018 a todos e em segui-
da foi até a sua casinha 
para ouvir o pedido de 
presente das crianças. Ne-

nhum incidente ocorreu, 
tudo correu com ordem 
e com o belo trabalho de 
segurança da Polícia Mi-
litar e do Departamento 
de Transito da Prefeitura.  
Além de ser promovido 
pela Rádio Metropolitana,  
o Evento natalino teve 
apoio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, Depar-
tamento de Comunicação 
da Prefeitura de Tremem-
bé e de todo o comercio 
local da cidade. A Parada 
de Natal da Rádio foi di-
vulgada pelas redes so-
ciais, portais de internet e 
jornais impressos. 
De Tremembé: Pedrão Si-
mões 

Prefeitura de Tremembé abre 
concurso público para níveis 

médio/técnico e superior
Mais informações: www.tremembe.sp.gov.br
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