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Tremembé terá aplicativo 
para marcar consultas no 
centro de saúde e ESFs

Tremembé realizará
campanha de vacinação 
contra raiva nos bairros

Jovens do Comum-unidade 
em ação recebem doação de 

material esportivo em Taubaté
Edna Chamon deixa Secretaria 

de Educação de Taubaté

O prefeito municipal Mar-
celo Vaqueli em conjunto 
com o Secretário de Saúde 
Fabrício Velasco, trabalha-
ram para buscar uma ma-
neira de facilitar e agilizar 
a marcação de consultas 
em nosso município.
O resultado foi a criação 
do aplicativo “Agende Fá-
cil Tremembé” que permi-
tirá confirmar e cancelar 
consultas pelo telefone 
celular. 
O paciente poderá pode-

A Prefeitura Municipal e 
a Secretaria de Saúde in-
formam que a Campanha 
de Vacinação Antirrábi-

Mais de 1.600 crianças e 
jovens dos projetos sociais 
esportivos da Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté, além das cate-
gorias de base do Futsal 
Taubaté, foram beneficia-
dos esta semana com ma-
teriais esportivos doados 
pela Magnus.
O evento para a entrega 
do material foi realizado 
na última terça-feira, dia 
24 de julho, no ginásio da 

A Prefeitura de Taubaté 
publicou nesta quarta-fei-
ra, dia 25 de julho, a exo-
neração a pedido da secre-
tária de Educação, Edna 
Chamon. Edna deixa o 
cargo oficialmente em 31 
de julho para se dedicar às 
suas atividades acadêmi-
cas.
Claudio Teixeira Brazão, o 
Macaé, deixa a Secretaria 
de Esportes para assumir 
a pasta da Educação a par-
tir de 1º de agosto. Macaé 
é servidor de carreira da 

rá marcar consultas para 
Clínico Geral, Pediatria, 
Ginecologista/Obstetra ou 
Oftalmologista sem sair 
de casa.
‘’Nosso objetivo é dimi-
nuir as filas para marcação 
de consultas e minimizar 
as ausências, possibilitan-
do que outros pacientes 
ocupem o horário vago. 
O paciente receberá aler-
tas do app lembrando do 
agendamento da consulta” 
- comentou Vaqueli.

ca de cães e gatos 2018                 
ocorrerá de 01 de agosto a 
09 de outubro.
Ao longo da                                            

Vila Aparecida, casa do 
Futsal de Taubaté. As ca-
tegorias de base do Futsal 
Taubaté sub-12 ao sub-18 
receberam uma doação de 
80 uniformes de treino e 
600 coletes de treino.
 A Magnus, fabricante de 
ração para cães e gatos, 
por meio do projeto de-
senvolvido pela empresa 
“Pequenos de Raça”, tem 
a proposta de apoiar esco-
linhas de futsal pelo Brasil 

Universidade de Taubaté 
(Unitau), com mais de 20 
anos de experiência no se-
tor público. 
A portaria de exoneração 
do secretário de Esportes 
também foi publicada nes-
ta quarta-feira.
O diretor Marcelo Gonçal-
ves Mora, que é servidor 
de carreira da prefeitura, 
assume a Secretaria de 
Esportes a partir de 1º de 
agosto. 
Com 52 anos, Mora é for-
mado em educação física 

Para baixar o app é bem 
fácil, a partir do dia 01/08, 
o aplicativo estará dispo-
nível para download gra-
tuito no Google Play e na 
Apple Store. 
Para utilizar o app pela 1ª 
vez, é preciso retirar um 
código de acesso na unida-
de de saúde mais próxima.
A partir do dia 13/08, o 
cidadão tremembeense já 
poderá marcar consultas 
para as especialidades ci-
tadas acima.

semana,         vários bairros 
da                  cidade rece-
berão pontos de         vaci-
nação volantes.

oferecendo material espor-
tivo.
Além das categorias de 
base do Futsal Taubaté, 
parte dos coletes doados 
será distribuída também 
para os projetos do Co-
mum-unidade em Ação: 
Escola da Bola e Gol do 
Futuro, que atendem atu-
almente mais de 1.600 
crianças e adolescentes 
nas modalidades de futsal 
e futebol de campo.

pela Unitau e possui pós-
graduação em administra-
ção esportiva. É gestor pú-
blico esportivo há 27 anos, 
com atuação nas áreas so-
cial, educacional e de alto 
rendimento. 
Ocupava há seis ano o car-
go de diretor de Esportes 
em Taubaté.
As portarias com as duas 
nomeações estão previstas 
para serem publicadas até 
a próxima sexta-feira, dia 
27 de julho, no Diário Ofi-
cial.
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Modelo Anne Amarante

Concurso International
Talent Contest Fashion & Music

Estilista Luy Jerônimo

Idade 29
1,65 de altura,  
manequim 38.
Sou simpatica, amiga, 
carinhosa.Adoro bala-
das mas curto muito mo-
mentos em familia, sou 

Atuando no mercado da 
alta costura a 25 anos o 
estilista que também  tem 
amplo conhecimento  na 

Concurso Internacional 
Talent Contest Fashion & 
Music Itália / Edição São 
Paulo Brasil sob Direção 
Paulo Salvati & Alessan-
dra Santos Inscrição 300$ 

mãe, tenho um menino de 
7 anos que é a razão da 
minha existência, tenho 
noivo e sou apaixonada 
pela                         dan-
ça, amo funk, eletrônicas, 
internacionais, flashbacks.  

área de alfaiataria,  se es-
pecializou na linha festa e 
noivas ,  cria com exclusi-
vidade e personaliza  seus 

Premiação Sair na revista 
internacional Faixa Troféu  
Divulgação em mídias so-
ciais no Brasil e Europa  
Idade 18/30 anos adulto  
Teen 14 a 18 Infantil 05/a 

Sou persistende em 
tudo oque quero.  
Sonhos ter uma vida bem 
sucessedida, ver meu flho 
formado um dia, montar 
meu negocio proprio e 
uma casa na beira da praia.

modelos de acordo com 
cada cliente.
Estilista.
Cidade Rio de Janeiro.

13 anos
Luy Jerônimo Estista
Viviane Alves da TV de 
Guarulhos
Rio de Janeiro
Igor Bartchewsky
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1. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID.: 55*8330
2. Curso de Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 3674-1505 e
(0xx12) 99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.br
3. 1- CLASSI GAZETA: Aluga-se pontos Comerciais com 16m2 com vaga de 
estacionamento - Tratar com Rafael (0xx12) 98279-9397 em Tremembé – SP
4. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 3624-
7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br
5. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99713-6572
6. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
7. F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) (0xx12) 3674-2649 (0xx12) 3674-1725
8. + 1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
9. 1- Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-9896
10. 1- SEXY SHOP DOCE ENCONTRO (Osmar Rosa e Maira) PRODUTOS 
ERÓTICOS E LINGERIE - Rua Ismael Dias da Silva, nº 253 Piso Superior Sala 2 
- Tremembé - SP TELEFONES: (012) 99214-6864 - WHATSAPP e (0xx12) 3674-
4382
11. Barbearia 26 de Novembro  no mesmo endereço em dois salões
12. 1- Lanchonete Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-3922

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores Culturais da
Coluna Humor do Pedrão para a 
edição de julho-agosto de 2018.

Prefeitura de Taubaté
publica licitação da zona azul

Biblioteca do Castolira inicia 
projeto Roupinha de Boneca 

em Pindamonhangaba

Inscrições estão abertas para 
a oficina cultural Poeisis em 

Pindamonhangaba

Córrego do Vitória Park e 
Campininha recebem ação de 

limpeza em Pinda

A Prefeitura de Taubaté 
publicou nesta quarta-fei-
ra, dia 25 de julho, o edital 
de concorrência pública nº 
05/2018 que trata da con-
cessão do estacionamento 
rotativo.
A licitação garantirá o 
direito da exploração do 
serviço da zona azul pelas 
vias do centro e centro ex-
pandido no prazo de até 10 
anos, com possibilidade de 
prorrogação por igual pe-
ríodo.
A empresa será responsá-
vel por toda gestão, im-
plantação, operação e ma-
nutenção do sistema, que 
inclui sinalização das va-
gas com pinturas e placas, 
parquímetros eletrônicos, 
pontos de venda para com-
pra do ticket, plataformas 
virtuais e contratação de 
funcionários. O investi-
mento inicial da empresa 
será em torno de R$ 2,2 
milhões.
As novidades nesse edital 
são o monitoramento atra-
vés de veículo com câme-
ras pela região central, a 
compra do ticket com car-
tão de débito e crédito e a 
recarga de créditos online. 
Outra mudança é para o 
veículo notificado com o 
“Aviso para Pagamento de 
Tarifa”; quem não efetuar 
o pagamento no limite de 
tempo estabelecido de 10 
minutos terá até o final do 
expediente do mesmo dia 
para efetuar o pagamento 
da “Tarifa para Pagamento 
Posterior” no valor de 10 
horas de estacionamento.
A estimativa de arrecada-

A Biblioteca Municipal 
do Castolira está inovando 
com um projeto voltado as 
crianças, adolescentes e 
adultos. O “Roupinha de 
Boneca” foi iniciado na 
última segunda-feira (23) 
e seguiu até sexta (27).
Como o próprio nome 
sugere, o projeto ensina 
a confeccionar roupas e 
acessórios para bonecas. 
Bolsas, mochilas, sapatos, 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
em parceria com a Secre-
taria de Estado da Cultura, 
através da OSC Poeisis, 
abre, nesta semana, inscri-
ções para a oficina Poesis.
A oficina “Poeisis, a Coisa 
Tá Preta – O Corpo Brasi-
leiro nas Danças  Urbanas 
do Hip Hop” possui o intui-
to de difundir e enaltecer 
a cultura das ruas,criando 
um diálogo entre o corpo 
e aquilo que é expressado 
nas letras de hip hop. O 
facilitador e responsável 
pela oficina, Douglas Ie-
sus, que virá especialmen-
te de São Paulo para mi-
nistrar as aulas, relata que 
a proposta além do hip hop 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, rea-
liza, nesta semana, ação 
de manutenção e limpeza 
nos bairros Vitória Park e 
Campininha.
Segundo informações da 
SMSP, o objetivo da ação 
realizada é possibilitar a 

ção da empresa vencedo-
ra do certame é de R$ 5,3 
milhões por ano. O valor 
a ser pago, mensalmente, 
à Prefeitura de Taubaté 
pela concessão onerosa 
terá como piso inicial o 
percentual de 10% (dez 
por cento) da arrecadação 
bruta da empresa com a 
exploração do serviço.
As vagas serão implanta-
das num período de 180 
após a assinatura do con-
trato, sendo 2.100 para 
carros e 400 para motos. 
O edital prevê um saldo de 
mais 900 vagas para car-
ros e 100 para motos, que 
poderão ser implantadas 
durante toda a vigência do 
contrato. No total, Taubaté 
chegará até 3.500 vagas de 
estacionamento rotativo. 
Dessas vagas, 5% serão 
destinadas para idosos e 
2% para pessoas com de-
ficiência, conforme deter-
minam as resoluções nº 
303/2018 e 304/2018 do 
Contran.
O perímetro contemplado 
para implantação das va-
gas é limitado pela ave-
nida  do Povo, avenida 
Nove de Julho/Granadei-
ro Guimarães, rua Gastão 
Câmara Leal/Capitão Ci-
rilo Lobato, avenida Juca 
Esteves/Desembargador 
Paulo de Oliveira Costa e 
avenida Bandeirantes até 
o encontro com a avenida 
do Povo. Somente as vias 
com características comer-
ciais e de serviços conta-
rão com o estacionamento 
rotativo.
Para veículos de passa-

bijuterias e peças de ves-
turário poderão ser desen-
volvidos, com a utilização 
de livros e revistas sobre 
moda, buscando estimu-
lar o interesse criativo do 
participante, para “vestir” 
bonecas e bonecos de ma-
neira “fashion”.
Com a iniciativa, a bi-
blioteca do Castolira es-
pera aumentar a frequ-
ência e adquirir novos 

está também conectada às 
danças como o breaking, 
bumba-boi, cucariá, frevo 
e capoeira, fazendo um in-
tercâmbio entre a cultura 
afro-diaspórica que cons-
titui as danças brasileiras, 
além de criar uma lingua-
gem que se chama encru-
zilhada style.
O projeto possui o ob-
jetivo de atender jovens 
de 15 a 29 anos, possibi-
litando a provocação da 
reflexão nos corpos sobre 
as danças afro-brasileiras 
na contemporaneidade a 
partir dos movimentos só-
cio-históricos. “A parceria 
com a Secretaria de Esta-
do da Cultura, por meio 
da OSC Poiesis, tem sido 
muito proveitosa pelos 

potencialidade de vazão 
para as galerias de águas 
pluviais presentes nos 
bairros. “Estamos apro-
veitando o período de es-
tiagem para que o trabalho 
seja feito nas condições de 
terreno mais favorável ao 
deslocamento do equipa-
mento”, destaca o coorde-
nador de Serviços, Thiago 

geiros, caminhonetas e 
veículos de carga com 
capacidade de até 1.800 
quilogramas a tarifa será 
R$ 2,00 (dois reais) por 
hora. Já para motocicletas, 
motonetas, ciclomotores e 
similares o valor da hora é 
R$ 1,00. O tempo de per-
manência na vaga pode 
ser fracionado, com tempo 
mínimo de 30 minutos e 
máximo de duas horas.
São isentos do pagamen-
to da tarifa: veículos ofi-
ciais; veículos destinados 
ao transporte de passa-
geiros e de carga, quando 
estacionados nos locais a 
eles destinados; veículos 
de transporte de idosos 
e pessoas com deficiên-
cia, quando portadores de 
cartão de estacionamen-
to e nas vagas destinadas 
a eles; os moradores de 
áreas de estacionamento 
rotativo, quando não pos-
suírem garagem própria; 
e veículos de concessio-
nárias de serviço público, 
quando em execução do 
serviço. Todos devem res-
peitar o limite máximo de 
duas horas de permanên-
cia na vaga.
A zona azul vai funcionar 
de segunda a sexta-feira 
das 8h às 18h e aos sá-
bados das 8h às 13h. Em 
épocas especiais e ou da-
tas comemorativas, e de 
acordo com as necessi-
dades do comércio, o ho-
rário estabelecido poderá 
ser ampliado. Fora desses 
horários, nos domingos e 
feriados o estacionamento 
será livre.

leitores. Para realização 
do              projeto, estão 
sendo                 envolvidos 
funcionários da biblioteca  
e voluntários. 
Os materiais, como re-
talhos, linha, agulha, 
cola quente, tesoura,                          
modelinhos e gabaritos 
com o molde das roupi-
nhas foram doados por 
uma das frequentadoras 
da                    biblioteca.

produtores culturais de 
nossa cidade e esta oficina, 
em específico, vai auxiliar 
muito aqueles que já de-
senvolvem a dançar de rua 
e hip hop, principalmente 
sendo ministrado por Dou-
glas Iesus”, comenta o di-
retor do Departamento de 
Cultura, Alcemir Palma. 
Os encontros da oficina 
Poiesis irão acontecer em 
todos os domingos do mês 
de agosto, das 8h30 às 
12h30, na Associação de 
Moradores do bairro Alto 
Cardoso. As inscrições 
são gratuitas e podem ser 
feitas no Departamento de 
Cultura, que fica na rua 
Deputado Claro Cesar, 33, 
centro.  Informações pelo 
telefone 3642-1080.

Gonçalves.
‘A continuidade destas 
ações é fundamental para 
que sejam evitados alaga-
mentos ou enchentes. Os 
serviços realizados pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos pos-
suem vistoria, acompa-
nhamento e estudo, antes e 
durante a ação.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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
Não se trata de pessimismo

Esta cada vez mais difícil combater a criminalidade. Propõem-se medidas mais 
enérgicas como uma legislação mais severa ampliando-se as penas, com maior 
agilidade nas decisões e maior rigor no cumprimento das penas. Para o crimino-
so toda a inovação na lei e um desafio para que possa burlá-la, o criminoso esta 
sempre preparado para prosseguir delinqüindo a margem da lei. Daí a impuni-
dade, ademais nunca há vagas nos presídios para abrigar tantos delinqüentes. 
Conclusão nada mais nos resta a fazer, a não ser provocar para que haja uma 
verdadeira revolução na mentalidade e na cultura do povo. A prática de atos 
criminosos tem sido tomada como não fossem, desde a apropriação de bens 
que por direito não lhes pertencem, assim como a justiça feita pelas próprias 
mãos. O ser humano esta cada vez mais individualista, autoritário, prepotente 
e egoísta e são estas características que mais se aproximam da criminalidade.

Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente 
sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais níti-
dos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração 
fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos 
cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se as-
semelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com 
situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as 
forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libe-
ra benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

Fundo Social de Caraguatatuba ini-
cia arrecadação de garrafas PET 
para projeto “Natal Espetacular”

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba 
começou nesta terça-feira 
(24/07), o treinamento e 
confecção das peças que 
serão reaproveitadas no 
projeto “Natal Espetacu-
lar”, em parceria com o 
Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo (Fussesp).
O projeto tem como inicia-
tiva fomentar a sustentabi-
lidade com a reciclagem 
das garrafas PET e trans-
formá-las em uma árvore 
de Natal de cinco metros 
e em enfeites natalinos 
como sinos, bolas, estre-
las, guirlandas de diversos 

tamanhos.
Será necessário arrecadar 
5 mil garrafas PET ver-
des de 2 litros. Para isto, o 
Fundo Social contará com 
o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, por 
meio de atividades que en-
volverão os alunos da rede 
municipal.
A presidente do Fundo So-
cial, Samara Aguilar conta 
também com o apoio de 
toda população. “Reser-
vem as garrafas, de pre-
ferência higienizadas e 
levem na escola municipal 
mais próxima. O meio am-
biente agradece e garanto 
que teremos uma linda ár-

vore de Natal para a cida-
de”, destacou.
As doações também po-
dem ser feitas na Regional 
Sul, no bairro Porto Novo 
ou na sede do Fundo So-
cial, no Centro.
Voluntariado – Quem ti-
ver habilidades artesanais 
e tenha interesse em atu-
ar como voluntário neste 
projeto pode procurar a 
sede do Fundo Social, no 
Centro.
Serviço Regional Sul – 
Avenida José Herculano, 
7495 – Travessão
Sede Fundo Social – Rua 
José Damazo dos Santos, 
39 – Centro
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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 pla-
nície às margens de um 
rio rodeada de montanhas. 
A fuga do escravo da fa-
zenda 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-

Natividade da serra completa
aniversário em 13 de agosto

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 catego-
ria de Freguesia, sendo 
chamada de Nossa Se-
nhora do Rio do Peixe. 
Mais tarde, em 18 de abril 
de 1863 foi incorporado à 
Freguesia um outro vilare-
jo que se formava conheci-
do como povoado de Nos-
sa Senhora da Conceição e 
que hoje é o Bairro Alto. 
Com isso a Freguesia 
passou a categoria de 
Vila com o nome de Na-
tividade e tendo como 
principal atividade eco-
nômica a pecuária e a agri-
cultura de subsistência.

Em 3 de julho de 1934, pas-
sou a condição de distrito 
de paz e em 5 de julho de 
1935 voltou a anexar-se ao 
Município de Paraibuna. 
O município foi ins-
talado em 1864 e 
reinstalado em 1935. 
Em 30 de novembro de 
1944, recebeu o nome de-
finitivo de Natividade da 
Serra, nome originário da 
Padroeira da cidade, Nossa 
Senhora da Natividade e, 
também devido a sua situa-
ção geográfica entre os con-
trafortes da Serra do Mar.
No início do século XX, 
com a vinda da industriali-
zação para o Vale do Paraí-
ba, Félix Guisard em 1913, 
havia planos iniciais que 
previam a construção de 
uma usina hidrelétrica em 

Natividade da Serra, para 
suprir o abastecimento de 
energia elétrica na região 
aproveitando as corredeiras 
do rio Paraitinga num local 
conhecido como Ponte dos 
Mineiros. Porém, o início 
da Primeira Guerra Mun-
dial em 1914 impediu o 
embarque dos maquinários 
e geradores para o Brasil 
anulando assim o projeto.
Passados 120 anos de sua 
existência, Natividade da 
Serra, sofreu uma enorme 
transformação e foi trans-
lada para um novo local, à 
aproximadamente um qui-
lômetro adiante na rodovia 
que liga a cidade à Taubaté. 
Esta mudança foi em con-
sequência do represamento 
do rio Paraibuna, rio Lou-
renço Velho, rio do Peixe e 

rio Paraitinga, para a cons-
trução da Usina Hidrelétri-
ca 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 Repre-
sa de Paraibuna, inun-
dando quase 200% da 
área e das edificações da 
sede e parte da área rural. 
Na zona rural, o represa-
mento das águas afetou 
as terras férteis, eliminan-
do grande parte da agri-
cultura de subsistência.
Com construção da barra-
gem de Paraibuna, ocorreu 
a inundação da cidade an-
tiga, surgindo a nova Na-
tividade da Serra fundada 

13 de agosto de 1973 com 
o lançamento da pedra fun-
damental feita pelo então 
prefeito Otacílio Fernandes 
da Silva, Padre Higino e 
Terezinha de Castro Aqui-
no, 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 população. 
Para minimizar os pre-
juízos ocasionados pela 
inundação eliminan-
do suas terras férteis, 
os                produtores rurais                                                                            
investiram em gran-
de escala, na plan-
tação de eucaliptos.Aposentados do

CaraguaPrev participam 
de curso de artesanato

Reclamações de planos de
telefonia celular, cartões de
crédito e produtos dominam

Procon de Caraguatatuba em junho

Segurados do Instituto de 
Previdência do Município 
de Caraguatatuba (Cara-
guaPrev), entre aposen-
tados e pensionistas, par-
ticiparam de uma aula de 
artesanato na quarta-feira 
(25/07), na sede do institu-
to no Centro. No projeto, 
os participantes aprende-
ram a fazer um porta-re-
trato de feltro.
Ministradas pela Priscila 
Lopes Prado, as aulas inte-
graram o Programa de Pré 
e Pós-Aposentadoria do 
CaraguaPrev. 
O curso gratuito é uma ini-
ciativa do Projeto “Vides 
em Flor” da Igreja Bola de 
Neve Church.
De acordo com a direto-
ra de Benefícios, Rubia 
Eloysa de Oliveira, os 
alunos aprovaram a ini-
ciativa. “As aposentadas 
saíram satisfeitas e de-

O Procon de Caraguatatu-
ba divulgou o relatório das 
atividades de junho, com 
942 procedimentos forma-
lizados e 166 audiências, 
com a ausência de 16 for-
necedores. 
Problemas relacionados a 
planos de telefonia celular, 
compras no cartão de cré-
dito (desconhecidas pelo 
dono do cartão), financia-
mentos (desconhecidos 
pelo consumidor) e produ-
tos com feitos lideraram as 
reclamações no mês.
Em junho, o órgão regis-
trou 208 consultas; 41 
atendimentos prelimina-
res; 154 cartas de informa-
ções preliminares (CIP’s) 
emitidas e dessas, 42 re-
sultaram em acordos e 341 
foram encerradas, cance-

monstraram interesse em 
conhecer melhor o projeto 
que ocorre semanalmente 
na Igreja Bola de Neve, no 
Indaiá”, destaca.
O Programa de Pré e 
Pós-Aposentadoria do 
CaraguaPrev prepara os 
funcionários inativos da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba, Fundação Cultural e 
Educacional de Caragua-
tatuba (Fundacc), Cara-
guaPrev e Câmara Muni-
cipal para essa nova fase 
da vida com palestras, ati-
vidades físicas, culturais, 
lúdicas e de lazer.
O CaraguaPrev fica Av. 
Prestes Maia, 302 – Cen-
tro (em frente ao Fisk). O 
horário de atendimento é 
das 9h às 16h30.  
Mais informações pelos 
telefones (12) 3883-3252/ 
3883-3480 .
Vides em Flor

ladas ou concluídas; 61 
reclamações abertas com 
o retorno da CIP; cinco 
reclamações abertas sem a 
emissão da CIP; sete recla-
mações atendidas e 11 sem 
atendimento; 66 recla-
mações tiveram consulta 
fornecida ou foram encer-
radas; seis atendimentos 
extra Procon (encaminha-
dos para setores compe-
tentes); e 69 cadastros de 
Nota Fiscal Paulista.
Reclamação – Para o re-
gistro da reclamação, 
o      consumidor deve 
comparecer ao órgão pes-
soalmente ou por meio de 
terceiros, com uma procu-
ração. 
É preciso apresentar RG, 
CPF e toda documentação 
pertinente à reclamação, 

O Projeto Vidas em Flor 
busca alcançar pessoas de 
todas as idades para aju-
dá-las a descobrir novos 
talentos e desenvolver          
habilidades por meio de 
aulas de artesanato gratui-
tas.
Com duração de duas ho-
ras semanais, as aulas en-
volvem, em sua maioria, 
mulheres e adolescentes 
que ocupam suas tardes li-
vres, transformando-as em 
uma ocupação produtiva.  
Em um ambiente descon-
traído, o curso promove 
uma importante interação 
entre os presentes.
Serviço – Os interessados 
podem fazer gratuitamente 
as aulas nas quintas-feiras, 
das 15h às 17h, no salão 
social da Igreja Bola de 
Neve Church. 
O endereço é Avenida Rio 
Branco, 623 – Indaiá.

como nota fiscal, ordem 
de serviço, comprovante 
de pagamento e outros.
O atendimento para                
registro de reclamações,            
retorno e cadastro de Nota 
Fiscal Paulista é realizado 
de segunda a quinta-feira, 
das 9h às 16h30. 
As audiências são                   
realizadas de segunda a 
quinta-feira, das 9h às 16h. 
Na sexta-feira, a equipe 
fiscaliza os locais com 
mais reclamações dos     
consumidores. 
O Procon conta com 13 
funcionários.
Serviço
Procon de Caraguatatuba
Av. Frei Pacífico Wagner, 
908 – Centro.
Telefone: (12) 3897-8282/ 
(12) 3897-8279
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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-

Alô meu Povo lhes apresen-
to o CARTAZ ATUALIZA-
DO da 25ª Festa de Peão de 
Natividade Da Serra com 
Programação Completa!

O prazo para o pagamento 
do abono salarial ano-base 
2016 foi prorrogado e os tra-
balhadores poderão sacar o 
benefício a partir desta quin-
ta-feira, dia 26. O dinheiro 
ficará disponível até 30 de 
dezembro. Quase 2 milhões 
de trabalhadores não retira-
ram os recursos, o que cor-
responde a 7,97% do total de 
pessoas com direito ao bene-
fício. O valor ainda disponí-
vel chega a R$ 1,44 bilhão.
O pagamento do abono do 
PIS/Pasep começou em 27 
de julho de 2017 e terminou 
no último dia 29 de junho, 
mas foi aberto um novo pe-
ríodo pelo Conselho Delibe-
rativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (Codefat). 
Este é o terceiro ano conse-
cutivo em que ocorre prorro-
gação. No ano passado, essa 
mesma medida foi tomada.
Os empregados da iniciativa 
privada, vinculados ao Pro-
grama de Integração Social 
(PIS), sacam o dinheiro nas 
agências da Caixa Econô-
mica Federal. Para saber se 
tem algo a receber, a con-
sulta pode ser feita pessoal-
mente, pela internet ou no 
telefone 0800-726-0207.

São Bento do Sapucaí aniversaria
dia 16 de agosto

25º Festa do Peão em
Natividade da Serra

Novo período para saque do abono 
salarial 2016 começou quinta-feira

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-

Oo chão vai tremer, 
poeira vai levantar!
Pode ser com bota, com 
chinelo, sapato ou boti-
na!!! O importante é não fi-

Para os funcionários públi-
cos vinculados ao Programa 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pa-
sep), a referência é o Banco 
do Brasil, que também for-
nece informações pessoal-
mente, pela internet e pelo 
telefone 0800-729-0001.
Tem direito ao abono sa-
larial quem trabalhou for-
malmente por pelo menos 
um mês em 2016 com re-
muneração média de até 
dois salários mínimos. 
O valor que cada trabalha-
dor tem para sacar depende 
de quanto tempo ele tra-
balhou. Quem trabalhou 
o ano todo recebe o valor 
cheio, que equivale a um 
salário mínimo (R$ 954). 
Quem trabalhou por ape-
nas 30 dias recebe o va-
lor mínimo, que é R$ 80.
Além do tempo de serviço, 
para ter direito ao abono de 
2016, o trabalhador deveria 
estar inscrito no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos e ter 
tido seus dados informados 
corretamente pelo empre-
gador na Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais).
O abono salarial do PIS/Pa-
sep é um benefício pago anu-

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.

car de fora da Festaaaaa!!!
Acaba não mundãooo, 
muita emoção te es-
pera na nossa Festa!
Entrada franca!!!

almente com recursos prove-
nientes do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), abas-
tecido por depósito feitos 
pelos empregadores do país. 
Além do abono salarial, o 
FAT custeia o programa de 
Seguro-Desemprego e fi-
nancia programas de de-
senvolvimento econômico. 
Os recursos do abono que não 
são sacados pelos trabalha-
dores no calendário estabele-
cido todos os anos retornam 
para o FAT, para serem usa-
dos nos demais programas.
Abono salarial 2017
Vale lembrar que o pagamen-
to do benefício referente ao 
ano-base 2017 também co-
meçou nessa quinta-feira. A 
estimativa é que sejam desti-
nados R$ 18,1 bilhões a 23,5 
milhões de trabalhadores.
Conforme o calendário de 
pagamento, quem nasceu de 
julho a dezembro, recebe o 
benefício ainda este ano. Já 
os nascidos entre janeiro e 
junho, terão o recurso dis-
ponível para saque em 2019. 
Em qualquer situação, o 
dinheiro ficará à disposi-
ção do trabalhador até 28 
de junho de 2019, prazo 
final para o recebimento.
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