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        23º Ano
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        24º Ano

Com número recorde 
d e  p a r t i c i p a n t e s , 
Tremembé sediou  na 
manhã deste domingo a  
16ª Prova Pedestre do 
Geninho .  Quase  800 
pessoas aproveitaram para 
correr pelas ruas da cidade. 
A largada infantil ocorreu 
às 9 horas e a largada adulto 
às 9h30 em frente a antiga 
estação na Praça Geraldo 
Costa, com chegada no 
mesmo local. Este ano 
tivemos quase o dobro de 
corredores e recorde de 
participantes da prova.  
Os números superaram 
t o d a s  a s  n o s s a s 
expectativas. Isso mostra 
o nível de organização e 
prestígio do evento. Em 
2013 trouxemos várias 
novidades positivas e nosso 
objetivo de modernizar 
e renovar o evento foi 
a t ingido ,  ressa l tou  a 
Secretária Municipal de 

Cultura Turismo e Esportes, 
Marce l a  Tup inambá .  
A prova contou com a 
participação de equipes e 
atletas de várias cidades 
da região. Nesta edição 
o s  números  i nd i cam 
que  a  p rova  ganhou 
uma dimensão regional, 
atraindo cada vez mais 
atletas, além do grande 
prestígio entre o público 
tremembeense, acrescentou 
o prefeito Marcelo Vaqueli.  
“ E m  2 0 1 4 ,  
c o m  c e r t e z a  e s t a r e i 
correndo outra vez em 
Tr e m e m b é ,  a d o r e i  a 
organização, parabéns à 
todos” comentou Álvaro 
L ú c i o  A l b u q u e r q u e , 
atleta de Taubaté. Houve 
distribuição de prêmios 
e todos os corredores 
ganharam medalhas de 
participação e os vencedores 
de cada categoria receberam 
trófeus. O nome da prova é 

uma homenagem ao atleta 
tremembeense Francisco 
Eugênio da Costa Francisco 
(Geninho) que nasceu no dia 
14 de maio de 1967. Filho 
de Francisco Costa e Maria 
Trindade Costa, ingressou 
na Prefeitura Municipal de 
Tremembé em 26 de maio 
de 1987, onde desenvolveu 
d i v e r s o s  t r a b a l h o s ,  
principalmente, em relação 
ao esporte do município. A 
corrida que está na sua XVI 
edição é uma realização 
da Secretaria de Turismo, 
Cultura. Geninho adorava 
correr pela cidade e treinava 
d i a r i a m e n t e ,  s e m p r e 
descalço. Participou de 
diversas competições, de 
jogos abertos e regionais, 
d e  p r o v a s  d a  S ã o 
Silvestre, entre outras...  
C O N F I R A  A 
C L A S S I F I C A Ç Ã O 
COMPLETA NO SITE: 
www.tremembe.sp.gov.br.

TREMEMBÉ RECEBERÁ 
ATRAÇÕES GRATUITAS DE 
CIRCO, MÚSICA, TEATRO, 
INTERVENÇÃO E CINEMA.

Tremembé recebe este ano 
diversas atrações do Brasil 
e da América Latina, no 
Circuito Sesc de Artes, que 
acontecerá no dia 23 de ju-
nho, domingo, das 16h30 
às 21h30 na Praça da Esta-
ção. Este é o único roteiro 
cultural que percorre todo 
o Estado e as atividades 
acontecem em espaços pú-
blicos com entrada franca, 
com total apoio da Secre-
taria de Turísmo, Cultura 
e Esportes do município. 
Serão atrações que reú-
nem artistas nacionais e 
internacionais de música, 
dança, teatro, circo, in-
tervenções artísticas que 
incluem artes visuais, lite-
ratura e arte mídia e ainda 
cinema. O Circuito Sesc 
de Artes é um projeto de 
circulação desenvolvido 
pelo Sesc que leva ativi-
dades nas diversas lingua-
gens artísticas para cente-
nas de cidades do Estado, 
prioritariamente em mu-
nicípios onde o Sesc não 
está instalado com suas 
unidades operacionais. 
Tem como objetivo prin-
cipal democratizar o 
acesso aos bens culturais, 
promover a circulação 
de trabalhos artísticos de 
qualidade nas diferentes 
linguagens e a formação 
de plateias. Além disso, 
como toda programação 
acontece em praças, par-
ques e centros culturais, 
o Circuito também ajuda 
a reforçar a ideia de que 
o espaço público é um 
espaço de convivência e 
de encontro. Veja abaixo 
programação completa do 
evento: CIRCO Muruya: 
Tangos, Cachos e Corda 
Bamba - Josefina Péres 
Gardey (ARG) Muruya é 
uma dançarina desastra-
da, que sonha em apren-
der os passos do tango. 
Mas sua falta de jeito não 
permite que ela use sapa-
tos de salto alto ou rou-
pas elegantes. Espetácu-
lo de humor e equilíbrio, 
em que a personagem va-
ria da sanidade à loucura, 
num jogo de magia cir-
cense quase sem palavras. 
Muruya é vivida pela ar-
tista circense argentina 
Josefina Péres Gardey ,  
presença constante nos 
principais festivais de 
circo de rua em todo o 
mundo (Espanha, Itália, 
França, Nepal, Uruguai, 

Costa Rica, Guatemala). 
Pertence à ONG Hazme-
reir, que organiza anual-
mente o festival interna-
cional de circo de rua de 
Mar del Plata. Integra o 
elenco do Circo Rambo 
(Índia). Criação: Josefina 
Peres Gardey. MÚSICA 
Samba da Vela (SP) A Co-
munidade Samba da Vela, 
de São Paulo, foi fundada 
em 2000 pelos sambistas 
Magnu Sousá, Maurílio de 
Oliveira, Paquera e Chapi-
nha para mostrar sambas 
de novos compositores. 
Velas nas cores rosa, azul 
e branco marcam o tempo 
do espetáculo e também 
um calendário de quatro 
meses, criado pela comu-
nidade para apresentação, 
aprendizado e premiação 
das novas composições, 
que já renderam dois CDs: 
A Comunidade do Samba 
da Vela (2004) e A Co-
munidade Samba da Vela 
– Revelando Novos Com-
positores (2012). Beth Car-
valho, Jair Rodrigues, Al-
cione, Quinteto em Branco 
e Preto e Fabiana Cozza 
são apenas alguns nomes 
da MPB que gravaram 
composições reveladas na 
comunidade. Convidado: 
Dodo Oliveira. TEATRO 
A Cidade das Donzelas - 
Troupp Pas D’Argent (RJ) 
Espetáculo da companhia 
carioca conta a história de 
Carolino, viajante que em 
1945 chega à Cidade das 
Donzelas, lugarejo onde 
só vivem mulheres feias e 
traumatizadas, que matam 
todos os visitantes – ho-
mens e mulheres bonitas. 
Carolino tenta desven-
dar o mistério da cidade,  
em situações de muito hu-
mor. O texto, simples e 
coloquial, retrata os costu-
mes nordestinos e remete 
à literatura de cordel. Na 
trilha sonora, maracatu, 
repente, frevo, bumba meu 
boi, baião e quadrilha. 
A Troupp Pas D’Argent 
foi criada há seis anos. 
Foi premiada em festivais 
nacionais e recebeu o Prê-
mio Europeu Compasso di 
Latta, na Itália, de melhor 
espetáculo internacional 
de 2010. Texto e dire-
ção: Marcela Rodrigues 
/ Pesquisa de movimen-
to e elenco: Troupp Pas 
D’Argent / Preparação 
Musical: Rafael Juliani, 
Flávio Monteiro e Kátia 

Jorgensen. INTERVEN-
ÇÃO Formas-Me - Maria-
na Piza (SP) Formas-Me é 
uma performance interati-
va, na qual a artista, ves-
tida com um macacão de 
peças de Lego, estará em 
exposição em uma cadeira 
de tubos de PVC, enquan-
to duas performers convi-
dam o público a partici-
par da obra, encaixando 
peças no macacão. Todo 
o processo de construção 
é gravado em vídeo. Per-
formers: Mariana Piza, 
Nina Blauth e Danielle 
Farnezi. Cora-Me - Ma-
riana Piza (SP) Em Cora-
Me, a artista, vestida com 
um macacão com LEDs 
acoplados e munida de um 
estetoscópio eletrônico, 
pede às pessoas para ou-
vir o coração delas. O som 
é reproduzido através de 
caixas de som e todos os 
que assistem à intervenção 
podem ouvir. Ao mesmo 
tempo, as luzes da roupa 
da artista piscam de acor-
do com o ritmo cardíaco. 
Mariana Piza é atriz e ar-
tista plástica. Performers: 
Mariana Piza, Nina Blau-
th e Danielle Farnezi. CI-
NEMA O Palhaço (BRA) 
Valdemar e Benjamin, 
pai e filho, formam, no 
Circo Esperança, a du-
pla de palhaços Panga-
ré & Puro Sangue, que 
faz a alegria da plateia. 
Mas Benjamin, em crise 
existencial, pensa em aban-
donar o pai, o circo e todos 
os amigos que compõem a 
trupe: Lola, a mulher que 
cospe fogo, os irmãos Lo-
rotta e Dona Zaira. Todos 
lamentam, mas compre-
endem a necessidade de 
Benjamin de ter um lugar 
para morar e um CPF para 
comprovar sua identidade. 
O filme é a segunda ex-
periência de Selton Mello 
na direção (ele também 
dá vida a Benjamin) e 
fez parte da lista inicial 
(pré-candidatos) de fil-
mes concorrentes ao Os-
car de filme estrangeiro 
de 2012. Direção: Selton 
Mello / Roteiro: Marcelo 
Vindicatto e Selton Mello 
/ Elenco: Selton Mello, 
Paulo José, Jackson Antu-
nes, Jorge Loredo, Giselle 
Motta, Alamo Facó, Hos-
sen Minussi, Teuda Bara. 
Saiba mais no site: http://
circuito.sescsp.org.br/es-
colha/cidade/tremembe

XVI PROVA DO
GENINHO 2013 TEM 

NÚMERO RECORDE DE 
PARTICIPANTES
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Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana, além de vários órgãos 
Federais, Estaduais e Municipais.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades 

Onde vivem os animais
Os animais vivem apenas onde podem sobreviver. Isso recebe o 
nome de habitat. De todos os seres vivos, o ser humano é o único 
animal que consegue se adaptar a qualquer lugar, do polo norte 
ao deserto do Saara: América do norte: águia, alce, bisão, castor, 
condor, crocodilo, esquilo americano, lince, lobo, peru selvagem 
e urso branco. América do Sul: anta, arara, capivara, lobo guará, 
lhama, onça, preguiça, tamanduá bandeira e tatu. Europa: cabrito 
montanhês, cavalo selvagem, cegonha, falcão, javali, lebre, lontra, 
marmota, ouriço, pato selvagem, porco espinho e raposa.
África: avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa, gorila, hiena, 
hipopótamo, leão, leopardo, rinoceronte e zebra.

Humor
Sujeito e predicado

A professora pergunta ao Juquinha:
- Juquinha, na frase: “Dilma foi eleita”, indique o sujeito e o 
predicado.
E o Juquinha responde:
- O sujeito é a Dilma, professora!
- E o predicado? Pergunta a professora.
E Juquinha responde:
- O PREDICADO eu não sei não, mas os PREJUDICADOS 
somos todos nós. 
A tartaruga no poste
Enquanto suturava um ferimento na mão de um velho gari 
(cortada por um caco de vidro indevidamente jogado no lixo), 
o médico e o paciente começaram a conversar sobre o país, o 
governo e, finalmente, sobre o Lula e o velhinho disse:
- Bom, o senhor sabe, o Lula é como uma tartaruga em cima do 
poste...
Sem saber o que o gari quis dizer, o médico perguntou o que 
significava uma tartaruga num poste e o gari respondeu:
- É quando o senhor vai indo por uma estrada, vê um poste e lá 
em cima tem uma tartaruga tentando se equilibrar. Isso é uma 
tartaruga num poste.
Diante da cara de interrogação do médico, o velho acrescentou:
- Você não sabe como ela chegou lá.
- Você não acredita que ela esteja lá.
- Você sabe que ela não subiu lá sozinha.
- Você sabe que ela não deveria e nem poderia estar lá.
- Você sabe que ela não vai fazer absolutamente nada enquanto 
estiver lá.
- Você não entende porque a colocaram lá.
- Então tudo o que temos de fazer é ajudá-la a descer de lá e 
providenciar para que ela nunca mais suba lá, pois lá em cima 
definitivamente não é seu lugar.

Mensagens
Um dos nossos maiores problemas é estarmos sempre 
preocupados com resultados. Essa preocupação cria uma 
ansiedade desnecessária, medo e infelicidade. A ansiedade tem 
a ver como nosso desempenho. E se nosso desempenho não foi 
satisfatório? E se fracassarmos? O que os outros vão pensar? 
Vão nos julgar severamente e nos punir? O medo aqui se 
relaciona com o dever de realizar a meta ou o objetivo desejado. 
Se falharmos não vamos conseguir o que queremos. Vamos 
nos tornar um fracassado, um perdedor. Seremos rejeitados. 
Odiaremos a nós mesmos. Ódio e medo são opostos do amor. Em 
vez de se preocupar com resultados específicos, preocupe-se em 
agir corretamente. Aja de maneira desprendida. Espere o melhor. 
A esperança é uma coisa boa. A expectativa não, porque quando 
ela se apresenta, o desapontamento está sempre muito próximo.

Pensamentos
Levo no coração quem me deixou na solidão.
Sempre exageramos quando queremos enganar.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e, com amor dedicar-se a ele.
Mas vale um mal dia de pescaria do que um bom dia de trabalho.
Os homens sequer foram capazes de inventar o 8º. Pecado capital
O amor nasce num olhar, cresce num sorriso e morre numa ilusão.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
Estudar é polir a pedra preciosa, purificando o espírito.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelo esforço.

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé em parceria 
com a  Secre ta r i a  de  
Educação real iza nos 
próximos dias 7 (19h00 
–  2 2 h 0 0 ) ,  8  ( 1 6 h 0 0 
– 22h00) e 9 (15h00 – 
20h00) de junho, na Praça 
da Estação, a 1ª Festa 
Junina entre as escolas do 
município. A Festa é aberta 
à população interessada em 
participar e será promovida 
com o objetivo de oferecer 
mais um momento de 
confraternização e de 
aproximação entre pais, 
alunos, equipe escolar e 
comunidade local. A 1ª 
Festa Junina entre escolas 

municipais terá várias 
barracas com deliciosas 
comidas e bebidas típicas 
e  v á r i a s  a t i v i d a d e s 
características desse tipo 
de atividade, organizadas 
em cada unidade escolar e 
que incluem apresentação 
de danças pelos alunos, 
de brincadeiras diversas e 
de muitas ações divertidas 
e que sempre agitam e 
alegram os participantes. A 
Festa contará também com 
apresentações musicais:  
Dia  07 (sexta  fe i ra) , 
Douglas e Vinícius - Dia 08 
(sábado), Grupo Paranga - 
Dia 09 (domingo) - Banda 
Brete.  ”Convidamos todos 
os moradores para que 

prestigiem e aproveitem 
a festa, que em muito 
valoriza nossas escolas 
munic ipais  e  cent ros 
de educação infantil”, 
falou o prefeito Marcelo 
Vaqueli. BARRACAS;  
Salgados, Pizza, Cachorro 
q u e n t e ,  C a l d i n h o , 
C h u r r a s c o ,  B o l i n h o 
caipira, Barraca do milho, 
Delicias do chocolate, 
Bolos recheados, Doces 
t ípicos,  Refrigerante, 
água, suco, Vinho quente, 
Quentão. BARRACAS 
DE BRINCADEIRAS; 
Pescaria, Argola, Bola no 
Caipira, Barba do Jeca, 
Jogo de Lata,  Árvore 
Surpresa.

PARTICIPE DO 
1ª ARRAIAL DA 
EDUCAÇÃO DE 

TREMEMBÉ NA PRAÇA
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TREMEMBÉ
DIA DOS NAMORADOS: 

ESFs DA CIDADE 
FAZEM TESTE RÁPIDO 

DE SÍFILIS 
GRATUITAMENTE

A Secretaria de Saúde in-
forma que entre os dias 12 
e 14 de Junho estará fazen-
do teste rápido de sífilis 
gratuitamente em todas as 
unidades de ESF e Cen-

tro de Saúde. Os exames 
fazem parte da campanha 
de preservação para o dia 
dos namorados. Na sexta 
feira (14) às 14h00 have-
rá uma palestra ministrada 

pela OAB de Tremembé 
para esclarecer direitos da 
melhor idade. O evento 
acontece na Rua Lorena, 
nº 150, Jardim Santana. 
P a r t i c i p e !

O prefeito Vaqueli con-
vocou os vereadores para 
uma importante reunião 
na manhã desta segunda 
feira (10) na sede da pre-
feitura, onde apresentou a 
situação atual de algumas 
obras a serem executadas 
no município, discutiram 
sobre projetos enviados 
para Câmara Municipal 
e fizeram um balanço da 
real situação da prefeitura,  
avanços e desafios após 
um pouco mais de cin-
co meses de governo. 
Vaqueli iniciou a reu-
nião com a presença de 
oito vereadores, Adriano,  
Alexandre Couto, Alex 

Trabijú, Tatá Vargas, 
Carlinho de Lima, Me-
tralha Jr, Charles do Su-
permercado e Silvinho.  
O prefeito se colocou a 
disposição dos parlamen-
tares, “quero contar com 
a ajuda de todos vocês, 
quando tiverem reivindica-
ções da comunidade, pre-
ciso que venham até mim e 
apresentem, estamos com 
as portas abertas a todos os 
vereadores sem distinção, 
quero a ajuda de vocês 
para fazermos uma ges-
tão para o povo tremem-
beense”, destacou Vaqueli. 
Alguns vereadores desta-
caram as dificuldades do 

município, no qual terão 
de ser tomadas medidas 
emergenciais por parte do 
poder executivo. Vaque-
li destacou que irá junto 
com o legislativo fazer um 
levantamento dos proble-
mas mais graves e irá re-
solve-los com prioridade.  
Outros assuntos foram 
abordados na reunião, 
dentre eles, a dificuldade 
financeira que a prefeitu-
ra enfrenta, dívidas dei-
xadas pela administração 
passada que foram parce-
ladas e muitas ainda não 
foram negociadas, po-
rém comprometem par-
te da renda do executivo.

TREMEMBÉ
PREFEITO FAZ
REUNIÃO COM

VEREADORES PARA APRE-
SENTAR

SITUAÇÃO ATUAL DE 
OBRAS NA CIDADE

O C.O.A. (Centro de Ob-
servação Animal) de Tre-
membé promove neste 
sábado, 15 de junho de 
2013, a partir das 9h30, 
a 13ª Feira de Adoção de 
Cães Adultos e Filhotes na 
cidade. Cerca de 15 ani-
mais estarão disponíveis 
para adoção no local, sen-
do pelo menos 10  filhotes 
de até um ano de vida e 05 
adultos. A Adoção acon-
tece em frente à locadora 
HL Vídeo, na Rua Sete de 
Setembro ao lado do Su-
permercado Leal do Vale. 
Os animais que estarão 
prontos para receber um 
lar, já estão castrados, va-
cinados e vermifugados. A 
veterinária do COA, Caro-
lina Signorini, garante que 
a Adoção de um animalzi-

nho é uma ótima oportuni-
dade para as famílias en-
contrarem novos amigos. 
Essa é uma grande chance 
para se encontrar não ape-
nas um cachorrinho, mas 
um amigo de verdade, um 
companheiro, que fará par-
te do cotidiano familiar 
por muitos anos, receben-
do amor, carinho e toda 
dedicação que um animal 
necessita ter, a veterinária 
destaca também que é pre-
ciso ter responsabilidades 
para com os animais ado-
tados, como a vacinação 
em dia e uma alimentação 
adequada e passeios fre-
qüentes são deveres assu-
midos pelos novos donos 
no ato da adoção e que 
devem ser cumpridos para 
proporcionar uma vida 

longa, saudável e feliz ao 
animal.Os interessados em 
adotar precisarão estar mu-
nidos de uma cópia do RG, 
CPF e comprovante de 
residência. O C.O.A. tam-
bém está aberto a visitas, 
de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 16h30 na Ave-
nida Audrá, 652, Centro.  
Durante a semana, quem 
se interessar pela ado-
ção de animais pode vi-
sitar o canil e escolher 
um cão para adotá-lo,  
pois contamos com apro-
ximadamente 150 ani-
mais que estão pron-
tos para receber um lar,  
todos os animais 
já estão castrados.  
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.

ADOTE UM AMIGO: COA 
PROMOVE 13ª FEIRA DE 

ADOÇÃO DE CÃES
ADULTOS E FILHOTES EM  

TREMEMBÉ

Temos a honra de convi-
dar a população tremem-
beense para participar das 
audiências públicas, a se-
rem realizadas no Salão 
Nobre da Câmara Muni-
cipal, no dia e horários 
abaixo relacionados, para 
apresentação da proposta 
da Lei de Diretrizes Orça-

mentárias para o exercício 
de 2014, e posterior apro-
vação, conforme dispos-
to no Parágrafo Único do 
Artigo 48 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei 
nº 101/2010), a saber: DIA 
24 DE JUNHO DE 2013;  
 1ª Audiência - 9:00 ho-
ras: Apresentação da pro-

posta da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para 
o exercício de 2014.  2ª 
Audiência - 10:00 horas: 
 Aprovação da propos-
ta da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para 
o exercício de 2014. 
 Contamos com a presença 
de todos.

PREFEITO CONVIDA
POPULAÇÃO

TREMEMBEENSE PARA 
APRESENTAR

PROPOSTA DA LEI DE 
DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS DE 
2014
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Os municípios da região 
do Vale do Paraíba estão 
nesta semana com 653 
oportunidades de trabalho 
no programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego. A 
agência pública e gratuita 
é coordenada pela Secre-
taria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho em par-

ceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego. As 
vagas são para as áreas de 
serviços, comércio, cons-
trução civil, entre outras. 
Os destaques são 34 vagas 
para vigilante em diversos 
municípios, 18 para gar-
çom em Campos do Jor-
dão e 20 para atendente 

de balcão em Aparecida. 
Para se cadastrar, o traba-
lhador deve criar login e 
senha no site do programa 
Emprega São Paulo. Outra 
possibilidade é ir pesso-
almente a um PAT (Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador) com RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e PIS.

Vale do Paraíba tem 
mais de 650 vagas no 
Emprega São Paulo

CONVITE A POPULAÇÃO 
TREMEMBEENSE PARA 5ª 

CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Conselho Municipal 
de Assistência Social e 
a Secretaria de Ação So-
cial convida a população 
tremembeense para a 5ª 
Conferência Municipal 
de Assistência Social da 
Estância Turística de Tre-

membé com o tema: “A 
gestão e o financiamento 
na efetivação do SUAS“. 
A participação de todos é 
essencial para juntos cons-
truirmos uma cidade cada 
vez melhor. Data: 21 de 
junho de 2013. Horário: 

08h00. Local: Salão da 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus. Praça Padre Luiz 
Balmes, S/N Centro Tre-
membé/SP. Inscrições pelo  
telefone (12) 3674-3660 
ou no e-mail: social.sau-
de@tremembe.sp.gov.br.

Festa de 
Santo Antônio 2013 

anuncia 
programação de shows 

para mês de junho

No ultimo dia (10/06), no 
Carmelo da Santa Face e 
Pio XII, o Prefeito Marce-
lo Vaqueli se reuniu com 
os secretários municipais 
João Vicente, José Már-
cio e Marcela Tupinambá, 
com os Padres Carlos An-
tônio da Silva (Capelão do 
Carmelo) e José Batista 
(Paróquia do Senhor Bom 
Jesus), com o seminarista 
Julius Rafael (Missão Sede 
Santos), com a Madre Ma-
ria Teresa e as irmãs The-
reza Maria e Regina Ma-
ria, onde foi tratado sobre 
o processo de canonização 
da Madre Carminha de 
Tremembé. Muitas idéias 
surgiram para que a vida e 
a obra da Madre Carminha 
seja mais conhecida, prin-
cipalmente entre o povo 
da cidade e região. No mês 
de julho o Carmelo rea-
liza uma novena de mis-
sas , que acontecerá entre 
os dias 7 e 16. No dia 13 
em especial, data do fale-
cimento da Madre, açon-
tece um dia todo cheio de 
atividades no Carmelo. 
Mais informações pelo site 
www.carmelodetremem-
be.com.br/. Acompanhe 
abaixo matéria públicada 
no site O DIA Rio que cita 
Madre Carminha de Tre-
membé. Vale do Paraíba 
prestes a se tornar a nova 
‘Terra Santa’. Vinda do 
Papa ao Rio deve acelerar 
processo de canonização 
de sete candidatos a san-
tos. Rio - A visita do Papa 
Francisco a Aparecida 
(SP), em julho, na Jornada 
Mundial da Juventude, terá 
significado especial para a 
região, conhecida como 
Vale dos Santos. A espe-
rança de autoridades ecle-
siásticas, parentes e devo-
tos dos sete candidatos à 
canonização que viveram 
no Vale do Paraíba — num 
trecho de 250 km entre 
Barra do Piraí (RJ) e São 
José dos Campos (SP) — é 
que Sua Santidade acelere 
os processos no Vaticano. 
Hoje, existe fila de mais de 
duas mil causas em análi-
se, cada uma com cerca de 
duas mil páginas. “Acredi-
to que o Papa nos ajudará. 
Por ser nosso vizinho (refe-
rindo-se à Argentina, país 
de origem de Francisco), 
puxará a brasa para a nossa 
sardinha, como diz o dita-
do”, acredita a irmã Célia 
Cadorin, da Congregação 
das Irmãzinhas da Imacu-
lada Conceição, maior au-
toridade sobre o assunto no 
país e postuladora dos dois 
únicos santos brasileiros, 
Madre Paulina e Frei Gal-
vão. Este último é de Gua-
ratinguetá (SP), também 
no Vale da Paraíba. Há sete 
possíveis futuros santos 
que viveram na região, en-
tre os 80 candidatos brasi-
leiros.Para alcançar o céu, 
os concorrentes precisam 
passar por processo que 
pode levar décadas, até 
que se cumpram os trâmi-
tes que envolvem quatro 
etapas: Servo de Deus, Ve-
nerável, Beato e Santo. “A 

Itália, com 57 milhões de 
católicos, tem mais de cem 
santos, enquanto o Brasil, 
com mais de 160 milhões 
de fiéis, só tem dois. O pró-
prio antecessor de Francis-
co, Bento XVI, já admitia 
que a Europa tem santos 
de sobra”, ressaltou Célia 
Cadorin. Pela Diocese de 
São José dos Campos, ini-
ciou-se o movimento de 
canonização do advogado 
Franz de Castro Holzwart, 
já considerado Servo de 
Deus por Roma e único 
que nasceu em solo flumi-
nense no Vale do Paraíba; 
de madre Maria Teresa de 
Jesus Eucarístico, paulis-
ta fundadora das Peque-
nas Missionárias de Maria 
Imaculada, também com o 
mesmo grau já alcançado 
por Franz; e padre Rodol-
fo Komó-rek, um polonês 
que viveu boa parte da 
vida em São José, onde 
ficou conhecido como ‘o 
santo milagreiro’. Este os-
tenta o título de Venerável. 
A Diocese de Aparecida, 
por sua vez, é responsável 
pelo processo de canoniza-
ção do também já Servo de 
Deus Padre Vitor Coelho 
de Almeida, que se tornou 
famoso através da Rádio 
Aparecida, e Madre Maria 
de Lourdes de Santa Rosa, 
italiana que viveu em 
Guaratinguetá e fundou o 
Mosteiro da Imaculada. A 
Diocese de Taubaté (SP), 
por sua vez, defende as 
causas de Madre Maria do 
Carmo da Santíssima Trin-
dade, a Irmã Carminha de 
Tremembé, outra Serva de 
Deus, e dom José Antônio 
do Couto, que foi bispo na 
diocese entre os anos de 
1976 e 1981, que também 
é considerado um Servo 
de Deus pelo Vaticano. 
Histórias em favor dos po-
bres. Todos os candidatos 
a santos têm histórias de 
vida em favor de pobres, 
doentes, presos e oprimi-
dos. A eles, vários milagres 
são atribuídos. Irmã Tere-
sa Maria de São João da 
Cruz, de 83 anos, se emo-
ciona ao falar de Carminha 
de Tremembé, com quem 
conviveu por 14 anos. “Me 
orgulho de ter convivido 
com uma pessoa que, para 
nós, já é santa”, justifica. 
“O sentimento da comuni-
dade é o mesmo. Só falta 
mesmo o Papa consagrá-la 
santa”, completa o padre 
de Tremembé, João Ber-
nardo. Atrás das grades e 
portas pesadas do Mostei-
ro do Carmelo Santa Face 
e Pio XII, as 23 irmãs — a 
mais nova com 23 anos e a 
mais idosa, com 88 — que 
lá vivem torcem para que 
a fama de Irmã Carminha 
se espalhe do lado de fora, 
mesmo sendo proibidas de 
ler jornais ou ver televisão. 
Elas se concentram na pro-
dução de lembranças em 
forma de fotos, chaveiros e 
santinhos da fundadora do 
mosteiro. Irmã Maria do 
Carmo da Eucaristia, de 36 
anos, está terminando de 
produzir uma escultura de 

Irmã Carminha, que deve-
rá ser reproduzida em larga 
escala. “Sabemos que pelos 
pequenos gestos, estamos 
ajudando a aumentar a fé 
por Irmã Carminha e tam-
bém despertando a fé em 
futuras noviças”, garante 
a madre superiora, Maria 
Teresa de Nossa Senhora 
Aparecida, de 43 anos. De 
acordo com quem cuida 
das causas dos sete candi-
datos a santos, pelo menos 
40 cartas e e-mails relatan-
do milagres e graças alcan-
çadas por intermédio deles 
são recebidas mensalmen-
te. Um longo caminho para 
ser agraciado com o título 
de santo. Caminho exigido 
pelo Vaticano para a santi-
dade: investigação da vida 
do candidato; comprova-
ção de morte santa; Beato 
(comprovação de milagre) 
e Santo (dois milagres). 
“Por ela, não fiquei paralí-
tico”. Quem disse que san-
to de casa não faz milagre? 
O vendedor de frutas José 
Louro, 50, atribui a irmã 
Carminha de Tremembé a 
cura de grave problema na 
coluna. “Por ela, não fiquei 
paralítico”, conta José, 
que, com a mulher, Ma-
ria, 52, vende frutas perto 
do Carmelo Santa Face e 
Pio XII, fundado por Car-
minha, e onde foi erguido 
memorial. Enquanto teólo-
gos, peritos e médicos da 
Santa Sé esmiúçam a vida 
dos candidatos a santos 
atrás de comprovação de 
milagres relatados por fi-
éis, nas 50 cidades do vale 
paraibano, cresce a circu-
lação de relíquias, fotos 
com orações, esculturas, 
livros e água benta, em 
igrejas, mosteiros e lojas. 
“Essa demonstração de fé 
pode encurtar em até 13 
anos o tempo que Roma 
leva para decretar o grau 
de Beato”, comenta a irmã 
Maria Nazaré, de 53 anos, 
do Mosteiro da Imacula-
da Conceição. O primeiro 
santo mártir dos presos. Na 
corrida entre os sete can-
didatos a santos do Vale 
do Paraíba, o postulante 
de Barra do Piraí, no Sul 
Fluminense, o advoga-
do Franz Holzwarth, leva 
vantagem. De acordo com 
a irmã Célia Cadorin, can-
didatos que morreram por 
martírio, como é o caso de 
Franz, não precisam pas-
sar por Beato, pulando de 
Venerável para Santo. Para 
chegar ao último posto, po-
rém, é preciso a comprova-
ção de um milagre. Em 
fevereiro de 1981, Franz, 
então com 38 anos, foi 
chamado para mediar um 
motim na cadeia de Jacareí 
(SP) e, depois de se ofere-
cer para ficar como refém 
no lugar de um policial mi-
litar, foi fuzilado pela polí-
cia com 30 tiros, junto com 
outros cinco presos. “Com 
justiça, meu irmão pode 
vir a ser o primeiro santo 
mártir dos encarcerados da 
história”, espera o servidor 
público, Peter Holzwarth, 
64.

VAQUELI FAZ REUNIÃO NO  
CARMELO PARA DISCUTIR  

PROCESSO DE CANONIZAÇÃO DA  
MADRE CARMINHA DE  

TREMEMBÉ


