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Programação de
Aniversário de Tremembé

A Prefeitura de Tremem-
bé preparou uma progra-
mação especial para co-
memorar os 118 anos de 
emancipação política do 
município. Entre os des-
taques para este ano es-
tão as inaugurações do 
novo Mercado Municipal 
(Obras paradas há três 
anos) e do novo prédio do 
Paço Municipal, (Última 
reforma realizada há 15 
anos). Outro atrativo será a 
apresentação da Jazz Sin-
fônica do Conservatório 
de Tatuí no palco da An-
tiga Estação Ferroviária e 

o acendimento das luzes 
do Natal Iluminado 2014.
Confira programação 
completa para o dia 26 
de novembro de 2014.
- 18h, Inauguração 
da revitalização do 
Paço Municipal Vere-
ador Renato Vargas. 
(Prédio da Prefeitura)
- 18h30, Inauguração do 
novo Mercado Municipal 
Vergílio Tirelli Neto (Giló)
 Na Praça Geraldo Costa
- 19h00, Banda do Pro-
jeto Mais Educação da 
Escola Maria Dulce.
- 19h20, Apresentação de 

Flauta do Projeto Peti e 
Espaço Amigo do Fundo 
Social de Solidariedade.
- 19h40, Banda Mu-
nicipal de Tremembé 
(BAMUTRE) – Pro-
jeto Fazendo Arte
- 20h00, Fanfarra Muni-
cipal de Tremembé (FA-
MUTRE) – Estreia do 
novo fardamento (Última 
aquisição há 14 anos) e 
inauguração oficial do Na-
tal Iluminado com o acen-
dimento das lâmpadas.
- 20h30, Jazz Sinfôni-
ca – BIG BAND – Con-
servatório de Tatuí.

Prefeitura de Tremembé 
realiza Semana de
Mobilização contra

a Dengue

 Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 
Saúde realiza entre os dias 
17 e 21 de novembro, a Se-
mana de Mobilização con-
tra a Dengue. Alguns pe-
dágios serão realizados em 
alguns pontos da cidade e 

também o conhecido casa 
a casa com enfoque nos re-
cipientes mais frequente-
mente encontrados no mu-
nicípio, tais como pratos 
de plantas, bebedouros de 
animais e ralos externos.
Serão realizadas pales-

tras nas escolas e reuniões 
com as Equipes de Estra-
tégia de Saúde da Família, 
onde serão discutidas as 
ações para o próximo ano.
Para saber mais sobre 
a dengue, acesse o site 
h t tp : / /dengue.org .br / .

Avenida Maria do
Carmo Ribeiro recebe 

novo asfalto
em Tremembé

Nesta semana a Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro, 
conhecida popularmente 
como Linha Velha, impor-
tante via de ligação Tre-
membé / Taubaté recebeu 
recapeamento asfáltico. 
De acordo com a Secre-
taria de Obras Públicas, o 
novo asfalto já esta sen-
do finalizado no local.
A requalificação tem o 
objetivo de melhorar a 
mobilidade urbana na ci-

dade. O valor do investi-
mento é de R$ 529.657,45.
A obra tem extensão apro-
ximada de 1.800 metros, 
sendo 18.095 m² de re-
capeamento asfáltico.
“Estamos trabalhando 
muito para atender aos 
anseios da população. 
Faremos diversos novos 
asfaltos em ruas bastante 
problemáticas. Felizmente 
iniciamos mais esta obra 
que certamente vai me-

lhorar a vida dos mora-
dores da região”, disse o 
prefeito Marcelo Vaqueli.
Segundo a Secreta-
ria de Obras Públicas 
e Serviços Urbanos, 
ainda será executado a 
instalação de rampas de 
acessibilidade, lombadas, 
além da sinalização de 
trânsito horizontal e ver-
tical. Todos os serviços 
têm previsão para serem 
concluídos ainda este mês.

Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou 
o Santo Padroeiro da po-
voação. Em 1672 foi ce-
lebrada a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

ro de 1866, elevou o povo-
ado a freguesia. Em 19 de 
agosto de 1890, tornou-se 
distrito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, pelo 
então Juiz  de Paz, José 
Monteiro de Queiroz, foi 
elevado a distrito de Paz. 
Foi elevado a município 
pela Lei n° 458, em 26 de 
novembro de 1896, pro-
mulgada pelo Presidente 
do Estado, Manoel Ferraz 
de Campos Salles, des-
membrando-se de Taubaté, 
graças aos esforços persis-
tentes do Coronel Alexen-
dre Monteiro Patto. A Lei 
Estadual n° 1038, de 19 
de dezembro de 1905, ele-
vou Tremembé à categoria 
de cidade. De acordo com 
a diviSão administrativa 
dos anos de 1911 a 1933, 
e as territoriais, de 31 de 
dezembro de 1937, a lei 
estadual n° 9073, de 31 de 
março de 1938, decreta lei 

n° 14.334, de novembro 
de 1944, fixaram os qua-
dros da diviSão territorial, 
administrativa e judiciária 
do Estado de São Paulo, 
o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e 
de igual nome, e perten-
ce ao termo judiciário da 
Comarca de Taubaté. A 
Lei Estadual n° 8506 de 
27 de dezembro de 1993, 
transforma em Estância 
Turística o Município de 
Tremembé. A Lei Com-
plementar n° 877, de 29 de 
agosto de 2000 eleva a ca-
tegoria de Comarca judici-
ária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 
origens prováveis em lí-
gua indígena: • Seria cor-
ruptela de T-ieré-membeg, 
“sinuoso” • Seria corrup-
tela de Té-iembé, “fonte 
de água agamada”, que 
é a hipótese mais acei-
ta • Tremembé signifi-
cando “margem do rio”.

Parabéns  
Tremembé 118 Anos 

26 de Novembro
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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 Panificadora 
Santo Pão - Av. Dr. Rubão Junior, 330 - Centro 
(em frente a praça do coreto).
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:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

Carmelo de Tremembé 
pode dar mais um

santo genuinamente 
brasileiro ao país

Católicos do Vale do Para-
íba esperam ser agraciados 
com mais um santo genui-
namente brasileiro. Devo-
tos de Madre Carminha, 
principal responsável pela 
fundação do Carmelo da 
Sagrada Face Pio XII, de 
Tremembé, aguadam com 
expectativa a canonização 
pelos cardeais do Vatica-
no. A fé e as orações para 
que esse fato se torne re-
alidade une ainda mais a 
comunidade em torno das 
24 religiosas que vivem no 
Carmelo. O próximo passo 
será aquele em que Madre 
Carminha seja declarada 
“Venerada” e o processo 
seguirá então para a Bea-
tificação que precisará de 
um milagre. O Vaticano 
considera milagre aquilo 
que a ciência não com-
prova. Depois, de acorco 
com Madre Maria Tere-
za Maria, atual Priora do 
mosteiro, terá que haver 

mais um para ser declara-
da Santa. Existem algumas 
graças de bastante peso, 
que estão sendo estudadas 
no Brasil antes de enviar 
para Roma. “Tem que ser 
uma graça instantânea, 
que aconteceu sem seque-
las, e com a intercessão do 
Servo de Deus”, revelou 
outra monja, Irmã Maria.  
Carmem Catarina Bueno 
nasceu em Itu-SP  em 25 
de novembro de 1898 e 
chegou à Tremembé em 
1955 onde ficou 10 anos 
até sua morte em 1965. No 
Carmelo Sagrada Face, 
não viveu apenas da con-
templação, mas participou 
ativamente das reformas, 
construções, sempre atu-
ando ao lado dos pedrei-
ros, porque era admiradora 
da arquitetura. Mas, uma 
de suas maiores contri-
buições foi com a Obra do 
Berço, um trabalho desen-
volvido junto aos mais ca-

rentes e às gestantes. “Era 
muito humilde, dedicada e 
uma arquiteta nata. Toda 
casa foi ela quem incre-
mentou! Tinha tudo pra 
ser arrogante, mas não era 
mesmo!”, disse a religiosa 
mais antiga do Carmelo, 
Irmã Tereza Maria, 92, 
que conviveu 14 anos com 
Madre Carminha, sendo 
quatro anos no Carmelo 
do Rio de Janeiro e outros 
10 anos em Tremembé. 
Segundo Irmã Regina, o 
processo de canoniza-
ção foi aberto em 2010 e 
passou por todas as fases, 
quando foi declarada “Ser-
va de Deus”. Em seguida, 
o processo diocesano con-
feriu a fama das virtudes e 
santidade dessa Serva de 
Deus. “Agora começa a 
fase romana, que pode du-
rar entre cinco a oito anos, 
dependendo do andamen-
to dos estudos no Vati-
cano.”, disse a religiosa.
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Brasil ocupa quarto
lugar no ranking

mundial do diabetes
Uma pesquisa elaborada 
pelo Ministério d Saú-
de mostra que mais de 
14 milhões de brasileiros 
acima dos 18 anos con-
vivem com o diabetes 
atualmente. Esse número 
coloca o Brasil em quarto 
lugar do ranking mundial 
de ocorrência da doença, 
atrás apenas dos Estados 
Unidos, China e Índia. 
Além do número elevado 
de pessoas com a doença, 
o estudo ainda mostra um 
aumento contínuo das ta-
xas de incidência da do-
ença na população, que 
passou de 5,5% em 2006 
para 6,9% em 2013. Para 
identificar o problema, a 
Sociedade Brasileira de 
Diabetes recomenda uma 
série de critérios, como 
os resultados dos exames 
de glicemia de jejum, he-
moglobina glicada e curva 
glicêmica. “A hemoglobi-
na glicada é um excelente 
exame para a detecção do 
diabetes e também para o 
acompanhamento da do-
ença em um paciente já 
diagnosticado”, reforça a 

Dra. Myrna Campagnoli, 
endocrinologista do La-
voisier Medicina Diagnós-
tica. Segundo a especialis-
ta, as pessoas diabéticas 
que já estão em tratamento 
devem realizar este exame 
a cada três meses. Já para 
os indivíduos sem diabe-
tes mas que apresentem 
algum fator de risco, , o 
acompanhamento deve 
ser feito com menos me-
nor frequência. “O grupo 
de risco inclui pessoas 
que têm parentes de pri-
meiro grau com diabetes, 
que apresentam sobrepe-
so e gordura abdominal, 
sedentários ou, ainda, que 
fazem uso de medica-
mentos de uso continuo”, 
comenta. A médica ainda 
lembra que os sintomas 
mais comuns da doença 
são vontade de urinar di-
versas vezes ao dia, fome 
e sede constantes, perda 
de peso sem motivo apa-
rente, fraqueza, altera-
ção visual, formigamen-
to nos pés e furúnculos.
O Dia Mundial do Dia-
betes, comemorado em 

14 de novembro, também 
tem o objetivo de desper-
tar a atenção para os hábi-
tos saudáveis adotados no 
dia a dia, já que a maioria 
dos casos desta patologia 
– 90% deles – tem rela-
ção direta com o estilo de 
vida.  A pesquisa do Mi-
nistério da Saúde aponta 
que 75% das pessoas diag-
nosticadas com a enfermi-
dade estão acima do peso. 
A Dra. Myrna recomenda 
a busca por uma alimen-
tação saudável e a prática 
regular de atividades físi-
cas como aliadas na pre-
venção para quem não é 
diabético e também para 
os que já são diabéticos 
com a intenção de melho-
rar o controle da doença. 
“A rigor, todos nós deve-
mos nos preocupar com 
o nosso estilo de vida. 
Agora, para quem tem 
diabetes, uma a dieta 
equilibrada e pratica de 
exercícios físicos regula-
res faz parte do tratamen-
to, pois a medicação não 
controla a doença sozi-
nha”, conclui a médica.

Aviso: Tremembé
Perigo

A mais de um ano os pos-
tes de iluminação da ave-
nida principal que dá aces-
so à Tremembé caíram e 
ainda não foram recoloca-
dos. A promessa da admi-
nistração pública não pas-

sou de uma brincadeira. 
A pista continua até hoje 
com iluminação deficiente 
e é comum acidentes devi-
do à escuridão. O descaso 
preocupa os cidadãos que 
não tem onde recorrer e 

nem mesmo satisfação, e 
o que é pior considera a 
administração como desa-
creditar, face às promessas 
não cumpridas e o geral 
abandono da cidade em es-
pecial os locais públicos.

Irmãs Carmelitas
realizam eventos para 

auxiliar canonização de 
Madre Carminha

de Tremembé

O Carmelo Santa Face e 
Pio XII através das Irmãs 
Carmelitas comunica que 
serão realizados vários 
eventos a fim de arreca-
dar fundos para auxiliar 
no Processo de Canoni-
zação da Serva de Deus 
Madre Carminha. Segun-
do as irmãs, o processo 
está em Roma com muito 
bom andamento e esta em 
fase final da escrita da Po-
sitio, um livro de no má-
ximo 300 páginas escrito 
a partir dos documentos 
históricos da vida da Ser-
va de Deus recolhidos pela 
Comissão Histórica du-
rante a fase diocesana do 
Processo. Este livro está 
em seus retoques finais, 
organizado por um Padre 
beneditino, D. Alessandro, 
que já se tornou grande 
admirador de Madre Car-
minha por estar conhe-
cendo sua bela história de 
vida e santidade. Serão 
necessários 20 exempla-
res desta impressão que 
serão lidos e estudados 
por um grupo de Cardeais 
que darão seus pareceres 
através dos quais espera-
mos que Madre Carminha 
seja declarada venerável.
Enquanto isso, as Ir-

mãs Carmelitas reali-
zam uma série de even-
tos, confira abaixo 
programação completa:
DIA 19 DE NOVEMBRO 
ÀS 19:00H – Missa cele-
brada pelo Pe. Gaetano, 
grande devoto e admi-
rador da Serva de Deus 
com bênção especial aos 
devotos junto ao túmulo;
DIA 20 DE NOVEM-
BRO ÀS 19:00H – Missa 
celebrada pelo nosso Bis-
po diocesano, D. Carmo 
João Rhoden com bên-
ção especial aos devo-
tos junto ao túmulo, logo 
após inauguração do Bus-
to da Madre Carminha 
no Jardim do Carmelo.
DIA 21 DE NOVEM-
BRO ÀS 19:00H – Missa 
celebrada pelo Pe. Té-
quinho com bênção es-
pecial aos devotos junto 
ao túmulo, seguindo a 
GRANDE FESTA COM 
A NOITE DO PASTEL 
E DA BATATA FRITA;
DIA 22 DE NOVEM-
BRO ÀS 19:00H – Missa 
celebrada pelo Pe. Clei-
ton  Willian com bên-
ção especial aos devotos 
junto ao túmulo, seguin-
do GRANDE BINGO
1º PRÊMIO: 1 TELEVI-

SÃO DE 32 POLEGADAS
2º PRÊMIO: 1 BICI-
CLETA DE ADULTO
3º PRÊMIO: 1 FA-
QUEIRO DE 60 PEÇAS
DIA 23 DE NOVEMBRO: 
Inauguração da SALA 
DOS MILAGRES E SEDE 
DA OBRA DO BERÇO
ÀS 8:30: PRIMEIRA CA-
VALGADA DA FÉ MA-
DRE CARMINHA, saindo 
da Praça da Estação – Tre-
membé, com roteiro por 
alguns pontos da cidade e 
chegada às 10:00h no Car-
melo, onde haverá a Santa 
Missa celebrada pelo Pa-
dre Fred, encerrando com 
a bênção aos tropeiros;
18:00h – Solene celebra-
ção em ação de graças 
pelo 116º aniversário nata-
lício de Madre Carminha, 
presidida pelo nosso Ca-
pelão e Vice Postulador do 
Processo Pe. Carlos Antô-
nio, seguida da procissão 
que levará os objetos re-
ferentes às graças alcan-
çadas pela intercessão da 
Serva de Deus até a SALA 
DOS MILAGRES que 
será inaugurada neste dia.
A Prefeitura de Tremem-
bé está dando total apoio 
para auxiliar na canoniza-
ção da Madre Carminha.

Falta muito para
Tremembé se destacar 

como Estância

Falta toda uma infraes-
trutura que uma cidade 
turística deve ter. Incen-
tivo a instalação de em-
preendimentos voltados 
a área turística, conscien-
tização da própria popu-
lação e do comércio no 
recebimento do turista, e 
muito mais. Mas pelo me-
nos começar pelo básico, 
ou seja, dar uma boa apa-

rência a cidade. Como é 
que vai se sentir o turista 
e o próprio cidadão ven-
do ruas mal cuidadas com 
entulho e mato se espa-
lhando pelas calçadas, 
bueiros abertos colocando 
em risco os transeuntes. 
Placas pedindo para os 
pedestres para atraves-
sar na faixa existem
porem  não existem faixas 

pintadas  etc e etc. Pare-
ce que a falta de cuida-
dos com a cidade visa o 
afastamento do comércio 
e dos consumidores de 
Tremembé, e é por isso 
que tanto os comercian-
tes quanto os cidadãos 
reclamam da falta de 
atenção pelo poder pú-
blico em relação aos 
cuidados com a cidade. 
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Exercícios físicos auxiliam no 
combate ao câncer de próstata

A detecção precoce do cân-
cer de próstata é um proce-
dimento muito importante 
para a conservação da saú-
de masculina, mas nem 
todos sabem que existem 
hábitos simples do dia a 
dia que podem diminuir 
as chances do desenvolvi-
mento dessa enfermidade. 
A doença, que é a segun-
da mais frequente entre os 
homens brasileiros, pode 
também ser combatida 
com a prática de exercí-
cios físicos. “A realização 
de atividades físicas junto 
com a dieta rica em fibra 
e pobre em gorduras re-
duzem o risco de desen-
volvimento da patologia. 
Pacientes que fazem exer-
cícios regularmente tam-
bém possuem uma menor 
chance de morte causada 
por câncer de próstata. 
Essa probabilidade dimi-
nui mais conforme maior 
frequência de exercícios”, 
afirma o Dr. Fabio Alexan-
dre Pardal, urologista do 
Hospital San Paolo, centro 
hospitalar localizado na 
Zona Norte de São Paulo. 
A declaração do médico é 
similar aos resultados de 
uma pesquisa realizada 

recentemente pela Univer-
sidade de Harvard, a qual 
analisou a prática de exer-
cícios físicos de 2.686 pa-
cientes. As pessoas que an-
davam por mais de quatro 
horas durante uma semana 
apresentaram redução de 
23% do risco de morte em 
relação àqueles que cami-
nhavam apenas 20 minu-
tos. No caso daqueles que 
praticam exercícios mais 
intensos, como corrida, 
tênis ou bicicleta, o risco 
de mortalidade foi redu-
zida em 35%.  O médico 
declara que a atividade 
física diminui a produção 
de substâncias inflamató-
rias e estimula a resposta 
imunológica. Contudo, os 
exames preventivos tam-
bém devem fazer parte da 
rotina da população mas-
culina, já que o câncer de 
próstata, em sua fase ini-
cial, não apresenta qual-
quer sintoma. Os métodos 
de detecção da doença 
consistem no PSA - Antí-
geno prostático específico 
(exame de sangue), toque 
retal e biópsia de próstata 
realizada através de ultras-
som transretal,  que confir-
ma o diagnóstico do cân-

cer. Segundo Dr. Pardal, 
o preconceito em relação 
ao exame toque retal ain-
da é um grande obstáculo 
para a descoberta da do-
ença. “No consultório, os 
pacientes que atendo já 
vem conscientizados so-
bre a importância da ava-
liação. Costumo orientar 
os familiares e amigos que 
conversem com seus pa-
rentes e conhecidos sobre 
a importância na detecção 
precoce.” Os 50 anos é o 
período em que a popula-
ção em geral deve come-
çar a fazer os exames. No 
caso das pessoas que se 
enquadram nos fatores de 
risco (idade, hereditarie-
dade, raça negra, obesida-
de, dieta rica em gorduras, 
tabagismo e etilismo), a 
idade recomendada é 45 
anos. De acordo com o 
Instituto Lado a Lado pela 
Vida e a Sociedade Brasi-
leira de Urologia (SBU), 
quase 50% da popula-
ção masculina brasileira 
nunca foi ao urologis-
ta e a perspectiva é que, 
até o fim do ano, 12 mil 
pessoas irão morrer devi-
do à descoberta em está-
gio avançado da doença.

Empresa que presta 
serviços de publicações 

oficiais para a Prefeitura de 
Tremembé é considerada 
clandestina pela lei 6015

A atual empresa pres-
tadora de serviços de 
publicação de atos ofi-
ciais para a prefeitura de 
Tremembé não tem ao 
matricula do registro de 
título de jornal no Cartó-
rio de Registro e Títulos 

de Pessoas Jurídicas como 
determina a lei 6015.  A 
empresa prestadora dos 
serviços que se descobriu 
que foi constituída em 
28/12/2012 foi contra-
tada em março de 2013, 
ocasião esta em que não 

houve a participação 
de outros concorrentes. 
Desde março de 2013 
a ilegalidade é manti-
da com a conivência da 
Prefeitura de Tremembé. 
O ministério Público já 
está apurando o caso.

Problema social I
Tremembé

Problema social III

Problema social II

Moradores da Flor do 
Campo querem solução 
para a área que está sob do-
mínio da prefeitura e que 
foi ocupada por famílias 
que hoje vivem com seus 
dependentes. Segundo o 
senhor Francisco os mora-
dores querem solução pa-
cifica e propõem a compra 
dos lotes. A construção de 
casas populares em Tre-
membé pelo governo é in-
suficiente para a demanda, 
e a administração munici-
pal não tem cuidado como 
devia deste problema. Se 
existe ocupação é por que 

Moradores de Tremembé 
reclamam do poder público 
que não toma providencias 
em relação às pessoas que 
ocupam a cidade dormin-
do nas principais praças. 
São pessoas que de uma 
forma ou de outra preci-
sam de auxilio quer em 
relação a acomodações ou 
em relação ao afastamen-

Continua sem solução o 
caso dos moradores que 
se encontram sob risco 
residentes na Chácara Ca-
naã. O local caracteriza-se 
como favela pelo fato de 
serem as casas em quase 
sua totalidade construídas 
de madeiras. O local é to-

há falta de disponibilidade 
de áreas pela municipali-
dade. Há de se considerar 
que a propriedade deve 
atender a função social, 
e não é admissível que 
a principal responsável 
pela satisfação do cidadão 
que é o poder público não 
tome as devidas providen-
cias evitando causar ainda 
mais problemas sociais.
Segundo o senhor Fran-
cisco àquela área está sob 
domínio da prefeitura de 
Tremembé a mais de vin-
te anos está abandonada 
criando mato e animais 

to de vícios. Tremembé é 
uma CIDADE TURÍSTI-
CA e não pode conviver 
com este estado de coisas. 
A administração já deveria 
ter tomado providencias a 
um bom tempo, não é pre-
ciso ser muito esperto para 
saber que isto é um pro-
blema social e que cabe 
ao poder público sua so-

talmente impróprio para a 
construção de casas falta 
planejamento, as condi-
ções de higiene são péssi-
mas o que coloca em risco a 
saúde dos moradores e em 
particular a das crianças. 
O poder público não inves-
te em planejamento e infra 

nocivos, e os cidadãos 
precisando de terrenos 
para abrigar suas famílias 
resolveram limpar e ocu-
par a área. Pressionado 
pela justiça os moradores 
resolveram pacificamen-
te expor seus problemas, 
problemas estes que já 
deveriam ter sido sanados 
pelo órgão público. Ago-
ra resta saber se a solu-
ção será adequada, visto 
que não sendo favorável 
aos moradores será cau-
sado um grave problema 
social, porque os morado-
res não têm para onde ir.

lução, ademais atrapalha 
o comércio, constrange os 
cidadãos e dá impressão 
de cidade abandonada afu-
gentando o turista e visi-
tantes. Soluções viáveis e 
sem violência podem ser 
tomadas não só para re-
solver os problemas dos 
cidadãos assim como os 
dos ocupantes da praça.

estrutura em compensação 
tem muito maiores despe-
sas na saúde, pois a ques-
tão não se resume só no 
fato de proporcionar vida 
mais digna ao cidadão ti-
rando-o da vida sub huma-
na, mas também se trata de 
questão social e de saúde.


