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A GAZETA DE TREMEMBÉ

Após as festas carnava-
lescas, Caraguatatuba vai 
debater com a socieda-
de civil o Plano Integra-
do de Resíduos Sólidos. 
Recentemente, a secreta-
ria de Meio Ambiente da 
Prefeitura concluiu uma 
versão preliminar do pro-
jeto que será apresentado 
em duas audiências pú-
blicas previstas para os 
dias 13 e 19 de março.
Durante os debates -que 
serão realizados na Câma-
ra de Caraguá, a partir das 
18h - a população deverá 
receber um diagnóstico da 

6ª Sessão Ordinária do ano 
de 2014, a realizar-se no 
Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo 
dia 07 de março de 2014, 
sexta-feira, às 8 horas.
MATÉRIAS DE DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 
109/2013, do Vereador 
Roderley Miotto, que 
“Autoriza o Poder Execu-

situação no município (co-
leta, reciclagem, aterro sa-
nitário, impacto ambiental, 
etc.) e todo o processo de 
elaboração do plano, o que 
inclui metas e ações para 
atendimento da política na-
cional de resíduos sólidos.
O Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Re-
síduos Sólidos é elabora-
do de forma participativa, 
como prevê a legislação. 
A metodologia assegura 
ampla publicidade e trans-
parência do conteúdo do 
plano bem como posterior 
controle social. Plano Na-

tivo instituir em todas as 
escolas da rede municipal 
e privada de ensino ativi-
dades pedagógicas com o 
objetivo de transmitir aos 
alunos informações sobre 
as consequências do uso 
de drogas lícitas e ilícitas”.
II. Projeto de 
Lei n° 139/2013, 
do Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Ne-
grão, que “Dispõe sobre 

cional-Vale lembrar que o 
projeto municipal segue a 
Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, instituída 
pela Lei no 12.305, de 2 de 
agosto de 2010 e regula-
mentada pelo Decreto Fe-
deral 7.404 de dezembro 
do mesmo ano e traduz os 
princípios, objetivos, ins-
trumentos e diretrizes re-
lativas à gestão integrada 
e ao gerenciamento de re-
síduos sólidos, às respon-
sabilidades dos geradores 
e do poder público e aos 
instrumentos econômi-
cos aplicáveis a temática.

o plantio de uma muda de 
árvore na compra de auto-
móvel novo no município 
de Pindamonhangaba”.
III. Projeto de 
Lei n° 17/2014, 
do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Execu-
tivo a conceder isenção de 
impostos e taxas inciden-
tes sobre as obras inerentes 
ao Programa Minha Casa 
Minha Vida no Município 
de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 27 
de fevereiro de 2014. 
Vereador Ricar-
do Piorino Presidente
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme inscri-
ção dos Senhores Vere-
adores no livro próprio.

Caraguá promove
audiências públicas

sobre resíduos sólidos

Câmara de Pinda
vota projetos

Dia 27/02/14 (quinta-feira) 
as 8:00 da noite, foi dado 
o grito de Carnaval 2014 
na Cidade de Tremembé. 
O Show começou com o 
Concurso Rei e Rainha da 
Prevenção. A animação foi 
por conta da Bateria Nota 
10 da tradicional Escola de 

Samba Boêmios da Estiva 
de Taubaté. Neste ano a 
escola compôs um enredo 
que homenageava os 100 
anos do Esporte Clube 
Taubaté. Todos foram con-
ferir quem deu o melhor 
samba no pé. O Público 
como sempre foi a delírio 

com a beleza, o charme 
dos dançarinos. O Juri foi 
composto pelas autorida-
des da educação, da saú-
de e da justiça e imprensa 
de nossa cidade. Com a 
boa perspectiva da dan-
ça, agitação do público, o 
corpo de jurados escolheu 
a moradora Camila da Sil-
va do Jardim dos Eucalip-
tos foi escolhida a Rainha 
do Carnaval. Ela disse ao 
jornalista Pedrão Simões 
que: “Foi a primeira vez 
que eu participei, todos 
me deram a apoio, foi com 
toda a emoção do mundo 
que eu consegui este títu-
lo. Os Pai, sr. Olavo Pin-
to da Silva, disse que: não 
tenho palavras pra descre-
ver o feito da filha, a única 
coisa que eu só digo é que 
o sonho dela se realizou.”
A  mãe da campeã do con-
curso disse que foi mara-
vilhoso ver a primogênita 
ser eleita a rainha do sam-
ba. Todos ficaram conten-
tes. O corpo de jurados es-
colheu o Rei da Prevenção 
do Carnaval de Tremem-
bé, FERNANDO mora-
dor do Bairro do Belém 
de Taubaté e funcionário 
da saúde teve uma “ex-
cepcional participação do 
evento e o ganho do  seu 
título “REI DA PREVEN-
ÇÃO”. Do Carnaval de 14.
Pra fechar o 1º dia, a Ban-
da Opus animou o car-
naval com canções de 
marchinhas e sucessos 
do carnaval baiano. Tudo 
correu bem e o show foi 
até a meia noite. De Tre-
membé - Pedrão Simões.

CARNAVAL 2014 em 
Tremembé começou 

com concurso de Rei e 
Rainha da Prevenção

Programação oficial do 
Carnaval 2014 de

Tremembé
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MISCELÂNEA
Curiosidades:
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu téc-
nicas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de 
alguma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas 
funcionam ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com to-
tal certeza é que muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiariza-
dos com algumas formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a carto-
mancia (pelos baralhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras 
formas divinatórias mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 ve-
zes o da Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos 
planetas que gira em seu redor, não muito afastados em comparação a distân-
cia imensa que existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do 
Sol. O astro-rei constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados tão quen-
te que se acredita que a temperatura interna alcance vinte milhões de graus centí-
grados e a externa a seis mil graus. Chamas gigantescas e línguas de fogo, conhe-
cidas como protuberância ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a 
milhares de quilômetros de distância. De tempo em tempo, manchas escuras apare-
cem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as 
quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pes-
soais. O legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devi-
do aos excessos que cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artísti-
co que deixou em mãos de administradores profissionais não só zerou as dívidas 
como se tornou um negócio muito lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa 
Marie Presley, por sinal e ex-mulher de Michael Jacson, pode receber a par-
te que lhe cabia no espólio que somava a bagatela de 130 milhões de dólares.

Humor :
Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido esta-
va tendo um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagan-
do em casa, encontra o marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela 
aponta a arma para a sua própria cabeça. O marido apavorado, pula da cama 
e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pre-
tos, podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua 
mulher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos 
últimos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultu-
ral, olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando 
a dar as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens:
Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conver-
sar com o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida 
é como jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um 
pouco de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimen-
to atrás de cada “eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mes-
mo, deliberadamente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos:
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.
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A temporada de 2014 para 
o xadrez de Taubaté co-
meçou muito bem, no ul-
timo final de semana foi 
realizado a 1ª Etapa do 
Circuito Valeparaibano, 
com a organização da As-
sociação Valeparaibana 
de Xadrez, o evento acon-
teceu em São José dos 
Campos nas dependên-
cias do Parque Vicentina 
Aranha na região central 
da cidade e contou com 
mais de 50 jogadores di-
vidido nas categorias Ab-
soluto, Feminino e sub 18.
Na categoria feminina 
a campeã e destaque da 
competição foi Ana Vi-
tória Pinto de Taubaté, 

ficando em segundo lu-
gar Cassia Thais de São 
Paulo e em terceiro lugar 
Juliane Dias de Pindamo-
nhangaba, na categoria 
Absoluto o campeão foi 
Rafael Carvalho de Gua-
ratinguetá, na segunda co-
locação ficou o jogador de 
Caraguatatuba Fabio Lins, 
na terceira posição ficou 
Daniel Yoshito de Guara-
tinguetá, na categoria sub 
18 o campeão foi Marcelo 
Nascimento de São Paulo, 
o vice campeão foi Eduar-
do Enrico de São Paulo e 
na terceira colocação ficou 
Jonathan Teixeira de Poá.
A competição serviu de 
preparação para a jogado-

ra Ana Vitoria que esta se 
dedicando e muito para 
temporada de 2014, pre-
tendendo jogar todas as 
competições importantes 
e com isso se preparar 
para representar a cidade 
de Taubaté nos Jogos Re-
gionais que acontecerá em 
julho na cidade de Cara-
guatatuba juntamente com 
outra jogadoras que fazem 
parte da equipe da cidade.
O xadrez de Taubaté tem 
o apoio da escola Cultu-
ra de Idiomas, Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Taubaté, Papelaria Pa-
peline, Escritório de Co-
natbilidade Planecon e 
da Prefeitura Municipal.

Jogadora da equipe de Xadrez 
de Taubaté foi campeã da 1ª

Etapa do Circuito Valeparaibano

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
de Caraguatatuba comu-
nica uma nova relação 
de vagas para o merca-
do de trabalho. O inte-
ressado deve preencher 
algumas exigências ne-
cessárias de perfil de mer-
cado como experiência, 
escolaridade, entre outros.
 De acordo com os res-
ponsáveis pelo posto de 
atendimento, também co-
munica que a oferta de 
empregos da semana pode 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
Confira as vagas:

Agente educacional, 
Ajudante de cozinha, 
Ajudante de motorista, 
Ajudante de serralheiro, 
Analista contábil, As-
sistente administrativo, 
Auxiliar de enfermagem, 
Auxiliar de escritório, 
Auxiliar de manutenção 
predial, Auxiliar de mar-
ceneiro, Auxiliar de me-
cânico de autos, Auxiliar 
de técnico de eletrônica, 
Auxiliar de vidraceiro, 
Balconista de lanchonete, 
Camareira de hotel, Car-
pinteiro, Caseiro, Chur-
rasqueiro, Consultor de 
vendas, Copeiro, Costu-
reira em geral, Costureiro, 
a  máquina  na confecção 
em série, Cozinheiro ge-
ral, Empregado doméstico 
arrumador, Encarregado 
de bar e restaurante, Far-
macêutico, Faxineiro, Fu-
nileiro de veículos  (repa-
ração), Garçom, Instalador 

de alarmes residenciais, 
Instalador de painéis, Ins-
talador-reparador de rede 
elétrica, Instrutor de infor-
mática, Instrutor no ensino 
profissionalizante, Lava-
dor de automóveis, Locu-
tor anunciador, Mecânico 
de automóvel, Mecânico 
de equipamento pesado, 
Mecânico de manutenção 
de máquinas cortadoras 
de grama  e similares, Me-
cânico de motor a diesel, 
Mecânico de refrigera-
ção, Médico clínico geral, 
Montador de automóveis, 
Motoboy, Motorista de ca-
minhão, Motorista entre-
gador, Oficial de serviços 
gerais na manutenção de 
edificações, Operador de 
bate-estacas, Operador de 
caixa, Operador de draga, 
Operador de empilhadeira, 
Padeiro, Pedreiro, Pintor 
de automóveis, Profes-
sor de espanhol, Profes-
sor de inglês, Promotor 
de vendas, Recepcionista 
atendente, Recepcionista 
de hotel, Serralheiro de 
alumínio, Serralheiro de 
ferro, Técnico eletrônico, 
Topógrafo, Trabalhador 
na fabricação de artefatos 
de cimento, Vendedor pra-
cista, Vidraceiro e Vigia.

PAT de Caraguá oferece
novas vagas de emprego 
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Em virtude do feriado de 
carnaval, os serviços de 
atendimento nas agências 
presenciais da Distribuido-
ra terão horários alterados.
 3/3 (segunda-feira) – aten-
dimento normal nas agên-
cias das 8h30 às 16h30.
4/3 (terça-feira) – não have-
rá expediente nas agências.

A CCR NovaDutra re-
aliza uma campanha de 
segurança voltada aos 
motoristas e passageiros 
que trafegarem pela Via 
Dutra durante o Carnaval. 
A ação contará com dicas 
para uma viagem segura 
durante o feriado, por meio 
da afixação de faixas às 
margens da rodovia, distri-
buição de folhetos nas pra-
ças de pedágio e veiculação 
de mensagens na progra-
mação da CCRFM 107.5.
 A Campanha Viagem 
Segura acontece duran-
te feriados prolongados, 
quando a Via Dutra rece-
be aumento no fluxo de 
veículos. Para o Carna-
val, a CCR NovaDutra
 intensificou a Campanha, 
com a instalação de mais 
vinte faixas às margens da 

Antonio Dino da Costa 
Bueno nasceu no dia 15 de 
dezembro de 1854 em Pin-
damonhangaba. Foi um 
dos maiores colaboradores 
para a instalação da Santa 
Casa de Misericórdia do 
município, em 1924. To-
davia, nos registros histó-
ricos de sua cidade natal 
não consta que esse ilus-
tre cidadão foi persegui-
do implacavelmente pelas 
hostes políticas locais de 
sua época. Passou por vá-
rios tipos de humilhações 
e injúrias. Um certo dia, 
desgostoso, arrumou suas 
coisas e partiu com a famí-
lia para a capital paulista.
 Dino Bueno concluiu no 
Colégio de São Pedro de 
Alcântara, no Rio de Ja-
neiro, seus estudos prepa-
ratórios até que, em 1869, 
matriculou-se na Faculda-

Instituição oferece pro-
gramação gratuita para 
todas as idades; entre as 
ações estão ofici-
nas de máscaras, pin-
tura facial e fantasias
De 1 a 4 de março, o Mu-
seu Felícia Leirner e o
 Auditório Claudio Santo-
ro, instituições da Secre-
taria de Estado da Cultura 
administradas em parceria 
com a ACAM Portinari, 
realizarão uma programa-
ção especial em comemo-
ração ao Carnaval. O pro-
jeto tem entrada gratuita.
Nos dias 1 e 4, o públi-
co poderá confeccionar 
suas próprias máscaras 
carnavalescas, das 15h às 
17h30. No dia 2/3 (do-
mingo), das 11h às 12h30, 
os pequenos vão se di-
vertir durante “Oficina de 
Pintura Facial”. A garo-
tada terá a oportunidade 
de escolher os desenhos 
que serão elaborados em 

5/3 (quarta-feira de Cin-
zas) – o atendimento 
será iniciado às 12 horas. 
As agências da EDP Ban-
deirante de Canas e Jam-
beiro abrirão na segun-
da-feira, 3 de março, uma 
vez que o expediente tra-
dicional dos dois postos de 
atendimento é às quartas-

rodovia. No total, são 50 
faixas com dicas de con-
dução segura e orientações 
em diversos pontos dos 
402 quilômetros da Dutra.   
Durante a ação serão dis-
tribuídos 60 mil folhetos 
aos motoristas e pas-
sageiros que passarem 
pelas praças de pedá-
gio a partir da tarde 
desta quinta-feira (27). 
O material aborda os riscos 
da combinação entre álco-
ol e drogas, e conta com 
dicas para um feriado sem 
transtornos no trânsito.
 Os usuários também pode-
rão acompanhar as condi-
ções de tráfego na rodovia 
através da programação da 
CCRFM 107.5, que fará 
a cobertura com infor-
mações em tempo real na 
saída e retorno do Carnaval.

de de Direito de São Paulo. 
Advogado formado, de-
pois bacharelado em 1875 
e doutorado em 1876 
pela Faculdade de Direi-
to do Largo São Francis-
co, foi catedrático e dire-
tor da Instituição (1908 a 
1912), onde realizou uma 
grande gestão, remode-
lando as instalações do 
prédio e seu mobiliário.
 O ilustre valeparaibano 
foi ainda Promotor Público 
(1875) e Juíz substituto da 
1ª Vara da Comarca de São 
Paulo (1877). Durante três 
legislaturas, Dino Bueno 
foi eleito deputado federal 
e ainda relator do Projeto 
do Código Civil Brasileiro. 
 De 1896 a 1897 exerceu o 
cargo de Secretário do Es-
tado do Interior e Senador 
pelo Partido Republicano 
Paulista (PRP) por cinco 

seus rostos, sempre com a 
utilização de tintas atóxicas.
Já no dia 3/3 (segunda-
feira), das 15h às 17h30, 
crianças e adultos con-
feccionarão suas próprias 
fantasias para o Carnaval. 
Colares coloridos, capas 
de super-heróis e saias 
de bailarina serão elabo-
rados com a supervisão 
da equipe de educadores 
do museu e do auditório. 
Ao final de todas as ati-
vidades, os participantes
 poderão brincar o Car-
naval, em um momen-
to descontraído de in-
teração e recreação.
Em março, os visitantes 
podem optar por contri-
buir com a doação de aga-
salhos e cobertores, que 
serão encaminhados para 
o Fundo Social de Solida-
riedade de Campos do Jor-
dão. O Museu Felícia Leir-
ner e Auditório Claudio 
Santoro ficam localizados 

feiras (Canas) e terças e 
quintas-feiras (Jambeiro).
A EDP Bandeirante 
mantém o atendimento 
pela Central de Aten-
dimento ao Cliente no 
0800 721 0123, 24 ho-
ras e com ligação gra-
tuita, e pelo site www.
edpbandeirante.com.br.

 Horários de pico 
durante o feriado
A Concessionária pre-
vê que, no trecho pau-
lista da rodovia, o tráfe-
go deverá ficar intenso 
entre 14h e 20h de
 sexta-feira (28/02) e en-
tre 08h e 14h do sábado 
(01/03) na saída da capi-
tal paulista. No retorno, 
o tráfego deve ser maior 
na terça (04/03), das 16h 
às 20h, e quarta-feira 
(05/03), das 08h às 14h.
 No trecho fluminense, a 
previsão é de tráfego in-
tenso entre 14h e 20h de 
sexta-feira (28/02) e entre
 07h e 13h do sábado 
(01/03). No retorno, o 
tráfego deve ser maior 
na terça (04/03), das 16h 
às 20h, e quarta-feira 
(05/03), das 06h às 12h.

mandatos consecutivos. 
 No dia 17 de julho de abril 
de 1924, o senador Anto-
nio Dino Bueno passou a 
presidir o Senado Esta-
dual de São Paulo após 
o falecimento de Carlos 
de Campos. Logo, teve a 
possibilidade de presidir 
a província do Estado de 
São Paulo (cargo que re-
presenta o de Governador 
atualmente). Nesse cargo, 
Dino Bueno ficou de 27 
de abril de 1927 até 14 
de julho do mesmo ano.
 Dino Bueno faleceu no 
27 de fevereiro de 1931 
em São Paulo e é consi-
derado um dos pindamo-
nhangabenses que mais 
se destacaram na vida 
pública paulista e brasi-
leira, sendo lembrado até 
hoje como grande homem 
da Justiça e da política. 

à avenida Dr. Luis Arrobas 
Martins, nº 1.880, em Cam-
pos do Jordão/SP. Outras 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 
3662.6000 ou site www.
museufelicialeirner.org.br.
S E R V I Ç O :
“Oficinas de Carnaval”
De 1 a 4/3/2014
“Oficina de Más-
caras de Carnaval”
Data: 1 e 4/3/2014
Horário: 15h às 17h30
“Oficina de Pintura Facial”
Data: 2/3/2014 - domingo
Horário: 11h às 12h30
“Oficina de Fantasias”
Data: 3/3/2014 
– segunda-feira
Horário: 15h às 17h30
Local: Museu Felícia 
Leirner e Auditório Clau-
dio Santoro (Av. Dr. Luis 
Arrobas Martins, nº 1.880 
- Campos do Jordão/SP)
I n f o r m a ç õ e s : 
(12) 3662-6000
Entrada: gratuita

EDP informa expediente
para o feriado do carnaval

na RMVale

CCR NovaDutra realiza
campanha de segurança
no feriado de Carnaval

27 de fevereiro: Falecia Dino 
Bueno, grande filho de

Pindamonhangaba

Comemore o Carnaval no 
Museu Felícia Leirner em 

Campos do Jordão

Em função do feriado de 
carnaval, os bancos esta-
rão fechados segunda e 
terça-feira, dias 3 e 4. O 
atendimento ao público 
será retomado somente na 
Quarta-Feira de Cinzas (5), 
a partir das 12h.
As contas de con-
sumo, como água, 
energia e telefone, e car-

nês com vencimento neste 
período poderão ser pagos 
no primeiro dia útil após 
o feriado, sem acrésci-
mo. A população ainda 
pode utilizar os meios al-
ternativos de atendimen-
to, como caixas eletrô-
nicos, Internet Banking, 
Mobile Banking e ban-
co por telefone. Normal-

mente, os tributos já vêm 
com datas ajustadas ao 
calendário de feriados.
Os clientes também po-
dem agendar nos bancos 
os pagamentos das contas 
de consumo ou pagá-las 
(as que têm código de barras) 
nos próprios caixas au-
tomáticos, ou em cor-
respondentes bancários.

Agências bancárias fecham 
durante o carnaval

O Festival de Verão foi 
sucesso de público e os 
moradores solicitaram que 
a atividade fosse amplia-
da. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer, vai oferecer uma 
grande brincadeira aos 
munícipes. O público po-
derá mergulhar nas pisci-
nas dos centros Esportivos 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, e José 
Ely Miranda, “Zito”, no 
dia 1 de março e no dia 

A Secretaria da Educação 
do Estado acaba de con-
cluir um levantamento que 
mostra que as escolas esta-
duais reúnem alunos de 29 
dos 32 países que vão dis-
putar a Copa do Mundo. As 
unidades escolares do Vale 
do Paraíba reúnem 117 
estrangeiros, de 14 nacio-
nalidades que estarão pre-
sentes no maior campeo-
nato de futebol do planeta.
Em todo Estado, são 4 mi-
lhões de estudantes bra-
sileiros e 2 mil alunos, a 
maioria é do Japão (1.103 
ou 53%), seguidos de 197 
portugueses. Das nações 
que disputam a Copa, a 

2 será a vez dos morado-
res do Araretama e Cida-
de Nova se divertirem.
A Secretaria de Esportes 
e Lazer convida toda a 
população para partici-
par do “Folia nas Pisci-
nas”, que será realizado 
das 8h30 às 12h30 e das 
13h30 às 17 horas. É pre-
ciso ir ao locais com trajes 
de banho, tais como: bi-
quínis, maiôs ou sungas.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recomenda a 
todos os interessados em 

rede estadual de ensino 
só não tem nascidos na 
Bélgica, Croácia e Gana.
O levantamento da Se-
cretaria aponta também 
que houve um aumento 
no número de crianças e 
adolescentes vindos de 
outros países e matricula-
dos nas escolas estaduais 
em relação ao ano passa-
do. Enquanto eram 7,1 mil 
alunos de 90 países em 
2013, em 2014 são 7,5 mil 
estudantes estrangeiros de
94 nacionalida-
des diferentes.
Para os alunos de outras 
nações, a Secretaria tem 
um Núcleo de Inclusão 

participar do projeto pas-
sar protetor solar pelo me-
nos 30 minutos antes de 
se dirigir aos locais, para 
evitar problemas de saúde. 
As atividades serão desen-
volvida com o apoio de 
salva-vidas e monitores.
Os menores de 18 anos de-
verão estar acompanhados 
pelos responsáveis, pois, 
este adulto deverá assinar a 
autorização, já os menores 
de 7 anos somente poderão 
entrar nas piscinas com 
os pais ou responsáveis. 

Educacional, criado para 
definir diretrizes para a re-
cepção destes estudantes.
“Nosso núcleo de inclu-
são é pioneiro em traçar 
definições para aprimo-
rar a educação inclusiva, 
atuando no atendimento 
a esses alunos estrangei-
ros, na área da educação 
indígena e quilombola, 
entre outros. A atuação 
permite a troca de experi-
ência entre as escolas para 
subsidiar professores, di-
retores e supervisores”, 
afirma a coordenadora da 
Gestão de Educação Bási-
ca (CGEB) da Secretaria, 
Maria Elizabete da Costa.

Pinda promove “Folia 
nas Piscinas”

Escolas estaduais do Vale do
Paraíba reúnem alunos de 14 dos 
32 países participantes da Copa 
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O presidente da Fede-
ração das Indústrias do 
Estado de São Paulo 
(Fiesp), Paulo Skaf, vi-
sitou Tremembé na tarde 
desta quarta-feira (26). 
Na cidade, Skaf conheceu 
o terreno doado pela Pre-
feitura Municipal, onde 
será construída a unidade 
do Sesi, já dentro do novo 
padrão de excelência ado-
tado pela instituição, que 
prevê educação em tempo 
integral de Ensino Funda-
mental e Médio. “Nossa 
engenharia já esteve aqui e 
avaliou o terreno. Já auto-
rizei e vamos usar o pro-
jeto vertical, a idéia é ter-
mos uma escola com toda 
infraestrutura ideal. Quan-
do inaugurarmos essa es-
cola, todos moradores vão 

poder falar que temos em 
Tremembé a melhor es-
cola do mundo. Teremos 
todos os tipos de laborató-
rios completos, vamos ter 
ar condicionado em todas 
as salas, campo de futebol 
society com grama sinté-
tica, quadra poliesportiva 
coberta, enfim, teremos 
uma escola referência aos 
padrões internacionais” – 
comentou Skaf.
Segundo o presidente da 
Fiesp, a obra vai custar en-
tre 15 e 20 milhões de reais 
ao orgão e leva em torno 
de um ano e meio para ser 
entregue. O prefeito Mar-
celo Vaqueli não pôde es-
tar presente devido a uma 
reunião marcada com a 
Cetesb em São Paulo para 
tratar sobre as obras de es-

goto na região do Maraca-
íbo. Vaqueli fez questão de 
ligar e agradecer Skaf por 
acreditar em Tremembé.
“Há anos tentamos instalar 
o Sesi em Tremembé, mas 
nunca conseguimos, hoje 
temos uma nova realidade, 
uma nova vontade de me-
lhorar a cidade, parabéns 
ao prefeito, aos secretários, 
a todos que não estão me-
dindo esforços para isso 
acontecer. Estou muito 
animado, e no lugar onde 
vemos esse terreno hoje, 
daqui a um ano e meio a 
gente vai chegar aqui e 
ter uma realidade que vai 
fazer bem a milhões de 
crianças e jovens ao lon-
go das próximas décadas, 
esse é o objetivo de to-
dos nós” – finalizou Skaf

“Tremembé terá a melhor 
escola do mundo

referência aos padrões 
internacionais” – afirmou 

Paulo Skaf, Presidente 
da Fiesp

O Pronto Atendimento 
de Tremembé vai ser am-
pliado para um terreno 
anexo. As obras se es-
tenderão à atual estrutu-
ra, que será reformada. 
O Governo do Estado dis-
ponibilizou R$ 800.000 e a 
Prefeitura mais R$150.000 
para as obras. Essa libera-
ção só foi possível graças 
a um pedido feito pelo pre-
feito Marcelo Vaqueli ao 
Governador Geraldo Alck-
min em sua visita a cidade.
O novo “Complexo Muni-
cipal de Saúde de Tremem-
bé”, como será chamado, 
vai passar de 07 para 21 
leitos e terá um Centro de 
Diagnóstico que oferecerá 

várias especialidades mé-
dicas como: eletrocardio-
grama, ultrassonografia, 
fisioterapia, oftalmologia, 
endoscopia digestiva, sala 
de recuperação, banheiros 
adaptados, sala de espera 
climatizada e ambientada, 
maior número de vagas 
para estacionamento. Se-
rão salas projetadas para 
acolher com dignidade os 
pacientes e seus familiares.
A área será ampliada em 
444 m² e o Complexo Mu-
nicipal de Saúde de Tre-
membé passará a 1.064 
m² de área construída. 
O processo licitatório 
está marcado para o fi-
nal de março e a obra 

tem prazo de 18 me-
ses para ser realizada.
O secretário de Saúde 
José Márcio considera 
as obras um avanço para 
a situação da saúde pú-
blica na cidade. “A par-
tir da ampliação do P.A., 
Tremembé poderá ofe-
recer um atendimen-
to mais eficiente e dig-
no, capaz de solucionar 
a demanda por pronto 
atendimento na cidade”.
Atualmente o P.A. rea-
liza cerca de 6.500 aten-
dimentos por mês, com 
a ampliação os pacien-
tes terão mais conforto 
e comodidade em suas 
consultas e internações.

Pronto Atendimento de 
Tremembé vai ser

ampliado

São Bento do Sapucaí
Projeto Esporte para Todos

tem início em 2014

As obras para a constru-
ção da alça de acesso do 
bairro das Campinas à 
rodovia Presidente Dutra 
estão em fase de constru-
ção de guias e sarjetas. 
O local recebeu limpeza 
vegetal, terraplanagem 
e nivelamento de solo.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, essa é uma obra de 
grande porte, que abran-
ge área total de 12.415,48 
m². Junto com as guias 

e sarjetas, o ponto está 
recebendo uma passa-
gem de águas pluviais 
que ficará sob a nova via.
Além de duas pistas, a obra 
total contempla guias, sar-
jetas, calçadas, ciclovias e 
canteiros centrais. A rota-
tória já existente será am-
pliada, para atender as no-
vas dimensões da estrada.
Segundo informações da 
Secretaria de Obras, está 
sendo realizado o levan-
tamento para a constru-

ção de mais uma rotatória 
no final da obra, ligando 
a alça à estrada perpen-
dicular existente no local 
e que leva à Dutra. Além 
dessa, a Secretaria está 
iniciando o estudo para 
a construção de outra ro-
tatória na ligação entre o 
Cidade Nova e o viaduto 
das Campinas. Essas com-
plementações no projeto 
possibilitarão encaixes 
para garantir a segurança 
no trâfego naquela região.

Pindamonhangaba
Alça de acesso ao

bairro das Campinas
recebe guias e sarjetas


