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Novas conquistas
adquiridas para atender 

o povo de Tremembé

Os moradores de Tre-
membé que passaram no 
último final de semana 
pelo centro tiveram uma 
boa surpresa: a Prefeitura 
colocou em exposição no 
local os veículos recente-
mente adquiridos através 
de parcerias com Governo 
do Estado de São Paulo e 
com Governo Federal que 
vão trazer uma série de be-
nefícios para a população.
Entre os veículos ad-
vindos do Governo Fe-
deral estavam um ca-
minhão-caçamba e uma 
motoniveladora (Patrol) 
conquistados através de 
parceria realizada junto ao 
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário – MDA, no 

dia 30 de Abril, em Limei-
ra; uma retroescavadeira 
também proveniente da 
respectiva parceria, entre-
gue no mês de setembro 
do ano passado, além de 
uma ambulância, dois mi-
cro-ônibus escolares, dois 
caminhões compactado-
res, um caminhão coletor 
de lixo e um veículo HB20 
para auxiliar os serviços da 
Secretaria de Ação Social.
“Em dezembro de 2013 
recebemos mais uma am-
bulância para auxiliar o 
transporte de pacientes. 
Também colocamos em 
exposição nossos novos 
micro-ônibus adquiridos 
com o objetivo de otimi-
zar e ampliar o transporte 

oferecido aos estudantes 
de Tremembé, priorita-
riamente, o transporte de 
alunos que residem na 
zona rural do município”, 
disse o prefeito Marce-
lo Vaqueli –  que revelou 
estar muito contente 
com as conquistas. “Os 
veículos chegaram em 
muito boa hora, já que 
encontramos uma fro-
ta sucateada e cheia de 
problemas. Aos poucos 
estamos conseguindo re-
novar nossa frota de veí-
culos e garantir qualidade 
nos serviços prestados e 
segurança aos servido-
res prestam serviços uti-
lizando as máquinas e 
os veículos”, finalizou.

Corrida OAB Tremembé
Inscreva-se já

Tremembé recebe
contratos de convênios 
para várias melhorias

O Prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Secretário de Saúde José 
Márcio recebeu na tar-
de desta terça-feira (07) 
em seu gabinete o Diretor
 Regional do Governo 
do Estado Ailton Barbo-
sa Figueira. O encontro 
serviu para Ailton entre-
gar ao prefeito, vários 
contratos de convênios 
já liberados para me-
lhorias na cidade. Esta 
é a última etapa an-
tes da finalização do 
processo licitatório.
Os contratos são:
- R$ 200 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) no Ana 

Cândida. (Em licitação)
- R$ 300 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) no Vale 
das Flores. (Em licitação)
- R$ 200 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) no Vale 
das Flores. (Em licitação)
- R$ 100 mil – Infra-
estrutura (Asfalto) no 
Vera Cruz. (Aguardando 
aprovação da Câmara)
- R$ 200 mil - Com-
pra de um Caminhão 
Pipa. (Aguardando 
entrega do veículo)
- R$ 530 mil – Infraes-
trutura (Asfalto) na Ave-
nida Maria do Carmo 
Ribeiro. (Aguardando 
aprovação da Câmara)

- R$ 160 mil - Revitali-
zação da Praça central da 
Flor do Vale. (Aguardan-
do aprovação da Câmara)
- R$ 300 mil - Infraestru-
tura (Asfalto) na Estrada 
Rodolfo de Bonna (Chá-
cara Canaã) (Aguardan-
do aprovação da Câmara)
- R$ 325 mil – Ciclo-
via na Estrada do Pa-
dre Eterno. (Publica-
do em Diário Oficial)
- R$ 753 mil – Revitali-
zação da Praça Zuellin-
gton de Oliveira, qua-
dra de esportes e campo 
do Tufa no Jardim San-
tana. (Aguardando 
aprovação da Câmara)

Sesc Taubaté exibe
filmes em Tremembé

O Sesc Taubaté promove, 
nos dias 9 e 10 de agos-
to, exibições de filmes na 
cidade de Tremembé. As 
exibições serão na Casa de 
Cultura Prof. Quintino Jú-
nior, localizada na Aveni-
da Audrá, 284, no centro.
Para crianças de 4 a 10 
anos, será exibido o fil-
me Kérity, a mansão dos 
contos na sexta-feira, dia 
8, às 20h. O filme con-
ta a história de Natana-
el, um menino de 7 anos 
que ainda não sabe ler. 
Uma velha e excêntrica 
tia deixa de herança uma 
mansão para os pais 
dele e a coleção de li-
vros para o sobrinho.
O menino descobre que os 
livros servem de esconde-
rijo para todos os heróis de 
literatura infantil que con-
tam com ele para que os 

proteja. Mas se eles sumi-
rem da biblioteca, as histó-
rias também sumirão para 
sempre. Quando os pais 
de Natanael começam a 
vender os livros, ele, ame-
drontado pela endiabrada 
bruxa Carabosse, enfrenta 
tudo e todos para salvar 
os pequeninos amigos.
No dia 9, às 11h, a progra-
mação é para crianças a 
partir de 11 anos com o fil-
me Os Crocodilos, que tra-
ta sobre um grupo de ami-
gos superam preconceitos 
e descriminação racial 
ao viverem uma grande 
aventura. Nesta convivên-
cia, descobrem valores 
como ética, amizade, 
respeito e solidariedade.
As exibições acontecem 
pelo Cine Sesc Parcerias, 
no qual o Sesc Taubaté 
realiza, por meio de sua 

programação de cinema, 
ações em parceria com al-
gumas cidades do Vale do 
Paraíba, com o objetivo de 
popularizar a linguagem 
e oferecer ao público o 
acesso a filmes que estão 
fora do circuito comercial.
CINE SESC PARCE-
RIAS – TREMEMBÉ
Kérity, a mansão dos 
contos – França, 2009, 
cor. 80’. Direção: Do-
minique Monféry
Para crianças de 4 a 10 anos.
Dia 8, às 20h.
Os Crocodilos – Alemanha, 
2009, cor, 97’. Legendado. 
Direção: Cristian Ditter
Programação a par-
tir de 11 anos.
Dia 9, às 11h
Local: Casa de Cultu-
ra Prof. Quintino Júnior
Av. Audra, 284, Cen-
tro, Tremembé – SP
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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

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 

Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.

Alstom promove curso de 
capacitação em Taubaté em 

parceria com Senai
Ao final do curso, os re-
cém-formados poderão se 
candidatar a trabalhar em 
nova fábrica da empresa
A Alstom lança este mês o 
Projeto Maravilha, em par-
ceria com o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) de Taubaté 
e o Sindicato dos Metalúr-
gicos de Taubaté, que con-
siste em um programa de 
capacitação profissional. 
Os cursos voltados à área 
de montagem de veículos 
leves sobre trilhos (VLT) 
foram desenvolvidos es-
pecialmente para a Alstom 
e abrirão portas para um 
novo mercado de traba-
lho. As inscrições vão do 
dia 14 ao dia 30 de agos-
to. O curso é pré-requisito 
para os interessados em 
ocupar uma das vagas de 
emprego que serão gera-
das para a nova fábrica.
Nessa primeira etapa do 
treinamento serão dispo-
nibilizadas 130 vagas para 
capacitação profissional 
em Competências Opera-
cionais Básicas Para Mon-
tagem de Veículo Leve 
sobre Trilhos, com carga 
horária de 88 horas. As 
aulas serão ministradas 

de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 12h e das 18h 
às 22h (quatro horas di-
árias). Os pré-requisitos 
para candidatura são idade 
mínima de 18 anos e ensi-
no médio completo ou em 
curso. No conteúdo pro-
gramático constam aulas 
de Matemática Aplicada, 
Comportamento e Quali-
dade, Desenho Técnico, 
Logística, entre outras. As 
aulas serão ministradas 
por professores do Senai.
Ao final dessa etapa da 
capacitação, a Alstom irá 
abrir um processo seleti-
vo e os aprovados serão 
convidados a trabalhar na 
nova unidade de Transpor-
te da Alstom em Taubaté, 
quando serão encaminha-
dos para módulos especí-
ficos de treinamento de-
senvolvidos pelo Senai e 
para capacitação operacio-
nal, como parte do plano 
de desenvolvimento pro-
fissional da companhia.
Quando a fábrica esti-
ver em plena atividade 
operacional, a expectati-
va é de ter treinado 400 
candidatos e empregar 
cerca de 150 pessoas.
Esta será a primeira fábri-

ca de VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos) da Améri-
ca Latina, a ser inaugu-
rada em 2015, e que trará 
um novo segmento para 
o mercado de transporte 
brasileiro. A unidade, que 
representa um investi-
mento de cerca de 15 mi-
lhões de euros, irá cobrir 
uma área de 16.000m².
“A Alstom apoia mundial-
mente ações e parcerias 
educacionais como esta. 
O nosso maior reconhe-
cimento é abrir portas 
para o futuro desses no-
vos profissionais”, afirma 
Michel Boccaccio, Vice 
Presidente Sênior da área 
de Transporte da Als-
tom na América Latina.
Esta é mais uma iniciativa 
dentre outras já firmadas 
entre a Alstom e o Senai. 
A escola, que possui mais 
de 90 unidades no Brasil, é 
reconhecida como modelo 
de educação profissional 
pela qualidade de seus 
serviços tecnológicos, que 
ajudam a promover ino-
vação na indústria brasi-
leira. A unidade do Senai 
de Taubaté é premiada na-
cionalmente e já capacitou 
mais 350 mil profissionais.

Tremembé abre
Processo Seletivo

para Desinsetizador
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Ainda dá tempo de
ingressar na pós-graduação 

do Senac para o segundo 
semestre de 2014

Governo do Estado oferece 
531 vagas exclusivas para 
pessoas com deficiência

Estão abertas as inscri-
ções para os cursos pre-
senciais de pós-graduação 
do Centro Universitário 
Senac, oferecidos na Ca-
pital, Grande São Paulo, 
litoral e interior do Estado. 
São 64 opções de cursos 
presenciais, nas áreas de 
administração e negócios, 
comunicação e artes, de-
senvolvimento social, de-
sign e arquitetura, educa-

O PADEF (Programa de 
Apoio à Pessoa com Defi-
ciência), coordenado pela 
Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT) oferece 
nesta semana 531 opor-
tunidades de emprego.
As vagas estão distribu-
ídas nas regiões metro-
politanas de São Paulo 
(49), Capital (476), Vale 
do Paraíba (03) e no Es-
tado do Rio de Janeiro 
(03 Desde sua implanta-
ção, em 1995, o PADEF 
inseriu mais de 13,5 mil 
pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho.
Para os trabalhadores com 
deficiência, o PADEF ofe-
rece avaliação de perfil 
profissional, orientação 
quanto ao laudo médico 

ção, meio ambiente, moda, 
odontologia, saúde e bem
-estar, segurança e saúde 
no trabalho, tecnologia 
da informação e turismo, 
hotelaria e gastronomia.  
Em Campos do Jor-
dão, a instituição 
oferta os cursos de 
Administração Hotelei-
ra, Administração e Or-
ganização de Eventos, 
Gestão de Negócios em 

e as exigências do mer-
cado de trabalho, enca-
minhamento para cursos 
e/ou vagas disponíveis, 
emissão de carteira de 
trabalho e habilitação 
do seguro-desemprego e 
divulgação de oportu-
nidades de emprego.
Aos empregadores, o PA-
DEF oferece pré-seleção e 
encaminhamento de candi-
datos, salas para processos 
seletivos, orientação para 
análise de funções e pa-
lestras de sensibilização.
Como participar
As pessoas com defici-
ência e empregadores 
devem se cadastrar no 
site: www.empregasao-
p a u l o . s p . g o v. b r / m a i -
semprego. mte.gov.br.
O cadastro também pode 

Serviços de Alimenta-
ção - foco em resultados.
Para realizar a inscrição 
para o processo seletivo, 
os interessados devem 
ter diploma de gradua-
ção. Inscrições e outras 
informações sobre os cur-
sos podem ser obtidas no 
Centro Universitário Se-
nac – Campos do Jordão 
ou ainda pelo site: www.
sp.senac.br/posgraduacao.

ser feito em um dos 251 
Postos de Atendimento ao 
Trabalhador (PATs), Pou-
patempo ou na sede do 
PADEF (Rua Boa Vista, 
170 – 1º Andar – Bloco 4 
– Centro – São Paulo). O 
horário de funcionamento 
na sede é das 8h às 16h, 
de segunda a sexta-feira.
Os documentos ne-
cessários para os 
candidatos às vagas de 
emprego são RG, CPF, 
PIS (quando tiver), car-
teira de trabalho, laudo 
médico com o Código In-
ternacional de Doenças 
(CID) e Audiometria (no 
caso de deficiência audi-
tiva). Para o empregador, 
é preciso CNPJ, Razão 
Social, endereço e nome 
do solicitante da vaga.

Projeto de arrecadação 
de livros “Se meu fusca 

Lesse” acontece em
Tremembé

O prefeito Marcelo Va-
queli visitou na manhã 
do dia 01 o projeto “Se 
meu Fusca Lesse”, trata-
se basicamente de uma 
arrecadação voluntária de 
livros a fim de ampliar a 
biblioteca na Escola José 
Inocêncio unidade II no 
Maracaibo com o objeti-
vo de multiplicar leitores.
A próxima campanha 
acontece no Restauran-
te Leite na Pista na Rod. 
Floriano Rodrigues Pi-

nheiro (SP-123), km 10. 
Tremembé – SP (Estrada 
para Campos do Jordão)
Depois do término do pro-
jeto a equipe da biblio-
teca fará o recolhimento 
do material. Após será 
feito um levantamento do 
número de livros arreca-
dados, uma triagem para 
verificar a qualidade do 
material e se já existem 
os títulos no acervo da 
biblioteca. As obras que 
já existirem em número 

suficiente poderão ser re-
passadas para outras uni-
dades de ensino. As obras 
que ficarem no acervo 
da biblioteca serão ca-
talogadas e disponibili-
zadas para a população.
“Nada melhor do que am-
pliar cada vez mais nos-
so acervo e proporcionar 
meios de pesquisa, leitu-
ra e maior diversidade de 
informações às pessoas”, 
avalia o idealizador do pro-
jeto, professor Valter Luiz.

Começa a matrícula
de selecionados

no Sisutec
Os selecionados na pri-
meira chamada do Siste-
ma de Seleção Unificada 
da Educação Profissional 
e Tecnológica (Sisutec) 
podem fazer a matrícula 
nas instituições a partir 
desta semana. O prazo vai 
até hoje. A lista dos sele-
cionados foi divulgada 
ontem e pode ser acessa-
da no site do Sisutec. O 
candidato deverá verificar, 
na instituição de ensino 
em que foi aprovado, o 
local, horário e procedi-
mentos para a matrícula.
A segunda chamada será 

divulgada no dia 5 de 
agosto, e as matrículas 
estão previstas para os 
dias 6, 7 e 8. As vagas 
remanescentes serão dis-
ponibilizadas online para 
todos aqueles que fizeram 
o ensino médio, indepen-
dentemente de terem fei-
to o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).
Para esta edição do Si-
sutec, foram oferecidas 
289.341 vagas em cursos 
técnicos e gratuitos em 
instituições públicas e par-
ticulares e do Sistema S.
Para concorrer, o candidato 

precisa ter concluído o en-
sino médio e feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) do ano passado, 
sem tirar zero na redação.
Pelas regras do Sisutec, 
85% das vagas são des-
tinadas a candidatos que 
cursaram o ensino médio 
em escolas públicas ou pri-
vadas, como bolsistas inte-
grais. O Sisutec foi criado 
no ano passado, como par-
te do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Prona-
tec). O processo seletivo 
ocorre duas vezes por ano.

Tremembé parou! Show 
de Paula Fernandes 

bate recorde de público

A apresentação de Paula 
Fernandes na noite deste 
domingo (03) fez com que 
a Festa do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé 2014 
batesse o recorde de públi-
co na história do evento. 
Segundo a Polícia Mili-
tar, cerca de 55 mil pesso-
as estiveram presentes. 
Foi um espetáculo musi-
cal e bateu o recorde de 
público que pertencia à 
dupla sertaneja João Neto 
e Frederico, no ano pas-
sado. A musa da música 
sertaneja, além de ter a 
troca de roupas, trou-
xe vários cenários ao 
palco, fazendo com que 
o público viajasse junto 

aos efeitos visuais. Paula 
Fernandes ainda chamou 
alguns fãs para subirem 
ao palco e ao lado de-
les cantou uma música.
O público correspondeu 
a animação da artista que 
cantou em coro as mú-
sicas, “Pra Você”, “Sem 
você”, “Sede de amor”, 
que embalava o coração 
dos apaixonados, entre 
outras canções. Além da 
mais esperada do show 
e também mais conhe-
cida, de maior suces-
so, “Pássaro de fogo”.
Os temas abordados 
pela cantora expres-
sam sentimentos de 
amor e amizade e o co-

tidiano das pessoas, “Há 
músicas que fazem parte 
do fluxo da vida. Algu-
mas canções são novinhas, 
outras não envelhecem 
ou aguardavam seu mo-
mento de reaparecer. Há 
sentimentos que duram 
vidas e vidas e eles es-
tão aqui”, disse a cantora. 
Paula ainda falou que se 
depender da saudade dela 
por Tremembé, não vai 
demorar muito a voltar. 
“Tremembé tem um povo 
caloroso e que mostrou 
muito respeito, cantaram 
junto comigo várias can-
ções. Estou muito feliz e 
satisfeita com o público e 
com a cidade.”, comenta.
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Escola vira polo de 
educação bilíngue para 
surdos e ouvintes em 

Tremembé

6 de Agosto dia do
Senhor Bom Jesus

de Tremembé

História da Basílica do 
Senhor Bom Jesus

de Tremembé

A Prefeitura de Tremembé 
implantou um polo de en-
sino bilíngüe que oferece 
aulas de Língua Portugue-
sa e Libras (Linguagem 
Brasileira de Sinais) para 
alunos surdos e ouvintes. 
É a segunda escola do 
tipo na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba). Até então, so-
mente São José dos Cam-
pos tinha uma unidade.
O polo foi criado na esco-
la Maria Dulce Paiva, do 
Parque das Fontes, onde 
as aulas de sinais foram 
implantadas na grade cur-
ricular da unidade, que 
atende 780 alunos do 1º 
ao 9º ano. O projeto co-
meçou em 2013 e desde 
então todas as crianças 
com deficiência auditiva 
matriculadas na rede mu-
nicipal passaram a ser 
atendidas neste colégio.
No polo, cada aluno é 
acompanhado por um 
intérprete (pessoa capa-
citada na linguagem de 
sinais), recebe atividades 
adaptadas e tem o acom-
panhamento de um pro-
fissional surdo. Além dis-

Dia – 6 | Tema: ” Evan-
gelizar com Espíri-
to” ( EG n. 259-283)
06:00h – Pe Gaetano Bono-
mi – vig. par. da par. do Sr 
Bom Jesus de Tremembé.
08:00h – Pe. José Afonso 
Lobato – Dep. Estadual.
10:00h – Dom Car-
mo João Rodhen – Bis-
po da Dioc. de Taubaté.

A Basílica do Senhor 
Bom Jesus é um tem-
plo católico localizado 
na cidade de Tremem-
bé, estado de São Paulo. 
O registro mais antigo da 
devoção ao Senhor Bom 
Jesus de Tremembé en-
contra-se em um livro da 
Câmara Eclesiástica do 
Rio de Janeiro, datado de 
1663, que relata a licen-

so, todos os estudantes 
ouvintes e equipe escolar, 
de professores a inspe-
tores, sabem se comuni-
car na linguagem surda.
O objetivo da iniciativa é 
enfatizar que a criança com 
deficiência auditiva é ca-
paz de se desenvolver, des-
de que frequente um am-
biente que a compreenda.
“As crianças convivem 
com ouvintes e muitas 
vezes não se reconhe-
cem como não-ouvintes, 
consequentemente não 
se socializam. Depois de 
aprenderem Libras, preci-
savam de um espaço onde 
fossem compreendidas e 
pudessem exercitar a lin-
guagem, por isso criamos 
o projeto”, explica Da-
niela Renó, coordenado-
ra de educação especial 
da prefeitura e fundadora 
do projeto de inclusão.
O intérprete e deficiente 
auditivo, Rauf di Carli, 
explica que a surdez não 
prejudica o desenvolvi-
mento intelectual da crian-
ça. Através do ensino de 
Libras, o aluno pode en-
tender o conteúdo e desen-

12:00h – Pe. Alan Rudz – 
par. São José de Tremembé.
Diác. Sebastião Enéias 
dos Santos – par. 
São José, Tremembé.
Diác. Júlio César de Filipe 
– par. São José, Tremembé.
14:00h – Pe. Rodrigo 
Natal – pár. da par. São 
Sebastião de Taubaté.
15:00h – Terço da Miseri-

ça dada para que fosse 
abençoada a imagem e 
construído, na Igreja de 
Nossa Senhora da
 Conceição de Tremembé, 
um “altar do Santo Cristo, 
para que depois de feito, 
levantado e decente, se pu-
desse dizer Missa, e infor-
mado, ao dito Padre Vigá-
rio, por escrito, a decência 
e freqüentação que tivesse 

volver suas habilidades.
“Quando o deficiente re-
cebe a base da língua de 
sinais, sabe se expres-
sar e compreender. Com 
isso, pode acompanhar o 
conteúdo, ler, escrever e 
evoluir. O aprender do ou-
vinte é ouvindo, o apren-
der do surdo é visual e, 
por isso, os sinais são in-
dispensáveis”, diz Rauf.
Na unidade, a comunica-
ção entre surdos e ouvin-
tes não tem barreiras. Com 
a inclusão, o aluno com 
deficiência também se de-
senvolve socialmente. “As 
crianças interagem e não 
se excluem. Com esse con-
vívio, sai da escola segura 
de que está pronta para o 
mundo, que é formado por 
ouvintes, e pode trabalhar, 
cursar uma faculdade e ser 
o que quiser”, diz Daniela.
O primeiro polo educa-
cional bilíngue da re-
gião foi implantado em 
São José dos Campos, 
em 2011. A escola mu-
nicipal Maria Apareci-
da dos Santos Ronconi, 
do Monte Castelo, aten-
de atualmente 21 surdos.

córdia – Pe. Rodrigo Natal.
16:30h – Solene Procissão.
18:00h – Missa Solene – 
Presidida pelo reitor do 
Santuário. Pregador Pe. 
Frederico Meireles ( Pe. 
Fred ). Diác. João Bosco 
da Silva Ramos – par. São 
Vicente de Paulo, Pinda.
20:00h – Belíssi-
ma Queima de fogos.

este altar”. Já nesta épo-
ca, “o Capitão Manoel da 
Costa Cabral, levado por 
um bom zelo e maior gló-
ria do Santo Cristo de de-
voção dos fiéis cristãos”, 
manifestara o desejo 
“de construir uma Igre-
ja ao Cristo de vulto e 
imagem muito devo-
ta, feita à semelhança 
do Senhor de Iguape”.

Prefeito de Tremembé 
inaugura melhorias em
estradas rurais com o

Programa
“Melhor Caminho”

O prefeito Marcelo Va-
queli inaugurou na ma-
nhã desta terça-feira, dez 
quilômetros do “Melhor 
Caminho”, que é um pro-
grama de recuperação de 
estradas rurais em parceria 
com o Governo do Estado. 
Com a presença da secre-
tária de Agricultura do Es-
tado de São Paulo Mônika 
Bergamaschi, de vários 
secretários municipais  e 
vereadores da cidade, a 
solenidade aconteceu na 
Secretaria de Ação Social 
e teve início às 10 horas.
As estradas municipais 
Mario Andrade de Souza, 
Maristela e Raul Ribeiro 
já receberam as melhorias.
“Essas estradas com cer-
teza irão melhorar muito 
a vida de nossa comunida-
de, pois sem investimen-
tos, sempre prevalecerá o 
sofrimento, onde as pes-
soas tinham dificuldades 
em passar por estas es-
tradas em dias chuvosos, 
dificultando o transpor-
te escolar, o escoamento 
da produção, enfim era 

muito sofrido. Hoje, po-
demos oferecer ao nosso 
povo uma outra realida-
de, muito mais positiva”. 
–  comentou o prefeito.
Os trechos são fundamen-
tais para o escoamento da 
produção agropecuária da 
região, sendo ainda utiliza-
do para transporte escolar 
e acesso a propriedade de 
lazer e estabelecimento de 
turismos rural e ecológico.  
A região é caracterizada 
por ser produtora de leite 
e derivados. Cerca de 60 
pessoas diretamente e usu-
ários diversos que utilizam 
os trechos de forma espo-
rádica, tais como turistas, 
visitantes das famílias, 
transportadores de merca-
dorias agropecuárias, entre 
outros serão beneficiados.
Depois do encerramento, 
a secretária acompanha-
da do prefeito visitou as 
estradas beneficiadas e 
classificou como positiva 
a execução e finalização 
das obras.  “O interesse 
do Estado é de trazer pro-
gramas para beneficiar os 

municípios de base econô-
mica rural, e reconhecer 
a importância da agricul-
tura no país. Fazendo um 
trabalho conjunto entre 
Estado e município, as 
ações tornam-se mais vi-
síveis ao governo estadual 
e isso facilita a execução 
de obras e melhorias”, 
apontou Bergamaschi.
Programa Melhor Caminho
Foi instituído pelo De-
creto nº. 41.721 de 17 de 
abril de 1997, destinado 
à elaboração de convê-
nios entre a Secretaria de 
Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São 
Paulo e prefeituras muni-
cipais para a execução de 
obras de recuperação de 
estradas rurais de terra.
A proposta do Programa 
Melhor Caminho é de in-
teresse social. Ela está res-
paldada pela Lei nº. 6171 
de 04 de julho de 1988 e re-
gulamentada pelo Decreto 
nº. 41.719, de 16 de abril 
de 1997, que dispõe sobre 
o uso, conservação e pre-
servação do solo agrícola.


