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A GAZETA DE TREMEMBÉ
Prefeito de Redenção 
da Serra apresenta a 

população o projeto de 
restauração da
“Cidade Velha”

CEO da Aerovale Rogério Penido
recebe título de Cidadão

Caçapavense

Fundo Social de
Tremembé inaugura

“Projeto Horta Educativa”

Prefeitura de Taubaté e 
Via Vale Garden

Shopping lançam
obra viária

“Quando vi o filme do 
projeto de restauro da Ci-
dade Velha, foi como se 
estivesse concretizando 
um sonho. Me recordei de 
momentos que jamais se-
rão esquecidos; da minha 
infância, da adolescência, 
de tudo que vivi lá.” disse 
o Secretário de Educação, 
Pedro Calderaro.  O sonho 
de todos os redencenses 
ganhou vida nesta última 
sexta-feira (28), quando o 
arquiteto Samuel Kruchin 
apresentou à população da 
cidade o projeto de restau-
ro da Cidade Velha – Fu-
turo Centro Histórico de 
Redenção da Serra. Um 
projeto que não só restau-
rará os prédios da ex-sede 
da Prefeitura e da Igreja 
Matriz, mas que retomará 
também, toda identida-
de cultural do município, 
tradições que se perderam 

O empresário Rogério 
Penido, fundador da Pe-
nido Construtora, rece-
beu anteontem, dia 25 
de março, o título de 
“Cidadão Caçapavense” 
por sua contribuição à 
divulgação e promoção 
da cidade de Caçapava 
(SP). A homenagem, fei-
ta pela da Câmara Muni-
cipal, foi motivada pelo 
Aerovale, o aeroporto 
privado que está sendo 
construído às margens 
das Rodovias Carvalho 
Pinto e Presidente Dutra. 
A pista de pouso entrará em 
funcionamento em maio.

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através do 
Fundo Social de Solida-
riedade inaugurou na úl-
tima sexta feira (28), a 
primeira Horta Educati-
va da cidade, importante 
projeto em parceria com 
o Governo do Estado que 
foi instalado na Escola 
Amália Garcia Ribeiro 
Patto no Jardim Santana.
O Projeto Horta Educativa 
tem como objetivo fortale-
cer o trabalho educacional 
voltado à formação de va-
lores sociais, culturais e ali-
mentares compatíveis com 
a preservação da cultura 

A Prefeitura de Taubaté e 
o Via Vale Garden Sho-
pping lançaram nesta sex-
ta-feira, dia 28, a execu-
ção do projeto do sistema 
viário do perímetro sul do 
município, que tem como 
objetivo melhorar o aces-
so ao shopping e dar mais 
fluidez no trânsito de toda 
a região sul de Taubaté.
As melhorias estão dire-
cionadas para melhorar 
a mobilidade urbana de 
toda esta área da cidade, 
gerando melhor interfa-
ce, maior acessibilidade e 
desenvolvimento. Seguem 
as mudanças: Acesso à 
Carvalho Pinto - Na saí-
da da Rodovia Carvalho 
Pinto, que antes o moto-
rista acessava diretamente 
a Via Dutra, haverá um 
acesso que fará a ligação 
entre a saída da Rodovia 
Carvalho Pinto para a Ave-
nida Dom Pedro I (margi-
nal), facilitando não só o 
acesso ao shopping, mas 
a todos os bairros daquela 
região (Estoril, São Gon-

com o passar dos anos.
Essa conquista foi resulta-
do de uma batalha de todo 
povo redencense, uma luta 
que já dura há anos, des-
de meados da década de 
70. Porém, os primeiros 
passos estão sendo dados 
agora. A vitória de hoje, 
será um acontecimento 
que transformará um so-
nho em realidade. Um fato 
marcante na vida de todos 
os redencenses de coração, 
que sofreram, que lutaram, 
que lutam para não deixar 
sua história ser destruída 
com o tempo. O projeto 
de restauro está orçado no 
valor aproximado de R$20 
milhões. Um valor con-
sideravelmente alto, em 
relação a economia local. 
Porém, nada será suficien-
te para apagar a esperança 
do nosso povo. “Iremos 
atrás de todos os recursos 

Durante a cerimônia, 
Penido, que é nascido em 
Belo Horizonte (MG), 
falou do “prazer e da honra 
de ser reconhecido como 
membro da comunidade de 
Caçapava, ressaltando que 
sempre se sentiu assim, um 
cidadão nato da cidade.” 
Também aproveitou a oca-
sião para falar sobre o Ae-
rovale, de como o empre-
endimento gerará recursos 
e movimentará a econo-
mia da cidade e da região.
Para quem ainda não co-
nhece, o Aerovale é um 
projeto da Construtora 
Penido e oferece ao todo 

do país, do meio ambien-
te e da promoção de hábi-
tos alimentares saudáveis.
É um instrumento peda-
gógico para a compre-
ensão da relação meio 
ambiente e alimentação 
saudável, relacionan-
do-os à saúde, cidada-
nia e qualidade de vida.
O projeto, elaborado para 
crianças de 4 a 8 anos, visa 
a implantar hortas educati-
vas em unidades públicas 
de ensino, através da assi-
natura de convênios. O ob-
jetivo é ensinar, mesclando 
aulas teóricas e práticas, 
conceitos de Educação 
Ambiental, Nutricional 

çalo e Quinta das Frutas).
Novo Túnel - Construção 
de um novo túnel de aces-
so sob a Rodovia Presi-
dente Dutra, na altura do 
bairro Piracangaguá, com 
dois sentidos, ligando as 
avenidas Dom Pedro I 
e Bandeirantes, criando 
um acesso mais adequa-
do (hoje o único acesso 
é o túnel da Daruma, que 
só cabe um automóvel).
Passarela de Pedestres 
- Para os pedestres está 
projetada uma passarela 
de acesso, passando sobre 
a Dutra, em frente ao Via 
Vale Garden Shopping. 
Isto facilitará principal-
mente aos moradores dos 
bairros próximos, que uti-
lizam o transporte público.
Duplicação do Viaduto - A 
duplicação do viaduto In-
dependência também está 
incluída neste projeto. A 
ampliação da passagem 
dará fluidez ao acesso dos 
motoristas que trafegam 
pela Via Dutra, e dos mo-
radores dos bairros da re-

possíveis, empresas pri-
vadas e públicas. Com o 
projeto em mãos não po-
demos mais perder tempo. 
Tenho a absoluta certeza 
que nosso povo vencerá 
mais uma batalha, pois 
a nossa união será nosso 
troféu.” disse o prefei-
to de Redenção da Serra. 
No dia 3 de maio de 2014, 
quando iremos comemo-
rar 154 anos de história, 
o projeto de restauro será 
novamente reapresentado 
para toda população. É de 
extrema importância que 
a todos se unam para luta-
rem juntos pelo mesmo ob-
jetivo. Um povo guerreiro, 
forte e que nunca perdeu 
as esperanças merece essa 
conquista. Informações 
podem ser enviadas para o 
e-mail contato@redencao-
daserra.sp.gov.br ou pelo 
telefone (12) 3676-1282. 

117 lotes aeronáuticos de 
até 13.500 metros qua-
drados, com acesso direto 
à pista. Nesta área devem 
ser instalar empresas de 
manutenção de aerona-
ves, táxi aéreo, hangares, 
entre outros. 
E mais, 188 lotes indus-
triais e comerciais de até 15 
mil metros quadrados que 
devem abrigar empresas 
de prestação de serviços, 
dentre elas restaurantes, 
bancos, hotéis e conveni-
ências. Mais de 30% dos 
lotes estão vendidos e  o 
empreendimento será en-
tregue no fim de 2014.

e Valorização do Meio 
Rural via Horticultura.
A atividade interdiscipli-
nar tem duração de um 
ano e conta com quatro ti-
pos de apostilas: Caderno 
de Atividades da Criança; 
Caderno do Educador; Ca-
derno do Cuidador da Hor-
ta e Caderno da Família. 
Todos os educadores e cui-
dadores da horta foram ca-
pacitados por técnicos da 
Secretaria da Agricultura.
O projeto conta também 
com o apoio da TV Cultu-
ra, que cedeu a utilização 
das imagens da série infan-
til “Cocoricó” para ilustra-
ção do material didático.

gião sul para o centro e 
outras regiões da cidade.
Depois de todas as obras fi-
nalizadas, o túnel que hoje 
é utilizado para acesso ao 
shopping terá seu sentido 
de circulação alterado. A 
mudança irá proporcionar 
aos motoristas que estão 
naquela região que possam 
sair dos bairros São Gon-
çalo, Estoril e Quinta das 
Frutas, e façam um trajeto 
em direção linear às regi-
ões da Independência ou 
Centro. Além das obras, 
todas as vias serão requali-
ficadas, com ciclovias nas 
marginais e no viaduto.
O investimento total da 
obra será em torno de R$ 
20 milhões, sendo R$ 14 
milhões investimento do 
Via Vale Garden Sho-
pping e R$ 6 milhões da 
Prefeitura de Taubaté.  A 
previsão é que todas essas 
obras sejam concluídas 
em no máximo 12 me-
ses, sendo que o acesso 
ao shopping deverá estar 
liberado em até 6 meses. 
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Curiosidades

As frutas como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e revigora as for-
ças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho para serem consumidas, 
principalmente por causa de suas cascas e sementes. A solução para isso é simples: o 
suco. Além de ser de fácil consumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. 
Sabores combinados comumente, como laranja e mamão, abacaxi e hortelã e uva e 
morango são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesquisas informam 
que é mais eficiente adicionar sucos do que frutas às dietas. Experimente substituir os 
refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar muito bem as frutas e usar sempre água 
mineral filtrada, ingerir o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite 
adoçar os sucos e, se o fizer, prefira o mel ou açúcar mascavo, pois eles são muito mais 
saudáveis do que o açúcar refinado.
***
O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refrescante, depois 
por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne câimbras, 
além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada de consu-
mo do açaí é em vitaminas.  Pode ser com banana e laranja, com morango picado, com 
melancia e mel ou com guaraná. Em todas essas vitaminas, o ideal é adicionar água e 
bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a 
vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.

Humor

Um turista parou para abastecer à beira da estrada e foi abordado pelo funcionário do 
posto:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em diante, aqueles 
que chegarem vão pagar o preço novo.
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e, depois de pagar pergunta:
- E prá quanto vai súber o combustível?
E o funcionário explica:
- Não subiu não senhor, o preço baixou em dez por cento!
***
O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea para fazer o chik-in, deposita duas malas enor-
mes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Recife e esta outra para Manaus.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para Brasília.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que vocês fizeram no mês passado!
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa, você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- Há... Que bom! Em qual Universidade?
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados?
- Professora...
***
O rapaz bate na porta de uma residência e assim que o dono atende, ele diz:
- O senhor poderia doar alguma coisa para o lar dos velhinhos?
- É claro que posso! Espere só um pouquinho que eu vou buscar a minha sogra...

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria,entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à aceitação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve seu 
calvário para depois, ressuscitar.
***
Em tempo difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imediatos, 
é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os proje-
tos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxergar al-
guma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o mesmo 
roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade.Pode ser 
que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um desânimo 
passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais importan-
te do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam as 
funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não funcio-
navam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimentos o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião. “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Há heróis para o bem e para o mal.
Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.
Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.
Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.
Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
A auto-estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os a fé. 
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Para um coração valente nada é impossível.
Creio que para compreender é preciso compreender para crer.
A grande coragem para mim é a prudência.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se exceder em nada.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar os homens.
O impossível em geral é o que não se tentou.

Prefeitura de Tremembé divulga 
Carta de Repúdio a vinda de lixo

tóxico para o município

Prefeitura de Taubaté
divulga vagas de cursos

técnicos gratuitos
oferecidos pela ETEP

A Prefeitura de Taubaté, em 
parceria com a ETEP Fa-
culdades, está oferecendo 
320 vagas de cursos técni-
cos gratuitos do Pronatec.
O Pronatec é um Programa 
Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego, 
que foi criado pelo Gover-
no Federal e oferece cur-

sos técnicos gratuitos. A 
primeira fase de inscrições 
foi encerrada no dia 28 
de março e foram aceitos 
candidatos que realizaram 
o ENEM 2013. O período 
de matrícula da 2ª chama-
da será de 02 a 04 de abril.
A expectativa da ETEP 
Faculdades é que te-

nham 250 vagas para a 
3ª chamada, que acon-
tece de 07 a 13 de abril. 
Podem participar candi-
datos que já tenham con-
cluído o ensino médio.
As inscrições devem ser 
feitas através do site do 
Sisutec. Mais informa-
ções no site do Pronatec.
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Emprega São Paulo
oferece mais de 700 vagas 

de trabalho na região

Confira vagas no PAT de
Caraguatatuba

Trabalhadores da Gerdau 
atrasam turnos contra

problemas na segurança

Número de empregos
formais aumenta em

Taubaté segundo Caged

Taubaté e São Luiz do
Paraitinga recebem o

Programa Receita de Sucesso

O programa Emprega 
São Paulo, do Governo 
de Estado, oferece mais 
de 700 vagas de empre-
go no Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. As vagas 
estão concentradas nas 
cidades de São José dos 
Campos, Taubaté, Cara-
guatatuba e São Sebastião.

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguá oferece nesta se-
mana mais uma relação 
de empregos para diver-
sas áreas. De acordo com 
o órgão, são vagas com 
requisitos indispensáveis, 
dentre eles experiência, 
escolaridade, entre outros.
Vale lembrar que a con-
tratação é de responsabi-
lidade do empregador. O 
PAT alerta também que 
a relação de vagas estará 
disponível até que atinja 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O interessado deve apre-

Os trabalhadores da Ger-
dau atrasaram entradas 
de turno nessa quinta e 
sexta-feira, dias 27 e 28, 
para protestar contra as 
condições inseguras que 
a direção da empresa tem 
promovido dentro da fá-
brica, entre outros pro-
blemas. Um incêndio de 
grandes proporções tam-
bém ocorreu este mês.
O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhanga-
ba-CUT critica decisões 
da gerência da Gerdau de 
Pinda que tem prejudica-
do a segurança, como a 
retirada dos EPIs (Equi-
pamentos de Proteção In-
dividual) de dentro das 
áreas, principalmente na 
Laminação 1 e 2, e con-
centrá-los no Almoxarifa-
do Central, dificultando o 

Segundo dados do Caged 
(Cadastro geral de Empre-
gados e Desempregados), 
o número de empregos 
formais aumentou nos 
dois primeiros meses do 
ano em comparação com 
igual período de 2013.
São 6.666 pessoas con-
tratadas ante 6.420 no-
vos postos no último 
ano, o que representa 
um aumento de 3,86%.
Os números mostram, ain-
da, que este ano, além do 
aumento de contratações, 
o número de demissões 
diminuiu. Dessa forma, 

Empresários do segmen-
to de alimentação fora 
do lar terão programação 
de palestras e receberão 
cartilhas para melhorar 
a gestão dos negócios
O Sebrae-SP fará o lança-
mento do Programa Recei-
ta de Sucesso em abril em 
Taubaté e São Luiz do Pa-
raitinga. O programa tem 
como público-alvo empre-
sários de restaurantes, piz-
zarias, bares, lanchonetes 
e demais estabelecimentos 
do segmento de alimenta-
ção fora do lar, que rece-
berão dicas para melhorar 
a gestão do negócio em 
palestras e cartilhas. Toda 
a programação é gratuita.
O evento de lançamento 
em Taubaté será no dia 2 
de abril, às 18h, na ACIT 
(Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté). Em 

Em São José dos Cam-
pos, há 30 vagas para tele-
marketing, 30 para técnico 
de enfermagem e 30 para 
auxiliar de enfermagem. 
Em Taubaté, há 22 vagas 
de vendedor, 20 vagas 
de caldereiro e 18 vagas 
de cuidador de idosos.
No litoral, há 10 vagas de 

sentar os documentos 
pessoais. O PAT está lo-
calizado na Rua Taubaté, 
520, bairro Sumaré. O te-
lefone é (12) 3882-5211.
Veja as vagas desta semana:
Ajudante de cozinha, 
Ajudante de motoris-
ta, Ajudante de pizzaio-
lo, Armador de ferra-
gens na construção civil, 
Atendente de balcão, Aten-
dente de farmácia, Auxi-
liar de lavanderia, Auxiliar 
de manutenção predial, 
Auxiliar de prótese 
dentária, Auxiliar fi-
nanceiro, Babá, Bal-
conista de lanchonete, 
Barman, Camareira de 
hotel, Confeiteiro, Co-
ordenador pedagógico, 

acesso dos trabalhadores.
Para o presidente do sin-
dicato, Renato Marcon-
des - “Mamão”, a direção 
da empresa se preocupa 
mais em encontrar formas 
de pressionar e punir os 
funcionários do que em 
melhorar as condições de 
trabalho. “Enquanto a em-
presa gasta dinheiro insta-
lando câmeras nas áreas e 
controle de ponto em todos 
os ônibus, os trabalhadores 
estão sofrendo com a falta 
de efetivo, fazendo esfor-
ço exagerado, sofrendo le-
sões nos ombros, na colu-
na, e ainda correndo risco 
com a falta de equipamen-
tos de proteção”, disse.
Outro problema que tem 
revoltado os trabalhado-
res é o fechamento do res-
taurante do setor PLP nos 

o ano de 2014 apresen-
ta os seguintes números:
Nº de admissões = 6.666
Nº de demissões = 6.392
Saldo (Variação 
Absoluta) = 274
Já em 2013, os números são:
Nº de admissões = 6.420
Nº de demissões = 6.931
Saldo ( Variação Absoluta) 
= -511. Para Sandra Tei-
xeira, presidente da Acit 
(Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté), os 
bons índices apresentados 
esse ano são reflexos do 
aquecimento do mercado 
taubateano e, também, de 

São Luiz do Paraitinga, a 
apresentação do programa 
será no dia 9, às 15h30, 
no Centro Turístico Cul-
tural Nelsinho Rodrigues.
Após o lançamento, os 
empresários das duas ci-
dades poderão acompa-
nhar cinco palestras so-
bre temas como finanças, 
gestão ambiental, recur-
sos humanos, engenharia 
de cardápio, marketing 
de relacionamento e tec-
nologia da informação.
O objetivo do programa 
é oferecer ações que ga-
rantam longevidade, re-
conhecimento e lucrativi-
dade aos empreendedores 
do segmento, tornando-os 
competitivos em um mer-
cado que conta com 1,5 mi-
lhão de empresas no país.
M e t o d o l o g i a 
O material do Progra-

domésticas em Caraguata-
tuba e em São Sebastião.
Para preencher a vagas, 
é necessário realizar um 
cadastro no site do Mais 
Emprego (http://maisem-
prego.mte.gov.br/) ou 
procurar o PAT de sua ci-
dade com RG, CPF, PIS 
e carteira do trabalho.

Costureira em geral, Em-
pregado doméstico arru-
mador, Encarregado de 
obras, Funileiro de veícu-
los (reparação), Garçom, 
Laminador de plástico, 
Marceneiro, Mecânico 
de bicicletas, Motoboy, 
Motorista de caminhão, 
Oficial de serviços gerais 
na manutenção de edifica-
ções, Operador de caixa, 
Operador de telemarke-
ting ativo e receptivo, 
Padeiro, Pizzaiolo, Pro-
fessor de inglês, Promotor 
de vendas, Recepcionista 
atendente, Técnico de edi-
ficações, Técnico em nutri-
ção, Vendedor ambulante, 
Vendedor interno e Vis-
toriador de risco de auto.

turnos da tarde e da noite, 
feito para redução de cus-
tos. Além disso, há pro-
blemas até com questões 
mais simples, como atraso 
na entrega do PPP (do-
cumento necessário para 
dar entrada na aposenta-
doria) e falta de depósito 
do FGTS para trabalha-
dores que se acidentaram.
Incêndio - No dia 2 de 
março, um incêndio de 
grandes proporções quei-
mou toda a área de um dos 
fornos da Aciaria. Foram 
necessários seis bombei-
ros para conter as chamas. 
Uma das possíveis causas 
é o acúmulo de tambores 
de óleo em uma sala fe-
chada, que pode ter com 
o tempo gerado um gás 
altamente inflamável. Por 
sorte, ninguém se feriu.

mudanças de perfis, tan-
to dos empregados quan-
to dos empregadores.
“Essa mudança de pen-
samento, principalmente 
nos empregados, é muito 
positiva. Quem entra no 
comércio no fim de ano, 
quem procura o primeiro 
emprego, estão sendo con-
tratados efetivamente. Si-
nal que esses profissionais 
estão se adequando aos 
perfis das empresas e, em 
contrapartida, os empre-
sários estão valorizando 
mais esses funcionários”, 
afirma Sandra Teixeira.

ma Receita de Sucesso 
foi elaborado após dois 
anos de estudos junto a 
estabelecimentos bem su-
cedidos no mercado de 
alimentação fora do lar, 
identificando as práti-
cas positivas de gestão.
O resultado foi a produção 
de um conteúdo prático e 
de fácil aplicação nas em-
presas. O material foi divi-
dido em cinco fascículos, 
abordando os temas “Aten-
dimento”, “Cozinha”, 
“Cardápio”, “Gestão de 
Pessoas” e “Meu Negócio”.
Os empresários que par-
ticiparem das palestras 
e workshops receberão 
as cartilhas, com orien-
tações de aplicação ime-
diata no dia a dia de 
trabalho, incluindo mo-
delos de ferramentas es-
tratégicas e de gestão.

Programação:

18h00 | Credenciamento
18h30 | Abertura: Apresentação do Programa Receita de Sucesso
19h00 | Palestra "Cenários e Tendências para Alimentação Fora do Lar" 19h30 | 
Palestra: "Por Dentro de Custos, Despesas e Preço de Venda para Restaurantes"
 
Encontros Temáticos Programados para Taubaté
Palestras e Workshop
Dia 16/4– 15h30. Recursos Humanos – Ingrediente Estratégico para Alimentação 
Fora do Lar
Dia 29/4 – 15h30. Gestão Ambiental para Alimentação Fora do Lar
Dia 13/5 – 15h30. Tecnologia da Informação para Alimentação Fora do Lar
Dia 27/5 – 15h30. Como Fazer Marketing de Relacionamento
Dia 3/6 – 15h30. Workshop Engenharia de Cardápio para Alimentação Fora do 
Lar
Local: Sincovat (Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800 570 0800 / 12 3922-2977 ou 
e-mail ericabdm@sebraesp.com.br
 
Lançamento do Receita de Sucesso em São Luiz do Paraitinga
Data: 9 de abril de 2014 às 15h30.
Local: Centro Turístico Cultural Nelsinho Rodrigues (Rua Coronel Domingues de 
Castro, 44, Centro)
Programação:
15h30 | Abertura: Apresentação do Programa Receita de Sucesso
16h00 | Palestra "Cenários e Tendências para Alimentação Fora do Lar" 16h30 | 
Palestra: "Por Dentro de Custos, Despesas e Preço de Venda para Restaurantes"
 
Encontros Temáticos Programados para São Luiz do Paraitinga
Palestras e Workshop
Dia 15/4– 15h30. Recursos Humanos – Ingrediente Estratégico para Alimentação 
Fora do Lar
Dia 30/4 – 15h30. Gestão Ambiental para Alimentação Fora do Lar
Dia 14/5 – 15h30. Tecnologia da Informação para Alimentação Fora do Lar
Dia 22/5 – 15h30. Workshop Engenharia de Cardápio para Alimentação Fora do 
Lar
Dia 5/6 – 15h30. Como Fazer Marketing de Relacionamento
Local: Centro Turístico Cultural Nelsinho Rodrigues (Rua Coronel Domingues de 
Castro, 44, Centro)
Mais informações e inscrições pelos telefones 0800 570 0800 / 12 3671-2333 ou 
e-mail ericabdm@sebraesp.com.br
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Fundo Social e Turma do 
Bem realizam tratamento 
odontológico gratuito em 
crianças e adolescentes

Calendário de Eventos de Abril em São 
Luiz do Paraitinga

Prefeitura de Tremembé 
convida população para 

realizar Caminhada
contra a Dengue

Nesta semana foi realiza-
do a segunda mega tria-
gem do Projeto da Turma 
do Bem com a parceria 
da Secretaria da Ação So-
cial na escola EMEF Pro-
fa. Maria Dulce de Paiva.
O Dentista do Bem é o 
principal projeto da TdB 
e conta com o trabalho 
voluntário de cirurgiões-
dentistas que atendem em 
seu próprio consultório, 
crianças e jovens de baixa 
renda entre 11 e 15 anos, 
proporcionando-lhes tra-
tamento odontológico gra-
tuito até que completem 
18 anos. Atualmente, é a 
maior rede de voluntariado 
especializado do mundo.

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secre-
taria de Saúde realiza no 
próximo dia 05 de abril 
(sábado), a 1° Caminhada 
Contra a Dengue, que terá 
inicio  às 9h30, saindo da 
Praça Geraldo Costa, com 
destino a Vila Santo Antô-
nio e, tendo o seu regres-
so pela Rua Costa Cabral 
até chegar novamente a 
praça.  O objetivo é rea-
lizar uma ação que venha 

A coordenadora do proje-
to em Tremembé é a Dra. 
Eun Jin Park Kim, e a tria-
gem será realizada pela 
Dra. Izilda Lotufo, embai-
xadora e dentista coorde-
nadora da Turma do Bem.
Foram distribuídos para 
a triagem 150 fichas.
Dentista do Bem
Dentista do Bem é o prin-
cipal projeto da OSCIP 
Turma do Bem, que conta 
com o trabalho voluntário 
de cirurgiões-dentistas. 
Eles atendem crianças e 
jovens de baixa renda en-
tre 11 e 17 anos, propor-
cionando-lhes tratamento 
odontológico gratuito até 
que completem 18 anos.

mostrar a necessidade de 
se ter uma mobilização 
conjunta entre os agentes 
de saúde e a população 
da cidade, unindo forças 
na luta contra o mosquito 
Aedes-aegypti, impedin-
do assim que a doença se 
prolifere tornando-se uma 
epidemia.  A caminhada 
contará com materiais in-
formativos e educacionais 
para adultos e crianças.
“Com este ato queremos 
chamar a atenção da po-

Os pacientes são selecio-
nados por grau de neces-
sidade, em triagens reali-
zadas em escolas da rede 
pública ou instituições 
sociais. Jovens e crianças 
com problemas bucais gra-
ves, os mais necessitados e 
com idade próxima do pri-
meiro emprego têm prio-
ridade no atendimento.
O tratamento, realizado 
no consultório do próprio 
dentista voluntário, é de 
caráter curativo, preventi-
vo e educativo. O projeto 
Dentista do Bem possui 
voluntários em todo o País 
(26 Estados e Distrito Fe-
deral) e em nove países da 
América Latina e Portugal.

pulação fazendo esta pas-
seata pelas ruas da cidade 
para que todos se engajem 
no combate à dengue, não 
só no período de maior 
incidência do mosquito, 
mas durante todo o ano. 
Nós sabemos que os focos 
estão dentro dos imóveis, 
dentro das residências, e 
por isso nós precisamos 
que a população se empe-
nhe na guerra contra a den-
gue” – finalizou o Secreta-
rio de Saúde José Marcio.

Ubatuba recebe exposição 
Portinari Arte e Meio

Ambiente

Lixo tóxico levado para 
aterro Tremembé

preocupa moradores
de cidades próximas

A exposição Portinari - 
Arte e Meio Ambiente é 
uma oportunidade para 
conhecer de perto a obra 
de Candido Portinari, 
importante artista bra-
sileiro do nosso tempo. 
A mostra será inaugura-
da no Sobradão do Porto 
nesta quarta-feira, dia 2 
de abril, e fica em cartaz 
até o próximo dia 13 de 
abril. A entrada é gratuita.
Composta por 22 réplicas 
digitais de alta qualidade 
de obras de Candido Porti-
nari (1903-1962), a expo-
sição conta com a presença 
de monitores e sua pro-
gramação inclui oficinas 
de arte para os visitantes.

Uma carga de 140 tonela-
das de resíduos tóxicos que 
estava no Porto de Santos 
foi transferida para o ater-
ro sanitário de Tremembé. 
Há suspeitas que o mate-
rial pode comprometer o 
meio ambiente, além de 
ser nocivo à saúde e conter 
elementos causadores do 
câncer. O material estava 
em 11 contêiners no Porto 
de Santos desde 2003 e seu 
transporte - que teve início 
na terça-feira (25) - está 
avaliado em R$ 100 mil. O 
transporte do resíduo está 
sob a responsabilidade da 
empresa ESTRE, que tem 
sede em São Paulo, e utili-
za o aterro sanitário admi-

Em Portinari - Arte e Meio 
Ambiente foram selecio-
nadas paisagens, flora e 
fauna brasileiras, colheitas 
e o homem brasileiro, com-
pondo uma bela exposição.
Além de apresentar o in-
crível trabalho do artista, a 
iniciativa também preten-
de emocionar e envolver 
os visitantes, mobilizan-
do-os, para que através da 
arte, despertem para a im-
portância de transformar o 
mundo em que vivemos.
Entre as obras, 
destaque para os famo-
sos painéis Guerra e 
Paz e para os quadros 
Retirantes e Rio Tietê.
A exposição é uma realiza-

nistrado pela Resincontrol.
O fato preocupa a popu-
lação local e também de 
moradores das vizinhas 
Taubaté e Pindamonhan-
gaba. “Eu queria saber 
quais os critérios para que 
o Brasil aceite lixo tóxico 
de outros países! Isso aqui 
agora vai virar o lixão do 
mundo? Logo perto da 
minha casa?” disse revol-
tado Benjamin Custódio, 
morador do bairro Vila 
São Geraldo, em Taubaté.
Também uma moradora do 
bairro Vila Rica, em Pin-
damonhangaba está apre-
ensiva. “Eu acho que esse 
aterro de tremembé é o 
mesmo que já tentaram tra-

ção do Ministério da Cul-
tura via Projeto Portinari. 
Patrocínio: Queiroz Gal-
vão Exploração e Produ-
ção e PUC-RIO. Parceria 
local: Secretaria Municipal 
de Educação e FundArt.
S e r v i ç o
- O Sobradão do Porto 
está localizado à Praça 
Anchieta, nº 38 - Centro
- Segunda a sexta-feira: 
08h às 12h e das 14h às 
18h / Sábados e domingos: 
14h às 20h / Entrada franca
- Escolas e grupos acima 
de 10 pessoas: agendamen-
to pelo telefone (0xx12) 
3833-7000 l 3833-7001
Saiba mais em http://
www.port inari .org.br/

zer para o Araretama, aqui 
em Pinda! E tem gente que 
ainda fala em saúde e meio 
ambiente!”, disse M.L.C.
O outro lado - Em contan-
to com a Resincontrol, o 
jornalismo AgoraVale re-
cebeu um número de tele-
fone de assessoria da ES-
TRE, empresa do mesmo 
grupo empresarial, mas 
não foi possível o contato.
Da mesma forma, aguar-
damos a resposta da Ce-
tesb/São Paulo sobre 
questões que envolvem os 
riscos para a saúde públi-
ca, danos futuros ao meio 
ambiente, sistema de im-
permeabilização do solo e 
outros pronunciamentos.

PSF Jardim Imperial
promove encontro com

cuidadores
A unidade de saúde do 
bairro Jardim Imperial 
promoveu o 1º Encontro 
com Cuidadores de Ido-
sos e Acamados na última 
sexta-feira (28). A ativida-
de foi desenvolvida com 
pessoas que se dedicam 

aos cuidados e este públi-
co teve a oportunidade de 
conversar e trocar experi-
ências. Ao todo serão re-
alizados cinco encontros.
Podem participar destes 
encontros os cuidadores 
que residem nos bairros 

Jardim Imperial, Ouro 
Verde e Jardim Cristina. 
A intenção é que cada 
encontro dure aproxima-
damente 1h30. Um dos 
objetivos deste trabalho 
é mostrar que o cuidador 
também precisa se cuidar.


