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A GAZETA DE TREMEMBÉ

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria 
de Ação Social lançou na 
manhã do dia 24 de mar-
ço a Campanha do Aga-
salho 2014, com o slogan 
“Dê uma mãozinha para 
ninguém passar frio”. 
A campanha seguirá até 
o dia 20 de maio, e tem 
como meta alcançar um 
número ainda maior do 
que o ano passado, que be-
neficiou aproximadamente 
200 famílias do município.
Todas as doações podem 
ser feitas na Secretaria 
de Ação Social (Rua José 
Monteiro Patto, 325 – Jar-

 Os alunos do período in-
tegral da escola Manuel 
Cabral, através de seu 
programa educativo, vi-
sitaram o COA – Centro 
de Observação Animal de 
Tremembé, que é respon-
sável pelo recolhimento de 
animais feridos, doentes e 
abandonados na cidade, 
onde os mesmos após se-
rem capturados passam 
por exames e tratamentos 
dos veterinários Fabrício 
Turci e Carolina Signorini, 
incluindo vermifugação, 
vacinação e castração, os 
deixando assim saudá-
veis e aptos para serem 
adotados. O programa de 
educação da escola é fei-
to de forma eletiva, tendo 
um semestre de duração, 
com objetivo de oferecer 
conhecimento e caráter 
solidário ao aluno, atra-
vés de campanhas de va-
cinação, cuidados básicos 
e, de defesa aos animais, 

dim Bom Jesus), das 08h 
às 17h. Em breve haverá 
postos de arrecadação es-
palhados por toda a cidade, 
em igrejas, supermerca-
dos e escolas municipais.
A participação da comuni-
dade é imprescindível para 
o sucesso da campanha. Se-
pare os agasalhos que você 
não usa mais e que estejam 
em bom estado e doe, as-
sim as pessoas beneficia-
das não passarão frio. Doe 
casacos, meias, toucas, 
luvas, agasalhos, coberto-
res, calças, camisas, cal-
çados, edredons e outros.
“O objetivo é voltar a ba-

conscientizando também 
da responsabilidade de ter 
um pet e, a importância de 
manter o controle do nas-
cimento de cães e gatos, 
sendo que mediante as es-
tatísticas para cada pessoa 
que nasce 15 cães e, 45 
gatos também nascem. O 
centro de observação ani-
mal de Tremembé com-
porta hoje uma média de 
150 cachorros no aguardo 
de adotantes. Segundo a 
professora Maria Lucia, 
responsável pelo grupo, 
o programa faz parte da 
grade extracurricular da 
escola, e vem crescendo 
a cada semestre, com alu-
nos da primeira, segunda 
e terceira série do ensino 
médio, que conhecerão 
também outros departa-
mentos, instituições e ór-
gãos públicos da cidade, e 
quando possível prestarão 
auxilio em suas atividades.
Para adotar um animal:

ter o recorde na arrecada-
ção de peças de vestuário, 
cobertores e edredons. A 
população de Tremembé 
é muito solidária e tenho 
certeza que isso mais uma 
vez vai acontecer. A popu-
lação entendeu o recado, 
afinal de contas, as pesso-
as que recebem merecem 
essa condição”, destacou 
Andrea Vaqueli, presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade “Atenção 
Tremembé, roupa boa 
a gente doa!”- finaliza.
Mais informações pe-
los telefones 3674-
3910 ou 3674-3660.

- Precisa ser maior de 18 anos
- Apresentar documen-
tos originais com cópia 
do RG e CPF, além de 
comprovante de ende-
reço referente ao local 
onde o animal irá ficar.
- Deverá assinar tam-
bém um termo de ado-
ção se responsabili-
zando pelo animal por 
tempo indeterminado, ou 
seja, até o fim da vida.
- Em caso de não adap-
tação o animal de-
verá ser devolvido.
- Todo adotante deverá ser 
aprovado em entrevista.
O COA está aberto para 
visitas de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 16h30. 
O Centro de Obser-
vação Animal de Tre-
membé está localizado 
à Avenida Audrá, 652, 
C e n t r o .
Outras informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3674-3301.

Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 

Ação Social lança
Campanha do Agasalho 

2014

Centro de Observação 
Animal de Tremembé é 
visitado por alunos da 

Escola Estadual
Manuel Cabral

Em Pindamonhangaba
bairro Andrade

recebe obras de galeria
Após encerramento das 
obras de galeria na ave-
nida Antonio Pinheiro 
Júnior, a equipe da Secre-
taria de Obras da Prefei-
tura segue, agora, para o 
bairro Andrade. No local, 
serão instalados cerca de 
900 metros de tubulação.
 Na rua Augusto C. Sou-
za serão 140 metros de 
tubos de 0,60 m e mais 4 
bocas de lobo interliga-
das por mais 24 metros 
de tubo com 0,40 m de 
diâmetro. Na rua Maria 
D. C. San Martin também 
serão 140 metros de tubos 

de 0,60 m e outras 4 bo-
cas de lobo com cerca de 
24 metros de tubo 0,40 m.
Já na rua José Moreira 
Leite Cesar devem ser fei-
tas de 6 a 8 bocas de lobo, 
que serão interligadas por 
26 a 48 metros de tubo 
com 0,40 de diâmetro, 
além de cerca de 180 m 
de tubulação com 0,60 m.
Essa última rua será in-
terligada com a galeria já 
existente vinda do Caran-
gola, e que será duplicada. 
Com isso, mais 300 metros 
de galeria de 0,80 m serão 
construídos. A obra no 

bairro Andrade está sendo 
necessária, principalmen-
te nessas três ruas, para 
melhorar o escoamento 
das águas das chuvas, já 
que duas das vias são sem 
saída. Sempre que havia 
fortes chuvas, aconteciam 
cheias nesses locais. A 
previsão da Secretaria de 
Obras da Prefeitura é reali-
zar o serviço em dois a três 
meses. A iniciativa benefi-
ciará a população do bair-
ro, principalmente os mo-
radores das ruas, que terão 
mais qualidade de vida 
com o fim das enchentes.

Programa Emprega SP
oferece 22.627

oportunidades de
trabalho no Estado

Mais 22.627 oportunida-
des de emprego são ofe-
recidas nesta semana em 
todo o Estado de São Pau-
lo pelo programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego. 
O maior número de ofertas 
são para Ajudante Geral, 
Auxiliar de linha de pro-
dução, Atendente de lan-
chonete, Motorista, Mecâ-
nico, Porteiro, Repositor e 
Vendedores. O Emprega 
São Paulo/Mais Emprego 
é uma agência de empre-
gos pública e gratuita ge-

renciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE). Para mais infor-
mações e outras ações da 
SERT, acesse:www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br. 
Aprendiz Paulista - O pro-
grama Aprendiz Paulista 
divulga nesta semana 133 
vagas. O programa é co-
ordenado pela SERT, com 
o objetivo de promover a 
vivência e inserir os alu-

nos dos cursos técnicos do 
Centro Paula Souza (ETE-
Cs) no mercado de traba-
lho. Como se cadastrar: 
Para ter acesso às vagas 
e aos programas de qua-
lificação da SERT, basta 
acessar o sitewww.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.
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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.

“Pinda está perto de uma
epidemia”, alerta

Secretária de Saúde
sobre dengue

Completando quatro me-
ses a frente da Secretaria 
de Saúde de Pindamonhan-
gaba, Sandra Tutihashi 
realizou uma entrevista 
coletiva para fazer uma 
avaliação do trabalho feito 
por sua equipe e sinalizar 
sobre uma possível epide-
mia de dengue na cidade. 
Sandra explicou que o ín-
dice de densidade larvária 
no município está em 3,8, 
e o necessário para ficar 
em situação confortável 
seria em 1, deixando cla-
ro que mesmo com a es-
tiagem do verão a epide-
mia deve chegar a cidade. 
“Crescemos muito em dois 
dias em casos confirma-
dos de dengue. Estamos 
em estado de alerta, mas 

não há dúvidas que o mu-
nicípio vai ser declarado 
com epidemia”, afirmou.
“Nós temos trabalhado 
para atender cada lugar 
onde se confirma e fecha 
um caso de dengue e reali-
zamos a nebulização para 
tentar diminuir e matar as 
larvas, mas infelizmente é 
um trabalho que precisa de 
todos, é uma ação de cida-
dania. A dengue não é mais 
um problema do poder pú-
blico, é geral e precisamos 
de total apoio”, ressaltou. 
Hoje em Pinda foram diag-
nosticados apenas pacien-
tes com Dengue Tipo 1, 
só que a secretária se diz 
preocupada, pois a cida-
de se localiza ao lado de 
Taubaté, um lugar já con-

siderado em epidemia, e 
por conta da grande cir-
culação de pessoas pode 
haver uma mudança nesse 
patamar, ocasionando um 
caos nos atendimentos. 
“A Secretaria se prepa-
rou para esse momento, 
mas sabemos que tere-
mos dificuldades. Quan-
do lidamos com uma epi-
demia, a capacidade de 
atendimento fica peque-
na, pois aumenta muito 
a procura de atendimen-
to médico diferenciado 
e internações”, explicou. 
Nesse momento, há 102 
casos confirmados de 
dengue na cidade e para 
ser caracterizada uma 
epidemia é necessá-
rio chegar a 156 casos.

Fibria apoia capacitação 
de Engenheiros Florestais

Por meio de uma parceria 
com o Instituto de Pesqui-
sas e Estudos Florestais 
(IPEF), a Fibria contratou 
12 novos engenheiros flo-
restais recém-formados, 
que participaram do Pro-
grama de Preparação para 
Gestão Florestal (PPGF), 
desenvolvido pelo IPEF.
 Ao todo, 19 alunos re-
alizaram o curso e 13 
foram convidados para 
participarem de um pro-
cesso seletivo, condu-
zido por um comitê de 
executivos das opera-
ções florestais das unida-
des de São Paulo, Mato 
Grosso do Sul e Aracruz. 
Os selecionados já ocu-
pam as vagas nas áreas 
de Silvicultura, Viveiro, 
Colheita, Planejamen-
to, Logística/PCP e Meio 
Ambiente, distribuídos 
entre todas as unidades.
 Uma delas é Raiana Cas-
tanho, de 24 anos. Ela se 
formou em Engenharia 
Florestal em Sorocaba 
(SP) no começo do ano e já 

está empregada. “Foi uma 
surpresa porque o proces-
so seletivo foi bem rápido. 
Estou muito feliz por estar 
trabalhando com Planeja-
mento, que é a minha área 
favorita e em uma empre-
sa como a Fibria”, disse.
 O Programa. O PPGF 
concluiu a formação da 
sua terceira turma, capa-
citando 19 jovens recém-
formados no curso de 
Engenharia Florestal de 
diversas Universidades do 
Brasil. A capacitação, teve 
duração de cinco semanas 
e aconteceu na sede do 
IPEF, em Piracicaba (SP).
O curso foi realizado com 
a colaboração de profes-
sores, pesquisadores e 
profissionais experientes 
no setor florestal, além 
de lideranças da Fibria. 
O programa teve como 
foco o aperfeiçoamento e 
preparação dos jovens nos 
temas: gestão de pessoas, 
finanças, processos pro-
dutivos e sustentabilidade.
“Achei o curso muito en-

riquecedor porque tivemos 
módulos que não vimos 
na graduação como finan-
ças, folha de pagamento 
entre outros. Além disso, 
pudemos ver a diferença 
entre as empresas e as di-
versas universidades que 
participaram da capacita-
ção”, comentou Raiana.
Como finalização do cur-
so, os alunos visitaram 
a Unidade Jacareí para 
conhecerem de perto a 
operação florestal da Fi-
bria e como são reali-
zadas as atividades de 
Silvicultura e Colheita. 
Os estudantes conheceram 
o Módulo de Colheita na 
Fazenda São José II, em 
São Luiz do Paraitinga.
“A Fibria acredita que o 
PPGF é uma ótima opor-
tunidade para recrutar jo-
vens recém formados em 
Engenharia Florestal e que 
estão com uma visão mais 
ampla e estratégica do 
mercado”, explica Andre-
sa Barros, gerente de De-
senvolvimento e Captação.
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7º Convocação de Processo Seletivo Educação

Mortes por lipoaspiração é 
tema de tese de

coordenador da UNITAU

Governo espera votar
Marco Civil da Internet

ainda nesta semana

Coordenador de resi-
dência em Dermatolo-
gia e Cirurgia Cosmi-
átrica realiza pesquisa
O coordenador da resi-
dência em Dermatologia 
e Cirurgia Cosmiátrica no 
Hospital Universitário, 
Érico Pampado Di Santis, 
realiza uma pesquisa que 
aborda casos de morte por 
cirurgia de lipoaspiração 
no território brasileiro.
Érico Pampado Di Santis é 
formado em Medicina, tem 
especialização em Derma-
tologia pela Universidade 
de Taubaté (UNITAU) e 
atualmente é doutorando 
pela Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp).
A pesquisa tem como tema 
as causas de morte por li-
poaspiração noticiadas 
pela mídia e aborda casos 
de pessoas de todas as fai-
xas etárias e gêneros, em 
todo o território brasileiro.
Di Santis conta que, quan-
do começou a levantar 
os dados para a pesquisa, 
em 2006, não tinha ideia 
de quão grande seria o 
desafio. “Não tinha noção 
que essa simples pesquisa 
se tornaria a minha tese do 
doutorado, e menos ainda 
que o assunto fosse tão in-

A internet é ainda um oce-
ano a ser desbravado e o 
Brasil navega nessas águas 
há 18 anos. Mas, ainda não 
há um conjunto de regras 
que possa delimitar e es-
clarecer o que é de direi-
to do internauta, das em-
presas ou dos provedores. 
O governo brasileiro quer 
regulamentar essa prá-
tica, que ainda é feita 
livremente e sem pena-
lidades em casos de abu-
sos ou danos causados.
Ainda nesta sema-
na, a proposta do 
Marco Civil da Internet da 
Internet deve passar pela 
Câmara, e se aprovada, 
seguirá para apreciação 
do Senado. Em resumo, 

teressante e desafiador.”
Tudo começou quando 
Érico recebeu uma pasta 
do falecido Prof. Dr. Se-
bastião Almeida Prado 
Sampaio, antigo presiden-
te da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia, que con-
tinha artigos e reportagens 
de jornais que tratavam de 
mortes por lipoaspiração. 
“Com a ajuda da internet, 
encontrei mais casos e ob-
servei que existiam vários 
outros que não saíam na 
mídia principal. Fui cru-
zando os nomes que eu 
tinha dos óbitos, e o bus-
cador relacionava com a 
notícia”, conta Di Santis.
Por meio de um cruza-
mento e do relaciona-
mento de informações, 
Érico criou um banco de 
dados com o nome, ida-
de, cidade, entre outras 
informações dos óbitos 
extraídas na pesquisa. 
“Para minha pesquisa ser 
finalizada, preciso bus-
car ir aos cartórios para 
conseguir as certidões de 
óbito e, assim, concluir o 
levantamento de dados”.
O objetivo final da pes-
quisa será estabelecer um 
tipo de protocolo de pre-
venção e cuidados para as 

usuários de computadores, 
tablets, smartphones e ou-
tros dispositivos de cone-
xão poderão ser submeti-
dos a uma legislação sobre 
o que é permitido ou não 
em atividades que carac-
terizem troca de informa-
ções, compartilhamentos, 
compras, ou uso de mate-
rial com direitos autorais.
De acordo com o gover-
no, os principais pon-
tos da proposta são: di-
reito de privacidade 
garantido aos usuários, 
o que envolve sigi-
lo e a não violação de 
suas comunicações; 
provedores não pode-
rão fornecer informações 
de acesso a usuários a 

cirurgias de lipoaspiração.
“Prevenção, essa é a pa-
lavra. Temos de saber 
prevenir que aconteçam 
fatos trágicos como os 
colhidos na minha pes-
quisa, e essa prevenção 
pode ser feita por meio 
de um protocolo, pelo 
estabelecimento de exa-
mes a serem feitos, como 
o ultrassom, entre outras 
medidas que podem ser 
tomadas”, frisa Di Santis.
Enquanto a pesquisa não 
é finalizada, Érico trans-
mite seus conhecimentos 
e técnicas aos alunos que 
coordena na residência em 
Dermatologia e Cirurgia 
Cosmiátrica, no Hospital 
Universitário de Taubaté.
Érico afirma que, além da 
técnica, o que ele pode pas-
sar para os alunos é a indi-
cação de onde eles devem 
buscar o conhecimento. 
“Tento ser como um guia 
prático para ensinar onde o 
aluno vai buscar a resposta 
dele”. Para o dermatolo-
gista, é essencial o aluno 
ter interesse pelos estu-
dos e, quando surgirem 
dúvidas, buscar saná-las. 
“O aluno brilhante é aquele 
que busca as respostas para 
suas dúvidas”, completa.

terceiros, a não ser per-
missão do internauta; 
registros constantes de 
sites de buscas, e-mails, 
entre outros dados, só 
poderão ser armaze-
nados por seis meses.
Outro ponto do Marco Civil 
a ser votado é sobre a neu-
tralidade da rede, que não 
poderá discriminar o tráfe-
go em função do conteúdo 
que transita na internet. 
Por sua vez, provedores 
terão direito a continu-
ar com a venda de pla-
nos com velocidades e 
acessos diferentes e serão 
isentados da responsabi-
lidade civil pelos danos 
causados por conteúdos 
gerados por terceiros.

Acesse ao site da prefeitura de Tremembé: www.tremembe.sp.gov.br

Teatro Mario Covas
recebe o espetáculo

“Oroboro” em Caraguá

Casa Transitória realiza
almoço mineiro no domingo

Novelis prorroga inscrições 
para programa de

desenvolvimento de
engenheiros

Tradicional Corrida General 
Salgado acontece no
próximo domingo em

Taubaté

Do bailarino e coreógrafo 
Alex Soares. A peça terá 
duas sessões, às 10h e às 
20h. A entrada é franca e 
tem classificação livre.
O tema aborda as reflexões 
da memória e seus desdo-
bramentos entre a infância 
e a velhice, duas situações 
distantes e ao mesmo tem-
po próximas. “As crian-
ças e os idosos têm ca-
racterísticas parecidas e 
na nossa sociedade adulta 

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo de Pin-
damonhangaba realiza 
no próximo domingo, 
dia 30, um almoço minei-
ro. Serão servidas diver-
sas opções de comidas, 
como polenta, torresmo, 

A Novelis, líder mun-
dial em laminados e em 
reciclagem de alumínio, 
prorroga as inscrições 
para a segunda edição 
do Engineering Develo-
pment Program (EDP). 
Com duração de dois anos, 
o programa global tem 
como objetivo formar pro-
fissionais com experiência 
técnica para o negócio da 
empresa e acelerar o de-
senvolvimento da carreira. 
O programa desse ano tem 
10 vagas para engenhei-
ros mecânico, eletricista, 
metalurgista, industrial, de 
automação, de materiais e 
de produção, para as plan-
tas de Pindamonhanga-
ba e Santo André, ambas 
no estado de São Paulo. 
Uma novidade é que a 
Novelis também aceitará 
inscrições de profissionais 
formados em engenharia 

A 29ª edição da tradicio-
nal Corrida General Sal-
gado acontece neste do-
mingo, dia 30 de março, 
em Taubaté. Este ano terá 
quatro mil corredores. 
O evento já faz parte do 
calendário dos corredores 
de Taubaté e região, tanto 
amadores como profissio-

são tratadas como faixas
à margem. Não ten-
tei dramatizar, mas tra-
tar esses estados como 
algo próximo um do 
outro”, explica Soares.
Oroboro é uma palavra de 
origem grega cujo símbo-
lo é representado por uma 
serpente que morde a pró-
pria cauda, revelando uma 
imagem sem começo ou 
fim. Algo que pode ser lido 
de trás para frente, sem 

lombinho, mandioca, en-
tre outros, além de sala-
das e doces.Os ingressos 
podem ser adquiridos 
no local por R$ 31,90, 
sendo que comprando 
antecipadamente há des-
conto de 5%. O almoço 

mecatrônica para as va-
gas de engenharia de au-
tomação. Os “EDPers”, 
como são chamados os 
participantes, passarão 
por módulos de treina-
mento internacionais e 
terão a oportunidade de 
propor e executar pro-
jetos que de fato agre-
gam valor ao negócio.
A Novelis é uma empre-
sa jovem e inovadora e 
tem como compromisso 
atrair, desenvolver e reter 
talentos. Recentemente a 
empresa anunciou inves-
timentos na sua fábrica 
de Pindamonhangaba e 
está em busca contínua 
de profissionais talento-
sos que queiram realizar 
grandes transformações. 
Para se candidatar, os in-
teressados devem ter os 
seguintes pré-requisitos: 
Engenheiros graduados 

nais, e é reconhecida pela 
Confederação Brasileira 
de Atletismo e Federa-
ção Paulista de Atletismo.
A largada será na Avenida 
do Povo, às 8h, e a chegada 
no 5º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior, a com-
petição será disputada em 
percursos de 5 km (corrida 

perder sua pronúncia, além 
de transmitir a ideia de 
sempre remeter ao início.
A obra foi contemplada 
pela 13ª edição do Progra-
ma Reflexões de Fomen-
to à Dança. O Programa 
do Governo Municipal de 
São Paulo tem o objetivo 
de subsidiar grupos, sele-
cionar projetos de trabalho 
em dança contemporânea e 
difundir a produção artísti-
ca da dança independente.

será servido a partir das 
12h30. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3642-6277 ou www.
casatransitoria.org.br. 
A Casa Transitória 
fica na Rua Guaratin-
guetá, 555, Crispim.

entre Dezembro de 2011 
e Janeiro de 2014 nos 
cursos de Engenharia de 
Controle e Automação; 
Mecatrônica;Materiais; 
Elétrica; Mecânica; Me-
talúrgica; Industrial e 
Produção; Inglês fluente; 
CREA ativo; Mobilidade, 
comunicação, iniciativa 
e potencial de liderança; 
Experiência internacional 
e/ou participação em ati-
vidades extra acadêmicas 
serão consideradas dife-
rencial. Os engenheiros 
contratados atuarão nas 
áreas de Reciclagem; Re-
fusão; Laminação a Quen-
te e a Frio; Laminação 
de Folhas; Acabamento; 
Manutenção; Tecnologia; 
Suprimentos e Negócios 
de Reciclagem. As ins-
crições podem ser feitas 
até o dia  14 de abril, pelo 
www.ciclonovelis.com.br

e caminhada) e 10 km (cor-
rida), em uma única volta.
A entrega dos kits (chip, 
número de peito e cami-
seta) será realizada no dia 
28 (sexta-feira), das 13h 
às 21h, e dia 29 (sábado), 
das 9h às 17h, no 5º Ba-
talhão de Polícia Militar 
do Interior em Taubaté.



26 de Março de 2014 página 4A GAzetA de tremembé

Academia Valeparaibana 
de Letras AVLA

13 anos

Em 24 de Março de 2001, 
foi fundada a AVL - Aca-
demia Valeparaibana de 
Letras, em Taubaté, ten-
do como fundadores os 
acadêmicos: Cid Maomé, 
Alberto Mazza, Rita Elisa 
Seda, Carlindo Machado 
de Oliveira, dentre outros. 
Em 2004, a entidade se 
tornou AVLA - Academia 
Valeparaibana de Letras e 
Artes. De 2001 - 2007, a 
AVLA foi presidida pelo 
escritor Cid Maomé, e de 
2008 - 2012 foi presidi-
da pelo escritor Alberto 
Mazza, e de 2013 - 2017 
pelo Comendador Cid 
Maomé. Nestes 13 anos, 
a Academia tem realizado 
um trabalho incansável 
em prol da Cultura com 
Literatura, Teatro, Dança, 
Música e Artes, onde pos-
suí membros de Taubaté, 
Tremembé, Pindamonhan-
gaba, Piquete, Caraguata-
tuba, Paraty, São José dos 
Campos, Guaratinguetá, 
Cruzeiro, e também atin-
ge membros de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, São José do Calça-
do, Porto Alegre, Viçosa.
A AVLA possui em seu qua-
dro acadêmico 60 cadeiras 
de membros titulares e 40 
cadeiras de membros cor-
respondentes, e todos com 
seus respectivos patronos 
De acordo com o estatu-
to da entidade, o imortal 
que falece vira Patrono, 
como aconteceu com os 
membros: Jaider Moti-
nha da Silva, Maria Nilce 
Lencioni Senne, Lean-
dro Ozório de Castro(ho-
je Patronos da AVLA).
Ao longo dos anos a 
AVLA, realizou concursos 

literários, peças teatrais, 
exposições artísticas, sa-
raus, recitais, choque tér-
mico arte e cultura, bem 
como produções literárias.
A AVLA faz homenagens 
a Patronos vivos nos quais 
temos em suas respectivas 
cadeiras: Bê Monteiro, 
Manoel Bueno Barbosa, 
Stela Maris, José Luiz da 
Silva, Zildo Bueno, Lu-
zia Aparecida dos Santos 
Sodré, Pedro Paulo Fi-
lho, Vitor Leon, Orlanda 
de Jesus Pereira, Renato 
Teixeira, Cid Moreira, 
Ruth Guimarães Botelho.
Recentemente a AVLA 
perdeu dois patronos: Os 
professores Alípia Neide 
de Paulo Lico (cad. 24 T) 
de Taubaté, e Aristides 
Ferreira Neto (Cad.32 
T) de Caraguatatuba..  A 
justa homenagem já ha-
via sido contemplada em 
vida pelo cunho cultural.
Outros patronos(in me-
moriam) fazem parte da 
AVLA: Monteiro Lobato, 
Amácio Mazzaropi, Ly-
gia Fumagalli Ambrogi, 
Zé Demétrio, Stipp Júnior, 
Waldemar Duarte, Octávio 
Marques, Antônio Leite, 
José Antônio de Olivei-
ra, Celly Campello, Hebe 
Camargo, Maestro Fêgo 
Camargo, Mestre Justino, 
Joana Martins Castilho, 
Bherta Celeste Homem 
de Mello, Eugênia Sere-
no, Cora Coralina, José 
Santos, Antonieta Santos, 
Anacleto Rosas Jr., dentre 
outros. A Academia possui 
um trabalho voltado ex-
clusivamente para a Cul-
tura na cidade de Taubaté, 
Regiões e Estados através 
de seus membros titula-

res e correspondentes.
A AVLA criou Comen-
das Especiais: Os Co-
mendadores das Letras 
AVLA, Comendadores 
das Artes AVLA, e os Co-
mendadores da Comen-
da Monteiro Lobato.
Os Comendadores das Le-
tras AVLA: Luiz Botelho 
e José Eduardo Cavalhei-
ro da Silva, e os Comen-
dadores das Artes AVLA: 
Edinira Moreira Silveira e 
Márcio Carneiro. Os Co-
mendadores da Comen-
da Monteiro Lobato: Cid 
Maomé, Ottília Amatto 
Mendes Castro, e no pró-
ximo dia 05 de Abril, se-
rão outorgados como Co-
mendadores da Comenda 
Monteiro Lobato, o escri-
tor e ator Alberto Mazza 
e a diretora comercial e 
jornalista Dolores Russo. 
A AVLA possuí três hi-
nos: Hino Acadêmico da 
AVLA, Hino à Bandeira da 
AVLA, Hino Canção dos 
Acadêmicos e Patronos da 
AVLA. Possuí também a 
Sigla e Brasão AVLA, e o 
slogan “Academia Valepa-
raibana de Letras e Artes, 
um jeito novo e autênti-
co de se fazer cultura no 
Vale” , “É assim que se faz 
Cultura”, foi criado pelo 
acadêmico Alberto Ma-
zza. A comemoração es-
pecial da AVLA 13 anos, 
acontecerá no próximo 
dia 05 de Abril, às 19 ho-
ras no Plenário da Câma-
ra Municipal de Taubaté, 
com uma programação 
cultural inédita, e o lan-
çamento da Segunda An-
tologia Poética da AVLA 
com a participação de 
22 autores da Academia.

 Arnaldo Antunes faz show 
gratuito em Pinda

Pindamonhangaba rece-
berá, no dia 27 de abril, o 
show com o cantor e com-
positor Arnaldo Antunes. 
A apresentação será gra-
tuita, no Largo do Quartel, 
às 20 horas. O show está 
sendo trazido à cidade pela 
parceria entre a Prefeitu-

ra de Pinda, por meio da 
Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo e De-
partamento de Cultura, e 
o Circuito Cultural Paulis-
ta, do governo do Estado.
Arnaldo Antunes vai 
apresentar o proje-
to “Dois Violões”, com 

músicas de sua carreira 
solo e da época dos Tri-
balistas e Titãs. Acompa-
nharão o cantor, os músi-
cos Chico Salem (violões 
e guitarra portuguesa) e 
Betão Aguiar (violão e 
guitarra). O Circuito Cul-
tural Paulista terá mais de 
840 atrações neste ano, em 
todas as linguagens artísti-
cas, em mais de 100 cida-
des do estado de São Pau-
lo. É considerado um dos 
maiores programas de 
circulação de espetá-
culos do país. Estão 
programadas diversas 
atrações para Pindamo-
nhangaba até o final do ano. 

Uma iniciativa do Governo 
do Estado disponibiliza

cadastro para o benefício
do Cartão Amigo do Idoso

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social, inicia cadastro 
de munícipes para o be-
nefício do Cartão Amigo 
do Idoso, auxílio que irá 
complementar a renda do 
beneficiário em R$ 100,00 
por mês. Trata-se de uma 
iniciativa do Governo do 
Estado que visa garantir 
e valorizar os direitos da 
terceira idade, reconhe-
cendo a importância de 
seu papel na sociedade.
O benefício estende-se às 
pessoas com mais de 80 
anos com renda per ca-
pita de até meio salário 

mínimo e deve estar fora 
de programas de bene-
fícios individuais, como 
o Renda Mensal Vitalí-
cia (RMV) ou Benefício 
de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).
A atenção dos gover-
nos com a população 
idosa se justifica pelo 
dado de que em 2010 o 
Brasil já possuía mais 
pessoas com mais 
de 65 anos do que
 crianças com até 4 anos 
de idade. Só em São Paulo 
a população idosa já re-
presenta 11% de todos os 
habitantes do Estado. Esse 
novo perfil populacional 

que se apresenta pede ações 
integradas para garantir o 
envelhecimento ativo do 
idoso e fortalecer sua im-
portância na sociedade.
O cadastro para recebi-
mento deste benefício 
será realizado na Secreta-
ria de Desenvolvimento e 
Inclusão Social (SE-
DIS), na Sala do projeto 
Conviver, situada no Pré-
dio do Relógio da CTI, à 
Praça Félix Guisard, nº 
11, 2º andar, Centro. O 
interessado deve compa-
recer ao local das 9h às 
11h, ou ainda ligar para 
3621-6042 para maio-
res esclarecimentos.


