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Até dia 26 de outubro,
Campos do Jordão será
palco do 16º Encontro
Nacional de Química
Analítica (ENQA).Com o
tema “Química Analítica
Sem Fronteiras”, o
encontro irá debater a
repercussão da boa fase
do setor e de suas
pesquisas no Brasil,
reunindo estudantes,
profissionais das
indústrias químicas,
p e t r o q u í m i c a s ,
f a r m a c ê u t i c a s ,
agroquímicas e
pesquisadores que
abordarão esse tema.A
programação científica
do 16º Encontro será
formada por workshops,
minicursos, conferências,
simpósios, sessões
coordenadas, sessões de
painéis, além da
comemoração pelo Ano
Internacional de Química
(AIQ2011).Para ministrar
os minicursos, docentes
de renomadas
instituições brasileiras,
tendo como temas
“Cromatografia” (Renato
Zanella – Univ. Federal de

Santa Maria - RS),
“Métodos Volamétricos:
do Mecanismo de
reações eletródicas ao
Mecanismo de ação in
vitro” (Síliva Helena
Peres Serrano – Instituto
de Química - USP),
“Aplicação da diluição
isotópicas nas diferentes
etapas do processo
analítico” (Maria
Fernanda Giorgina Gines
Rosias – Centro de
Energia Nuclear na
Agricultura – Piracicaba -
SP), Introdução à
Térmicas e
Termoanalíticas”(Éder
Tadeu Gomes Cavalheiros
– Instituto de Química –
Univ. Federal de São
Carlos  - SP); “Calibração
Multivariada” (Jez
William Batista
 Braga – Universidade de
Brasília) e
 Fundamentos e
A p l i c a ç õ e s
Analíticas de
Espectrometria de
Massas” (Fábio Céezar
Gazzo – Instituto de
Química - Unicamp).No
Encontro serão abordados

temas da química analítica
dentro do cenário atual
brasileiro e internacional
sobre o prisma dos
alimentos, fármacos,
combustíveis e derivados,
meio ambiente, droga de
abuso, instrumentação
analítica, educação de
química analítica,
materiais orgânicos,
biológicos, quimioterapia
e metrologia.Além da
troca de conhecimentos
científicos, o evento visa
ser um momento de
confraternização entre os
profissionais, possam
obter novos contatos,
amizades e fazer a trocas
de experiências.O 16º
Encontro Nacional de
Química Analítica é uma
realização da Divisão de
Química Analítica (DQA)
da Sociedade Brasileira
de Química (SBQ), com
apoio da Campos do
Jordão Eventos,
responsável pela
administração de reservas
de hospedagem dos
participantes. Mais
informações pelo
telefone (12) 3663-2166.

Química Analítica é tema
de encontro na cidade de

Campos do Jordão

Na edição deste mês de
outubro, a Cozinha de
Bistrô será
no Restaurante Matterhorn que
irá preparar “Uma Noite
na Suíça”.O tradicional
jantar dos amantes da boa
gastronomia de Campos
do Jordão, será no
próximo dia 26 de
outubro, a partir das 20h
30, com música ao vivo,
decoração especial,
sorteio de brindes e um
festival de fondues
especiais.No cardápio
dessa noite Fondue

Chinoise (acompanhado
de batata rostie), ao final
da fondue, os
interessados, poderão
saborear o caldo restante
com espaguete cabelo de
anjo; Fondue de Queijo
(acompanhado de seleção
de frios fatiados) e de
sobremesa Fondue de
Chocolate (acompanhado
de farofa
crocante)Cozinha de
Bistrô é uma realização da
Asstur com apoio da
Associação Brasileira
Ind. de Hotéis (ABIH),

dosportaisCamposdoJorda
o . c o m . b r  e  P o r t a l d e
C a m p o s . c o m . b r O s
convites custam R$ 48,00
(pessoa) + 10%
(opcional), as bebidas não
estão inclusas,mas os
vinhos estarão com
preços especiais. As
reservas podem ser feitas
pelo telefone (12) 3664-
1532 ou pelo e-
mail asstur@terra.com.brRestaurante
Matterhorn fica na Praça
do Capivari – Shopping
Boulevard Geneve – Tel
(12) 3663-1841.

Cozinha de Bistrô terá
Noite na Suíça em
Campos do Jordão

Evento será encerrado
no dia 29.O 5º Litoral
Encena – Mostra
Nacional de Teatro de
Rua, Bonecos e Circo de
Caraguá, começa amanhã
(22), com a chegada de
Bonecões e grupos de
Maracatu, às 20h, na
Praça Cândido Motta.
Durante 10 dias, o público
poderá conferir diversas
apresentações gratuitas na
cidade e em outros 12
municípios da região. Em
Caraguá, as apresentações
serão no auditório
Maristela de Oliveira, na
sede da Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguá (Fundacc), no
Centro. O objetivo da
mostra é levar aos
municípios a
oportunidade de troca de
experiências entre
grupos.O evento traz
também oficinas de
aperfeiçoamento do ator
e worshops pelo Projeto
Ademar Guerra, que serão
ministrados em dois
espaços: no prédio das
Oficinas Culturais do
Sumaré e no Teatro Mario
Covas, no bairro Indaiá.
As inscrições podem ser
feitas nesses locais.A
mostra acontece nos
municípios de Caraguá,
Ilhabela, Jambeiro,

Lagoinha, Monteiro
Lobato, Natividade da
Serra, Paraibuna,
Redenção da Serra,
Salesópolis, Santa
Branca, São Luiz do
Paraitinga, São Sebastião
e Ubatuba. A programação
completa das 13 cidades
está no site
www.fundacc.com.br.O 5º
Litoral Encena, que
termina no dia 29, é uma
realização da Abaçaí
Cultura e Arte, em
parceria com o Governo
do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria da
Cultura; e Governo
Municipal, por
 meio da Fundacc, com
apoio da Poiesis, pelo
projeto Ademar
 Guerra e Oficinas
Culturais Altino
B o n d e s a n .  M a i s
informações pelo
telefone (12) 3897-
5660.Confira a
programação da Mostra
em Caraguá:
Apresentações no
Auditório Maristela
Oliveira – Fundacc
(28) 17h – Cena Mãe
África dos Orixás - Grupo
Aprendendo a Ensinar
(Taubaté - SP), Orientado
por Carlos Mendes 19h –
Espetáculo Maria
Lavadeira - Grupo

Parafernália (Mogi Guaçu
– SP) Orientado por Imara
Reis Sábado (29)  17h –
Cena Os Cegos - Grupo
Segundo Encontro
(Campinas –
SP)Orientado por
Conrado Caputo 19h –
Espetáculo Lugar
Incomum - Grupo Corpo
Santo (Campinas – SP)
Orientado por Nádia de
Lion Programação das
oficinas Oficina: “A
máscara em cena:
representação e
expressão” Direção:
Murilo de Paula Dia 23 de
outubro, das 10h às 13h e
das 14h30 às 17h30
Local: Oficinas Culturais
da Fundacc do Sumaré,
Rua São Sebastião, S/N –
Sumaré Workshop de
Iluminação Cênica
Direção: Feu Andrade
 Dia 24 e 25 de outubro,
das 9h às 13h e das 14h às
18h Local: Teatro
 Mário Covas,
Avenida Goiás,
187 – Indaiá Oficina:
“Teatro a céu aberto”
Direção: Edmilson
Cordeiro Dia 29 de
outubro, das 9h às 12h e
das 13h às 16h Local:
Oficinas Culturais da
Fundacc do Sumaré, Rua
São Sebastião, S/N –
Sumaré

Em Caraguá 5º Litoral
Encena agita final de

semana

A meta é examinar 960
pacientes.A secretaria de
Saúde de Caraguá realiza
entre os dias 7 e 18 de
novembro, a Campanha de
Combate à Tuberculose,
em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBS).
O resultado do exame é
rápido e o tratamento
gratuito.O exame e o

diagnóstico são feitos
pelas enfermeiras. Se a
doença for constatada, o
tratamento é a base de
medicamentos, durante
seis meses. Para esta
campanha, a meta é
examinar 960
pacientes. Os principais
sintomas da doença são
emagrecimento, cansaço

fácil, suor, febre noturna
e, em alguns casos, tosse
constante. A
contaminação acontece
pelo ar, na
r e s p i r a ç ã o .  S e r v i ç o
Campanha de Combate à
Tuberculose De 7 a 18 de
novembro das 8h às 16h,
nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) 

Caraguá realiza
campanha de Combate à

Tuberculose

Você sabia que
Pindamonhangaba é uma
das cidades onde mais se
pratica a leitura de
livros?  São nove
bibliotecas espalhadas
pela cidade, todas elas
com livros dos mais
diversos autores e títulos
importantes para
pesquisas e
divertimentos.Há sete
anos as bibliotecas da
cidade estão entre as
melhores do Estado de
São Paulo. A biblioteca
Vereador Rômulo
Campos D’Arace, que fica

no Bosque da Princesa,
além de seu grande acervo
conta com uma sala
multimídia e sala
especial para
deficientes, com
computadores que
ampliam as
 letras dos livros para
pessoas que
possuem baixa
visibilidade, além de
imprimir livros em braile
e contar com uma enorme
quantidade de títulos
gravados em
áudio.Conheça as
bibliotecas Vereador

Rômulo Campos D’Arace
(Bosque), Professora
Maria Bertha César
(Moreira César),
Professora Maria do
Carmo S. Gomes (Vila
São Benedito), Biblioteca
da Secretaria de Educação
(Centro), Biblioteca da
Fatec (Boa Vista),
Biblioteca do Exército
(centro), Biblioteca
Pública Municipal do
Castolira, Biblioteca do
Araretama e a Biblioteca
do Ceetps/Etec João
Gomes de Araújo (Boa
Vista).

VOCÊ SABIA?

Um público de mais de
30.000 pessoas
prestigiou as diversas
atrações da 2ª
Cãocientização pela Vida,
com o tema “ O futuro
esta nas mãos de nossas
crianças”, contou com
diversas atrações, como
apresentação de
pallhaços e pintura de
temas voltados a proteção
animal e posse
responsável. Mais de
2.000 esculturas em
balão foram distribuidas
para as crianças durante o
evento, além de
distribuição de milhares
de planfletos sobre
proteção animal e farta
distribuição de algodão
doce para as crianças e
para os adultos!Outro
ponto forte do evento foi
a instalação de dois
paineis fotográficos,

onde os visitantes
puderam tirar fotos de
seus filhos, perpetuando
um momento de alegria e
descontração.Desfiles de
cães, apresentação de
video, exposição de fotos
e a participação de
veterinários que
esclareceram dúvidas
foram outros pontos
altos do evento, além é
claro, da feira de adoção,
com a doação de 63
animais, 35 cães e 28
gatos.Iniciamos também
a Campanha para a
instalação do Cantinho
das Estrelinhas, um
cemitério para os
animais de nossa cidade,
com a coleta de centenas
de assinaturas de pessoas
que apoiam a nossa
reinvidicação.Atuando
sempre em parceria com
a comunidade, a

Associação VIDA já
conseguiu um novo lar
para mais de 500
animais, desde a sua
fundação, em 26 de
janeiro de 2011.A
associação VIDA convida
a todos para
comparecerem aos
sábados de manhã na
praça D. Epaminondas,
onde continuarão com a
coleta de assinaturas para
o Cemitério dos
animais.Levem suas
maquinas fotograficas ou
celulares, pois
os paineis fotográficos
estarão presentes
enquanto durar a essa
C a m p a n h a . Ve n h a ,
compareça, participe!
Junte-se a essa
reinvidicação e aproveite
parar tirar umas fotos de
seus filhos, sobrinhos e
netos!

2ª Cãocientização pela Vida:

Associação VIDA de Taubaté e

Voluntários Integrados na Defesa

dos Animais doaram 63 animais

Até o dia 9 de novembro, o
Senai-SP está com inscrições
para 32 Cursos Técnicos,
totalmente gratuitos, em 61
escolas instaladas em 43
municípios do Estado. No
total serão 2.907 vagas,
sendo 1.252 na Capital, 413
na Grande São Paulo e
1.242 no interior. As aulas
começam no primeiro
semestre de 2012. Na região
serão oferecidas 226 vagas
em Taubaté,
Pindamonhangaba, São José
dos Campos e Jacareí.O
objetivo dos Cursos
Técnicos do Senai-SP é
proporcionar habilitação
profissional em áreas
tecnológicas específicas do
setor industrial. Os cursos, na
sua maioria, têm duração de
1.600 horas (equivalente a
dois anos), incluindo estágio

supervisionado, que é
obrigatório.As inscrições
serão realizadas pela
Internet, no endereço
w w w . s p . s e n a i . b r /
processoseletivo, ou nas
escolas que oferecem os
cursos pretendidos. Os
candidatos interessados nos
cursos oferecidos nos
períodos da manhã, tarde e
integral deverão comprovar,
até 15 dias antes
do início das aulas, ingresso
na 2ª série do ensino
médio.Para os
 interessados nos cursos
técnicos do período noturno,
o pré-requisito
 é comprovar a
conclusão do ensino médio
ou estar matriculado em
curso que lhe permita
concluí-lo até a data do início
das aulas. O valor da taxa de

inscrição é de R$ 40.O
candidato poderá se
inscrever para o curso
escolhido na 1ª opção em
mais de um turno, caso a
escola onde pretenda estudar
ofereça essa alternativa. Não
serão aceitas inscrições de
alunos regularmente
matriculados em cursos
oferecidos gratuitamente
pelo Senai-SP e que
pretendam cursá-los
simultaneamenteOs cursos
do Senai-SP estão
sintonizados com as
tendências mais modernas
do mercado de trabalho no
setor industrial, o que se
reflete nos índices de
absorção dos formandos.
Segundo pesquisa feita com
ex-alunos após um ano da
conclusão, 86% estavam
empregados.

Senai-SP abre 2.907 vagas

gratuitas para cursos técnicos

em todo o Estado
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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No feriado de 12 a 15 de
novembro, Campos do
Jordão recebe o Festival
“Jazz Sem Fronteiras” que
acontecerá no Auditório
Cláudio Santoro e na
Igreja Santa Terezinha
(matriz).O Festival
promovido pela Fundação
Lia Maria Aguiar, com
produção da Art Invest,
trará para serra nos quatro
dias nomes como  Yamadu
Costa. Tradiconal Jazz
Band, Ricardo Herz Trio,
Jeremy Davenport e La
Camorra.Abrindo a
agenda de atrações, no
sábado (12/10) o
trompetista Jeremy
Davenport sobe ao palco
do Auditório Cláudio
Santoro, para apresentar o
seu repertório que o
consagra há mais de uma
década em Nova Orleans
(EUA) pela música e letra
num estilo moderno, mas
trazendo o clima de
quando o jazz vivia seus
momentos áureos.
Davenport já acompanhou
nomes com Sting, Paul
McCartney, Harry
Connick Jr, Diana Krall e
recentemente lançou o
álbum intitulado “We’ll
Dance ‘Til Dawn”.Jeremy
Davenport se apresenta às
20h, os ingressos
custam R$ 12,00 ou
ingresso solidário que
podem ser trocado por 4
kg de alimentos e um
brinquedo novo com selo
Inmetro.No domingo, o
Jazz Sem Fronteira terá
duas atrações, a primeira
será o trio brasileiro
Ricardo Herz Trio, que se
apresenta na Igreja Santa
Terezinha, a partir das
13h. O trio formado pof
Ricardo Herz(violino),
Pedro Ito (bateria) e
Michi Ruzitschka (violão)
que trazem um repertório
bem eclático que une jazz,
choro, MPB, forró e
outros ritmos bem
brasileiros. O violinista,
que empresta o seu nome
à formação, morou nove
anos no exterior, sendo
um em Boston e os
demais em Paris, se
apresentando por palcos
da Europa na França,
Dinamarca, Itália e
Holanda. Além de ter
dividido palco com nomes
como a a Orquestra Jazz
S i n f ô n i c a ,
Dominguinhos, Didier
Lockwood, Carlos Malta,
Yamandú Costa, Zimbo
Trio, SpokFrevo
Orquestra, Orquestra Tom
Jobim, entre outros.E
está as vésperas do
lançamento do seu quarto
trabalho “Aqui é o meu
lugar”.Ricardo Herz Trio

tem entrada franca ou as
doações de alimentos não
perecíveis ou brinquedos
novos com selo do
Inmetro são
facultativas.Mais a noite,
o Auditório Cláudio
Santoro recebe em seu
palco o quinteto
argentino La Camorra,
para trazer a Campos do
Jordão o seu repertório
que contempla
composições clássicas e
contemporâneas do
tango, prestigiando
nomes como Astor
Piazzolla e também
composições próprias,
além de everedar por
estilos como a música
clássica e jazz. O quinteto
formado em 1993, pelos
instrumentistas por
Luciano Jungman
(bandoneon), Sebastián
Prusak (violino), Hugo
César Asrin
(contrabaixo), Nicolás
Guerschberg (piano) e
Jorge Omar Kohan
(violão) já levaram sua
música a países como a
Bélgica, Holanda,
Espanha, Brasil, Argentina
e outros países das
Américas do Sul e
Central.La Camorra se
apresenta às 20h, os
ingressos custam R$
12,00 ou ingresso
solidário que podem ser
trocado por 4 kg de
alimentos e um brinquedo
novo com selo
Inmetro.Na véspera do
feriado (14/10), quem
sobe ao palco do
Auditório Cláudio
Santoro é o violonista
brasileiro, Yamandu
Costa.Filho da cantora
Clari Marson e do
trompetista e
violoncelista Algacir
Costa, o garoto de Passo
Fundo (RS) começou a
desenvolver livremente o 
seu estilo e técnica de
violão de 7 cordas, dando
novos ares aos clássicos
e dando asas às suas
produções. O violonista já
se apresentou em
diversos palcos pelo
Brasil e exterior,
participando de festivais,
ganhando prêmios e
indicações ao
Grammy Latino 2010,
pelo álbum “Luz da
Aurora”, com
Hamilton Hollanda. Em
2011, lança no Brasil o
álbum “Mafuá”, um cd
gravado na Alemanha em
2007 e que ganhou o
mercado europeu, mas
que só agora os
brasileiros poderão
conferir esse que é o
primeiro na carreira de
Yamandú, que traz a sua

versatilidade em canções
folclóricas, folk e
nacional.Yamandu Costa
se apresenta às 20h, os
ingressos custam R$
12,00 ou ingresso
solidário que podem ser
trocado por 4 kg de
alimentos e um brinquedo
novo com selo
Inmetro.Encerrando a
programação, na terça
feira, às 15h, quem se
apresenta na Igreja Santa
Terezinha é a Traditional
Jazz Band, que neste ano
completa 45 anos de
formação. Os brasileiros
que nessa trajetória já
somam 21 cds e
apresentações em
festivais como de Nova
Orleans, Boston e
Washigton, trazem em
seu repertório obras de
grandes mestres do jazz
como  Duke Elligton, Fats
Wallers, Count Basie,
entre outros, e
composições próprias.
Pela turnê tem levado o
estilo musical verde
amarelo, como na versão
de “In the Mood” de Glen
Muller, que ganha uma
versão temperada de
samba.Tradicional Jazz
Band tem entrada franca
ou as doações de
alimentos não perecíveis
ou brinquedos novos com
selo do Inmetro são
f a c u l t a t i v a s . C o m
realização da Fundação
Lia Maria Aguiar, o
Festival Jazz Sem
Fronteiras, visa propiciar
à população de Campos
do Jordão e seus
visitantes a
democratização ao
acesso a grandes eventos
na área da cultura. Ao
mesmo tempo em que
permite aos jovens
atendidos pelos projetos
sociais a possibilidade de
adquirir mais experiência
e envolvimento com a
realidade do mundo da
música profissional.Os
ingressos podem ser
adquiridos a partir de
novembro na Fundação
Lia Maria Aguiar (Rua
Victor Godinho, 455 -
Vila Capivari) ou no dia
das apresentações os
ingressos remanescentes
estarão à venda na
bilheteria do
Auditório Cláudio
Santoro. Os
donativos serão
destinados à campanha
“Natal dos Sonhos”,
realizada pela Fundação, e
que vão atender a
comunidade desassistida
da região do Vale do
Paraíba. Mais
informações, pelo
telefone (12) 3663-4293.

Feriado de 15 de
novembro terá Jazz

Sem Fronteira

Miscelânea

Curiosidades

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte
Elefante: muito usado para atrair riqueza e prosperidade. Alguns carregam na bolsa ou
chaveiro. O mais comum é ter em casa ou no trabalho sobre a mesa. Em geral, ficam de
costas para a porta de entrada, pois dizem que nesta posição atrai sorte.
Figa: na verdade a figa é usada para se proteger de olho gordo e inveja, pois atrapalham
muito a nossa sorte. É muito comum tê-la em corrente de pescoço, atrás da porta ou na
bolsa.
Pombo: eterno símbolo da paz. Ter dentro de casa uma estatueta com este pássaro é trazer
para a família tranqüilidade. Para muitos, é um símbolo de espiritualidade.
Buda: a imagem de Buda é símbolo de amor, paz e felicidade. Entre as várias imagens de
Buda, existe uma que é conhecida como Buda da riqueza, aquela que sempre sorrindo.
Este Buda deve ser colocado num pires com moedas ou arroz. Irá atrair sorte, fortuna e
alegria.
Olho de cabra: são sementes de uma árvore, usadas para afastar inveja e atrair sorte.
Trevo de quatro folhas: é um dos símbolos mais antigos para atrair boa fortuna. Dizem que
quem acha um trevo de quatro folhas terá sorte eterna.
Fita do Senhor do Bonfim: originário da Bahia, a fita do Senhor do Bonfim é usada por
todos para atrair sorte e o que for pedido nos três nós que é dado quando amarramos a fita
no braço. Dizem que ela tem mais força quando a ganhamos.
Estrela de Davi: é uma estrela de seis pontas que quando usada, seja junto ao corpo ou em
ambientes, atrai proteção e prosperidade.
Ferradura: muito usada atrás das portas de residências e comércio para atrair sorte e quebrar
as negatividades.
É claro que existem muitos outros símbolos de sorte. Use aqueles que você realmente
acredita que irá atrair sorte para você e a sua vida

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
O aluno responde:
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor na me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?

Em uma cidadezinha do interior havia um abacateiro carregado dentro do cemitério. Dois
amigos decidiram entrar lá à noite pegar todos os abacates.
- Pô, você deixou dois caírem do lado de fora do muro!
- Não faz mal. Depois que nós pegamos os outros.
- Então tá bom, mais um prá mim e um prá você.
Um bêbado, passando do lado de fora do cemitério, escutou esse negócio de “um prá mim
e outro prá você” e saiu correndo para a delegacia. Chegando lá, disse para o policial:
- Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo estão no cemitério dividindo as almas dos
mortos!
- Ah! Cala a boca seu bêbado.
- Juro que é verdade, vem comigo.
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar:
- Um prá mim e outro prá você.
O guarda assustado:
- É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão dividindo as almas dos mortos! O que será
que vem depois?
- Pronto, acabamos aqui e agora?
- Agora a gente vai lá fora e pega os dois que estão do outro lado do muro.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso
1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e
apenas 14 para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador quanto
uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir seu
próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém
você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso ao criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, dar
confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, o
do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer alguma
coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Os detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Não queira ser audacioso quando basta ser inteligente.
Não existe problema no mundo que um doce não o melhore.
Ninguém que tenha pressa é realmente civilizado.
Segredo a dois só matando um.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Traduzir é encontrar o equivalente.

A preocupação foi criar
uma lei moderna e atual
para fomentar o
desenvolvimento de
Caraguá O Projeto de
Lei Complementar nº 07/
2011, que dispõe sobre o
Plano Diretor de Caraguá,
está previsto para ser
votado na Câmara
Municipal no começo de
novembro. O Legislativo
realizou nessa quinta-
feira (20/10/2011) a 3ª e
última audiência pública
para debater a proposta.
 Cerca de 80 pessoas
compareceram à
reunião.  A Câmara
também promoveu outras
duas audiências públicas
nos dias 6 e 13 de outubro.
Os parlamentares, após
esse debate, podem fazer
emendas à proposta antes
de votá-la.  O Grupo de
Estudo do Plano Diretor,
composto pelos
secretários adjuntos de
Meio Ambiente, Paulo
André Cunha Ribeiro; de

Urbanismo, César
Abboud; e de
Planejamento, Márcia
Zumpano; além da
procuradora municipal
Márcia Paiva e o arquiteto
José Lucena, respondeu
os questionamentos dos
vereadores e da
comunidade.   O debate
foi pautado por temas
relacionados à
regularização fundiária,
núcleos congelados,
criação de Zeis (Zonas
Especiais de Interesse
Social), habitação,
c r e s c i m e n t o
demográfico, fluidez do
tráfego, Áreas de
Preservação Permanente
(APP’s), loteamentos,
quantidade de terrenos
vazios, indústria,
comércio, condomínio,
destinação do lixo, locais
de risco e ocupação da
orla marítima.   Durante
as considerações finais,
os técnicos do Grupo de
Estudo disseram que o

processo de elaboração
do projeto foi marcado
pela transparência,
participação da
comunidade, políticas
públicas e a preocupação
de criar uma lei moderna
e atual para fomentar o
desenvolvimento de
Caraguá. A revisão do
Plano Diretor é
obrigatória após 10 anos
de sua aprovação.  As
audiências públicas
tiveram o objetivo de
projetar a cidade para os
próximos anos, atender as
necessidades da
população e, ao mesmo
tempo, preservar o meio
ambiente, para que o
município cresça de
forma ordenada e
sustentável.  O Governo
Municipal promoveu
audiências públicas nos
dias 18 e 25 de março, e
9 e 15 de agosto. O
resultado desses debates
está no
site www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

Plano Diretor será
votado no início de

novembro

A Exposição de Final de
Ano do Projeto Integrarte
Arte, que apresenta
trabalhos de artes
plásticas realizados por
alunos de escolas da rede
municipal, alunos do
CEMTE Madre Cecília e
estagiários do Projeto
Semeando Cores, estará
em cartaz até o dia 08 de
novembro de 2011 no
Centro Cultural
Municipal de
Taubaté.Neste ano o tema
da exposição foi livre e
os participantes
conseguiram reunir uma
diversidade de trabalhos
elaborados com
diferentes composições
como óleo sobre tela,
acrílica sobre madeira,
técnicas mistas, entres
outras.Muitos trabalhos
chamam a atenção pela
oportunidade de observar
o harmonioso
entrosamento entre
expressões artísticas
distintas, de um lado as
palavras e do outro as
linhas que compõem os

desenhos, é o caso dos
alunos da Escola Marta
Miranda Del Rey, que
usaram a reciclagem com
EVA para apresentarem a
visão de cada um sobre o
livro “Alice no País das
Maravilhas”.Além da
beleza, a exposição traz
trabalhos curiosos como
os enormes painéis
montados como quebra-
cabeças, onde cada parte
foi realizada por um aluno
e o labirinto montado em
uma tela com um mapa
localizando a escola e as
residências de cada aluno,
a partir daí cada um
traçou uma linha em
direção externa, levando
ao futuro que eles
sonham, demonstrando
que a escola é o caminho
de partida para um futuro
melhor.O Projeto
Integrarte procura
oferecer aos alunos da
Rede Municipal de
Ensino a oportunidade de
experimentar diversas
formas de arte, entre elas
as Artes Plásticas, que

tem a coordenação da
professora Maria Júlia de
Abreu Pereira Leite.O
horário para visitação da
exposição é de 2ª a 6ª
feira, das 8 as 12 e das 14
às 17 horas, a entrada é
gratuita. Se houver algum
grupo para visita em
horário diferenciado
solicita-se o prévio
contato a fim de verificar
a disponibilidade pelo
telefone (12) 3633-5671.
O Centro Cultural
Municipal esta localizado
na Praça Coronel
Vitoriano, nº 1, Centro.
Todos os trabalhos estarão
à venda.Esta é
mais uma realização da
Prefeitura Municipal de
Taubaté, do Fundo Social
de Solidariedade de
Taubaté (FUSSTA), da
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social (SEDIS),
da Secretaria de Educação
(SEED), Secretaria de
Turismo e Cultura
(SETUC) e do Projeto
Integrarte Artes.

Trabalhos de Artes
Plásticas de alunos da

rede municipal são
destaques em exposição


