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Nesta sexta-feira, dia 1º
de junho, às 20 horas, na
Câmara Municipal de
Taubaté, Rubens
Fernandes recebe o título
de Cidadão Taubateano. A
iniciativa é da Mesa da
C â m a r a
M u n i c i p a l . R u b e n s
Fernandes é conhecido no
Vale do Paraíba como “o
homem das indústrias”,
pois dirigiu os
departamentos de
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico de três
cidades, para as quais
atraiu um grande número
de empresas. Ele é
também um dos criadores
da Festa da Colônia
Italiana de Quiririm, tendo
sido, no início de sua vida
pública, subprefeito de
Quiririm.O homenageado
nasceu em Natividade da
Serra, em 1951 mas em
1959, já estava em
Taubaté, com a mudança
da família, porque o pai,
formado em Direito e
Saúde Pública, veio
trabalhar em Taubaté,
onde foi, junto com o
Dr.Hugo di Domenico,
um dos coordenadores do
Controle de Saúde
Pública e Saneamento
Básico.Mais tarde,
Rubens Fernandes cursou
Educação Física e chegou
a ministrar aulas no
Colégio Padre Anchieta.
Acabou indo trabalhar na
indústria farmacêutica
mas, em 1986, junto com
Deminho Canavezzi,

criou a Festa da Colônia
Italiana de Quiririm. Seu
empenho e desempenho
foram muito bem vistos
pelo então prefeito
Salvador Khuriyeh, que o
nomeou subprefeito de
Quiririm.De novo, fez um
trabalho tão bom na
Subprefeitura, que
Salvador Khuriyeh o
levou para a Prefeitura,
chamando-o para chefiar
o então GEIN- Grupo de
Expansão Industrial. E
começou uma carreira
promissora de trazer
novas empresas para a
cidade. “Devo a Salvador
Khuriyeh ter-me aberto o
caminho. Colocou o
GEIN na minha mão, e
segui em frente”. Rubens
Fernandes trouxe 25
indústrias para
Taubaté.Mas sua carreira
não parou aí.
 Depois de Taubaté,
passou alguns anos na
Prefeitura de
Pidamonhanga, cidade
para a qual levou 56
empresas. Em
Guaratinguetá, conseguiu
fazer o esqueleto de um
shopping, obra parada por
vários anos, se
transformar no Guará
Shopping, levando
também para a cidade uma
fábrica da Ambev, além de
outras pequenas
empresas.Viajou o mundo
inteiro em busca de
investimentos para as
cidades em que trabalhou.
“Nunca errei uma

escolha”, disse ele ao DT,
ao lembrar que a maior
conquista foi em
Pindamonhangaba, cidade
para a qual levou 1 bilhão
de dólares em
investimentos, o que lhe
valeu o certificado da
Fundação Seade.Fora do
Vale do Paraíba, Rubens
Fernandes tem também
uma lista longa de trabalho
em prol do
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico. Em Ferraz de
Vasconcellos, no Alto
Tietê, criou um Distrito
Industrial, inaugurado
com a presença do
presidente da Fiesp, Paulo
Skaf. No Espírito Santo,
fez um grande projeto de
despoluição da baía de
Guarapari, além de ter
dado uma grande
contribuição para a maior
industrialização da capital
Vitória, onde se envolveu
em trabalhos ligados ao
d e s e n v o l v i m e n t o
industrial da madeira e
celulose. “Skaf me levou
para a diretoria do
Decomp- Departamento
de Competividade
Industrial- e pude ajudar a
implantar um grande
número de polos
industriais no
Estado”.Hoje, Rubens
Fernandes é diretor
executivo da Avetp-
Associação Valeparaibana
das Empresas de
Transportes de
Passageiros, cuja sede é
em São José dos Campos.

Rubens Fernandes leva
título de Cidadão

Taubateano

O SESC-Taubaté contabilizou

427.905 mil participantes no

Dia do Desafio 2012. O

evento é uma competição

amigável envolvendo mais de

duas mil cidades em todo o

continente americano. A

cidade de Taubaté mobilizou

99.221 mil taubateanos - 35,60

% da população – contra sua

concorrente de Minas Gerais,

a cidade de Contagem, que

movimentou 14,13 % da

população local. “Esperamos

que a população leve esse

desafio para o seu cotidiano,

tornando a atividade física um

hábito regular em sua vida”,

comenta Eliana Ribeiro de

Lima Rahal, gerente do SESC

Taubaté.Entre as cidades que

também registraram

vantagem sobre suas

concorrentes vale destacar

Caçapava teve 46,03% contra

Cajicá, da Colômbia que

s o m o u

12,91%. Guaratinguetá teve

37,99% contra a cidade

chilena de Estacion Central

que conseguiu reunir apenas

20% de sua

populaçãoPindamonhangaba

foi superada pela cidade

cubana de La Lisa. Os

pindenses em atividade

somaram 45.40% contra

54,25% da cidade da América

Central.Dentre as 27 cidades

coordenadas pelo SESC-

Taubaté, o município de São

José do Barreiro registrou o

menor índice de participação

com 6,15 %, enquanto

Aparecida foi a recordista:

64,48 %. São José dos

Campos, Lorena e Cruzeiro

enfrentaram cidades

localizadas na Guatemala mas

o SESC ainda não

disponibilizou os resultados

Nas Américas, o evento é

coordenado pelo SESC São

Paulo e realizado pelas

Prefeituras Municipais com o

objetivo de envolver o maior

número possível de pessoas

em atividades físicas.Confira

os índices oficiais de cada

município: Aparecida –

64,48 %Arapeí – 60,37

Bananal – 9 % Cachoeira

Paulista - 32,29 % Campos do

Jordão - 31,24 % Canas -

38,41 %Cruzeiro - 74,77

%Cunha - 13,49

%Guaratinguetá - 37,99

Lagoinha - 37,67 % Lavrinhas

- 29,45 % Lorena - 79,87 %

Natividade da Serra - 25,09 %

Pindamonhangaba - 45,40 %

Piquete - 18,57 % Potim -

35,50 % Queluz - 20 %

Redenção da Serra - 27,37 %

Roseira - 37,42 % Santo

Antônio do Pinhal - 29,16 %

São Bento do Sapucaí - 38,28

% São José do Barreiro - 6,15

% São Luiz do Paraitinga -

21,53 % Silveiras – 52 %

Tremembé - 16,73 %

Dia do Desafio:
Confira os resultados
das cidades da região Público poderá conhecer as

novidades em produtos com
esse sabor das montanhas
Durante o feriado de Corpus
Christi, uma das atrações na
serra é o 1º Chocolate Week,
que acontece no Hotel Leão
da Montanha entre os dias 04
e 10 de junho. A ação que
acontece durante o feriado
que abre o período de alta
temporada em Campos do
Jordão, é uma oportunidade
para as indústrias
chocolateiras apresentarem
suas novidades, como a linha
de chocolates gourmet e suas

diversas aplicações na
gastronomia aos visitantes que
vindos de várias localidade do
país para aproveitar o clima
invernal da cidade.O evento
ainda promove através de
promoções, degustações e
experiências gastronômicas
com o chocolate, ganha uma
desculpa ainda mais romântica
para adquirir os produtos com
esse sabor único, já que o Dia
dos Namorados (12/09) ocorre
dias após o feriado.Chocolate
Week visa promover e
fortalecer o turismo na cidade,
que também é conhecida pela

sua gastronomia, inclusive
pelos sabores dos seus
chocolates, sendo uma
realização da AM3 Feiras e
Promoções, com apoio
da Central de Pousadas, do
Campos do Jordão e Região
Convention &Visitors Bureau,
Associação Comercial e
Empresarial de Campos do
Jordão, Expo Chocolate e
Hotel Leão da Montanha.
Aberto das 11h às 19h.
Informações pelo telefone
(12) 3669-8811.Hotel Leão da
Montanha fica na Rua Raul
Mesquita, 443 – Vila Capivari

Campos do Jordão
promove Chocolate

Week

No dia 5 de junho a

Prefeitura, por meio das

Secretaria de Planejamento e

Meio Ambiente em parceria

com a Educação, realiza uma

atividade no Parque

Ecológico da Moçota em

menção ao Dia do Meio

Ambiente.A atividade

acontece para os alunos de

1º ano da EMEI Prof.ª

Hyeda de Mattos Spinelli, em

dois horários, das 8h30 às

11h30 e das 14h às 16h30.

Em ambos os períodos

haverá um teatro educativo

ambiental para as crianças do

programa “Água Viva”, da

Sabesp. Após o teatro, as

crianças farão o plantio de

árvores no parque e

participarão de uma gincana

organizada pelos funcionários

da secretarias. Ao todo são

200 crianças divididas nos

dois períodos.Lançamento
do Programa de
Regulamentação do
Descarte de Resíduos da
Construção Civil deve ser
um dos destaques do
eventoUm dos destaques da

programação do Dia do

Meio Ambiente deve ser o

lançamento do programa de

Regulamentação do

Descarte de Resíduos da

Construção Civil, a ser

anunciado durante o evento

na MoçotaO programa

consiste na criação de uma

área no município, licenciada

pela Cetesb, para a

destinação do resíduo da

construção civil residencial/

comercial. Numa segunda

e t a p a ,

o projeto prevê o

licenciamento de uma

empresa que ficaria

responsável pela reciclagem

deste material.

O projeto está em fase de

aprovação pela Cetesb e a

licença provisória está

prevista para sair nos

próximos dias.

Caçapava: Prefeitura
comemora Dia do Meio

Ambiente com
atividades para alunos
da EMEI Prof.ª Hyeda

de Mattos Spinelli

Através da Secretaria de
Serviços Públicos, a
Prefeitura de Taubaté realizou
uma série de serviços de
limpeza e varrição em
Quiririm e nos bairros
próximos.Entre os dias 21 e
26 de maio, o distrito

recebeu serviços como
coleta sacaria e varrição de
vias e logradouros públicos
da localidade.Além da região
de Quiririm e Cecap, outras
áreas da cidade também
receberam esse serviço de
forma mais intensa, como a

Praça do Cristo Redentor, e
o Sítio do Pica Pau Amarelo,
em que a movimentação é
maior, e consequentemente,
a quantidade de sujeira
também. Esses serviços são
realizados semanalmente, em
diversos pontos do município.

Prefeitura intensifica serviços
de limpeza e varrição no

Distrito de Quiririm

A cidade de
Pindamonhangaba será
representada no 30º Festival
de Dança de Joinville pelo
Ballet Cássia Ogata. Este
festival, que será realizado de
18 a 28 de Julho deste ano,
em Santa Catarina, é o maior
e mais prestigiado festival de
dança do Brasil e da América
Latina e dele participam
grupos de vários países.A

seleção de grupos é muito
rigorosa e esta é a segunda
vez consecutiva em que o
jovem grupo é classificado
para participar do festival.As
bailarinas Alessandra
Chagas, Carmem Toledo,
Gabriela Pupio, Júlia
Loberto, Laura Renoldi,
Maria Clara Bahia , Marina
Renoldi, Nathália Vieira e
Nívea Ando Teixeira

dançarão a coreografia
“Baila me”.E não é só no
Festival de Dança de Joinville
que o Ballet Cássia Ogata se
destaca. No 15º Litoral
Dance Festival, que ocorreu
do dia 24 a 27 de Maio, na
cidade de São Sebastião, o
grupo da professora Cássia
conseguiu conquistar seis
prêmios com coreografias
em grupo e solos.

O Ballet Cássia Ogata
representará Pinda no Festival

de Dança de Joinville

Acontece no dia 6, a
inauguração da 17° edição
daquele que é considerado o
mais completo e qualificado
shopping sazonal do Brasil, o
Nestlé Market Plaza 2012.
Organizado pelo Grupo Doria,

o empreendimento – que
movimentará o inverno de
Campos do Jordão com a
presença de renomadas
marcas e com o oferecimento
das melhores opções da
região em compras, lazer,

entretenimento e gastronomia
– estará aberto até o dia 29
de julho. A inauguração do
s h o p p i n g ,
será às 20h, na Av. Macedo
Soares, 499, Capivari –
Campos do Jordão.

Nestle Market Plaza em
Campos do Jordão

O prefeito de Ubatuba
esteve no último
domingo, 27, no bairro da
Pedreira Alta para a
inauguração oficial da
quadra de futebol
“Leandro de Oliveira
Sobral”. O nome dado à
nova quadra de areia é
uma homenagem ao
garoto Leandro, muito
conhecido no bairro,
falecido há três anos.
“Sempre fui muito bem
recebido pelo prefeito e
por toda a equipe e
conseguimos transformar
esse lugar que antes era
um grande buraco em um
espaço de lazer para nossa
comunidade, afastando os

jovens do mundo das
drogas”, comentou
emocionado Antonio
Gomes Sobral, mais
conhecido como
“Boneco”, pai do jovem
Leandro.Muitas pessoas
do bairro acompanharam
com festa a inauguração
do novo espaço de lazer,
onde já aconteceu um
jogo de futebol para
marcar a entrega da quadra
à população. O jogo de
estreia foi marcado pela
homenagem a Leandro
com uma foto do jovem
estampada na camisa dos
jogadores. “Sempre
procuramos valorizar o
cidadão, oferecendo

opções de lazer para toda
a família dentro do bairro
onde reside. Esta quadra,
além de ser um novo
espaço para reunir a
comunidade, é uma
singela homenagem ao
Leandro, filho do
Boneco, uma pessoa
muito querida no bairro”,
disse o prefeito.A quadra
de futebol
 “Leandro de Oliveira
Sobral” foi fruto de uma
parceria entre a Prefeitura
de Ubatuba e a Ambape
(Associação dos
Moradores do Bairro
Pedreira), representada na
ocasião pelo vice-
presidente Israel Bispo.

Prefeitura de Ubatuba
inaugura quadra de

futebol no Bairro
Pedreira

Evento será realizado de 7 a
10 de junho na Praça de
Eventos, na Avenida Iperoig
Terá início no dia 7 de junho o
V Festival da Cultura
Japonesa em Ubatuba. O
evento será realizado na
Praça de Eventos, na Avenida
Iperoig, até o dia 10 de junho,
sempre a partir das 19h. O
evento oferecerá ao público
as delícias da gastronomia
japonesa, como sushi,
tempurá, yakissoba, guioza,
entre outros,
 além de atrações culturais e
tendas com produtos
japoneses.Em suas atrações
culturais, o Festival destaca as
apresentações de “Taiko”,

grandes tambores japoneses
usados para expressar
sentimentos, como alegria, ira,
tristeza ou prazer. Também
acontecerão apresentações
de danças folclóricas e
populares, além de artes
marciais, como kung fu.O
Festival da Cultura da
Japonesa, que teve sua
primeira edição em 2008, é
uma realização da Anibra
(Associação Nipo Brasileira
de Ubatuba),
}com apoio da Prefeitura de
Ubatuba e Fundart
(Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba).
 Confira a programação:07/
06 – Quinta-feira 19h00 –

Abertura – Lira Padre
Anchieta 20h00 – Cantor
Nobuhiro Hirata 20h30 –
Taiko – Grupos de Ubatuba e
Taubaté 21h00 - Cantor
Nobuhiro Hirata 08/06 –
Sexta-feira19h00 - Cantor
Nobuhiro Hirata  20h00 –
Taiko Ryukyu Koku Matsuri
Daiko Brasil21h00 - Cantor
Nobuhiro Hirata 09/06 –
Sábado 19h00 – Kung-fu
20h00 - Taiko Ryukyu Koku
Matsuri Daiko Brasil 21h00 –
Cantor Edgar Ishida 10/06 –
Domingo 17h30 - Cantor
Edgar Ishida 18h00 – Dança
– Grupo Mandyusan 18h30 -
Odori 19h00 – Ginástica
20h00 - Cantor Edgar Ishida

V Festival da Cultura
Japonesa acontecerá em
Ubatuba no próximo mês
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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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O Brasil registrou queda
recorde nos números de
mortes maternas em
2011, primeiro ano de
funcionamento do
programa Rede Cegonha,
do Ministério da Saúde.
Entre janeiro e setembro
do ano passado, foram
contabilizados 1.038
óbitos decorrentes de
complicações na gravidez
e no parto, o que
representa queda de 21%
em comparação ao
mesmo período de 2010,
quando 1.317 mulheres
morreram por estas
causas.Lançada em março
do ano passado, a Rede
Cegonha já destinou
investimentos federais
R$ 2,5 bilhões para
qualificar a assistência à
mulher e ao bebê. Com
pouco mais de um ano, a
iniciativa já atende 36%
das gestantes no Sistema
Único de Saúde (SUS).
Entre as melhorias, o
avanço no acesso das
mulheres às consultas de
pré-natal – em 2011, mais
de 1,7 milhão de
mulheres fizeram no
mínimo sete consultas
p r é - n a t a i s . ” E s s a
conquista é muito
importante para o país,
mas o desafio ainda
existe. Nosso esforço é
para impedir mortes
maternas evitáveis, em
parceria entre o governo
federal, os estados e os
municípios. A Rede
Cegonha é uma
importante aliada da
mulher, pois oferece
cuidados integrais à saúde
da mulher e da criança”,
destacou o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha,
durante a apresentação
dos dados, nesta sexta-
feira (25), em
videoconferência do
Ministério da Saúde com
as Secretarias Estaduais
de saúde.O encontro, que
ocorrerá periodicamente,
permitirá melhor
acompanhamento das
avaliações do óbito
materno e
compartilhamento das
ações de enfrentamento.
“Esses encontros são
importantes para analisar
onde podemos reduzir
mais os índices de
mortalidade materna,
identificando as gestantes
de alto risco para
realizarem um pré-natal
precoce”, afirmou

Padilha.ESTRATÉGIA–
A Rede Cegonha busca
assegurar e prevê a
expansão e qualificação
de maternidades; leitos;
Centros de Parto Normal;
Casas da Gestante, do
Bebê e Puérpera; o direito
ao acompanhante no
parto; exames de pré-
natal; planejamento
f a m i l i a r ,
acompanhamento das
crianças até os 2 anos de
idade, entre outras ações.
Todos os estados e o
Distrito Federal já
aderiram à Rede
Cegonha.Outra novidade é
a distribuição - para todas
as Unidades Básicas de
Saúde (UBS) que realizam
o pré-natal - do sonar,
equipamento para
auscultar ouvir e
monitorar o coração do
bebê ainda na barriga da
mãe e verificar as
condições físicas dele. Já
foram entregues mais de
seis mil sonares para os
estados da Bahia e
Pernambuco. Nos
próximos meses serão
entregues 19,3 mil nas
regiões Norte e
Nordeste.A Rede
Cegonha também auxilia
as gestantes no
deslocamento para as
consultas de pré-natal.
Até o momento, 1.291
gestantes estão
cadastradas em 59
municípios de 11 estados
para receberam o auxílio
de até R$ 50,00. “O
objetivo é que esse
recurso permita a
gestante o seu
d e s l o c a m e n t o
 para a realização
 do pré-natal completo e
o mais cedo possível,
garantindo uma
assistência completa à
g e s t a n t e ” ,
d e s t a c a
Padilha.   SERVIÇO - O
Ministério da Saúde
também quer conhecer
c a d a
 mulher que teve seu filho
no SUS e saber
 como foi o atendimento
r e c e b i d o
durante toda gestação,
parto e pós-parto. A
O u v i d o r i a
Geral do Ministério da
Saúde está ligando para
essas mães avaliarem os
serviços prestados. Já
existem mais de 75 mil
m u l h e r e s
c a d a s t r a d a s . S É R I E

HISTÓRICA - A redução
de 21% na mortalidade
materna em 2011 é um
marco histórico, que
aprofunda vigorosamente
a tendência registrada nos
últimos anos - de 1990 a
2010, o indicador caiu à
metade: de 141 para 68
óbitos para cada 100 mil
nascidos vivos. No
período, houve
diminuição em todas as
causas diretas de
mortalidade materna:
hipertensão arterial
(66,1%); hemorragia
(69,2%); infecções pós-
parto (60,3%); aborto
(81,9%); e doenças do
aparelho circulatório
complicadas pela
gravidez, parto ou pós-
parto (42,7%).Relatório
da Organização Mundial
da Saúde (OMS), do
Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef),
Fundo de População das
Nações Unidas e o Banco
Mundial Organização das
Nações Unidas (ONU),
publicado neste mês de
maio, também registrou a
queda de 51% do número
de óbitos maternos neste
período no Brasil.Em
2008, o Ministério da
Saúde assumiu o
gerenciamento das
investigações das mortes
de mulheres em idade
fértil – entre 10 e 49
anos. Todos os casos são
analisados por equipes de
vigilância dos estados e
dos municípios, e as
informações repassadas
ao órgão federal. A
intenção é avaliar as
causas e circunstâncias da
morte e verificar se os
casos foram gerados por
c o m p l i c a ç õ e s
g e s t a c i o n a i s . P a r a
melhorar o acesso, a
cobertura e a qualidade da
atenção à saúde materna,
principalmente às
gestantes de risco, a
notificação está sendo
aperfeiçoada com o novo
Sistema Nacional de
Cadastro, Vigilância e
Acompanhamento da
Gestante e Puérpera para
Prevenção da
Mortalidade Materna.
Também está prevista a
criação de comissões
responsáveis por manter
atualizadas as
informações cadastrais
de todas as gestantes
atendidas pela referida
unidade de saúde.

Ações da Rede
Cegonha reduzem

mortalidade materna em
21%

Miscelânea

Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu: - Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.
Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.
Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

Concorrência leva Sem
Parar a diminuir valores
cobrados; a nova operadora,
DBTrans, estará em todas as
rodovias com serviços
diferenciadosO governador
Geraldo Alckmin anunciou
nesta segunda-feira, 28, no
Palácio dos Bandeirantes, a
redução de preço da taxa de
adesão e da mensalidade do
serviço de pagamento
eletrônico das rodovias sob
concessão.A abertura do
mercado de prestação de
serviços de pagamento
eletrônico de pedágio em São
Paulo, realizada pelo
Governo do Estado, colhe os
primeiros benefícios para os
usuários. A operadora que
administra o Sem Parar
extinguiu a taxa de adesão e
reduziu sensivelmente a
mensalidade, além de criar a
modalidade de pagamento
pré-pago.Outra operadora, a
DBTrans - que oferecerá o
Auto Expresso, Auto

Expresso Livre e Rodocred
- passa a disponibilizar os
mesmos serviços, com tarifas
diferenciadas. O início dos
novos serviços integra uma
política de transporte público
em desenvolvimento pela
Secretaria de Logística e
Transportes, com o objetivo
de prestar mais e melhores
serviços, com eficiência e
modernidade.Novidades no
Sem Parar O usuário do
Sem Parar pagava R$ 66,72
de taxa de adesão e
mensalidades que custavam
R$ 11,90 no Plano Clássico
e R$ 15,76 no Adesão Zero.
A partir de 15 de junho estes
valores terão sensíveis
alterações. São elas: - Não
haverá taxa de adesão em
ambos os planos; - A
mensalidade será de R$ 8; -
Deixa de ser cobrada a taxa
de R$ 39,97 de transferência
de tag nos veículos. A
operadora está lançando dois
novos planos: - Pré-Pago

Sem Parar - com carga
mínima de R$ 25 e taxa de
recarga de R$ 4, sem taxa de
adesão. O usuário poderá
fazer recargas até R$ 150
nesta modalidade; haverá
cobrança de caução de R$
40.- Novo plano pós-pago
do Sem Parar - terá
mensalidade de R$ 8 e
também será isento de taxas
de adesão ou de
transferência de
equipamento. Os planos da
DBTrans A DBTrans irá
oferecer três planos aos
usuários. São eles: - Auto
Expresso livre - que será pré-
pago. Terá adesão de R$
57,12 e taxa de recarga de
R$ 6. - Auto Expresso - pós-
pago, também terá adesão
de R$ 57,12 e mensalidade
de R$ 6. Nos dois casos não
é necessário pagar caução.-
Rodocred - para os
caminhoneiros, que terão a
disposição o serviço Vale
Pedágio por meio do tag.

Pagamento eletrônico nas rodovias
de SP terá redução a partir de 15 de

junho

A escola Senai de
P i n d a m o n h a n g a b a
continua oferecendo
diversos cursos
profissionalizantes em
diversas áreas
profissionais, as
matrículas acontecem
durante o ano todo. Neste
momento a escola está
com matrículas abertas
para os cursos
de:Programação e
Operação de Torno CNC
– 120 horas Programação

e Operação de Centro de
Usinagem a CNC – 120
horas Operador de
Injetora para
Termoplástico – 160
horas Inventor – 80 horas
Técnicas de Vendas – 40
horas Operador de
Empilhadeira – 32 horas
NR 10 – 40 horas
Assistente de Controle de
Qualidade – 180 horas
Auxiliar Mecânico de
Manutenção - 160 horas
Auditor de Sistema

Integrado de Gestão,
Qualidade, Meio
Ambiente, Saúde e
Segurança do Trabalho –
40 horas A escola informa
que as vagas para os
cursos são limitadas, e os
interessados devem
consultar a programação
disponível na escola para
o início das próximas
turmas. Av: Abel Corrêa
Guimarães, Nº 971.
Bairro: Jd. Rezende.
Telefone: 3642.6207.

Senai de Pindamonhangaba
está com matrículas
abertas para cursos
profissionalizantes


