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Na tarde desta sexta-feira
(30/12/2011), o
governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin,
entregou oficialmente em
Caraguá 20 unidades
habitacionais do programa
Vila Dignidade, no bairro
Jardim Jaqueira.
Acompanhado do prefeito
Antonio Carlos da Silva e
do vice-prefeito, Antonio
Carlos da Silva Júnior, a
solenidade contou com a
entrega das chaves aos 20
moradores, selecionados
a partir de uma triagem
realizada por uma
comissão do Governo
Municipal.Para ganhar a
residência, os idosos
precisaram cumprir uma
série de requisitos como
não possuir imóvel, morar
há mais de dois anos em
Caraguá e não ter vínculos
com a família. Após a
seleção houve o sorteio
das casas entre os 20
s e l e c i o n a d o s .  O
condomínio tem 47 m²,
dentro dos parâmetros do
Desenho Universal, e
conta com um centro
comunitário de 114 m². A
secretaria municipal de
Assistência Social prevê
que em até dez dias os
moradores se mudem para
o condomínio. O Governo
Municipal dará auxílio
aos idosos para o
transporte e aquisição do
mobiliário. Estiveram
presentes os
beneficiados, moradores,
f u n c i o n á r i o s ,
empresários locais, o
secretário adjunto de
Habitação, Marcos
Penido, o secretário de
Desenvolvimento, Paulo
Barbosa e os prefeitos

Eduardo Cury (São José
dos Campos), José
Batista Carvalho
(Natividade da Serra) e
Antonio Marcos de
Barros (Paraibuna).O
prefeito Antonio Carlos
fez um balanço das
realizações em Caraguá
até o momento e destacou
os investimentos nas
políticas públicas de
educação e no social. “É
uma honra contar com a
Vila Dignidade em
Caraguá. Mas precisamos
e vamos avançar mais na
área de habitação, para
retirarmos as famílias que
estão em áreas de risco.
O Governo do Estado
sabe dos nossos anseios,
mas a prefeitura está
aberta a parcerias que
beneficiem a população
da nossa cidade”, disse.Já
o governador aproveitou a
visita realizada em
Caraguá para anunciar o
investimento de R$ 6,8
milhões para pavimentar
7,8 km da Estrada do Rio
Claro, uma vicinal que dá
acesso à Fundação Casa e
ao Centro de Detenção
Provisória (CDP). As
obras devem iniciar no
mês de janeiro de 2012 e
terão duração aproximada
de oito meses.Alckmin
também destacou que o
Estado deu entrada na
última quinta-feira (29)
em um pedido de Estudo
de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) no Conselho
Estadual de Meio
Ambiente (Consema),
para o licenciamento
ambiental da obra do
contorno norte de
Caraguá. Ele lembrou que
já está em andamento o

licenciamento ambiental
do contorno Sul, com
previsão, a partir de
janeiro, de audiências
públicas em Caraguá para
discussão do assunto. Os
encontros abertos à
população sobre o
contorno norte devem
iniciar no município a
partir de março.A partir
desta data, também terá
início a duplicação da
Rodovia dos Tamoios.
Serão 54 km do trecho de
São José dos Campos até
o alto da serra.Visita O
prefeito Antonio Carlos
levou o governador
Geraldo Alckmin para
visitar a obra do Centro
de Especialidades
Médicas, Odontológicas
e de Reabilitação que está
em andamento no bairro
Jardim Primavera. Ao
lado desse prédio, há a
construção da nova
secretaria municipal de
Saúde.O Centro de
Especialidades Médicas
ocupa uma área de
2.810,12 m². A estrutura
vai permitir uma série de
atendimentos com
equipamentos modernos.
Serão oferecidos
serviços como cirurgia
odontológica, raio x,
fisioterapia e tratamento
de turberculose,
d e r m a t o l o g i a ,
oncologia, hanseníase,
entre outros.A secretaria
de Saúde terá área
construída de 2.950 m²,
contará com cerca de 80
salas e 24 consultórios. O
projeto prevê farmácia
central, salas de
imunização e controle,
fraldário, sala de vacinas,
entre outras.

Governador entrega moradias
para idosos e anuncia

pavimentação da Estrada do
Rio Claro e contornos viários

A parceria entre a

Prefeitura Municipal da

Estância de Campos do

Jordão e a UNIVAP

inauguraram a nova sede

do Núcleo de

Preservação de Fontes

Históricas Locais e

Regionais – NUPHIR –

em Campos do Jordão.A

cerimônia foi realizada no

dia 01 de dezembro de

2011, ás 11 horas, no

Auditório da UNIVAP e

teve continuidade com a

visita à sede da NUPHIR,

na Vila Santo Antônio, em

Campos do Jordão.O

Núcleo tem por objetivo

a preservação de

documentos relacionados

com a história de Campos

do Jordão. A partir desse

objetivo foi firmado um

Acordo de Cooperação

Técnico-Científico e de

Pesquisa entre a UNIVAP,

através do NUPHIR, e a

Prefeitura Municipal, por

intermédio das

Secretarias de

Administração e Cultura,

com a finalidade de

realizar o Arranjo

A r q u i v í s t i c o .  O

município precisava de

um Arquivo Municipal,

organizado e mantido em

ambiente de fácil acesso,

p r e s e r v a n d o ,

higienizando e

conservando os

d o c u m e n t o s

indispensáveis para o

Município.O evento

contou com a presença da

Prefeita Municipal Dra.

Ana Cristina Machado

Cesar, Reitor da UNIVAP

Prof. Dr. Antonio Teixeira

Junior, Coordenador do

NUPHIR Prof. Dr. José

Eduardo Marques Mauro,

Presidente da Associação

dos Arquivistas de SP

Prof. Ana Célia Navarro

de Andrade,

Representante do Centro

de Documentação da

PUC-SP Prof. Viviane

Tessitore, Chefe de

Gabinete Antonio Ferreira

da Silva, Secretário

Administrativo Danilo de

Almeida Rezende,

Secretária da Cultura

Flávia Centofante,

Secretária de Educação

Dirmelisa Mazzetti,

Secretário Municipal de

Planejamento Paulo

Carlos de Oliveira

Almeida, Diretor da

Biblioteca Municipal

Sérgio Roolce Asquenazi,

Gestor Municipal do

Banco do Povo Claudio

Adão da Silva, Diretora do

Parque Estadual Célia

Serrano, Presidente da

Associação da SAVISA –

Vila Santo Antonio 

A d r i a n o

A n d r é , Ve r e a d o r e s

Municipais Maria

Joaquina dos Santos e

José Matos da Costa,

representantes da

UNIVAP, representantes

da Vale Paraibano de

Ensino, ACE- Associação

Empresarial e Comercial

de Campos do Jordão,

professores, alunos e

convidados.Para a

execução desse projeto

trabalham oito estagiários

do Curso de

Graduação de

História, ministrado pela

UNIVAP, bolsistas

contratados da Prefeitura

e uma funcionária

administrativa da

Prefeitura, que utilizam

m a t e r i a i s

disponibilizados pela

Prefeita. Para assim,

preservar todas as

Histórias e memórias da

cidade, a partir da

conservação e

organização dos

documentos.    

Em Campos do Jordão inauguração

da sede do Nuphir

No alto da serra, com um
mirante voltado para a
cadeia de montanhas, está
localizado um dos mais
belos cenários de
Campos do Jordão:
Amantikir Garden –
Flores que
Falam.Inspirados nos
jardins públicos no
exterior como Butchart
Gardens situado na Ilha
Victoria no Canadá, o
parque Keukenhof em
Lisse na Holanda e a Ilha
de Mainau no Lago
Constança na Alemanha,
que juntos recebem mais
de 3 milhões de visitantes
por ano, o paisagista
Walter Vasconcelos
trouxe a Campos do
Jordão esse conceito, já
que há mais de 20 anos
elaborando jardins
privados para grandes
clientes, sentiu a
necessidade de oferecer
um novo atrativos à
estância com uma das
suas paixões: os
jardins.Inaugurado em
2007, o Amantikir teve
em sua primeira fase 17
jardins como os de
patamares, os de
coníferas, o árido, os
labirintos de gramas e o
clássico; já entrou em sua
segunda fase conta com
mais cinco novos jardins,
com destaque para o
outonal que na época de
março a junho o público
pode conferir as variadas
nuance das folhas das
árvores que traz um
colorido todo
especial.Alicerçado em
três pilares conceituais
s u s t e n t a b i l i d a d e ,

diversidade e educação, o
parque alia a conservação
da mata nativa, aliando a
ela cerca de 700 novas
espécies, contando para a
sua manutenção refugos
como pedras e madeiras
abandonadas de obras ou
plantas e árvores que são
desprezadas de outros
jardins, para a formação
de novos jardins no
local.Durante o passeio
guiado pelo mais de 35
mil m² de área do local, o
público pode contemplar
cada um desses cenários
e aprender um pouco mais
sobre o universo das
plantas, que aqui auxiliam
na manutenção da vida de
insetos, aves, mamíferos
e outras formas de
plantasO Amantikir é um
espaço bem dinâmico já
que a sua natureza se
destaca a cada estação do
ano, e por ser um jardim
botânico, o Amantikir traz
algumas peculiaridades
como plantas comestíveis
que as pessoas conhecem
a folhagem, mas não a flor
como a alface e as
cebolinhas de cheiro.O
que significa Amantikir? -
Amantikir significa
“montanha que chora” em
tupi-guarani. Os
c o l o n i z a d o r e s
p o r t u g u e s e s
denominaram de Serra da
Mantiqueira a cadeia
montanhosa mais alta da
região sudeste do país.
Segundo a lenda tupi, uma
bela princesa desejada por
muitos guerreiros por 
sua beleza se apaixonou
pelo Sol e esse, por sua
vez, pela indiazinha,

causando a ira da Lua. O
Sol nascia rápido e
recusava a se pôr, levando
a Lua a queixar-se ao
Tupã. Este resolveu
erguer a montanha e
enterrou a índia, fazendo
o sol a querer se afogar
no mar. A Lua, ao ver a dor
do seu amado, derramou-
se em lágrimas de
estrelas com brilhos
inimagináveis e a pobre
índia que foi enterrada
chorou lágrimas e
lágrimas, por nunca mais
poder ver seu amado,
formando rios, cachoeira,
grotas, riachos. O povo
passou então a chamar a
montanha de Amantikir, “a
montanha que
chora”.Amantikir Garden
fica na Rodovia
Municipal de Campos do
Jordão (Eugênio Lèfreve,
215) – Gavião Gonzaga,
aberto de 5ª a 3ª feira, das
8h às 17h, com visitação
monitorada, durante a
semana, nas horas pares e
finais de semana, a cada
uma hora.Os ingressos
custam R$ 25,00
(inteira), R$ 8,00
 (acima de 70 e
 menos de 10 anos) e R$
15,00 (estudantes e
a p o s e n t a d o s ) .
Pacote família
(4 pessoas da mesma
família): 1 paga
R$ 25,00 e os demais R$
8,00. Desconto para
grupo com prévio
agendamento. Escolas
públicas não pagam e
particulares têm
desconto.  – Informações
pelo telefone (12) 3662-
5044.

Amantikir: passeie por
23 encantadores jardins

em Campos

O prefeito de Taubaté,
engenheiro Roberto
Peixoto, reuniu-se na
tarde da última terça-feira,
dia 03, na sede do Palácio
Bom Conselho, com mais
de 50 mototaxistas para
definir melhorias
reivindicadas pela
categoria.O encontro de
trabalho foi divido em
duas etapas, sendo que na
parte da manhã, Peixoto já
havia iniciado as
conversações com os
mototaxistas na praça da
Igreja de São João Batista,
próximo a sua
residência.A principal
reivindicação da categoria
é com relação ao fim do
pagamento de um seguro
específico que gira em

torno de R$ 54,30, outro
ponto discutido foi em
relação à fiscalização dos
clandest inos .Peixoto
através de consenso com
os participantes da
reunião definiu uma
comissão de trabalho que
irá elaborar um projeto de
lei para ser encaminhado
à Câmara Municipal, para
rever o cancelamento do
seguro, o prefeito
abordou ainda, que a
a d m i n i s t r a ç ã o
vai realizar no próximo
dia 29 de janeiro,
concurso público para a
contratação de novos
agentes de trânsito, entre
outras medidas.Na
avaliação de Peixoto, a
reunião foi de alto nível e

mostrou a importância da
categoria dos
mototaxistas e das
agências no transporte da
cidade. “São
profissionais que
recebem a aprovação de
nossa população em suas
atividades e por isso
iremos em conjunto
buscar medidas que
melhorem ainda mais o
atendimento à nossa
comunidade”, disse o
prefeito reeleito.O
município conta
atualmente com 9
agências e 329
m o t o t o x a i t s a s ,
legalmente cadastrados
no Departamento de
Trânsito da Prefeitura de
Taubaté.

Prefeito de Taubaté
reúne-se com

mototaxistas e define
melhorias para a

categoria

O Sesc Taubaté realiza em
janeiro, projetos de
cinema nas cidades de
Taubaté, Lorena e Cunha.
Ao todo, serão exibidas
18 obras
c i n e m a t o g r á f i c a s .
Confira a
programação.CINEMAIORIDADEPois
cada idade sabe a dor e a
delícia de ser o que se
é!Ciclo Reflexões sobre
a maioridade - Acervo
Sesc Taubaté Exibição: A
janela, 2008, 74 minutos,
de Carlos Sorín Sinopse:
O último dia na vida de
Antonio, um escritor de
80 anos que aguarda a
visita do filho em sua
fazenda no norte da
P a t a g ô n i a .
Impossibilitado de ajudar
nos preparativos, ele pode
apenas observar o mundo
através da janela: no
horizonte, o sol domina o
cenário, enquanto a
nostalgia e as memórias
do passado invadir o seu
quarto. Dia 12, às 15h às
16h30 Exibição: Almoço
em Agosto, 2008, 75
minutos, de Gianni de
Gregório Sinopse:
Gianni, homem de meia-
idade, mora com a mãe
viúva em Roma. Suas
contas se acumulam e o
tradicional feriado de 15
de Agosto se aproxima.
Sabendo de sua
dificuldade financeira, o
proprietário do
apartamento lhe faz uma
proposta: se Gianni

hospedar a mãe dele no
feriado, perdoará parte de
suas dívidas com o
aluguel. Junto, envia
também a tia. E ao saber
disso, seu médico ainda
lhe pede que fique com
sua mãe! Dia 26, às 15h
às 16h30 Sala dos
Figureiros Especial Sesc
Verão Que tal tirar umas
férias com filmes,
loucuras e diversões?
Exibição: Deu a louca na
Chapeuzinho, 2005, 81
minutos, de Cory e Todd
Edwards Sinopse: A
bicharada está assustada
depois que policiais do
reino animal receberam
denúncias de uma
confusão na floresta. A
bagunça envolve nada
menos do que a
Chapeuzinho Vermelho, o
Lobo Mau e a Vovozinha.
Nesta confusão, quem
será que conta a verdade?
E quem roubou as receitas
de doce da Vovó? Dia 5,
às 18h30 Exibição: Deu
a louca na Cinderela,
2006, 87 minutos, de
Paul Borger e Yvette
Kaplan Sinopse: Tudo vai
bem com Cinderela que,
num passe de mágica, já
está dentro do salão
dançando com o príncipe
encantado. Mas Frieda,
sua madastra, aproveita a
ausência do Mago, rouba
de seus assistentes
Mambo e Manco seu
cajado mágico, e resolve
transformar todos os

finais das histórias em
Nunca Felizes para
Sempre. Para restaurar o
equilíbrio entre o Bem e
o Mal, Cinderela terá a
ajuda dos Sete Anões, da
Fada Madrinha, de seu
amigo Rick e de quem
estiver pela frente Dia 19,
às 18h30 Sala dos
F i g u r e i r o s
Te c h n o _ c i n e c l u b e
Pensando e fazendo
juntos gambiarras e
articulações entre Redes
e Cinema.Especial
Projeções Ruidosas Sesc
Verão I: futebol: Ruídos e
curto-circuitos durante a
navegação livre com
miscelâneas dos Acervos
Sesc Taubaté e
P r o g r a m a d o r a
B r a s i l . P r o d u ç õ e s :
Garrincha: alegria do
povo, 1963, de Joaquim
Pedro de Andrade;Isto é
Pelé, 1974, de Eduardo
Escorel e Luiz Carlos
Barreto; O corintiano,
1966, de Milton Amaral;
De ovos e guarda-chuvas,
2008, de Alexandre
Bersot; Ernesto no país
do futebol, 2009, de
André Queiroz e Thais
Bologna; Loucos de
futebol, 2007,
de Atalder Gomes; e O
mundo segundo Silvio
Luiz, 2000,
de André Francioli. Dias
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28,
29, e 31, durante a
navegação livre Internet
Livre.

Sesc Taubaté realiza em Janeiro

Projeto de Cinema
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Jornal Regional

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.

As crianças de
Pindamonhangaba já
podem comemorar. A
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Esportes,
promovido pelo
Departamento de Lazer,
já preparou inúmeras
atividades para que os
pequenos possam se
divertir nas férias de
2012. O Programa de
Férias, da Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
acontecerá de 11 a 28 de
janeiro em diversos
locais da cidade,
garantindo o lazer a toda
a população.O programa
acontece desde 2006 com
o objetivo de propiciar a
participação da população
visando a sociabilização e
integração da família no
período de férias

escolares. É composto de
uma programação de
recreação diversificada,
como brinquedos
infláveis, oficinas de arte,
jogos, brinquedos
cantados, entre outros,
que são desenvolvidos por
monitores e professores
nos espaços das escolas
municipais e algumas
ações no Bosque da
Princesa. As atividades
são planejadas para todas
as idades.”Desde seu
início o programa, que foi
idealizado para integrar as
famílias e acolher
crianças e adolescentes
para evitar a ociosidade
em casa, foi muito bem
aceito, chegando a alguns
bairros a participação de
700 pessoas por dia. A
tendência é que esse

número aumente, pois
apesar dos recursos que
hoje se têm em casa,
como a internet, por
exemplo, que também é
utilizada como meio de
entretenimento, as
pessoas precisam sair,
brincar com os amigos e
a família”, comenta a
diretora do Departamento
de Lazer, Valeriana
Irineu.As atividades
aquáticas, que atualmente
fazem parte
do projeto “Verão”,
acontecerão de 14 a 30 de
janeiro, e serão
d e s e n v o l v i d a s
aos finais de semana, nas
piscinas dos Centros
Esportivos “Zito”, “João
do Pulo” e
“Araretama”.Veja a
programação:

Prefeitura de
Pindamonhangaba

divulga a programação
de férias para 2012

Culinária

Pirão de peixe

Ingredientes:
500 gramas de filé de peixe
3 colheres de sopa de óleo
1 cebola média ralada
3 dentes de alho amassados
1 pimentão vermelho picado
1 tomate sem pele e sem sementes picado
1 xícara de chá de salsa e cebolinha picadas
1 litro de água
1 xícara de chá de farinha de mandioca
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Frite a cebola e o alho no óleo, acrescente o tomate, o pimentão, a pimenta do reino, o sal, o
peixe e a água. Depois de cozido, passar o cozimento numa peneira. Voltar ao fogo o caldo e
deixar ferver. Depois aos poucos coloque a farinha, sem parar de mexer para não embolar,
não deixar engrossar demais. Desligue o fogo. Adicionar a salsa e a cebolinha. Servir
quente.
Dica: Caipirinha é uma boa dica para beber saboreando o pirão de peixe.

Curiosidades

Crendices

Agosto é mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar 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.

A maioria dos animais enxerga em branco e preto. A visão de cores ocorre
esporadicamente. A única maneira de saber se um animal percebe as cores é através de
experimentos. Ao se estudar a visão das cores pelos animais, surgem duas questões: se os
animais são sensíveis aos diferentes comprimentos de ondas (cores) e se são capazes de
distingui-las. Nos mamíferos, apenas os humanos e os macacos podem discriminar cores. O
que nos leva a concluir que o pano agitado pelo toureiro poderia ser de qualquer outra cor.

Humor

O Manoel leva o carro numa oficina:
- Qual é o problema? Pergunta o mecânico.
- Queria colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão!
- Não dá pra ser mais forte ainda?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Louvre, diante de um quadro de Adão e Eva
no Paraíso.
Diz o francês:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela alta e magra, ele másculo e bem cuidado. Devem ser
franceses!
 E o inglês:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios, reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro:
- Discordo totalmente! Olhem bem, não têm roupa, não tem casa, só têm uma maçã pra
comer e ainda pensam que estão no Paraíso. Só podem ser brasileiros!

Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. Meses
depois eles se encontraram:
- Oh! Manoel tinha muito dinheiro no seu malote?
- Que nada! 800 reais e alguns cheques pré-datados! E o seu?
- Nem te conto! Tava assim de Notas Promissórias, acabei de pagar a última ontem!

O cara estava no cinema, assistindo um filme com o cachorro do lado. E, acredite, o
cachorro não parava de rir.
Um homem que estava na fileira de trás comentou:
- Ô, cara! Você viu isso? O seu cachorro não para de rir do filme!
E o dono do cachorro:
- Pois é, também estranhei. Ele odiou o livro...

Mensagens

Numa escola pública, estava ocorrendo uma situação inusitada: meninas que usavam batom,
todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de batom. O diretor andava
bastante aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme para limpar o espelho ao
final do dia. Mas, como sempre, na tarde seguinte, lá estavam as mesmas marcas de
batom... Um dia, o diretor juntou o bando de meninas no banheiro e explicou pacientemente
que era muito complicado limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez
uma palestra de uma hora. No dia seguinte as marcas de batom no banheiro reapareceram.
No outro dia, o diretor junto o bando de meninas e o zelador no banheiro, e pediu ao zelador
para demonstrar a dificuldade do trabalho. O zelador imediatamente pegou um pano, molhou
no vaso sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca mais apareceram marcas no
espelho. Moral da história: Comunicar é sempre um desafio! Às vezes, precisamos usar
métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque a bondade que nunca
repreende não é bondade. Porque a paciência que nunca esgota não é paciência, é
subserviência. Porque a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, é
indiferença. Porque a tolerância que nunca replica não é tolerância, é imbecilidade. O
conhecimento a gente adquire com os mestres e os livros. A sabedoria com a vida e com os
humildes.

Miscelânea


