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A GAZETA DE

TREMEMBÉ

A professora Ma. Rachel
Duarte Abdala, do curso de
História da Unitau, e o Prof.
Dr. Mauro Castilho
Gonçalves, do Centro de
Documentação e Pesquisa
Histórica (CDPH) da Unitau,
participarão, entre os dias 11
e 15 de julho, do IX
Congresso Luso brasileiro de
História da Educação, que
será realizado em Lisboa.A
professora apresentará
resultados parciais da sua
pesquisa de doutorado
desenvolvida na
Universidade de São Paulo.
Intitulada Os sentidos e
representações da
comemoração em álbuns
fotográficos comemorativos
da Escola Caetano de
Campos-SP, a pesquisa teve
como foco de análise as
representações fotográficas
de comemorações escolares
organizadas em álbuns. Para
o desenvolvimento dessa
análise, definiu-se como
objeto de pesquisa os álbuns
fotográficos da Escola
Caetano de Campos, de São
Paulo.Esta escola promovia
a prática de composição de
álbuns fotográficos e dois

destes álbuns são alusivos
especificamente a
efemérides: o álbum de
Comemoração do IV
Centenário de São Paulo, de
1954, e o álbum
comemorativo do
cinquentenário do jardim da
infância, de 1946. Esses dois
álbuns compõem o corpus
documental da pesquisa.
Além destes, há no acervo
dois álbuns que chamam a
atenção por se tratarem de
álbuns de outras escolas. O
primeiro é da Escola Normal
Livre Paulo André, de
Barretos-SP, e o segundo,
do Colégio Estadual e Escola
Normal Peixoto Gomide,
Itapetininga-SP.A professora
exalta a importância de sua
participação no Congresso.
“Este é um evento bastante
reconhecido e consolidado
na área de História da
Educação na qual estou
inserida há mais de 15 anos,
desde a minha iniciação
científica. Além disso, é um
evento internacional o que
contribui para divulgar
pesquisas e estabelecer
contatos.”Já o professor
Mauro Castilho fará uma

apresentação sobre a
organização de uma antiga
biblioteca que pertenceu à
Escola Normal (de
Formação de Professores)
da Escola Monteiro Lobato
de Taubaté (Estadão), que,
neste ano, comemora 80
anos de existência. Na
pesquisa, o professor
denomina o acervo de
“Biblioteca Pedagógica do
Estadão”, que hoje pertence
ao CDPH/Unitau.Para o
p r o f e s s o r ,
é sempre importante
participar de eventos como
este. “No Congresso,
poderemos divulgar e
debater parte do acervo do
Centro de Documentação e
Pesquisa Histórica da Unitau
e também contribuir para o
avanço nas pesquisas em
História da Educação
B r a s i l e i r a ” .
O Congresso será
direcionado a pesquisadores,
professores e estudantes
ligados à História da
Educação no Brasil e em
P o r t u g a l .
Mais informações podem ser
obtidas no site: http://
colubhe2012.ie.ul.pt/.

Docentes da Unitau
participam de Congresso

em Portugal

O Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
de Tremembé deu início a
novas turmas para aulas de
c a p o e i r a ,
elétrica e ginástica. As aulas
são ministradas na sede da
instituição e acontecem
semanalmente. A iniciativa é
promovida pela Secretaria de
Ação Social do município.As
aulas de capoeira, que
começaram no dia 25 do
mês passado, são
direcionadas aos integrantes
do grupo de convivência

“Meu Espaço”, formado por
crianças de 3 a 13 anos e
jovens entre 14 a 17 anos de
idade. Já o curso
profissionalizante de elétrica
teve início dia 02 de julho e é
dirigido a homens com idade
a partir dos 16 anos. Por fim,
desde o dia 29 de junho, as
participantes do grupo de
convivência “Renovação e
Vida” podem fazer ginástica
regularmente.Todas as
atividades são abertas ao
público residente na região
atendida pelo CRAS, que

abrange os bairros Flor do
Campo, Maracaibo I eII,
Poço Grande e Pinheirinho.
Para ingressar nas aulas é
necessário fazer uma
i n s c r i ç ã o ,
pessoalmente, na sede do
CRAS, localizada à Rua 35,
número 20, Jardim
M a r a c a i b o .
 Em caso de dúvidas ou para
obter outras informações,
 a população pode entrar em
contato com a equipe técnica
da instituição pelo telefone
(12) 3674-3051.

CRAS abre vagas para
capoeira, ginástica e

curso de elétrica

06 a  29 de julho de 2012 15
julho – domingo – Dia da
Festa do Divino Espírito
Santo 10:00h: Celebração da
Missa Local: Igreja Nossa
Senhora da Conceição (Igreja
Matriz) 12:00h: Almoço
(afogadão) servido à
população Local: Casa da
Festa – Av. Daher Pedro
14:00h: Brincadeiras na Praça
Local: Praça da Matriz
19:00h: Celebração da Missa
de Encerramento da Festa
Local: Igreja Nossa Senhora
da Conceição (Igreja da
Matriz) 21:00h: Rinaldo &
Samuel (Sertanejo
Universitário Católico) Local:
Praça da Matriz 19 julho –
quinta-feira 20:00h: Abertura
da Exposição “Arte Utilitária
de Cunha”  Aberta ao público
até 19/08 Artistas: Jaime
Yesquénluritta, Fábia
Consolaro, Kimiko Suenaga e
Artesãos de Cunha. Local:
Espaço Cultural Lavapés 20
julho – sexta-feira
22:00h:Banda Vellim (Pop
Rock)  Local: Praça da Matriz
21 julho – sábado 17:00h:
João Galvão (MPB) Local:
Praça da Matriz  20:00h:
Violeiros de Cunha (Projeto

Violas na Praça) Local: Praça
do Rosário 20:00h: Quarteto
Bartoloni de Violões Local:
Igreja da Matriz 20:00h:
Credenciamento Downhill
Classic Series 2012
“Trincheiras da Revolução”
Local: Espaço Cultural “Elias
José Abdalla” 21:00h: Grupo
Toque de Arte (Samba)
Local: Praça da Matriz 22
julho – domingo 10:00h:
Credenciamento Downhill
Classic Series 2012
“Trincheiras da
Revolução” Local: Parque
Nova Cunha (Morro do
Felinto) 20:00h: Paulinho e
Renan – UNESP- SP Local:
Capela Santa Casa 22:00h:
Banda Terra Mix (Sertanejo)
Local: Praça da Matriz 27
julho – sexta feira 20:00h:
Sarau Cunhense
(apresentação dos artistas de
Cunha) Local: Jardim da
Leitura – Biblioteca Municipal
Oracy Nogueira e Museu
Municipal Francisco
Veloso21:00h: Banda
Releitura (Pop Rock local:
Praça da Matriz 28 julho –
sábado 17:00h: João Galvão
(MPB) Local: Praça da
Matriz 20:00h: Violeiros de

Cunha (Projeto Violas na
Praça) Local: Praça do
Rosário 20:00h: Coral
VivaVoz – “As fases do
Amor” Local: Espaço
Cultural “Elias José Abdalla”
20:30h: Banda Constant’inos
(Pop Rock ) Local: Praça da
Matriz 23:00h: Banda Pedra
de Nego (Samba Rock )
Local: Praça da Matriz29
julho – domingo 20:00h: Trio
UNESP de Violões Local:
Capela Santa Casa 22:00h:
Banda West Brasileiro
(Sertanejo)Local: Praça da
Matriz FEARTE – feira de
artesanato de cunha, todos os
sábados das 10:00h às 17:00h
no Calçadão Caminho do
Ouro – Centro PRAÇA DE
ALIMENTAÇÃO – barracas
com comidas típicas abertas
durante a programação, das
13:00h às 00:00h
R E A L I Z A Ç Ã O :
P R E F E I T U R A
MUNICIPAL DE CUNHA
SECRETARIA DE
TURISMO E CULTURA
APOIO: UNESP – SP
RÁDIO SERRANA FM
PROJETO VIOLAS NA
PRAÇA EMPÓRIO
BIDECO

19º FESTIVAL DE
INVERNO “ACORDES

NA SERRA 2012”

Durante 9 dias, vários eventos
e grandes participações
agitam as quadras da cidade
Entre os dias 14 e 22 de julho,
as quadras do Campos do
Jordão Tênis Clube receberão
novos e consagrados do tênis
profissional, além de
personalidades amantes do
esportes para grandes
disputas. A agenda começo
no dia 14/07, aconteceu  o
qualifying que deu  acesso as
tenistas a chave principal do
challenger da ITF que irá
premiar US$ 25mil, que trará
tenistas de 28 países
Alemanha, Argentina,
Austrália, Áustria, Bélgica,
Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Croácia, Eslovênia,
Espanha, Estados Unidos,
França, Geórgia, Grã-
Bretanha, Grécia, Índia,
Israel, Itália, Japão, México,
Noruega, Paraguai, Portugal,
Rússia, Suécia e Suíça.Entre
as brasileiras que disputarão
estão Maria Fernanda Alves,
Roxane Vaisemberg e Vivian
Segnini, Beatriz Haddad Maia
e Laura Pigossi, além de
estrangeiras como a norte-
americana Julia Cohen, a
argentina Florencia Molinero
e a australiana Monique
Adamczak.As partidas
da chave principal começam
no dia 16/07, com a final no
domingo (22/07). Em paralelo
a este torneio, acontecerá a
1ª etapa do Circuito Correios
Master de Tênis que trará

para as quadras, diferentes
gerações de tenistas que
marcaram seu nome na
história do esporte,
participando na Copa
Davis.Flávio Saretta (ex-top
50) e campeão dos Jogos Pan-
Americanos Rio-2007
marcará presença ao lado de
nomes como Carlos Alberto
Kirmayr (ex- 6º do mundo nas
duplas), Cesar Kist (ex-79º do
mundo em duplas), Dácio
Campos (ex-82º duplista do
mundo), Diego Perez
(uruguaio ex-30º do mundo),
Fernando Roese (ex-81º de
duplas), José Amin Daher (ex-
139º do mundo), Marcos
Daniel (ex-56º do ranking
mundial) e Patricio Arnold
(argentino ex-9º do ranking
juvenil e top 100 de duplas no
profissional).Nessa semana
de muito tênis, artistas e
personalidades que também
gostam de encarar um desafio
em quadra também sobem a
serra para uma disputa em
dupla com ex-atletas
profissionais do esporte
brasileiro, com presenças já
confirmadas dos atores Herni
Castelli, Luigi Barichelli, Paula
Toller (cantora) e Ricardo
Almeida (estilista). Além dos
jogos com artistas, também
haverá pocket shows no
Lounge VIP.O Boulevard de
Tênis ainda promove nessa
semana uma série de clínicas
com um dos mais
conceituados técnicos do

esporte e ex-tenista, Carlos
Alberto Kirmayr, que treinou
nomes como Gabriela Sabatini
(Argentina), Arantxa
Sanchez-Vicario e Conchita
Martinez, ambas da Espanha
e Cedric Pioline
(França).Durante o evento,
100 alunos do Projeto Social
Escola de Tênis - Campos do
Jordão Tênis Clube
participarão de uma clínica
com Carlos Alberto Kirmayr
e 16 estarão atuando como
catadores de bola, nos
torneios.E em prol da
sustetabilidade, o evento tem
como ação para zerar toda a
emissão de carbono gerada
através da plantação de
árvores nativas da região,
contando com a participação
dos ex-tenistas e artistas.
Todo o lixo gerado pelo evento
será recolhido e selecionado
para reciclagem pela
Cooperativa Esperança de
Campos do Jordão.O Circuito
Mundial de Tênis Feminino do
I n t e r i o r ,
 etapa de Campos do Jordão,
conta com o apoio da Lei
Paulista de Incentivo ao
Esporte, atráves do Governo
do Estado de São Paulo e da
Secretaria de Esporte, Lazer
e Juventude,
com promoção da Associação
Saque de Ouro e a realização
da CBT.
As disputas começarão
sempre a partir das 10h, com
entrada franca.

Campos do Jordão
recebe Boulevard de

Tênis

Os cantores de
Pindamonhangaba e região
têm até o dia 20 para fazer a
inscrição e participar do
Festival Sertanejo.  A ficha de
inscrição pode ser solicitada
pelo e-mail
cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br
ou no Departamento de
Cultura, localizado na Rua Dr.
Campos Salles, 530, São
Benedito. O horário de

atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17
horas.As apresentações serão
nos dias 28 e 29 de julho. Esta
é a XI edição do Festival de
Música Sertaneja e o público
poderá conferir as canções na
antiga Estação de Ferro
Central do Brasil. Poderão
participar cantores solo,
duplas e bandas de todo o
B r a s i l .

O objetivo do festival é
incentivar a música sertaneja,
revelar novos talentos e
promover o intercâmbio
artístico cultural. As
categorias são: Jovem Música
S e r t a n e j a ,
 Música Raiz ou individual. O
regulamento com todas as
informações pode ser
consultado no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Pinda: inscrições para
festival sertanejo
terminam dia 20

A partir do dia 26 de julho
acontece na encantadora
Praia da Almada, na região
norte de Ubatuba, o 19º
Festival do Camarão. O
evento é organizado pela
SABA (Associação dos
Moradores da Almada), com
apoio da Prefeitura de
Ubatuba e segue até o dia 29.
O Festival do Camarão da
Almada é um evento
t r a d i c i o n a l ,
 que atrai anualmente
milhares de visitantes, muitos
dos quais vêm a Ubatuba neste
período especialmente para
saborear as delícias da festa,
que além dos pratos à base de
camarão, sempre oferece
diversas atrações musicais e
c u l t u r a i s .
No local haverá ainda estande
do Projeto Tamar, telão,
exposição do Projeto Aicás,
artesanato caiçara e a

exposição da maior canoa do
litoral. Confira a
programação e
participe!26/07 – quinta-
feira12h00 – Abertura show
com Maria Clara – MPB
4h00 - Fandango Caiçara –
Folclore Cultural16h00 -
Soltura de Tartarugas –
Projeto TAMAR 1h00 -
Banda Super Máfia – Show
Musical – Rock e MPB 4h00
– Encerramento 7/07 –
sexta-feira 1h00 - Abertura
12h00 - Show com Aquiles do
Nascimento – MPB 4h00 -
Teatro Pantomima – Silvio
Andrade – Cultural 6h00 -
Soltura de Tartarugas –
Projeto TAMAR 1h00 - Show
com a Banda Palace 3h00 -
Show com a Banda Pracaniz
– Rock 1h00 - Encerramento
28/07 – sábado 1h00 –
Abertura 2h00 - Show com
Jorlan – MPB 4h00 - O Grupo

Guaruça – Folclore 6h00 -
Soltura de Tartarugas –
Projeto TAMAR 1h00 -
Homenagem aos criadores do
Festival do Camarão 1h30 –
Grande queima de fogos 2h00
– Suel da Picinguaba – Show
Musical 3h30 – Show com a
banda D’jahga –
 Reggae 1h00 - Fandango
Caiçara – Folclore – No
recinto da Festa 1h00 – DJ
Renan– Luau na Praia9/7 –
domingo 11h00 – Abertura
1h30 - Soltura de Tartarugas
– Projeto Tamar 2h00 – Show
com Aquiles Nascimento –
MPB 4h00 – Corrida de
Canoas 5h30 –
Grupo Concertada – Show
Musical 8h00 – Bonsucesso
e Niterói –
Show Sertanejo 0h00 – Zé
Pedro e Manoel – Show
Sertanejo 2h00 –
Encerramento

19º Festival do Camarão da
Almada começa dia 26 de

julho em Ubatuba Durante as férias escolares,
o Tamar Ubatuba funciona
todos os dias, das 10 às 20
horas  Tamar Ubatuba
preparou uma programação
especial para as férias de
julho. Agora o Tamar tem
novos aliados na conservação
das tartarugas marinhas, que
trarão atividades divertidas
para os visitantes: a Galera da
Praia - cinco tartaruguinhas
cheias de personalidade que
vão divulgar a mensagem do
Tamar de forma leve e
atraente.Durante a
programação de férias do
Tamar Ubatuba (no cartaz
em anexo), as crianças estão
convidadas a brincar com a
Galera da Praia, em jogos,
dobradura, pintura facial e
dinâmicas. Além disso,
haverá atividades especiais:
Caça ao Tesouro da Nana –
a tartaruguinha verde da
Galera da Praia; o Teatro de
fantoche ‘Florestamar’, em
parceria com o Grupo Pró-

Fauna; e a Gincana da Galera
da Praia.Todos podem
participar da ‘Hora do Gelo’
- quando as tartarugas oliva
se deliciam com um picolé de
peixe, e da ‘Alimentação
Interativa’– quando os
visitantes podem alimentar as
tartarugas marinhas do
Centro de Visitantes. Além
disso, os visitantes estão
convidados a saber mais
sobre as Tartarugas
Marinhas, em palestras com
a equipe técnica do Tamar
Ubatuba.Cine ClubDurante
o mês de julho, haverá uma
programação de cinema para
a família toda – o Cine Club
de férias, que acontecerá no
agradável espaço cultural. As
tirinhas divertidas sobre o
comportamento animal do
cartunista premiado
Fernando Gonsales estarão
na exposição ‘A bicharada se
esparra’.A Galera da Praia
vai agitar as férias também na
internet! Além de integrar

campanhas, programas e
peças gráficas do Projeto, os
cinco personagens vão
compor histórias em
quadrinhos, publicadas pelo
site do Tamar.Segundo a
oceanógrafa Neca
Marcovaldi, coordenadora
técnica nacional do Tamar, a
ideia é levar para as pessoas,
de uma forma lúdica,
informações e curiosidades
sobre as tartarugas marinhas
e o ciclo de vida desses
animais. “É uma tentativa
divertida de aproximar as
pessoas das tartarugas
marinhas”, completa.Durante
as férias escolares, o Tamar
Ubatuba funciona todos os
dias das 10 às 20 horas.
Maiores Informações: (12)
3832-6202 e 3832-7014.O
Projeto Tamar tem o
patrocínio nacional da
Petrobras e, em Ubatuba,
recebe o apoio da Arcor do
Brasil e da Prefeitura
Municipal de Ubatuba.

 Em Ubatuba:  Projeto
Tamar em Ubatuba tem

programação especial para
as férias escolares de julho

Os 56º Jogos Regionais
começam na próxima quarta-
feira (18/07/2012), a partir
das 18h30, com o desfile das
delegações no Centro
Esportivo Municipal Ubaldo
Gonçalves (Cemug), no
Jardim Britânia. Caraguá
participa com 250
competidores. O evento
reunirá cerca oito mil atletas
de 42 cidades no município
até o dia 28 de julho
(sábado). A judoca Juliete
dos Santos, de 17 anos,
acenderá a pira olímpica. A
atleta frequenta a escolinha de
judô da secretaria de
Esportes e tem se destacado
na categoria pesado. Juliete
foi campeã dos Jogos
Abertos da Juventude e vice-
campeã paulista de 2012. A
lutadora também faturou o
título dos Jogos Regionais de
2011. Os participantes
disputam nas seguintes
modalidades: atletismo,
atletismo PCD, basquetebol,
biribol, bocha, capoeira,
ciclismo, damas, futebol,
futsal, ginástica artística,
ginástica rítmica, handebol,
judô, karatê, malha, natação,
natação PCD, taekwondo,
tênis, tênis de mesa, vôlei de
praia, voleibol e xadrez. No
torneio também estão
incluídas as modalidades
extras: beach soccer, jiu jitsu,
boxe, skate, futevôlei, voo
livre, futebol de mesa, vela e
goalball. O torneio reúne as
cidades de Aparecida, Arujá,
Biritiba Mirim, Cachoeira
Paulista, Caieiras, Cajamar,
Campos do Jordão, Canas,
Cruzeiro, Cunha, Ferraz de
Vasconcelos, Francisco
Morato, Guará, Guararema,
Ilhabela, Itaquaquecetuba,
Jambeiro, Lagoinha,
Lavrinhas, Lorena,
Mairiporã, Mogi das Cruzes,
Paraibuna, Piquete, Poá,
Potim, Roseira, Salesópolis,
Santa Isabel, São Luiz do
Paraitinga, São Sebastião,
Tremembé e Ubatuba na 2ª
Divisão do campeonato.  Os
municípios de Caraguá,
Caçapava, Franco da Rocha,
Guarulhos, Jacareí, Pinda,
São José dos Campos,
Suzano, Taubaté competem
na 1ª Divisão da 56ª edição
dos Jogos Regionais. 
rimeiras competições  a
quinta-feira (19), às 13h, no
Centro de Referência da
Melhor Idade, no Jardim
Jaqueira, a equipe de bocha

de Caraguá enfrenta Franco
da Rocha. O futebol feminino
estreia contra Jacareí no
Centro Esportivo Ubaldo
Gonçalves (Cemug), às
18h45.O ginásio do Tinga
recebe as partidas de
handebol na categoria Livre.
No primeiro jogo, às 18h,
Caraguá disputa com
Paraibuna no feminino. Após,
às 18h45, os donos da casa
disputam com Taubaté pelo
masculino. A equipe de vôlei
do município faz duas
partidas com Taubaté no
Cemug. As cidades se
enfrentam no feminino e no
masculino do Sub-21, às
16h30 e às 18h,
respectivamente. O município
também sediou o evento nos
anos de 2004, 2005 e 2008.
Mais informações sobre as
outras partidas da rodada
estão no site http://
www.jogosregionais.caraguatatuba.sp.gov.br/
. Os 56º Jogos Regionais do
Interior são promovidos pela
secretaria estadual de
Esporte, Lazer e Juventude e
pela secretaria de Esportes e
Recreação de Caraguá. A
competição conta com o
apoio da Sabesp, Unimed –
São José dos Campos,
Arcopper e do Centro
U n i v e r s i t á r i o
Módulo.Locais  entro
Esportivo Ubaldo
Gonçalves (Cemug): Av.
José Herculano, 50 – Jd.
Britânia – Tel. (12) 3885-
2200: Atletismo, biribol,
basquete, futebol, futsal,
malha, natação, tênis de
campo e vôlei inásio do
Barranco Alto: Rua José
Domingos Cardoso, 248 –
Barranco Alto – Tel. (12)
3887-9810: Basquete, futsal
e voleibol  inásio do
Massaguaçu: Rua Regina
Margareth Passos, 400 –
Massaguaçu – Tel. (12)
3884-2450: Basquete entro
de Referência da Melhor
Idade (Cremi): Rodovia
Rio-Santos, 30 – Jd. Jaqueira
– Tel. (12) 3882-5441:
Bocha, damas e xadrez 
ódulo: Av. Frei Pacífico
Wagner, 653 – Centro –Tel.
(12) 3897-2000: Capoeira,
judô, karatê, taekwondo e jiu
jitsu v. Geraldo Nogueira –
Indaiá: Ciclismo (pista),
BMX (pista de bicicross),
vôlei de praia, beach soccer
e futevôlei  ítio Santa
Inês: R. José Zeferino de
Oliveira – Canta Galo

(Estrada do Canta Galo) –
Tel. (12) 7814-7802:
Mountain bike Campo do
Barranco Alto: R. José
Caetano de Oliveira, s/n - Jd.
Porto Novo – Tel. (12)
7813-8908: Futebol Campo
do Morro do
Algodão: Travessa Cinco,
75 – Morro do Algodão –
Tel. (12) 3888-4170:
Futebol Campo do
Poiares: Av. Grosso s/nº -
Poiares – Tel. (12) 7813-
8908: Futebol Campo do
Tinga: R. José Higino s/n –
Tinga – Tel. (12) 7813-8908:
Futebol Ginásio do
Perequê-Mirim: Av. Pedro
Gonçalves Leite, 685 –
Perequê-Mirim – Tel. (12)
3887-6775: Futsal e
handebol Ciase Travesão –
R. Henrique Maximiliano
Neto, 100 – Travessão – Tel.
(12) 3887-9431: Futebol,
ginásticas rítmica e
artística Ginásio do Morro
do Algodão  – Travessa
Cinco, 75 – Morro do
Algodão – Tel. (12) 3888-
4170: HandebolGinásio do
Perequê-Mirim: Av. Pedro
Gonçalves Leite, 685 –
Perequê-Mirim – Tel. (12)
3 8 8 7 - 6 7 7 5 :
HandebolGinásio do
Jetuba: R. Seishi Yoshimoto,
60 – Jetuba – Tel. 3882-
1699: VoleibolGinásio do
Barranco Alto: R. José
Domingos Cardoso, 248 –
Barranco Alto – Tel. (12)
3 8 8 7 - 9 8 1 0 :
Voleibol Ginásio do
Tinga: R. Denilza Sebastiana
dos Santos, 75 – Tinga – Tel.
(12) 3883-4533:
Voleibol Praça Ton
Ferreira: Av. Arthur Costa
Filho, s/n – Centro:
Skate Voo LivrePraia do
Camaroeiro: Av. Arthur
Costa Filho s/n – Centro:
Vela e voo livre Colégio
Tableau: Av. Arthur Costa
Filho, 1447 – Centro – Tel.
(12) 3883-2690: Futebol de
Mesa Ginásio do
Poiares: R. Joaquim José da
Silva Xavier, 180 – Poiares
– Tel. (12) 3887-8781: Goall
BallServiçoCerimônia de
abertura dos 56º Jogos
RegionaisDia: 18 de
julhoHorário: 18h30Local:
Centro Esportivo Municipal
Ubaldo GonçalvesAv. José
H e r c u l a n o ,
50 – Jardim
BritâniaInformações: (12)
3885-2200

250 atletas de Caraguá
participam dos 56º
Jogos Regionais
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E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
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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Culinária

Macarrão penne ao molho de legumes

Ingredientes:
½ xícara de chá de azeite
3 dentes de alho amassados
300 gramas de abobrinha em fatias
300 gramas de berinjela em fatias finas
6 tomates maduros sem pele e sem sementes em cubos
1 xícara de chá de manjericão
Sal e pimenta do reino a gosto
400 gramas de macarrão penne cozido
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado.

Modo de preparar:
Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e doure o alho. Acrescente a abobrinha e
a berinjela e cozinhe por 6 minutos. Junte o tomate e o manjericão e mexa por mais alguns
minutos, tomando o cuidado para que os legumes não desmanchem. Tempere com sal e
pimenta a gosto, misture e desligue o fogo. Junte com o macarrão penne cozido, arrume em
uma travessa, polvilhe com o queijo parmesão ralado e sirva em seguida.

Curiosidades

Deixar de jantar ajuda a emagrecer? Mentira. Ninguém provou que isso acontece e a
maioria dos nutricionistas acredita que esse conceito é outra lenda.

Chá verde ajuda na perda do peso? Verdade. Por conter cafeína e catequinas, o chá verde
acelera o metabolismo e auxilia na diminuição da gordura corporal.

Os vegetarianos têm problemas de anemia, por carência de ferro? Mentira. O que acontece
é que o ferro de origem vegetal é mais sensível aos fatores que estimulam e inibem a sua
absorção. A dieta vegetariana costuma ser até mais rica em ferro do que a carnívora.

Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Noel? Verdade. Em Portugal chamamos o
Papai Noel de Pai Noel.

O trenó de Papai Noel é puxado por 6 renas? Mentira. São 8 renas.

Os nomes das renas, em inglês são: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet e Cupid?
Mentira. Já dissemos que são 8 renas, portanto, faltam os nomes de duas: Donder e Blitzen.

Jesus é chamado de Jesus de Nazaré porque nasceu em Nazaré? Mentira. Jesus nasceu em
Belém, na Judéia. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de sua vida, desde
quando voltou  do Egito, em algum ponto de sua infância, até os 30 anos de idade.

Humor

A loira, com o livro de receitas na mão, estava em dúvida se faria um empadão ou uma torta.
Sua filha, querendo ajudar, falou:
- Mamãe. Faz o empadão. Eu acho o melhor.
- Não sei não filha, acho que a torta é melhor!
- Por que mãe?
- Porque leva mais farinha de trigo. O empadão leva só 500 gramas e a torta, meio quilo.

Uma loira, em casa, falando repetidamente:
- Sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, banheiro, cozinha...
O marido, chegando em casa, estranha e pergunta:
- O que é que você está fazendo?
Ela, com cara de tonta, responde:
- Ué! Você não falou que eu estava precisando decorar a casa?

Um médico implanta duas orelhas em um homem que ficou sem, devido a um desastre. Um
mês depois, o transplantado volta para uma nova consulta e diz:
- Doutor, eu quero fazer uma reclamação. O senhor me implantou orelhas de loira?
- Ei, bem! Como é que o senhor soube disso? Perguntou o médico surpreso.
- É que eu ouço tudo, mas não entendo nada!

Mensagens

A partir de hoje... Olharei as coisas com amor e renascerei... Amarei o Sol, pois ele aquece
o meu corpo... No entanto, amarei a chuva, pois purifica o meu espírito... Amarei a luz, pois
me mostra o caminho... Amarei também a escuridão, pois me faz ver as estrelas...
Receberei a felicidade, que engrandece meu coração, mas tolerarei a tristeza, porque abre a
minha alma... Receberei as recompensas, pois elas me pertencem, mas também aceitarei de
bom grado os obstáculos, pois eles são os meus desafios... A partir de hoje, olharei as coisas
com muito amor e renascerei...

5 passos para melhorar a autoestima:

1º.) Afaste os invejosos: afasta-se das pessoas que o invejam.
2º.) Coragem para mudar: nunca tenha medo de mudar.
3º.) Celebre as pequenas vitórias: por menor que sejam.
4º) Olhe para o futuro: pense que amanhã será bem melhor.
5º) Fique quieto consigo mesmo: sempre ouça a sua consciência.

O “mais” acrescenta, o “mais” diminui:

Diz um provérbio japonês que, quando todos estavam elogiando a cauda do pavão, os
pássaros protestaram:
- Mas olhem para as patas dele!
O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um “mas” para diminuir o
outro, como se o bem do outro ferisse ou viesse diminuir o seu. Quando a gente está com
vontade de dizer um “mas”, é melhor pensar bem, por que estou querendo dar uma de
diferente, de contraditório. Tem alguma vantagem, ou é apenas para manifestar a minha
pontinha de inveja, de mal estar?

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre terminam por traduzir nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.

Neste espaço, a
programação permeia
diversas linguagens, como
m ú s i c a ,
 teatro, dança, cultura
d i g i t a l ,
 educação para a
sustentabilidade, cinema
e literatura.Oficina de
Robô BesouroDias 11 e
13, das 17h às 21h.
Oficina de Robô BEAM
Dias 18 e 20, das 17h às
21h.

Sesc Taubaté realiza
oficina de criação de

robôs

O governador Geraldo
Alckmin anunciou, nesta
terça-feira, dia 10, a
abertura de 37.152 mil
novas vagas em cursos
gratuitos de capacitação
profissional do programa
Via Rápida Emprego.A
iniciativa que completa
um ano em julho já
atendeu 40 mil pessoas
em todo o Estado. Foram
33 mil capacitações
realizadas em 2011, e
outras 7 mil ofertadas no
primeiro semestre de
2012. A ação é destinada
aos cidadãos que buscam
aprimorar suas
habilidades profissionais
e aumentar as chances de
inserção no mercado de
trabalho. O Governo do
Estado já investiu
aproximadamente R$ 150
milhões em ações do
Programa que incluem a
contratação de vagas e as
unidades fixas e móveis.O
governador Geraldo
Alckmin ressaltou a
importância do programa.
“Nós estamos abrindo,
para o segundo semestre,
37 mil novas vagas. Hoje
nós temos, no Emprega
São Paulo, 17 mil vagas
abertas que não são
preenchidas por falta de
qualificação profissional.
Então, a gente estuda
quais são as áreas em que
há falta de mão de obra e
oferece uma qualificação
rápida. Não tem
vestibular, não tem
vestibulinho. Fazem os
cursos desde jovens até
pessoas da terceira idade.
É uma bela oportunidade
para conseguir um
emprego e para se
qualificar melhor”,
afirmou Alckmin.As mais
de 37 mil vagas estão
distribuídas em 491
municípios, o que
correspondente a 76%
das cidades paulistas. São
2.880 na Capital, 5.930 na
Região Metropolitana de
São Paulo e 28.342 vagas
no interior e litoral. Há
mais de 150 opções de
cursos nas áreas da
construção civil,
c o m é r c i o ,
indústria, transporte,
agricultura e prestação de
serviços.Entre as
modalidades ofertadas
estão “Assistente
A d m i n i s t r a t i v o ” ,

“Operador de
T e l e m a r k e t i n g ” ,
“Gastronomia”, “Agente
de turismo”, “Técnicas de
Vendas”, “Garçom”,
“Pedreiro”, “Encanador”,
“Soldagem”, “Operador
de Empilhadeira”,
“Logística básica”,
“Jardinagem” e
“Construtor de Móveis”.
A lista completa já está
disponível e pode ser
consultada no site
www.viarapida.sp.gov.br.As
aulas terão duração de no
máximo três meses e
serão ministradas em
Escolas Técnicas (Etecs),
Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) do Estado de SP
e em unidades do Serviço
Nacional de
Aprendizagem Industrial
(Senai), do Serviço
Nacional de
Aprendizagem Comercial
(Senac), do Serviço
Nacional de
Aprendizagem do
Transporte (Senat), da
Associação para
Valorização de Pessoas
com Deficiência (Avape)
e da Associação de
Deficientes Visuais e
A m i g o s
( A d e v a ) . U n i d a d e s
Móveis/ Carretas: Para
atender às necessidades
imediatas de formação de
mão de obra, o Via Rápida
Emprego conta ainda com
o apoio de quatro
unidades móveis
(carretas), equipadas com
salas de aula e
laboratórios, que
permitem levar
qualificação profissional
a diversos municípios.
São elas: Vestuário,
Hospitalidade, Soldagem
e Metrologia. As carretas
possuem área interna de
aproximadamente 60 m² e
são equipadas com
instrumentos necessários
para cada tipo de curso.
Cada unidade atende até
20 alunos por turma. As
aulas têm duração de 80 a
100 horas e são realizadas
de segunda a sexta, em
três períodos.Unidades
fixas: Além disso,
 o programa passará a
contar com prédios que
serão erguidos em
regiões estratégicas do
Estado, possibilitando a
realização de um número
maior de capacitações e

novas ofertas de cursos.
As obras que fazem parte
do plano de expansão do
Programa já foram
iniciadas em São
Bernardo do Campo,
Santos e
C a m p i n a s . C u r s o s
específicos: O Via Rápida
Emprego também
oferece 310 vagas em
cursos específicos para
pessoas com deficiência
em Embu-Guaçu,
Guararema, Marília,
Santo André, Santos,
Taubaté, Cubatão,
Registro e São Paulo,
Suzano. As modalidades
foram criadas em parceria
com a Associação para
Valorização de Pessoas
com Deficiência (Avape)
e com a Associação de
Deficientes Visuais e
Amigos (Adeva). As
opções são: “Informática
Básica”, “Assistente
a d m i n i s t r a t i v o ” ,
“Operador de Caixa”,
“Logística Básica”,
“ A s s i s t e n t e
A d m i n i s t r a t i v o ” ,
“Almoxarife e Repositor
de Mercadorias”,
“Operador de
T e l e m a r k e t i n g ” ,
“Garçom”, “Camareira” e
“Formação em
Telemarke t ing” .Pró-
egressos: Também foram
reservadas 900 vagas para
presidiários em regime
semiaberto do sistema
penitenciário. A seleção e
a inscrição dos alunos
serão realizadas pela
Secretaria de
A d m i n i s t r a ç ã o
Penitenciária (SAP). Os
cursos serão ministrados
dentro de unidades
prisionais localizadas em
25 municípios, entre eles
a Capital. Há opções
como “Pintura e
T e x t u r i z a ç ã o
R e s i d e n c i a l ” ,
“Panificação e
Confeitaria”, “Assistente
de Logística”,
“Panificação e
C o n f e i t a r i a ” ,
“Horticultura, Pedreiro -
Assentador de Pisos e
A z u l e j o s ” ,
“Pedreiro - Assentador de
Blocos e Tijolos”,
“Produção de Mudas em
v i v e i r o s ” ,
“ P i z z a i o l o ” ,
 “Recreacionista” e
“Garçom”.

Alckmin anuncia mais 37
mil vagas em cursos

gratuitos de capacitação
profissional

O Sesc Taubaté realiza
durante o mês de julho
oficinas gratuitas para
criação de robôs. Estas
atividades mostram como
construir robôs com
circuitos eletrônicos e
robóticos simples, que
não requerem
programação, e que utiliza
materiais de fácil
acesso.As oficinas serão
ministradas por Ricardo
Guimarães, pesquisador

de tecnologias livres, que
desenvolve projetos
abertos com hardware e
software-livre mesclando
arte e tecnologia.As
atividades fazem parte do
programa socioeducativo
Lado B Lado A,
destinado a jovens com
mais de 12 anos e que tem
como objetivo a
convivência, as
experiências culturais e a
troca de conhecimentos.

Programação:  02
agosto – quinta-feira
20:00h: Pr. Cilmar
Coelho (Conferencista
Internacional) Local:

Praça da Matriz 03 agosto
– sexta-feira 20:00h: Pr.
Samuel Batista (Igreja
Projeto Vida) Local:
Praça da Matriz 04 agosto

– sábado 20:00h: Pr.
Jabes Alencar (Presidente
das Assembleias de Deus
Bom Retiro) Local: Praça
da Matriz

Em Cunha: 11ª CRUZADA
EVANGELÍSTICA 02 a 04 de

agosto de 2012

O Hospital Bom Jesus de
Tremembé informa que
está admitindo médicos
para trabalho nas unidades
de Estratégia de Saúde da
Família (ESFs) II e III,
localizadas no Bairro dos
Guedes e bairro Parque

Nossa Senhora da Glória.
Os interessados devem
entrar em contato com o
hospital por telefone e e-
mail para efetuar seu
cadastro.  Os contratados
receberão um salário de
R$ 9.000,00 e trabalharão

de segunda a sexta-feira,
cumprindo uma carga
horária de 40 horas
semanais. O e-mail e os
telefones para contato são
bomjesus1@terra.com.br
e 3672-2081 ou 3672-
3579

Admissão de Médicos no
Hospital Bom Jesus de

Tremembé


