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A Prefeitura de Taubaté
entregou oficialmente na
sexta-feira, 13 de julho, o
Parque Linear do bairro
Esplanada Santa Terezinha.
Implantado às margens do
córrego da Monção, nas
imediações do Sesc, o parque
possui mais de 30 mil metros
quadrados e é resultado de
uma parceria com a iniciativa
privada.O Parque Linear da
Esplanada Santa Terezinha é
mais um local de lazer para a
população da região e conta
com diversas instalações,
como campos de futebol
society, play ground e pista de
caminhada.Ali também foi
instalada pela Prefeitura de
Taubaté, por meio das
Secretarias de Serviços
Municipais e de Esportes e
Lazer, uma Academia ao Ar

Livre, a 17ª do
município.”Estamos muito
satisfeitos em entregar um
benefício como este, que vai
promover a melhoria
significativa da qualidade de
vida da população do bairro
e da região”, destacou o
prefeito Roberto Peixoto.O
projeto do Parque Linear é
coordenado pela Secretaria
de Meio Ambiente (SEMA)
da Prefeitura de Taubaté. A
SEMA já implantou outro
parque no bairro Campos
Elíseos e também a primeira
Floresta Urbana do
município, às margens do
córrego do Convento Velho,
na Avenida Benedito Elias de
Souza (próximo ao SEDES
– Sistema Educacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Social).Todos esses projetos

ambientais foram
desenvolvidos em parceria
com a iniciativa privada. No
caso do Parque Linear da
Esplanada Santa Terezinha,
houve a participação da
construtora MRV.”Trata-se
de um projeto de grande
importância ambiental, pois
promove a recuperação das
margens de córregos
importantes de nossa cidade,
num processo de interação e
conscientização da
população”, finalizou
Peixoto.Durante a entrega, o
prefeito plantou mudas de
árvores juntamente com a
voluntária do projeto e
moradora do bairro, Selma
Vargas de Brito, apontada
por Peixoto como “a pessoa
que mais lutou por essa
melhoria”.

Taubaté: Prefeitura
entrega Parque Linear da

Esplanada Santa
Terezinha

A Prefeitura Municipal
de Taubaté, por meio da
Secretaria de Turismo e
Cultura realizará entre os
dias 03 e 31 de agosto o
II Salão de Arte Naïf ,
Ingênua ou Primitivista.O
Salão de Arte Naïf tem
como objetivo valorizar
essa vertente das artes
plásticas, que aborda os
contextos artísticos de
modo espontâneo e com
plena liberdade estética e

de expressão, definida
como “ a arte livre de
convenções”.Os artistas
interessados em
p a r t i c i p a r ,
terão entre os dias 09 e
20 de julho para se
inscrever no Centro
Cultural Municipal, com
no mínimo duas e no
máximo três obras por
c a t e g o r i a ,
 sendo: desenho, gravura,
pintura e/ou

escultura.Lembrando que
o endereço é Praça
Coronel Vitoriano nº 01
- Centro,
no antigo Madre Cecília,
e o horário de
funcionamento, de
segunda à sexta,
 das 8h às 12h e das 14h
às 18h.Para mais
i n f o r m a ç õ e s ,
o telefone do Centro
Cultural é (12)3625-
5140.

Prefeitura promove II
Salão de Arte Naif na

cidade

O Sesi de Taubaté realizará a
partir de agosto, para jovens
e adultos de ambos os sexos
“Curso de Capacitação em
Costura e Moda -
Modelista”.O objetivo é
capacitar para o
desenvolvimento de
modelagens a partir da
utilização das placas do
Método Sesi de Modelagem
Plana de peças do vestuário
feminino, masculino e
infantil.Com duração de 04
meses, sendo uma aula

semanal com 03 horas de
duração, com no máximo 15
participantes por turma.
Curso de Iniciação à
Costura O Sesi de Taubaté
realizará a partir de agosto,
“Curso de Iniciação à
Costura”.O objetivo é
desenvolver habilidades para
o manejo de máquina de
costura doméstica e
confecção de acabamentos
básicos da costura.Destina-se
a jovens, adultos de ambos os
sexos e adolescentes que

queiram enriquecimento
acadêmico profissional,
despertando o interesse para
a área de Moda.Com duração
de 12 horas, sendo uma aula
semanal com 03 horas de
duração com no máximo 15
p a r t i c i p a n t e s .
As incrições poderão ser
feitas no Sesi - CAT “Luiz
Dumont Villares” - Avenida
Voluntário Benedito Sérgio,
710 - EstivaMaiores
informações - tel. 3633-4699
- R 206 ou 207.

Sesi oferece Curso de
Capacitação Profissional

de Modelista

A Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 478/
10, que amplia os direitos
das empregadas domésticas,
deve ser votada em breve
pela Comissão Especial da
Câmara dos Deputados. A
nova lei garante às
domésticas direitos
semelhantes aos
trabalhadores do setor
privado: jornada de 44 horas
semanais, direito a hora
extra, adicional por trabalho
noturno, FGTS, salário-
família e auxílio-creche.
Especialistas ressaltam que
as novas regras devem pesar
no bolso do empregador.”Se
a empregada doméstica
trabalhar horas extras, por

exemplo, receberá as horas
e os seus reflexos sobre as
demais verbas, como: 13º
salário, férias, entre outros.
Certamente, o custo do
trabalho também pode
aumentar em 8% ao mês por
conta do recolhimento de
FGTS. E em caso de
dispensa, haverá multa de
40% também sobre esses
8%”, avalia o professor de
Direito do Trabalho da
PUC-SP, Ricardo Pereira de
Freitas, sócio do Freitas
Guimarães Advogados
Associados.A advogada
Camila Rigo, da área
trabalhista do escritório
Innocenti Advogados
Associados, concorda e

completa: “as alterações
propostas pelo projeto, se
aprovadas, irão acarretar ao
empregador doméstico um
encargo muito elevado, com
o comprometimento da
renda familiar. E o aumento
nesse encargo levará,
consequentemente, a um
aumento na informalidade”,
salienta a especialista.No
Brasil há cerca de 7,2
milhões de trabalhadores
domésticos, dos quais dois
milhões não têm carteira
a s s i n a d a .
 A Comissão Especial da
Câmara que analisa o tema
ainda não remarcou a
votação, que já foi adiada
por duas vezes.

Nova lei das
empregadas domésticas
deverá pesar no bolso

do empregador

Por ocasião das
comemorações dos 90 anos
(1922-2012) da chegada
dos primeiros missionários
camilianos (padres Inocente
Radrizzani e Eugênio Dalla
Giacoma) no país, a
Província Camiliana
Brasileira, com permissão do
Governo Geral da Ordem
Camiliana, trará a Relíquia do
Coração de São Camilo de
Lellis que percorrerá, no mês
de julho, diversas localidades
do Brasil onde os camilianos
atuam nas áreas hospitalar,
educacional, assistência
social e religiosa.Neste
sábado, dia 14, Dia de São
Camilo Lellis, será realizada
uma Missa no Santuário
Nacional de Aparecida, às
9h, com transmissão ao vivo
pela TV Aparecida para
todo Brasil. A celebração
será presidida pelo Cardeal
Dom Raimundo Damasceno
de Assis – Presidente da
CNBB e Arcebispo da
Arquidiocese de
Aparecida.Para homenagear
esta importante data,
gestores e funcionários do
Hospital Regional do Vale do
Paraíba, administrado pela
São Camilo, seguem em
excursão para o Santuário
Nacional, a fim de
acompanhar este marco na

história do país,
principalmente aos pacientes
por ela assistidos. O ônibus
partirá no sábado, às 7h,
levando além dos
colaboradores, membros
voluntários da Pastoral da
Saúde.O coração de São
Camilo está hoje conservado
numa urna de vidro, dentro
de um relicário dourado, no
quarto onde ele morreu. O
local foi transformado em
uma Capela (1755), na sede
do Governo Geral da Ordem
Camiliana, junto à Igreja
Santa Maria Madalena, na
região central de Roma, a
aproximadamente 100
metros do Panteon, onde é
visitado por milhares de
devotos.Em situações e
datas especiais, o Conselho
Geral da Ordem Camiliana
autoriza a saída da Relíquia
do Coração de São Camilo
de Roma. Uma das ocasiões
ocorreu em comemoração
dos 300 anos da Fundação
Camiliana em Lima (Peru) no
ano de 2009. Mais
recentemente, a relíquia foi
levada também para Irlanda
e Polônia, onde milhares de
fiéis acorreram para
reverenciá-la e orar pelos
doentes.”Para os camilianos,
este ano de 2012 é muito
especial, com diversas

comemorações e a vinda da
preciosa relíquia do coração
do nosso padroeiro ao Brasil.
Animados pelo dom da
vocação camiliana, somemos
força e partilhemos nossas
esperanças, para, juntos,
rejuvenescer e revitalizar
nossa Província,
comprometida com a missão
evangelizadora no mundo da
saúde. Que São Camilo
interceda por nós e que
sejamos discípulos
missionários, promotores de
vida e saúde e que ‘a saúde
se difunda sobre a Terra’
(Eclo 38,08)”, declarou Pe.
Léo Pessini, Provincial e
Presidente das Organizações
Camilianas Brasileiras.Sobre
São Camilo de Lellis É o
santo padroeiro dos doentes,
dos hospitais e dos
profissionais da saúde. São
Camilo de Lellis (1550-
1614) é conhecido como um
dos profetas do cuidado
humanizado no mundo da
saúde. Ficou célebre seu
grito junto aos profissionais
da saúde, e que não perdeu
sua atualidade após quase 4
séculos: “Mais coração nas
mãos, irmão”. Ou seja, a
competência profissional
(mãos) tem que estar junto
com a competência humana
(coração).

O Coração de São
Camilo de Lellis vem
pela 1ª vez ao Brasil

O vereador Ary Kara
Filho (PTB) apresentou
projeto de lei que propõe
a criação de um abrigo
para acolhida de idosos
em situação de
vulnerabilidade ou
semidependência, para
permanência de segunda a
sexta-feira, das 7h às
17h30, assim com A
creche do idoso deverá
atender pessoas com
mais de 60 anos que não
tenham condições de
realizar atividades da vida
diária de forma
independente, cujas
famílias não tenham
condições de prover
esses cuidados devido a
compromissos como
trabalho e estudo. O
objetivo é fortalecer a

rede de proteção e defesa
dos direitos dos idosos.O
projeto prevê a
celebração de convênios
com os governos federal
e estadual para a
implantação da creche do
idoso, assim como
aquisição de
equipamentos. De acordo
com o texto, no local,
serão oferecidos
atendimento de saúde,
como médico,
fisioterápico, nutricional,
psicológico e também
social.”As pessoas idosas
requerem cuidados cujas
famílias, muitas vezes,
não lhes podem oferecer.
É cada vez mais comum a
situação de idosos
s e m i d e p e n d e n t e s
permanecerem sozinhos

enquanto filhos, netos e
parentes são obrigados a
deixarem suas casas para
trabalharem ou
estudarem”, justificou
Ary Filho.”O país está
envelhecendo em ritmo
acelerado em
comparação com outras
nações. Em 2020, a
previsão é que teremos
uma população idosa de
14,2% de todos
brasileiros. Esta mudança
no perfil populacional do
país requer a urgência de
atenção do poder
público”, completou.A
proposta foi encaminhada
para análise da Comissão
de Justiça, para então ser
apreciada em plenário
pelos vereadores da
Câmara Municipal.

Ary Filho propõe criação
de creche do idoso em

Taubaté

No dia 8 de julho , sob uma
temperatura de 3 graus, no
Parque Nacional do Iguaçu,
Patrimônio Natural da
Humanidade, na cidade de
Foz do Iguaçu (PR),
aconteceu a disputada prova
da 6ª Meia Maratona das
Cataratas. Cerca de 2.300
atletas enfrentaram a prova,
que nesta edição estreou
novo percurso, praticamente
todo dentro do Parque
Nacional do Iguaçu.O
corredor queniano Ben
Kiplimo Mutai (1h2min3s)
conquistou o primeiro lugar,
seguido pelos brasileiros
Giovani dos Santos
(1h2min12s) e Damião
Ancelmo de Souza
(1h2min24s). Já no feminino,
a queniana Paskalia

Chepkorir Kipkoech
(1h8min20s) ditou o ritmo na
maior parte da prova
feminina e conquistou a
primeira colocação seguida
pela também queniana
Flomena Cheyech Daniel
(1h10min1s) e pela
portuguesa Jéssica Augusto
(1h14min28s). Roselaine de
Souza Silva foi a melhor
colocada entre as brasileiras,
chegando na quarta posição,
com o tempo de 1h15min1s.
Bicampeã em 2010 e 2011,
Dorkas Kiptarus terminou na
quinta posição, em
1h15min12s .Presen te
também se fez a Equipe de
Triathlon da AvEx
representada pelo atleta Sub
Tenente Ygor (BMS) que
concluiu a prova em 01:50:22

ao lado de seu filho Christian,
5° lugar na categoria 18 a 19
anos.A Equipe agradece ao
apoio do Comando de
Aviação do Exército,
AMBra, Poupex, Dog Tag,
T a u b i k e ,
 Academia Sport Fitness e
Academia Cunzolo que com
seu apoio permitem sempre
a realização dos eventos por
parte dos militares.
Próximas participações da
Equipe Taubateana será no
Big Biker,
 neste domingo, dia 15 de
julho –
na cidade de São Luis do
Paraitinga e dia 12 de agosto
se desloca para a Baixada
Santista a fim de participar da
3ª Etapa do 6° Circuito de
Triathlon Santa Cecília TV.

Aviação do Exército
participa da Meia

Maratona das Cataratas
do Iguaçu

Por meio de projeto
desenvolvido pela equipe
da Secretaria de
Planejamento da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, as
obras da cobertura da
Praça Liberdade seguem
para que a nova estrutura
seja entregue em breve
aos feirantes e aos
munícipes que passam no

local diariamente.A obra,
iniciada em maio, deve
ser finalizada no segundo
semestre deste ano. Até o
momento já foram
retiradas toda e estrutura
antiga e a empresa que irá
executar a obra colocou
os tapumes e já estão
sendo feitos os trabalhos
de fundação no local.A
área a ser coberta é de

a p r o x i m a d a m e n t e
1.700m². Serão utilizadas
telhas termo acústica,
haverá brizes (contenções
laterais de sol e chuva), a
estrutura vai ser metálica
t u b u l a r ,
todo o piso será trocado,
as rampas de
acessibilidade serão
readaptadas e outras
melhorias serão feitas.

Obras da cobertura da
Praça Liberdade está em

fase de fundação

Desde o dia 1 de julho
Pindamonhangaba está
comemorando os seus
307 anos de emancipação
política. A Prefeitura
preparou uma grande festa
e há atividades para todos
os públicos. A população
pôde se exercitar na
Corrida Pinda, conferir
apresentações musicais
no Parque da Cidade e na
Praça Monsenhor
Marcondes, e muito

mais.As atividades
continuam até o dia 29 de
julho e as crianças já
podem brincar no Festival
de Férias, que teve início
quarta-feira (11). Nesta
sexta-feira (13) o Museu
Histórico e Pedagógico
D. Pedro I e Dona
Leopoldina receberá o
Sarau “Uma Noite no
M u s e u ” ,
às 20 horas. O sábado
será um dia com atrações

esportivas e
culturais.Shows nos
bairros Araretama, Vila
São Benedito,
 Vale das Acácias e no
pátio da antiga Estação
Central do Brasil,
 atualmente Arteduvale,
fazem parte da
programação festiva da
c i d a d e .
A programação completa
pode ser conferida no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Festividades dos 307
anos seguem até o dia

29 de julho

A Prefeitura de
Pindamonhangaba deu início,
neste primeiro semestre, à
construção da Unidade
Básica de Saúde da Terra dos
Ipês II, no distrito de Moreira
César.Com um investimento
de aproximadamente R$ 920
mil a UBS atenderá mais
munícipes da região e o novo
espaço irá garantir mais
conforto e comodidade aos
usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS).A unidade está

sendo construída na Alameda
Grevilhas e possui uma área
de 700 m2. Já foi efetuada a
terraplanagem do local e está
sendo feita a estrutura
alvenaria e a instalação dos
pilares, ou seja, 23%  da
obra já foi executada. A
previsão para o término da
UBS é início de
2013.Pindamonhangaba
conta atualmente com PSF
nos bairros Cidade Nova,
Jardim Imperial, Maricá,

Jardim Eloyna, Triângulo,
Jardim Regina, Feital, Bom
Sucesso, Cruz Grande,
Campinas, Goiabal, Santa
Cecília, Castolira, Cidade
Jardim, Araretama e Bela
Vista. Há o Cisas em Moreira
César, a USB do Centro,
C r i s p i m ,
Vila São Benedito e o PA em
Moreira César. Além disso,
está pronta mais uma no
Araretama, que será
inaugurada em breve.

Pindamonhangaba
investe em saúde e

constrói UBS no Ipê II

O handebol em
Pindamonhangaba cresce
a cada dia,
ainda mais depois da
conquista inédita das
meninas da cidade no
Campeonato Brasileiro
em Goiânia, que
aconteceu em junho.
Fruto do crescimento da
modalidade no município
é a procura pelas aulas de
handebol nos ginásios
esportivos. Mesmo
assim, a criança e

adolescente que quiserem
fazer parte das escolinhas
de treinamento do
handebol podem procurar
os ginásios para as
últimas vagas.
As aulas acontecem no CE
“Zito”, em Moreira César;
 João do Pulo, Araretama
e “Pai João”,
 na Vila São Benedito.
De acordo com a
Secretaria de Esportes,
em cada turma restam
apenas 10 vagas.

”São poucas turmas que
têm vagas,
algumas já estão fechadas
desde o começo do ano”,
explicou Priscila Mateus,
 gestora de esportes de
P i n d a m o n h a n g a b a .
Para preencher as últimas
v a g a s ,
os interessados precisam
comparecer ao ginásio de
esportes desejado e levar
duas fotos 3x4 e cópia do
RG ou certidão de
nascimento.

Pindamonhangaba
oferece vagas para

handebol
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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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Miscelânea

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.

250 atletas de Caraguá
participam dos 56º
Jogos Regionais

(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

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

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

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

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


