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A Cerâmica Artística São
Francisco, espaço
cultural localizado no
distrito do Quiririm, no
km 5 da Rodovia Floriano
Rodrigues Pinheiro, em
Taubaté, recebe nesta
sexta-feira, dia 18, entre
14h e 17h, um grupo de
50 alunos do Sesi local
para uma oficina sobre
totens e utensílios
indígenas.Segundo o
artista Emílio Setti, a
proposta é utilizar a
modelagem em argila
para mostrar aos alunos a
importância da cultura
indígena e principalmente
o resgate da cerâmica
indígena. “Os índios
usavam panelas de barro
para cozinhar e quase
todos os seus utensílios
do dia-a-dia eram feitos

de barro”, afirma.Com o
a atividade, Setti acredita
que será possível aos
alunos tomar contato com
esta arte milenar, sendo
trabalhada nos dias de
hoje, incluindo o mesmo
processo de queima em
alta temperatura.
“Modelar é também um
bom exercício de arte
terapia”, afirma.O
ESPAÇO Loca l i z ada
numa área às margens da
rodovia, a Cerâmica São
Francisco serve de local
para a exposição de peças
de artistas conhecidos na
região como os
escultores João Branco e
Fordão. “Temos peças do
Zé Demétrio e de muita
gente boa aqui do Vale”,
diz Setti.Além de
esculturas e cerâmica

utilitária – especialidade
de Emílio – ideal para o
uso no cotidiano ou para
decoração, o local
também abriga a galeria de
artes Mestre Justino, que
ainda não foi inaugurada,
mas sedia exposições
p e r i ó d i c a s . O u t r a
especialidade do ateliê é
a confecção de grandes
peças, muitas delas
utilizadas para enfeitar
jardins ou utilizadas
como monumentos.
“Também temos uma
grande procura por santos,
em especial São
Francisco de Assis,
padroeiro de Taubaté.
Aqui a gente tem
expostos vários deles,
cada um ao estilo de um
artista diferente”, finaliza
Setti.

Atelier de Cerâmica
ensina alunos do Sesi a
fazer totens indígenas

A Secretaria de Educação
de Tremembé promoveu
nesta segunda-feira, 14 de
maio, uma palestra sobre
prevenção à violência
contra crianças e
adolescentes no ambiente
familiar e escolar. O
evento realizado na escola
Ernani Giannico foi
direcionado a pais de
alunos, familiares e
professores da Rede
Municipal de
Ensino.Ministrada pela
professora Angela
Christiane Lunedo de
Mendonça, a
 palestra teve o objetivo
de levar ao conhecimento
dos presentes,
 aspectos jurídicos e
didáticos que possam
prevenir e alertar os pais
no estabelecimento de
limites e afeto
 junto aos seus filhos.   De

acordo com a Secretaria
de Educação, a intenção
do evento foi
proporcionar subsídios às
famílias para que
enfrentem a
violência contra crianças
e adolescentes.
A palestra ocorreu dentro
do projeto de
formação para pais
“Família que
Protege”, da Secretaria de
Educação de Tremembé.
Por meio de
poesias, músicas
e vídeos, os temas da
violência doméstica
foram abordados pela
palestrante de forma a
oferecer orientações
sobre o cuidar e educar
em família. Durante o
evento, a professora
Angela Christiane
abordou aspectos como a
importância do

reconhecimento das
diferenças entre pais e
filhos, os diferentes tipos
de violência contra
crianças e adolescentes e
a identificação de seus
“sinais de alerta”,
orientações sobre a
aplicação do Estatuto da
Criança e do Adolescente
e da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação
Nacional, direitos e
deveres da família e dos
educadores e a
r e s p o n s a b i l i d a d e
pedagógica e jurídica do
ato de educar.No final da
palestra, cada família
presente recebeu um
certificado de
participação e as escolas
da cidade foram
convidadas a realizar
mostras de trabalhos que
envolvam educadores e
alunos acerca do tema.

O surfista de 17 anos,
Filipe Toledo, foi o
campeão da etapa de
abertura do Maresia
Paulista de Surf Pro 2012,
que terminou no último
domingo, na praia de
Itamambuca, em Ubatuba.
Filipe Toledo derrotou na
bateria final o cearense
Antônio Eudes (2º) e os
conterrâneos Wiggoly
Dantas (3º) e Renato
Galvão (4º). De prêmio, o
surfista de Ubatuba, filho
do bicampeão brasileiro,
Ricardo Toledo, faturou
R$ 8 mil, além de mil
pontos no ranking do
circuito que definirá o
melhor surfista de São
Paulo na temporada.Em

Filipe Toledo vence a 1ª
etapa do Maresia

Paulista de Surf Pro 2012
2011, ano em que se
tornou profissional,
Filipe Toledo já
conquistou os títulos
mundial sub-16 e
sulamericano sub-20.A
competição, organizada
pela Federação Paulista
de Surf (FPS), define o
campeão paulista e é
válida para a formação do
ranking da Associação
Brasileira de Surf
P r o f i s s i o n a l
(Abrasp).Luan Carvalho
foi o atleta vencedor da
Overboard Expression
Session, disputa que
premia o autor da melhor
manobra e faturou R$ 1
mil de prêmio.Um total
de 136 surfistas, de 11

estados, participaram da
prova de abertura do
Maresia Paulista de Surf
Pro 2012.A primeira
etapa do Maresia Paulista
de Surf Pro 2012 teve o
patrocínio exclusivo da
Maresia, tendo como
parceiros as redes de
lojas Overboard e Tent
Beach, a agência de
viagens Nias Tour e a
marca de pranchas Wave
Star. A realização foi da
Federação Paulista de
Surf, com apoio Governo
do Estado de São Paulo -
junto a Secretária da
Juventude, Esporte e
Lazer -, Prefeitura de
Ubatuba e Associação
Ubatuba de Surf (AUS).

Nos dias 19 e 20 de maio
acontece em Ubatuba a IV
Festa da Juçara,
comemorando a safra de
2012. Desta vez quem
recebe os convidados é o
Sertão do Ubatumirim, na
área do campo de futebol,
no mesmo local onde
acontece a Festa da
Mandioca. A festa terá
início às 12 horas e
oferecerá logo no
primeiro dia uma oficina
de artes circenses,
seguida de artesanato
quilombola e no domingo
oficinas de teatro.A festa
já se consagrou como
uma importante
manifestação cultural das
comunidades tradicionais
caiçaras e quilombolas,
envolvidas no trabalho de
preservação da palmeira
juçara. O público
presente poderá conferir

o melhor da culinária
utilizando a polpa de
juçara como ingrediente.
Pratos salgados ou doces,
sucos, café com juçara,
além de pães, bolos,
associados aos demais
produtos dos agricultores
das comunidades,
oferecendo sabores e
saberes ao público que vai
à festa. Outras atrações
Mas as delícias não param
por aí, porque sobra ainda
muita diversão com as
apresentações de música
e dança tradicionais que
fazem parte da
programação, como
fandango caiçara,
Guaruçá, que trará o
tradicionalismo da moda
de viola da região, e
também bandas de forró
pé de serra, oficinas com
materiais provenientes da
Mata Atlântica e o ensaio

aberto com o jongo dos
jovens e crianças do
grupo Ô de Casa, entre
outras atrações para todas
as idades.Este encontro
reúne em um final de
semana três mil pessoas
de todo o litoral e capital
paulista, mostrando a
culinária juçareira e os
sons tradicionais do
litoral norte.A Festa da
Juçara é um evento
apoiado pelo Programa
Juçara, desenvolvido pelo
Instituto de Permacultura
da Mata Atlântica
(IPEMA) em
parceria com a
Associação de Moradores
do Sertão do Ubatumirim,
Prefeitura de Ubatuba e
Akarui. Para saber mais
a c e s s e  w w w .
projetojucara.org.br ou
ligue para (12) 3848-
1801.

IV Festa da Juçara acontecerá no

próximo final de semana em Ubatuba

Em Tremembé
Secretaria de Educação
realiza palestra sobre

violência

O Projeto Fazendo Arte, da
Secretaria de Educação de
Tremembé, está com vagas
abertas para cursos de
violino, viola, violoncelo,
contrabaixo acústico,
guitarra, violão, bateria,
percussão, canto e artes
visuais.Há quase nove anos
investindo no
desenvolvimento artístico e
cultural de crianças e
adolescentes da cidade, a
iniciativa, por meio do ensino
gratuito das artes, tem por
objetivo o desenvolvimento

do potencial artístico e a
integração do participante
com as demais áreas do
c o n h e c i m e n t o .
O aluno que optar por um
curso que
 lecione algum instrumento,
de acordo com seu
desempenho, poderá
ingressar em grupos musicais
atuantes no município, como
a Orquestra Jovem
Municipal de Tremembé ou
também em Bandas de Rock,
Cameratas de Violões e
Percussão. Aqueles que

escolherem o Canto poderão
fazer parte do Coral Fazendo
Arte.As vagas atenderão,
prioritariamente, alunos de 7
a 17 anos da Rede Municipal
de Ensino da cidade.Os
cursos são gratuitos e não é
necessário possuir
instrumento musical para
participar das aulas.Outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone (12)
8121-4833 ou na sede do
Projeto Fazendo Arte, que
fica à Rua Monteiro Lobato,
50, Centro, Tremembé.

Fazendo Arte está com
vagas abertas

No dia 11 de maio, os
funcionários da ESF
(unidade de Estratégia de
Saúde da Família) VI, do
bairro Flor do Vale,
comemoraram o Dia das
Mães com uma bela festa
para as mamães que fazem
parte da região atendida
pela unidade de

saúde.erca de 40
mulheres participaram da
comemoração realizada
na Igreja Nossa Senhora
das Graças, no bairro Flor
do Vale. A festa
organizada pelos
funcionários da ESF VI,
teve o objetivo de reunir
as mães da comunidade

para comemorar essa data
especial.De acordo com
equipe que promoveu o
evento, a ideia principal
foi proporcionar um dia
diferente às mamães da
região, oferecendo
alegria e descontração
além do atendimento à
saúde.

ESF Flor do Vale
comemora o Dia das

Mães

Há muito tempo o cigarro
deixou de ser um símbolo de
status, glamour e
independência. Considerado
uma verdadeira epidemia
pela classe médica, o
tabagismo já deixou uma
marca nefasta: segundo o
Atlas do Tabaco*, em 2011,
o cigarro causou a morte de
6 milhões de pessoas em
todo o mundo, sendo que,
80% desses óbitos
aconteceram em países que
possuem uma grande
população de baixa renda.
Esses números englobam
fumantes e não fumantes,
uma vez que o fumo passivo
é tão perigoso quando o
ativo. Dados mostram que,
em 2011, 600 mil não
fumantes morreram em
decorrência da exposição
involuntária ao fumo.O
tabagismo é a principal causa
de morte evitável em todo o
mundo. Para se ter uma ideia,
se a tendência mostrada pelo

Atlas do Tabaco continuar,
cerca de 1 bilhão de pessoas
morrerão neste século por
causa do consumo do tabaco
e da exposição a ele. É o
equivalente a uma pessoa a
cada 6 segundos.Para
discutir o tabagismo e suas
consequências, novidades
nas ações de
 combate à epidemia e as
atualidades no
tratamento da doença, a
Pfizer está promovendo um
programa de educação
c o n t i n u a d a
para médicos e profissionais
da área da saúde
interessados em aprimorar
seus conhecimentos e se
manter atualizados sobre o
tema. O programa, que leva
o nome de ATUAR, atinge
todo o país. Mais do que
capacitar, a proposta do
ATUAR é compartilhar o
conhecimento aplicado na
clínica médica. Para isso,
durante o ano, os maiores

especialistas brasileiros
visitarão diversas cidades do
Brasil. No dia 17 de maio, o
evento será realizado em
Taubaté, no restaurante Villa
Mezzo (Av. Independência,
1022), às 20h. O evento não
será aberto ao público em
geral.O combate ao fumo
passa por um amplo
processo de conscientização
social, mobilização política,
jurídica, capacitação dos
profissionais de saúde,
iniciativas de empresas
preocupadas em recuperar
seus funcionários e
desenvolvimento de terapias
que sejam eficazes no
processo do abandono do
cigarro. Atualmente, o
tratamento farmacológico do
tabagismo inclui diversas
terapias, entre elas, Champix
(vareniclina), desenvolvido
especificamente para ajudar
o paciente a parar de fumar.
Mas o importante é buscar
orientação médica.

O combate ao tabagismo e
atualidades no tratamento da doença
são temas de encontro em Taubaté

Para os católicos, o mês
de maio é especial.
Tempo de celebrar Nossa
Senhora, Mãe de Jesus e
da Igreja. E para os
católicos da Estiva, em
Taubaté, o mês é ainda
mais especial: todo ano,
é nessa época que a
Paróquia Nossa Senhora
Mãe da Igreja celebra sua
padroeira, com uma festa
muito bonita.O evento
começa no dia 18, sexta-
feira, e termina no dia 27.
Essa é 45ª edição da
Festa de Nossa Senhora
Mãe da Igreja, uma
tradição na Estiva. Mas,
apesar do evento se
repetir todos os anos,
sempre há algo diferente
e especial.Em 2012, o
tema da Festa é “Com
Maria, Mãe da Igreja,
evangelizamos em
direção ao Reino

Definitivo”. O tema vai
conduzir a liturgia e as
reflexões das missas
durante todos os dias da
Festa.Outra novidade é o
pároco, Pe. Octaviano,
que acaba de assumir a
Paróquia Mãe da Igreja.
Ele explica que o tema
tem base no Documento
94 da CNBB, “As Novas
Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil”. “Maria
vem nos
fortalecer os objetivos da
Igreja”, completa.
Além das
missas, a programação
conta também com
recitação do Rosário,
todos os dias
às 18h30. O
auge do evento é no
último dia, 27 de maio,
com procissão, missa e
coroação de Nossa

Senhora Mãe da Igreja, a
partir das 17h. O local da
festa é o Santuário São
Benedito, que deve
receber mais de 4 mil
pessoas aos finais de
semana.Depois das
celebrações, os
paroquianos se reúnem
para os festejos, com
barracas de comidas e
bebidas instaladas na
parte externa do
Santuário. O bolinho
caipira é o mais
procurado na Festa.
Também haverá bingo. “A
renda da festa destina-se
ao projeto de
evangelização de nossa
Paróquia e todas as
Pastorais são
beneficiadas”, explica o
pároco.Local: Santuário
São Benedito. Rua
Márcio, 343, Estiva –
Taubaté.

Paróquia da Estiva
festeja Padroeira
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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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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.

Há cerca de um ano, a
Polícia Federal e o
Instituto ICMBio
lacraram a marcenaria
do bairro por alegarem
que a mesma não possui
licença para
f u n c i o n a m e n t o . E m
reunião realizada entre
membros da comunidade
do Sertão do Ubatumirim,
o gestor do Parque
Estadual da Serra do mar
– Núcleo Picinguaba,
André Martius e
secretários municipais, o
prefeito de Ubatuba,
Eduardo Cesar, assinou
um ofício a ser
encaminhado ao diretor
executivo da Fundação
Florestal, solicitando o
empenho necessário para
a continuidade das
atividades de uma
marcenaria comunitária,
lacrada no ano passado
pela Polícia Federal e
ICM-Bio.De acordo com
o prefeito, este
documento tem por
objetivo ajudar a
comunidade a conseguir
o desembargo da
marcenaria, que até ser
lacrada, era uma das
principais atividades dos
moradores do local.
“Quando unimos pessoas
de bem com um único
objetivo, sempre
conseguimos avançar.
Trata-se de uma
comunidade tradicional

que está ali há muitas
gerações. São produtores
rurais, que dependem
dessas atividades para
sobrevivência. Acredito
que com bom senso estas
pessoas poderiam ser
tratadas de maneira
diferenciada”, disse
Eduardo Cesar.O Sertão
do Ubatumirim está
localizado dentro da área
do Parque Estadual da
Serra do Mar e do Parque
Nacional da Serra da
Bocaina e por isso sofre
uma série de restrições.
Os moradores do bairro
há anos querem chamar a
atenção das autoridades
para que sejam vistos de
forma diferenciada por se
tratarem de caiçaras
tradicionais, que estão no
local há décadas e que
usam a terra para
subsistência.Procurando
o melhor caminho Há
cerca de um ano, a
comunidade do Sertão do
Ubatumirim foi
surpreendida por homens
da Polícia Federal e do
Instituto ICMBio, que
lacraram a marcenaria do
bairro por alegarem que a
mesma não possui licença
para funcionamento. Já a
comunidade afirma que a
marcenaria é para
usufruto próprio.O gestor
do Parque Estadual da
Serra do Mar – Núcleo
Picinguaba, André

Martius, alega que a
intenção é conciliar a
preservação ambiental
com a preservação das
raízes das comunidades
tradicionais. “Nossa luta é
muito difícil, mas não é
i m p o s s í v e l ,
principalmente porque
temos lideranças da
c o m u n i d a d e
comprometidas e
lideranças políticas se
mobilizando para
encontrar a solução deste
problema. Acredito que
podemos conversar e
achar o melhor caminho e
para isso o apoio da
prefeitura é
e x t r e m a m e n t e
importante. Estamos
lidando com seres
humanos, que têm uma
história e que precisam
ser vistos com carinho”,
explicou André.A
agricultora Ana Rosa Silva
afirmou que a marcenaria
era um dos principais
meios de sustento da
comunidade: “está sendo
difícil, pois vivemos da
roça e da marcenaria, por
isso viemos aqui pedir a
ajuda do prefeito”.Além
do prefeito, estavam
representando a prefeitura
na reunião a secretária de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento, e o
secretário de Obras e
Serviços Públicos de
Ubatuba.
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