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O combate e a prevenção ao
uso do crack deverão ter o
dia 19 de outubro dedicado
à reflexão sobre sua
importância, em Taubaté,
com a aprovação pela
Câmara Municipal de
projeto do vereador Jeferson
Campos (PV), em sessão
realizada dia 12.Na data
instituída, o poder público
poderá promover eventos,
debates, palestras em escolas
e locais públicos em parceria
com o Conselho Antidrogas.
A divulgação destas ações
nos veículos da cidade e da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba também é
permitida pelo projeto, assim
como parcerias com
universidades, sindicatos e
outras entidades para
realização de eventos e

criação de inventivos
fiscais.Jeferson Campos
chamou atenção para a
importância do combate e
prevenção ao uso da droga,
apresentando números. “No
Brasil, mais de um milhão de
pessoas já usaram crack.
90% dos municípios afirmam
problemas com o
enfrentamento à droga. A
Confederação Nacional dos
Municípios coloca Taubaté
em nível alto de problemas
relacionados ao uso de
crack.””Acredito que teria
que ser 365 dias de combate
ao crack. Mas, com um dia
dedicado ao problema,
estaremos dando um passo
positivo para despertar as
autoridades públicas, de
forma que possam fazer um
trabalho mais efetivo nesta

questão”, ressaltou Rodrigo
Luis Silva “Digão”
(PSDB).Chico Saad
(PMDB) considerou o uso
de drogas “o grande flagelo
da humanidade”. Segundo
ele, mais de 70% dos
homicídios são causados por
usuários de entorpecentes.
“Tudo que possa chamar
atenção contra o uso de
drogas é bem-vindo”,
frisou.Pollyana Gama (PPS)
alertou que a porta para a
droga é o álcool. “O que leva
a pessoa a buscar a droga é
o prazer. O poder público
poderia promover educação,
arte e esporte para saciar o
prazer que é buscado na
droga”, refletiu.A proposta
deverá ser apreciada em
segunda votação, para ser
enviada à sanção do prefeito.

Taubaté: Câmara define
19 de outubro como dia
de combate e prevenção

ao crack

A Associação Amigos de
Campos do Jordão (AME
Campos) vem promovendo
desde o feriado de 7 de
setembro uma programação
musical, que se estenderá nos
dias 15 e 23.Aberto com
concertos da soprana
coreana Haeran Hong com o
pianista Marco Bernardo, no
dia 08/09, na Capela do
Palácio da Boa Vista, a
programação ainda receberá
a violoncelista francesa
Ophélie Gallard e a pianista
brasileira Clara Sverner.No
dia 15/09, sábado, às 18h,
o Hotel Frontenac recebe o
recital da violoncelista
Ophélie Gallard, que trará
para o começo da noite, um
repertório para violoncelo

solo, que traz desde obras de
Bach até peças
contemporâneas. Gallard foi
eleita, em 2003, a revelação
solista instrumental do
Festival Victories de la
Musique Classique. O
concerto que tem entrada
franca é uma parceria entre a
AME Campos e a Aliança
Francesa de São José dos
Campos.Abrindo a
primavera na montanha, no
dia 23/09 (domingo), a AME
Campos recebe em sua sede,
o concerto da pianista Clara
Sverner, a partir das 17h.
Neste fim de tarde, o público
poderão apreciar obras de
nomes como Chiquinha
Gonzaga, W.A. Mozart, H.
Villa-Lobos, C.Debussy, F.

Chopin e L.M. Gottchalk.A
pianista traz em seu currículo
a premiação no Concurso
Internacional Willelm
Backhaus, além de ser um
estudiosa da música clássica
brasileira, sendo uma
pioneira na redescobertas das
obras para piano de
Chiquinha Gonzaga, a quem
dedicou grande parte das
gravações, além das obras de
Glauco Velásques. O
concerto que tem entrada
franca. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone (12) 3662-2611
AMECampos: Rua Dr. Reid,
68 – Abernéssia - (12)
3662-2611 Hotel Frontenac:
Av. Dr. Paulo Ribas, 295 –
Capivari – (12) 3669-1000

Campos do Jordão: AME
Campos promove o
setembro musical

Campos do Jordão:
Exposição da Primavera

reúne obras de 21
artistas

Entre os dias 14 e 23 de
setembro acontece no
Espaço Telefônica, em Vila
Capivari, mais uma edição do
Exposição da Primavera,
reunindo obras de artistas
jordanenses e de outras
cidades com São Paulo e
Taubaté.Durante 10 dias, o
público poderá conferir obras
como quadros em 80x80cm
em diversas técnicas como
tinta óleo, além de desenhos
em lápis de cor, esculturas,
fotografias, tapeçarias,
cerâmica, gesso, porcelana e
artesanatoNo total são 21
artistas participantes, entre
eles Mari Briza Autran,
Fernanda Schiesari, Sussu
Marcon, Fumie, Rodrigo
Bachmann, Camila Lacerda,
Raide Mastrandrea, Monica
Belda, Gentil Tendeiro, Re
Bertran, Rachel Gerlinger,
Erica Nassif, Telma Ferreira,
L.P.Moysés, Roger, Vicente,

Zezé, Callipo, Felipe Callipo,
Ni Peres e M. Giglio.A
Exposição da Primavera
busca divulgar e promover os
artistas de Campos do Jordão
e região através de suas artes,
ao mesmo tempo realizar
mais um evento cultural na
cidade, durante a estação
das flores.Durante a abertura,
que acontecerá na sexta-feira
(14), a partir das 19h,
também será realizado o
lançamento do livro “Casos
ao Acaso “, de Benilson
Toniolo.Em seu primeiro livro
de contos, o autor traz alguns
exemplares que foram
premiados em concursos
literários, buscando nessa
prosa trazer alguns relatos do
cotidiano de pessoas
comuns, que olhado com
mais atenção levam a uma
reflexão da complexidade da
vida humana.Benilson
Toniolo é contista, poeta,

cronista, trovador, tradutor e
vem colecionando
premiações em concursos
pelo Brasil e exterior.
Nascido em Santos, onde
atuou com projetos literários
e culturais no início dos anos
90, mas atualmente mora em
Campos do Jordão, onde é
membro da Academia de
Letras, membro do
Conselho Municipal de
Cultura, União Brasileira de
Escritores e União Brasileira
de Trovadores. É o criador
do Prêmio Araucária de
L i t e r a t u r a .
A Exposição da Primavera é
uma realização da Prefeitura
 de Campos do Jordão. Mais
informações na Secretaria
Municipal de Cultura pelo
telefone (12) 3664-3524O
Espaço da Telefonica fica na
Av. Eng. Diogo de Carvalho,
em frente a Praça do
Capivari.

A Secretaria de Saúde de
Tremembé informa à
população que a
realização de Exames
d e  P a t o l o g i a
Clínica  no Centro de
Saúde Dr. Carlos
Borges Ancora da Luz e
nas Unidades de

Estratégia de Saúde da
F a m í l i a  e s t á
n o r m a l i z a d a . O s
exames,que são
recepcionados na unidade
do Laboratório
Sanatorinhos em Taubaté,
estavam suspensos em
virtude do término dos

Kits necessários para
análise do material
c o l e t a d o .
Outras informações
podem ser obtidas na
Coordenação de
Enfermagem do Centro de
Saúde pelo telefone
3607-1007.

Tremembé: Comunicado
da Secretaria de Saúde:
Realização de exames

normalizada

A Unitau promove uma
reforma curricular e altera o
regime de ensino de anual
para semestral a partir de
2013. A mudança trará
benefícios como a
modernização dos currículos
oferecidos e a ampliação da
mobilidade para
intercâmbios.O sistema
semestral é uma das
novidades do Vestibular
2013 da Instituição, que está
com inscrições abertas. A
mudança no modelo de
ensino ocorreu após amplos
estudos e segue tendência
verificada no Brasil e em
países estrangeiros –
atualmente, alguns cursos da
Universidade já operam no
regime semestral, que, agora,
será estendido a todos.A
Pró-reitora de Graduação,
Ana Julia Urias dos Santos
Araujo, explicou que, para
embasar a semestralização,

foi realizada uma revisão nos
currículos dos cursos. “É
uma grande reforma”, disse.
“O novo modelo será bom
para o aluno de modo geral.
Hoje, os estudantes têm um
conjunto de 10 a 12
matérias. Com o sistema
novo, passarão a dedicar-se
a seis ou sete, terão mais
tempo para cada”.A
semestralização também é
uma forma de a Instituição
atender aos pedidos de
transferência que acontecem
no meio do ano. De acordo
com a Pró-reitora, a divisão
dos cursos em semestres
ainda permitirá maior
mobilidade para
intercâmbios. “A
Universidade tem programas
de intercâmbio internacional
e a maior parte das
instituições estrangeiras
opera com o sistema
semestralizado. Com a

mudança, ficará mais fácil
compatibilizar os
currículos”O sistema
semestral valerá apenas para
os novos estudantes.
Os alunos que já cursam a
Unitau continuarão no regime
anual. No projeto
pedagógico formulado, está
prevista ainda a oferta de
vagas remanescentes no
meio do ano – o que não
ocorreatualmenteVestibular
2013A Unitau abre as
inscrições para o Vestibular
2013, na sua Feira de
Profissões, que acontece nos
dias 12 e 13 de setembro.
No evento, serão
d i s p o n i b i l i z a d o s
computadores para que os
interessados possam fazer as
inscrições com desconto, que
estará com o valor
promocional de R$ 35. Mais
informações, acesse:
www.unitau.br

Unitau lança sistema de
ensino semestral

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Patrimônio Histórico,
apresenta o projeto “Clássicos
em Cena”, neste sábado (22),
com o grupo Carcoarco, no
Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina.
O objetivo do evento é
mostrar a música e fazer com
que o público a entenda. Os
comentários serão
ministrados pelo maestro

Parcival Módolo.O evento,
realizado pela Direção
Cultura e patrocinado pela
Gerdau, terá inicio às 19
horas, pontualmente.
 As portas do auditório serão
fechadas às 19h15. A entrada
é franca. Os organizadores do
projeto pedem para que a
plateia chegue com
antecedência, pois as vagas
são limitadas.O prefeito João
Ribeiro convida a população
para participar do evento.
“Este projeto é excelente

porque dá a oportunidade a
todos para prestigiarem a
música gratuitamente. E o
museu está de portas abertas
para receber a todos”,
enfatiza o prefeito.
O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina fica
localizado na rua Marechal
D e o d o r o ,
260 ? Centro. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
3648.1779.

Pinda recebe
Clássicos em cena no

sábado

Depois de assinar a vinda do
Atacadista Spani que vai
investirR$ 28 milhões e gerar
mais de 300 empregos diretos
para Pindamonhangaba, o
prefeito João Ribeiro
formalizou a vinda do
Hipermercado Extra.A
imensa loja do grupo Pão de
Açúcar será construída entre
a avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso e o anel viário,
nas proximidades com a
rotatória do João do
Pulo.Serão 3.000 m2 de área
para venda de produtos e 400
vagas em estacionamento.O
prefeito João Ribeiro disse que
o Extra deverá gerar 300
empregos diretos para
Pindamonhangaba. “É mais
um grupo que entra na cidade
com um grande investimento
e que vai impulsionar ainda
mais a geração de empregos.
Na semana passada nós
recebemos o Atacadista Spani
e agora o Extra, por meio do
Grupo Pão de Açúcar. Tudo
isso comprova o ótimo
momento de
Pindamonhangaba perante os
investidores e mostra que os
trabalhos de atração de
empregos e investimentos têm
dado certo”.O prefeito pediu
para que a população se
atualize e busque cursos de
qualificação profissional.
“Quem estiver preparado tem
mais chances de conseguir o
emprego, por isso temos
incentivado a vinda de
empresas prestadoras de
serviços no setor educacional,
como o Senac, por

exemplo”.O secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Álvaro Staut Neto, comentou
que as conversas com o
Grupo Pão de Açúcar foram
aceleradas e que os números
de Pindamonhangaba
facilitaram a vinda do Extra.
“O município apresenta
ótimos resultados e a
Prefeitura atua para
favorecer a vinda de novas
empresas, bem como
fortalecer as existentes”.Staut
Neto lembrou que o
Hipermercado Extra deverá
funcionar em maio de 2013 e
que os currículos devem ser
feitos no PAT (Posto de Apoio
ao Trabalhador).Sobre o
Extra O Extra está presente
em grande parte dos estados
brasileiros e oferece tudo que
a família precisa, por meio dos
seus diversos formatos de
loja. Desde um sortimento
completo de alimentos, até as
maiores novidades de
tecnologia, itens para casa e
moda básica com estilo,
garantindo sempre o melhor
preço do mercado. Em 1989,
foi inaugurado em Campo
Grande o primeiro
hipermercado Extra - no
mesmo local onde antes
operava uma loja da antiga
marca Jumbo. De lá para cá,
muitas lojas foram
inauguradas e algumas
inovações foram incorporadas
à marca e ao varejo brasileiro,
como por exemplo em1997 o
Extra Hiper João Dias, em
São Paulo,
 que passa a funcionar 24

horas por dia, sendo o 1º
hipermercado do Brasil a ter
este horário de
funcionamento.O Extra atua
nos segmentos de
h i p e r m e r c a d o s ,
s u p e r m e r c a d o s ,
minimercados, além do
segmento de  ecommerce
com o Extra.com.br, postos de
combustível e drogarias. Hoje
a rede possui mais de 600
lojas, postos e drogarias
espalhados pelos Estados de
Alagoas, Ceará, Distrito
Federal, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro,
São Paulo, Sergipe e
Tocantins. A bandeira
emprega cerca de 40 mil
pessoas em todo Brasil,
somente com empregos
diretos.  Recentemente a
marca lançou a campanha
i n s t i t u c i o n a l
“Por Uma Vida Mais Família”
em que resignifica o propósito
das suas ofertas, promoções
e de todo sortimento de
produtos, convidando seus
clientes a transformarem tudo
isso em momentos prazerosos
com suas famílias.
 A campanha que comunica o
novo posicionamento da
marca tem como estrelas
famílias de verdade e que são
clientes dos diversos formatos
da marca.
Cerca de 90 pessoas, de 20
famílias bem brasileiras,
estampam bons momentos em
família em toda a
comunicação.

Pinda vai ganhar
hipermercado Extra

No ultimo sábado, 15,
representantes do NJE
estiveram na Praça Dom
Epaminondas demonstrando à
população a quantidade de
tributos inseridos no preço
final de diversos produtosO
Núcleo de Jovens
Empreendedores da regional
do CIESP - Taubaté realizou
o Feirão do Imposto no último
sábado, dia 15 de setembro,
na praça Dom Epaminondas,
região que concentra grande
número de estabelecimentos
comerciais na cidade. O
evento teve como principal
objetivo conscientizar os
consumidores sobre o volume
de impostos inseridos em
serviços e produtos no Brasil,
convidando-os a fiscalizar o

uso desses recursos.Uma
exposição, com produtos de
consumo diário como arroz,
feijão, macarrão, entre outros
itens, mostrou a quem passava
pela praça a diferença entre
seus valores de mercado e
seus valores sem a aplicação
dos impostos.
 Três mil panfletos
informativos foram
distribuídos durante a ação.
Escolas de Taubaté também
receberam o material, que
será utilizado pelos
professores em aulas de
cidadania e matemática. Além
das informações, também foi
disponibilizado durante o
evento um abaixo assinado
pedindo a redução e
simplificação da tributação no

país. Mais de 400 pessoas
deixaram suas assinaturas
apoiando a reivindicação. O
evento teve cobertura da Tv
Band Vale.
O Feirão do Imposto foi
realizado simultaneamente em
mais de 200 cidades de 15
estados do país, em um
esforço conjunto da
Confederação Nacional de
Jovens Empresários e
Núcleos de Jovens
Empreendedores.Até 20 de
agosto os impostômetro,
instalado no centro de São
Paulo para acompanhar a
arrecadação, registrou  967
bilhões de reais.
A previsão é que os impostos
ultrapassem um trilhão de
reais até o final do ano. 

Núcleo de Jovens
Empreendedores de
Taubaté realiza mais

uma edição do Feirão do
Imposto

Será aberta no próximo dia
27, quinta-feira, a exposição
“O Egito ao longo do Nilo”,
com cerca de 150 fotos
produzidas pela holandesa
Marianne Lemmen em duas
viagens que realizou àquele
país. Além de detalhes dos
conhecidos monumentos da
Antiguidade egípcia, como
as pirâmides de Gizé e de
Sakara, o templo de Luxor
e as tumbas do Vale dos
Reis, Marianne focaliza a
vida cotidiana do povo
egípcio, que depende quase
totalmente do rio. A fotógrafa

percorreu o Nilo desde
Assuã, quase na fronteira
com o Sudão, onde o rio
penetra em território egípcio,
até o porto de Alexandria, no
delta onde o rio desagua no
Mar Mediterrâneo.Esta é a
terceira exposição que
Marianne Lemmen traz a
T a u b a t é .
Ela já mostrou no mesmo
Centro Cultural suas visões
de Cuba e da Holanda,
quando suas fotos foram
vistas por cerca de mil
visitantes em cada evento.
Desta vez a expectativa de

público é ainda maior, já que
a exposição estará aberta até
o final de outubro, e o Egito
desperta grande fascínio nos
brasileiros, seja os que
gostam de História, como os
interessados em Religião e
nas Artes em geral.A mostra
será aberta no dia 27 às
19:30 horas, e terá entrada
f r a n c a .
Pela primeira vez, as fotos
poderão ser adquiridas a
preço simbólico, e toda a
renda será doada ao Lar de
Idosos São Francisco, de
Taubaté.

Taubaté recebe mostra
de fotos sobre o Egito

Um dos grandes incentivos
à geração de emprego em
Taubaté é a iniciativa do
PAT (Posto de Atendimento
ao Trabalhador), um
projeto da Prefeitura em
parceria com a Secretaria
do Emprego e Relações do
Trabalho do estado de São
Paulo.O programa tem por
objetivo criar um espaço de
aproximação entre os
profissionais e
e m p r e g a d o r e s ,
d i s p o n i b i l i z a n d o
oportunidades, através de
serviços oferecidos pela
p r e f e i t u r a
gratuitamente.Para o
profissional, basta fazer a
inscrição no “cadastro perfil

profissional” do PAT
apresentando os
documentos necessários, e,
no caso do empregador,
através do “cadastro para
v a g a s ” .
O programa se encarrega do
agendamento de entrevistas
e do oferecimento de salas
para a realização de
processos seletivos, quando
necessário.O atendimento
no PAT acontece de
segunda a sexta-feira das 8
às 17h, e também oferece
serviços voltados para
seguro desemprego e
carteira de trabalho.Para
mais informações, o PAT fica
no piso superior da
Rodoviária Velha, no

Parque Dr. Barbosa de
O l i v e i r a .
O telefone para contato é o
(12) 3621-3334 ou (12)
3632-3984. Na internet, o
site é o
www.maisemprego.mte.gov.br
e o e-mail
Pat.taubate@emprego.sp.gov.br.Confira
abaixo os documentos
necessários para a inscrição:-
Cadastro para vagas
( e m p r e g a d o r ) :
nº do CNPJ (pessoa
jurídica) ou CPF (pessoa
física), além do perfil da vaga
definido.- Cadastro perfil
profissional (candidatos):
R G ,
 CPF, Carteira de Trabalho
e nº do PIS.

Prefeitura mantém posto
voltado para o

trabalhador taubateano

Entre os dias 24 de
setembro e primeiro de
outubro, a Prefeitura de
Taubaté, através da
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social, irá
promover a Semana do
Idoso 2012. O evento
contará com uma
p r o g r a m a ç ã o
diversificada abordando
diversos pontos da

c i d a d e .
O evento apresentará
desde workshops e
palestras até peças de
teatro, bingo e um passeio
até a cidade de Aparecida
do Norte.As diversas
atividades são voltadas
para o público da chamada
3ª Idade, e acontecerão
em diferentes pontos da
c i d a d e ,
como o Centro de

Convivência “Darcy
Nunes do Nascimento”,
Teatro Metrópole,
Sedes e na Igreja São Luiz
G o n z a g a ,
 no bairro do Jaraguá
Velho, onde acontece a
missa de encerramento do
e v e n t o .
Para mais informações,
o telefone do Projeto
Conviver é o (12) 3621-
6042.

 Prefeitura de Taubaté
promove semana do

idoso na cidade
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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

Por que a fechadura é símbolo de boa sorte

Há registros de esse objeto já era considerado um amuleto poderoso desde a Grécia Antiga.
Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra todo
mal. Além disso, seu formato lembrava a Lua Crescente, símbolo da fertilidade e prosperidade.
Os cristãos europeus, por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de Canterbury (924/
988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso da metalurgia. Segundo a
lenda, Dunstan, teria colocado uma ferradura no próprio demônio e somente a retirou depois
de ouvir a promessa de que ele, o tinhoso, nunca mais se aproximaroa do objeto.

Caniço suíço

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemãos, Karl Elsener abriu uma
fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços
em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e os batiziou
homenageando seus pais, Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais
refinados, Elsener aperfeiçou os canivetes e, assim, surgiram os modelos com ferramentas
abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, serrote, alicate, abre garrafas, palito de
dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares
americanas. Atualmente, a linha para oficiais tem 100 diferentes combinações.

Humor

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas
Animado por cariocas.

Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente à bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa.

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?
Mensagens
Jamais haverá ano novo, se continuar a copiar os erros dos anos velhos.

Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar.

Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação.

Imagine todo povo vivendo em paz. Você irá dizer que eu sou um sonhador, mas eu não
sou o único. Espero que você um dia junte-se a nós e o mundo será um só.

Se não podemos compreender o mínimo de uma flor ou de um inseto, como poderemos
compreender o máximo do Universo?

Procure compreender o que dizem os artistas nas suas obras primas, os mestres sérios. Aí
está Deus.

Para compreendermos o valor da âncora, necessitamos enfrentar uma tempestade.

Para compreender as pessoas devo tentar escutar o que elas não estão dizendo o que elas
talvez nunca venham a dizer.

Os homens só podem compreender um livro profundo depois de terem vivido, pelo
menos, uma parte daquilo que ele contém.

O homem que compreendeu o outro está em condições de dominá-lo.

O esforço dos filósofos tende a compreender o que os contemporâneos se contentam em
viver.
Nunca nos compreendemos completamente, mas podemos e poderemos fazer muito
melhor do que compreendermos-nos,
Pensamentos
Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
É triste ter por amizade àquela que se tem por amor.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Em política tudo é permitido, exceto deixar-se surpreender.
As mulheres fazem as malas, mas quem as carrega somos nós.
Sobre o que não se sabe falar, deve-se calar.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Ditados populares são as piadas de alguns e a sabedoria de outros.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmo.
Só amanhece o dia para quem está despertado.
Faça qualquer coisa desde que seja com entusiasmo.
Os sentidos determinam aquilo que iremos ser.
É mais fácil perdoar um inimigo do que a um amigo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.

Miscelânea
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Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios

 12 3672 2257
www.agazetadosmunicipios.com

A polêmica sobre racismo
em obra do autor Monteiro
Lobato ainda não foi
encerrada. Terminou sem
consenso a audiência de
conciliação realizada na noite
de terça-feira, dia 11, no
Supremo Tribunal Federal
 (STF).Representantes do
Ministério da Educação
(MEC), da Advocacia-Geral
da União e da Secretaria de
Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (Seppir)
discutiram, com a mediação
do ministro do STF Luiz Fux,
o mandado de segurança do
Instituto de Advocacia Racial
e Ambiental (Iara) e do
pesquisador de gestão
educacional Antônio Gomes
da Costa Neto contra o
parecer do Conselho
Nacional de Educação
(CNE) que liberou a adoção
do livroCaçadas de
Pedrinho, de Monteiro
Lobato, no Programa
Nacional Biblioteca na
Escola.Para sanar os pontos
críticos do debate foi
marcada outra reunião para
o dia 25 deste mês, no
Ministério da Educação. O
ponto central de discordância
é a nulidade do parecer do
CNE, que determina
que Caçadas de
Pedrinho seja distribuído às
escolas acompanhado de
nota técnica instruindo o
professor a contextualizar a
obra ao momento histórico
em que ela foi escrita.De
acordo com o secretário de

Educação Básica do MEC,
Cesar Callegari, o próximo
passo é aprofundar o debate.
“Primeiro na formação de
professores, segundo nas
orientações que chegam às
escolas por meio das
diretrizes do CNE e do
próprio Ministério da
Educação. E quando forem
compradas novas obras, que
tenham essas explicações
acerca dos contextos
históricos, contextos
regionais”, explicou.Callegari
considera que a medida não
é censura, pois não permitirá
que a obra de Lobato seja
banida das escolas públicas
e privadas do país “e sim de
uma explicação clara do
contexto em que foi
produzida e a sua época”,
argumentou.O ministro do
STF Luiz Fux explicou que
se o MEC e o instituto não
entrarem em acordo, a
questão será julgada pelo
plenário da Suprema Corte.
Caso haja acordo, Fux irá
apenas homologar a
decisão. O advogado do
Iara Humberto Adami
considerou a conciliação uma
“vitória” do movimento.
“Esse grande celeuma foi
criado por um cidadão
brasileiro [o pesquisador
Antônio Gomes da Costa
Neto], que resolveu reclamar
da situação. O avanço se
dará com o detalhamento das
propostas que o Ministério
da Educação vai elaborar em
relação à questão. Há outros

livros, inclusive, que podem
ser objeto de uma revisão,
nesse olhar da sociedade
brasileira que não tinha tanto
problema com a questão
racial”.Segundo Adami, a
mediação conduzida pelo
ministro Fux avançou em
relação ao pedido inicial do
instituto. “Parte para outros
pedidos que estão, inclusive,
fora do mandado de
segurança inicial, como, por
exemplo, a formação de
professores. No universo de
2 milhões de professores,
eles fizeram a capacitação de
69 mil. Eu acho isso muito
pouco, o Estado brasileiro
deve fazer muito mais”,
concluiu o
advogado.Publicado em
1933, Caçadas de
Pedrinho relata uma aventura
da turma do Sítio do Picapau
Amarelo à procura de uma
onça-pintada. Entre os
trechos que justificariam a
conclusão de racismo estão
alguns em que Tia Nastácia
é chamada de negra. Outra
parte diz: “Tia Nastácia,
esquecida dos seus
numerosos reumatismos,
trepou que nem uma macaca
de carvão”.Em relação aos
animais, um exemplo
mencionado é: “Não é à toa
que os macacos se parecem
tanto com os homens. Só
dizem bobagens”.
 Outro é: “Não vai escapar
ninguém — nem Tia
Nastácia, que tem carne
preta”.

Audiência de conciliação
no STF sobre obra de
Lobato não chega a

consenso
Devido ao desenvolvimento
da cidade e política de
atração de empresas
Pindamonhangaba contará
com uma unidade do Spani
Atacadista. Esta será a 7ª
unidade da rede e abrirá 300
novos postos de trabalho;
com investimento de R$ 28
milhões, a inauguração está
prevista para novembro deste
ano. A loja ficará instalada na
Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, nas
proximidades do hotel.O
prefeito João Ribeiro
acrescenta que a cidade está
em pleno desenvolvimento e
a chegada de grandes
empresas garante a
oportunidade de emprego há
muitos profissionais, seja na
área de construção civil,
indústria, prestação de
serviços ou comércio.Na
tarde de quarta-feira (12) o
prefeito João Ribeiro, o
secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro Staut
Neto, o secretário de
Planejamento, Paulo Amadei,
o diretor de Indústria,
Comércio e Serviços, Felipe
César Filho, e o coordenador
da Vigilância Sanitária de
Pindamonhangaba, Rafael
Lamana receberam os
senhores Cleber Gomez,
diretor do Spani, e Paulo
Gomez, engenheiro do
Spani. O encontro ocorreu
no gabinete do prefeito e a
equipe da Prefeitura
conversou com os
empresários sobre o
investimento que chega à
cidade.”Fomos muito bem
recebidos pelos funcionários
da Prefeitura, equipe
acolhedora e estamos felizes.
É gratificante juntar-se a uma
cidade em bonita evolução e
com tantas benfeitorias
a n u n c i a d a s .
 Nosso intuito é fortalecer o
mercado”, comentou o
diretor do Spani.O prefeito
João Ribeiro comentou com
os empresários que a vinda
do empreendimento para a
cidade é algo extremamente
enriquecedor e a Prefeitura
preocupa-se com a
qualificação da mão de obra
para atender as empresas, e
oferece, no final do ano,
capacitação para 60 jovens
por meio de um projeto do
Fundo Social de
Solidariedade.O Grupo

Zaragoza, detentor das
bandeiras Spani Atacadista e
Villarreal Supermercados,
está comemorando a
abertura de sua unidade. A
rede pretende reforçar sua
marca e movimentar a
economia da cidade, além de
gerar dezenas de empregos
diretos. O modelo estrutural
da loja seguirá o mesmo
padrão das demais.O espaço
conta com 40.000 m² de
área útil e a loja terá 4.000
m² de área de venda,
capacitada com 300 vagas de
estacionamento e cozinha
experimental. Serão mais de
10 mil itens comercializados
e 200 ofertas semanais.A
equipe Spani será capacitada
e preparada para atender
com foco principal no
pequeno varejo e no público
transformador, mas com
atendimento especializado,
também, para o consumidor
final. Além do atendimento
local, a rede espera também
atender as cidades vizinhas,
como Campos do Jordão,
Tremembé, Taubaté e
Roseira.O SPANI E A
COMUNIDADEHá oito
anos, desde a inauguração de
sua primeira loja, em
Guaratinguetá, a Rede
Atacadista atua
comprometida com a
economia e a qualidade das
compras de seus clientes,
sem deixar de atender a
comunidade na questão social
e humanitária.Hoje, com lojas
também nas cidades de São
José dos Campos, Mogi das
Cruzes, Atibaia, Resende e
Volta Redonda, desenvolve
periodicamente cursos
beneficentes de qualificação
para o consumidor final e os
profissionais do Food
Service, além de desenvolver
campanhas sociais e
atividades em parceria com
entidades assistenciais onde
a Rede está
inserida.CONTRATAÇÕESPara
preencher as 300 vagas de
trabalho, o Spani Atacadista
conta com o apoio do
Sincomércio (Sindicato do
Comércio Varejista) e o PAT
(Posto de Atendimento ao
Trabalhador) de
P i n d a m o n h a n g a b a .
Os profissionais contarão
com treinamentos frequentes
de especialização e
desenvolvimento pessoal e
profissional.SOBRE O

GRUPO ZARAGOZAO
Grupo Zaragoza surgiu em
2003. É detentor das
bandeiras Spani Atacadista e
Villarreal Supermercados e
conta com onze lojas, sendo
cinco da bandeira varejista,
instaladas nas cidades do
interior paulista, em São José
dos Campos com duas lojas,
Jacareí, Taubaté e Cruzeiro.A
bandeira Spani Atacadista
está presente nas cidades de
São José dos Campos,
Guaratinguetá, Mogi das
Cruzes e Atibaia, todas no
interior do Estado de São
Paulo. O público sul
fluminense também conta
com duas unidades nas
cidades de Resende e Volta
Redonda.Nesse ano, a Rede
Atacadista conquistou
importantes colocações no
ranking ABAD/NIELSEN,
com base em 2011. Entre os
destaques está a 5ª posição
como Atacadista Nacional de
Autosserviço e em
Distribuição e entrega no
estado de São Paulo; o 8º
lugar como Maior
Empregador Nacional do
Segmento e a 10ª colocação
no quesito Atacadista
Nacional Entre Todos os
Segmentos.Desde 2009, o
Grupo conta com um
Moderno Centro de
Distribuição com 42.000 m²,
construídos em uma área de
160.000 m², localizado na
rodovia Pres. Dutra, em
Taubaté, para dar o suporte
logístico e administrativo a
todas as lojas da rede, bem
como aos clientes varejistas
atendidos pelo sistema
Express de vendas externas
d i r e t a s .
Atualmente o grupo possui
2.673 funcionários,
beneficiados com políticas
internas de Recursos
Humanos, que refletem na
capacitação e especialização
de cada
profissional.Sabendo da
responsabilidade com a
comunidade onde estão
inseridas, as lojas do Grupo
Zaragoza desenvolvem ações
de responsabilidade social e
de sustentabilidade durante
todo o ano,
 para beneficiar as entidades
assistenciais dos municípios.
Em 2012,
o Grupo Zaragoza terá um
faturamento superior a R$1
bilhão.

Desenvolvimento de
Pinda atrai Spani

Atacadista

A Prefeitura de
Pindamonhangaba e o
Governo do Estado, por
meio da CDHU (Companhia
de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano), vão
construir mais 94
apartamentos no loteamento
Azeredo, no distrito de
Moreira César.O secretário
de Habitação, Maurício
Marcondes, disse que “cada
apartamento terá 52 m² de
área construída, além de área
mista – totalizando 67 m².
Além disso, os moradores
contarão com vaga em
garagem, play-ground, área
verde e outros benefícios. No

total, serão 6.739 m² de área
construída”.O prefeito João
Ribeiro, que assinou o
protocolo de intenções em
São Paulo, afirmou que este
é mais um importante passo
para o setor habitacional de
Pindamonhangaba. “Temos
trabalhado para garantir
moradia e qualidade de vida
a nossa população.
Entregamos 1.454 moradias
nos últimos anos e vamos
continuar nosso empenho
para as famílias da
cidade”.João Ribeiro
lembrou que, além da
entrega das casas, é
importante a Prefeitura atuar

no desenvolvimento da
infraestrutura do local com
galerias e iluminação pública,
além de escolas, centros
c o m u n i t á r i o s ,
creches e unidades de saúde.
Os novos blocos com os 94
apartamentos ficarão na rua
Manuel Bueno de Carvalho
com Silvino Lourenço de
F a r i a ,
próximos aos 112 já
entregues no local. As obras
começam no início de
novembro deste ano.
Mais informações na
secretaria de Habitação,
pelos telefones 3644-5231
ou 5230.

Pindamonhangaba
vai construir mais 94

apartamentos populares

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, deu início
na segunda-feira, 17 de
setembro, ao processo de
renovação do Termo de
Permissão de Uso de
imóveis pertencentes à
Prefeitura.Os primeiros
moradores beneficiados com
a medida foram os das 28
casas do conjunto construído
na Avenida Isauro Moreira,
defronte ao Sest/Senat, nas
imediações da Chácara
Silvestre.O documento de
renovação foi entregue
pessoalmente por Peixoto,
que visitou os moradores
logo pela manhã. “Trata-se
de uma importante garantia,
já que esses imóveis ainda
serão regularizados junto ao
Cartório de Imóveis e, até
que isso aconteça, os
moradores continuarão

tendo o direito de ocupar
essas casas”, frisou
Peixoto.Segundo dados do
Departamento de Habitação
da Prefeitura de Taubaté,
existem hoje cerca de 4.500
imóveis pertencentes à
administração municipal e que
estão ocupados por
moradores de baixa renda. O
Departamento informou,
ainda, que até o final deste
ano, todos os imóveis terão
seus termos de permissão de
uso renovados.Todos os
termos foram renovados em
nome da mulher, seguindo o
que determina a lei 11.977/
2 0 0 9 .
 Os imóveis não poderão ser
vendidos, alugados, cedidos,
transferidos ou trocados
enquanto durar a permissão
de uso.Somente após a
regularização fundiária, a

Prefeitura concederá o título
de legitimação de posse,
com o qual os moradores
poderão fazer o devido
registro no Cartório de
Registro de Imóveis da
c i d a d e . ” E s t a m o s
promovendo a regularização
de diversos loteamentos de
Taubaté e, com isso,
queremos dar tranquilidade
aos seus moradores que
poderão, finalmente, obter o
título de propriedade dos
seus imóveis”, concluiu
P e i x o t o .
As casas do conjunto Sest/
Senat foram entregues por
Peixoto em março do ano
p a s s a d o .
 Com cerca de 42 metros
q u a d r a d o s ,
 elas são compostas de dois
quartos, sala, cozinha e
banheiro.

Peixoto renova
permissões de uso de

imóveis da Prefeitura de
Taubaté

Neste fim de semana, o
Cineclube Araucária traz ao
Espaço Cultural Dr. Além
mais três filmes, sendo dois
com a temática da dança
(Retratos da Vida, o Último
Dançarino de Mao) e mais
um sucesso infantil
( M a d a g a s c a r ) . A
programação começa na
sexta-feira (21/09), com o
filme “Retratos da Vida” 
(França - 1981), que traz a
histórias de quatro famílias
vindas da França, Alemanha,
Rússia e Estados Unidos em
um encontro histórico, em
meio ao cenário da Segunda
Guerra Mundial. Em meio a
essa realidade drama e dança
irão dar o ritmo desse enredo
que tem a direção de Claude
Lelouch e elenco formado
por James Caan, Robert
Houssein, Gerardine Chaplin,
Nicole Garcia, Fanny Ardant.
 ”Retratos da Vida” será
exibido ás 19h 30, com
duração de 168 minutos e
classificação 14 anos.O
sábado traz o filme “Último
Dançarino de Mao”
(Austrália - 2011), baseado
na obra autobiográfica de Li

Cunxin “Adeus, China”, que
traz a história de um garoto
filho de um casal com 11
filhos numa aldeia da China,
que através do seu talento
chega a Academia de
Madame Mao, no final da
década de 70 e ganha
destaque a ponto de ser
convidado a integrar elenco
de uma academia americana,
porém sua ida ao Ocidente
irá transformar sua vida
profissional e pessoal. O filme
tem a direção de Bruce
Beresford e com elenco
formado por Chi Cao, Bruce
Greenwood, Kyle
MacLachlan,  Suzie Stern.
“Último Dançarino de Mao”
será exibido ás 19h 30, com
duração de 117 minutos e
classificação 14 anos.Já o
domingo traz o sucesso dos
Estúdios DreamWorks
“Madagascar” que conta a
primeira aventura do amigos
Alex (leão), Marty (zebra),
Glória (hipopótamo) e
Melman (girafa), quatro
atrações do zoológico de
Nova Iorque que
desconhecem a vida
selvagem. Porém Marty

resolve ir em busca das suas
origens selvagens, levando os
seus amigos a embarcarem
nessa busca que irá causar
um transtorno na Big Apple
e levando-os para África,
porém a viagem é desviada e
eles acabam chegando em
Madagascar, aonde terão
que sobreviver na selva de
verdade. O filme tem direção
de Eric Darnell e Tom
McGarth e no Brasil conta
com a dublagem de Alex
Moreno, Heloísa Perrisé,
 Felipe Grinnan, Ricardo
Juarez, Guilherme Briggs e
Paulo Vignolo.
“Madagascar” será exibido
às 15h, com duração de 87
minutos e classificação
LIVRE.O Cineclube
Araucária acontece no
Espaço Cultural Dr. Além
(Av. Dr. Januário Miráglia,
1582 - Abernéssia), com
entrada franca.
Os ingressos estarão
disponíveis no dia de cada
s e s s ã o ,
a partir das 14h, na bilheteria
do local.
Informações pelo telefone
(12) 3664-3524.

Campos do Jordão:
Araucária traz mais um
fim de semana de filmes


