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O Sebrae-SP promove a 
partir da próxima semana 
uma programação especial 
em Ubatuba na Tenda do 
Empreendedor. O Sebrae 
Móvel estará na cidade entre 
os dias 1º e 4 de abril das 
9h às 17h na Praça Nóbrega 
(em frente a Fundart, no 
Centro), e a série de palestras 
gratuitas começa no dia 
5.Na van do Sebrae Móvel, 
que f icará instalada na 
Praça Nóbrega (em frente 
à  Fundar t ) ,  no Centro, 
analistas farão atendimentos 
individuais a empresários e 
interessados em se tornarem 
empreendedores sobre temas 
ligados à gestão de negócios, 
como abertura de empresas, 
formalização, administração, 
marketing, finanças e jurídico. 
Estarão presentes também 
representantes da Prefeitura e 

Associação dos Contabilistas.
No dia 5, será realizada a 
palestra “Empreendedor 
Ind iv idua l :  D i r e i t o s  e 
Deveres”. A programação da 
semana seguinte terá palestras 
com os temas “Pesquisa e 
Análise de Mercado” (dia 11) 
e “Autônomo e Contrato de 
Prestação de Serviços” (dia 
15). A última palestra do mês 
será no dia 15, abordando 
o  t ema  “Comun icação 
Eficaz no Atendimento”. 
Todas as atividades serão no 
auditório do Ubatuba Palace. 
O local também receberá 
consultorias coletivas sobre 
controles financeiros (dia 
18) e recrutamento e seleção 
(d ia  24) .Para le lamente 
à programação, o Sebrae-
SP realizada em Ubatuba 
entre os dias 15 e 20 de 
abril o seminário Empretec, 

voltado para empresários 
que buscam aprimoramento 
de suas  carac ter ís t icas 
empreendedoras Agenda do 
Sebrae-SP em Ubatuba Veja 
a programação: Palestras 
Dia 5/4 - 19h às 21h. Tema: 
Empreendedor Individual 
Dia 8/4 - 19h às 21h. Tema: 
Pesquisa e Análise de Mercado 
Dia 11/4 - 19h às 21h. Tema: 
Autônomo de Contrato de 
Prestação de Serviços  Dia 
15/4 - 19h às 21h. Tema: 
Comunicação Eficaz no 
AtendimentoConsultorias 
Coletivas Dia 18/4 - 19h 
às 21h. Tema: Controles 
Financeiros Dia 24/4 - 19h 
às 21h. Tema: Recrutamento e 
Seleção Local: Ubatuba Palace 
(Rua Cel Domiciano, 500, 
Centro).  Mais informações e 
inscrições pelos telefones (12) 
3834-1445 e 0800 570 0800.

Ubatuba recebe 
Sebrae Móvel e 

palestras sobre gestão 
de negócios

A c o n t e c e ,  n o  Ta u b a t é 
Shopping entre os dias 2 e 
28 de abril, a 4ª edição da 
Feira do Livro. O estande 
de 180m² montado na praça 
de eventos espera receber 
aproximadamente mil pessoas 
por dia, atraídas por descontos 
de até 70% e lançamentos da 
literatura.A feira é organizada 

pela Distribuidora Bom Senso 
e esta edição será focada no 
universo infantil.”Na terra 
de Monteiro Lobato não há 
como não privilegiar esse 
público. Traremos coleções 
inteiras do criador do Sítio 
d o  P i c a - p a u  A m a r e l o , 
além de opções para vários 
períodos de desenvolvimento 

do leitor, desde livros de 
pano para bebês até volumes 
juvenis”, conta o diretor, 
Alberto Sena.O estande ficará 
aberto no mesmo horário 
de funcionamento da praça 
de alimentação, de segunda 
à sábado, das 11h às 23h, e 
domingos, das 12h às 22h. A 
entrada é franca. 

Shopping de Taubaté 
recebe Feira do livro

As contas do governo 
central (União, Previdência 
Social e Banco Central) 
registraram um déficit 
primário (receitas menos 
despesas sem a inclusão de 
juros), de R$ 6,41 bilhões 
em fevereiro deste ano, 
informou a Secretaria do 
Tesouro Nacional nesta 
terça-feira (27).Trata-se 
do pior resultado, para 
meses de fevereiro, desde 
o início da série histórica 
da instituição, em 1997. 
Na  comparação  com 
fevereiro do ano passado, 
quando foi registrado um 
superávit  primário de 
R$ 5,38 bilhões, houve 
uma forte reversão. Até o 
momento, o pior resultado 
para meses de fevereiro 
havia s ido registrado 
em 2010 (déficit de R$ 
1,18 bilhão).De acordo 
com números oficiais, o 
resultado também foi o pior, 
para todos os meses, desde 
setembro de 2009, quando 
foi contabilizado um déficit 
primário de R$ 7,81 bilhões 
nas contas do governo. O 
resultado acontece após o 
governo ter registrado, no 
primeiro mês deste ano, 
recorde de superávit para 
meses de janeiro. Naquele 
mês, o superávit nas contas 
do governo somou R$ 
26,19 bilhões.”No último 
decêndio [dez dias] de 
janeiro, arrecadamos R$ 
27,5 bilhões em IR e IPI. 
Metade disso foi repassado 
aos estados e municípios 
somente em fevereiro, 
impactando o resultado do 
mês. Além disso, houve 
uma queda de 7,69% na 
arrecadação de fevereiro 
[contra igual mês de 2012]. 
Não localizo aceleração de 
despesas no mês passado. 
O resul tado pr imário 
de fevereiro é atípico. 
Não é uma tendência”, 
declarou o secretário do 

Tesouro Nacional, Arno 
Augustin. Ele acrescentou 
que, no decorrer deste 
ano, as receitas vão se 
recuperar, refletindo um 
ritmo maior de expansão 
da economia brasileira.
Primeiro bimestre e meta 
anualNo primeiro bimestre 
deste ano, ainda segundo 
números  do  Tesouro 
Nacional, as contas do 
governo registraram um 
superávit primário de R$ 
19,77 bilhões – o que 
representa uma queda de 
24,5% frente ao mesmo 
período do ano passado 
(R$ 26,2 bilhões). Também 
representa o atingimento 
de 18,3% da meta fiscal 
“cheia” definida para este 
ano – que é de R$ 108,1 
bilhões.A meta de superávit 
primário, entretanto, faz 
par te  da meta global 
para todo o setor público 
consolidado, que inclui 
também as contas dos 
estados, municípios e 
empresas estatais. Para 
todo este ano, a meta 
global do setor público é 
de R$ 155,9 bilhões. Caso 
os estados, municípios e 
estatais não cumpram sua 
parte da meta, o resultado 
deverá ser compensado 
pelo governo federal.Mas o 
resultado pode ser ajudado 
pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias deste ano, 
já aprovada pelo Congresso 
Nacional, que determina 
que o Tesouro poderá 
abater até R$ 45,2 bilhões 
da meta de todo o setor 
público neste ano por conta 
de gastos do Programa de 
Aceleração de Crescimento 
(PAC) – reduzindo a meta 
do superávit primário 
para cerca de R$ 110 
bilhões.Recentemente, o 
ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, informou que o 
governo pretende enviar ao 
Legislativo proposta para 

abater também mais R$ 20 
bilhões em desonerações 
de impostos previstos para 
2013.Caso esta nova lei 
também seja aprovada pelo 
Congresso, a autorização 
para abatimento, na meta de 
todo o setor público, subirá 
para até R$ 65,2 bilhões. O 
superávit primário do setor 
público, no fim das contas, 
poderia cair a cerca de R$ 
90 bilhões em 2013.”O 
governo vai definir a sua 
política [para o superávit 
primário] quando sair o 
decreto de programação 
[do orçamento de 2013, que 
contém os cortes na peça 
orçamentária]. Ainda não 
tivemos a publicação do 
orçamento e, na sequência, 
o decreto de programação 
sai. Neste momento, vamos 
definir qual será a nossa 
política para 2013”, afirmou 
Augustin,  do Tesouro 
N a c i o n a l .  R e c e i t a s , 
despesas e investimentos 
De acordo com dados do 
governo federal, as receitas 
totais subiram 7,4% no 
primeiro bimestre deste 
ano,  para  R$ 193,45 
bilhões. O crescimento 
das receitas foi de R$ 13,25 
bilhões no período. Ao 
mesmo tempo, as despesas 
totais cresceram 13,9% em 
janeiro e fevereiro deste 
ano, para R$ 136,91 bilhões. 
Neste caso, a elevação foi 
de R$ 16,73 bilhões. Já no 
caso dos investimentos, 
as despesas somaram R$ 
12,3 bilhões no primeiro 
bimestre,  informou o 
Tesouro Nacional, valor 
que representa um aumento 
de 28,7% frente a igual 
período de 2012 (R$ 9,6 
bilhões). No caso das 
despesas do PAC, que 
somaram R$ 7,6 bilhões nos 
dois primeiros meses deste 
ano, houve alta de 73,5% 
sobre igual período do ano 
passado (R$ 4,4 bilhões), 

Contas do governo têm 
pior mês de fevereiro 

da história

D e  a c o r d o  c o m  u m 
levantamento realizado 
pela prefeitura, 9.500 
crianças são atendidas em 
Taubaté, e existe uma fila 
de espera de 2.860 vagas 
em creches e berçários da 
rede. Em uma unidade no  
Jardim Jaraguá, que atende 
alunos de 4 meses a 5 anos 
de idade, são cerca de 400 
na expectativa de conseguir 
a matrícula.O problema 
não deve ser resolvido 

rapidamente – para suprir 
toda essa demanda, a única 
promessa da prefeitura é 
abrir aproximadamente 
200 vagas nesse semestre, 
em unidades do Distrito 
de Quiririm e nos bairros 
Marlene Miranda e Monção, 
que não atende nem 10% do 
necessário.Em longo prazo, 
a ideia é abrir dez novas 
unidades para crianças de 
até cinco anos de idade, 
entretanto não há um prazo 

para que isso aconteça. 
“E para isto, essa nova 
administração já assumiu 
uma tarefa de buscar 
parcerias, uma delas é junto 
ao governo estadual, em 
processo ainda licitatório, 
levantamento de terrenos.  
Ainda está sendo feito um 
trabalho para a organização 
desses dados”, explicou 
M a r t a  C a s t r o  S i l v a , 
coordenadora de educação 
infantil da prefeitura.

Taubaté tem quase 3 mil 
crianças na fila de espera 

por vagas em creches

Ent re  os  d ias  05  de 
a b r i l  e  1 9  d e  m a i o 
acontece, nos restaurante 
associados  ao  Grupo 
Cozinha da Montanha, 
ma i s  uma  ed ição  da 
Temporada Gastronômica 
de  PinhãoDurante  os  
4 5  d i a s ,  a  s e m e n t e 
da árvore símbolo de 
Campos do Jordão torna-
se  o  ingrediente  que 
servirá de base ou dará o 
toque especial aos pratos 
elaborados pelos chefs de 

cozinha, que a cada edição 
buscam aperfeiçoar suas 
técnicas e trazer novas 
receitas, num constante 
desafio de superação.
Além de saborear um 
delicioso prato, os clientes 
que  harmoniza rem o 
prato com cerveja Baden 
Baden, ganham o livro  
“O Sabor da Montanha”, 
editado pelo Grupo Cozinha 
da Montanha, em 2011.A 
Temporada Gastronômica é 
uma realização da Cozinha 

da Montanha que vem 
promovendo a culinária 
local através deste festival 
de sabores, valorizando 
os sabores e ingredientes 
de Campos do Jordão e 
região, como a cerveja 
artesanal (Verão), pinhão 
( O u t o n o ) ,  c h o c o l a t e 
e  f o u n d e  ( I n v e r n o ) , 
t r u t a  ( P r i m a v e r a ) ,  
f r u t a s  v e r m e l h a s  e 
castanhas portuguesas 
da Mantiqueira (Final do 
Ano).

Outono em Campos do 
Jordão tem sabor de 

pinhão

Fundo social de Tremembé 
realiza campanha do

agasalho 2013

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através do Fun-
do Social de Solidariedade, 
realiza entre os dias 20/03 
e 15/05/13 a Campanha 
do Agasalho 2013. Com 
o slogan "ROUPA BOA. 
A GENTE DOA",  espe-
ra-se arrecadar o maior 
número de peças de rou-
pas, agasalhos e cober-
tores em bom estado de 
conservação. Além da 
arrecadação nos bairros 

a população pode partici-
par levando os agasalhos 
ou cobertores em um dos 
vários postos de coleta es-
palhados por toda a cida-
de. (Prefeitura Municipal, 
Supermercado Leal 
do Vale, Galeria Ma 
& Te, Restaurante Sa-
bor da Terra, Basílica 
do Senhor Bom Jesus, 
Paróquia São José, Fundo 
Social, Sabesp, Lotérica 
Porto da Sorte (Flor do 
Vale), Ruth Calçados) Para 

ser parceiro da Campanha 
do Agasalho o interes-
sado deve ir à Secretaria 
do Fundo Social ou ligar 
para 3674-3910. A  Pre-
sidente do Fundo Social, 
Andréa Vaqueli agradece 
a colaboração de todos e 
ressalta a importância da 
participação da popula-
ção Tremembeense nessa 
grande corrente de solida-
riedade e convida a todos 
que puderem colaborar 
com a Campanha 2013.

UNITAU NA PRAÇA 
ACONTECERÁ EM 

ABRIL NA PRAÇA DA 
ESTAÇÃO EM
TREMEMBÉ

O evento contará com di-
versos projetos e ações de 
extensão, como o Show 
da Física e o Museu do 
Corpo Humano. A Pre-
feitura Municipal da Es-
tância Turística de Tre-
membé em parceria com 
a Universidade de Taubaté 
(UNITAU) realizarão no 
dia 10 de abril, das 8h30 
ao meio-dia, o segundo 
"UNITAU na Praça" do 
ano - o evento será reali-
zado na Praça da Estação, 
no centro de Tremembé. 
Na ação, serão oferecidas, 
gratuitamente, atividades 
assistenciais para a co-
munidade.  As atividades 
desenvolvidas pelos do-
centes têm como objetivo 
reunir ensino, extensão e 
pesquisa, assegurando a 
relação entre a Instituição 
e a comunidade. Por in-

termédio dessa aproxima-
ção, a UNITAU promove 
ações nas áreas de lazer e 
cultura, além de assistên-
cia médica e educacional. 
O evento contará com a 
presença dos participan-
tes de diversos projetos e 
ações de extensão, como o 
Show da Física e o Museu 
do Corpo Humano. Será 
oferecida também assis-
tência na área da saúde, 
com prevenção na saú-
de bucal (Odontomóvel), 
medição e avaliação da 
pressão arterial e verifi-
cação da glicemia capilar, 
avaliação física e nutri-
cional, além de atividades 
voltadas para o incentivo 
ao combate à dengue e 
a presença do "Hospital 
do Ursinho", que congre-
ga saúde e educação. O 
UNITAU na Praça conta-

rá ainda com a presença 
de docentes e professores 
do Centro de Estudos Apí-
cola, e haverá a apresen-
tação de Plantas Medici-
nais. Outra novidade do 
UNITAU na Praça será a 
realização de uma pesqui-
sa junto ao público, para 
conhecer as demandas dos 
frequentadores da ação. 
Alunos do curso de Enfer-
magem entrevistaram os 
presentes, para tentar ma-
pear o perfil dos visitantes 
do evento e, assim, traba-
lhar para sua melhoria. 
"O UNITAU na Praça 
permite que os docentes e 
alunos possam aplicar os 
conhecimentos aprendi-
dos. Com a ação, a comu-
nidade também tem acesso 
a diversos serviços", disse 
o coordenador do projeto, 
Prof. Ms. Edésio Santos.

Prefeitura de Tremembé re-
aliza plantio de árvores no 

bairro Flor do Vale

A Prefeitura da Estância 
Turística de Tremembé 
representada pela Secreta-
ria de Agricultura e Meio 
Ambiente realizou o plan-
tio de 40 árvores de espé-
cies nativas no dia 22 de 
março de 2013, no cantei-
ro central da Avenida dos 
Ipês, no Bairro Flor do 
Vale, em comemoração ao 
Dia da Água. Esse plantio 
ocorreu também em fun-
ção de uma compensação 
ambiental elaborada pela 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente com mu-
das provenientes de doa-
ção de munícipes que por 
alguma necessidade preci-
saram realizar o corte de 

árvores em sua residência. 
As mudas possuem 1,5 
metros de altura e foram 
rigorosamente escolhidas 
de modo a não trazer pro-
blemas futuros, indicadas 
para arborização urbana. 
Essa é sem dúvida a ques-
tão mais importante do 
plantio de árvores em am-
bientes urbanos. As árvo-
res atenuam o calor do sol, 
absorvem ruídos, renovam 
o oxigênio do ar, filtram 
as partículas sólidas em 
suspensão provenientes 
de agentes poluidores, 
contribuem para reduzir 
o efeito das enchentes, 
além de atrair pássaros. As 
árvores melhoram o con-

forto térmico também por 
promoverem a elevação 
da umidade do ar graças 
à transpiração de suas fo-
lhas. Em relação à questão 
das enchentes, as árvores 
diminuem e retardam o es-
coamento superficial das 
águas em direção às baixa-
das, além de permitirem a 
infiltração da água no solo 
abastecendo os lençóis 
freáticos. Para a SAMA, 
uma das dificuldades en-
frentadas pela arborização 
urbana é o vandalismo fei-
to por uma pequena parte 
da população que depre-
dam as mudas e retiram ou 
destroem o protetor que é 
colocado junto às mesmas.

O Sesc Taubaté oferece, nos 
dias 14 e 28 de abril, uma 
demonstração do cultivo 
de plantas carnívoras, com 
o biólogo André Costa, 
às 10h.Nesta vivência 
ambiental, o público terá a 
oportunidade de conhecer 
aspec tos  da  b io logia 
e  compor tamento  de 
várias espécies de plantas 
carnívoras,  seu modo 

de vida e as diferentes 
armadilhas para captura 
de presas. Será permitido 
o manuseio das plantas.As 
inscrições devem ser feitas 
gratuitamente na Central 
de Atendimento. Vagas 
limitadas.A atividade faz 
parte do programa Educação 
para a Sustentabilidade, 
que tem como missão 
estimular e orientar ações 

educa t iva s ,  vo l t adas 
a diferentes públicos, 
visando à compreensão 
das inter-relações entre 
ambiente e sociedade e suas 
implicações na realidade,  
c o m  a  i n t e n ç ã o  d e 
identificar modos de vida 
sustentáveis .  Plantas 
Carnívoras Com o biólogo 
André Costa Dias 14 e 28,  
às 10h.

Demonstração de 
plantas carnívoras no 

SESC
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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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
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 Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.
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MISCELÂNEA

A Prefeitura de Paraibuna, 
e m  p a r c e i r a  c o m  a 
Associação Comercial de 
Paraibuna e o Escritório 
Regiona l  do  Sebrae-
SP em São José  dos 
Campos, realizará a 1ª 
Semana do Empreendedor 
Pa ra ibunense ,  de  01 
a 04 de abril, no Largo 
do Mercado.O objetivo 
é  esc la recer  dúvidas 
e fornecer informações 
sobre como formalizar 
uma empresa e aperfeiçoar 
a gestão de um negócio 
existente. O evento contará 
com o atendimento do 
Sebrae Móvel, veículo 
customizado que funciona 
c o m o  u m  e s c r i t ó r i o 
i t inerante ,  que conta 
com ar-condicionado, 
computadores e acesso à 
internet sem fio. A orientação 
aos empreendedores é feita 

por meio de atendimentos 
individuais gratuitos. No 
local, analistas do Sebrae-
SP vão orientar o público 
sobre temas que vão desde 
o planejamento do negócio, 
como preparar melhor o 
fluxo de caixa e até formas 
de divulgação da empresa.
Em paralelo,  também 
acontece o Sebrae Visita, 
no qual consultores do 
Sebrae-SP estabelecem 
contato com os empresários 
no ambiente da empresa. 
A proposta é apresentar 
soluções e ferramentas de 
apoio à gestão, conforme 
a necessidade específica 
da empresa visitada.O 
Governo Municipal estará 
presente disponibilizando 
o atendimento do setor de 
Tributos, Diretoria de Saúde 
(Vigilância Sanitária), 
Turismo e Banco do Povo. 

A ideia é esclarecer os 
questionamentos sobre 
os caminhos necessários 
para a formalização de 
uma micro ou pequena 
empresa, além de levar ao 
conhecimento as linhas 
de crédito facilitadas para 
quem quiser empreender 
e esclarecer sobre como 
produzir e comercializar 
p r o d u t o s  e  s e r v i ç o s 
submetidos à vigilância 
sanitária.Por intermédio 
da Associação Comercial, 
h a v e r á  t a m b é m  u m 
contador de plantão para 
esclarecer dúvidas relativas 
à contabilidade para micro 
e pequenas empresas, 
especialmente sobre o 
MEI – Microempreendedor 
I n d i v i d u a l .  O s 
a t e n d i m e n t o s  s e r ã o 
gratuitos e acontecerão 
d a s  9 h 0 0  à s  1 7 h 0 0 .

Paraibuna: Evento incentiva 
o empreendedorismo no 

município

Curiosidades

O descobridor da parabólica foi Galileu Galilei. Antes dos estudos de Galileu Galilei, 
pensava-se que, por exemplo, quando uma bala de canhão fosse disparada, a força 
impulsionadora a movimentaria para frente enquanto durasse e só então a gravidade 
agiria. Mas Galilei, depois de muitas observações, verificou que as duas forças atuavam 
simultaneamente, concluindo que o trajeto da bala não seria formado por duas linhas retas, 
mas por uma curva chamada parábola. O maior uso da descoberta da parábola foi, na ciência 
militar, com o bombardeamento científico. Ele possibilitava aos militares calcular a distância 
das balas disparadas através o ângulo do canhão com o horizonte.

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em animais. 
Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos recentes apontam 
que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o 
bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumentar o estado de 
atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as informações comuns de que o 
ato de bocejar está relacionado a momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é 
muito encontrado nas artes em geral, como no desenho animado. A bela adormecida de 
Walt Disney. Na literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há o aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam que o 
bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja, o reflexo humano 
é de, em circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A 
sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades espaciais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

A loira liga para o celular do namorado:
- Amor! Tô com um pobrema...
- O que houve?
- Eu comprei um quebra-cabeça, mas é muito difícil. As peças não se encaixam!
- Meu amor, eu já te ensinei a montar quebra-cabeças, né! Primeiro você tem que achar os 
continhos...
- Eu sei, lembrei que você disse isso, mas é que eu não consigo encontrar os cantinhos...
- OK... Qual é a figura? Deve estar desenhado na caixa...
- É um tigre.
- Se acalma... Tô indo praí!
Ele pega a chave do carro e vai para casa dela. Chegando lá, a loira o leva até a cozinha e 
mostra o quebra-cabeça sobre a mesa. O namorado dá uma olhada, balança a cabeça, chora, 
esperneia. E após longo e pensativo silêncio, diz:
- Pera aí! Bota já esses “sucrilhos” de volta na caixa...

O mineirim observando o engenheiro com o teodolito:
- Dotô, prá qui servi esse trem aí?
- É que vamos passar uma estrada por aqui, estou fazendo as medições.
- I pricisa desse trem pra fazê a istrada?
- Sim, precisa, você não usam isto pra fazer estrada não!
- Ah, não home, aqui quando a gente qué fazê uma istrada, a gente sorta um burro e vai 
seguindo ele, por onde o bicho passá, é o mió caminho pra se faze a istrada.
- Ah, que interessante. Respondeu o engenheiro. E se você não tiverem um burro?
- Bem, dão a genti chama us ingenherus...
Mensagens

Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de algumas 
pessoas, o melhor é ponderar, relevar e deixar as mágoas de lado. Perdoar ajuda a recuperar o 
equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessariamente se reconciliar. Significa, 
antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. Se o que vale é recuperar o equilíbrio interior, o 
perdão pode ser um simples ato simbólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema 
não adianta nada e se o orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão 
será você.

Erros do passado, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos, às vezes 
acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas se mostram cerradas à necessária 
renovação! Esquece-te, porém, que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça 
a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza desde a semente singela ao gigante 
Sol.

Há uma grade confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para justificar 
as dificuldades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que acreditam na 
reencarnação, tudo que alguém está vivendo nesta existência é cármico, consequência de 
suas ações passadas. Assim, uma experiência ruim não é um castigo, mas sim o resultado de 
uma ação passada, que traz à pessoa a oportunidade de se corrigir.

A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo o mundo. Uma 
nação baseada em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todos 
os irmãos, tornando mais forte e respeitado nossos ideais.

Se você se importa com os seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua 
meta. Seja a sua meta! As condições frequentemente se disfarçam em tragédias para fugir 
da responsabilidade. Por que não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está 
procurando.

Pensamentos

Uma ideia é um pensamento que ficou em pé.
Não sabendo que era difícil, ela foi lá e fez.
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
Em política, quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
O futuro é comprado pelo presente.
O homem é o único animal que faz bagunças.
Quem está em boa paz não suspeita de ninguém.
Espero que o meu silêncio fale por mim.
A utopia de hoje será a realidade de amanhã.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
Desgosto não se discute.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobriu a sua própria alma.
Caráter, tá aí uma coisa que não se compra.
Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.
Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Julgue um pelas suas perguntas e não pelas suas respostas.
Só uma grade alma pode sofrer sem se queixar.
A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.
Espere com paciência, mas aja com rapidez.
Nada falta ao funeral dos ricos, exceto alguém que sinta sua falta.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.

Emagrecer de maneira 
saudável e descontraída! 
É isto que um grupo 
d e  f u n c i o n á r i o s  d e 
d i v e r s o s  s e t o r e s  d o 
Governo Municipal está 
conseguindo, por meio 
do “Projeto Controle 
de Peso”. O trabalho, 
desenvolvido em parceria 
entre as diretorias de 
Saúde e Educação, iniciou 
em setembro de 2012 
e  é  coordenado  pe la 
nutricionista Neela Kalvala 
Macedo.A cada 15 dias são 
ministradas palestras com 
dicas de dieta, receitas e 
informações importantes 
de como evitar aquelas 
gordurinhas indesejadas. 
Os participantes também 
passam por uma avaliação 
d e  r e s u l t a d o s  p a r a 
acompanhar o tratamento.
Segundo a nutricionista, 
o  a t e n d i m e n t o  a o s 

servidores ajuda a prevenir 
diversas doenças, como: 
hipertensão, diabetes, 
colesterol,  obesidade, 
entre outros problemas. 
“Estou muito satisfeita 
com o retorno apresentado 
pelos funcionários. Eles 
comentam que não se 
arrependem de mudar 
os hábitos alimentares, 
m e s m o  s a b e n d o  d a s 
dificuldades em atingir 
as metas”, explica Neela.
Para a funcionária da 
área da Saúde, Aparecida 
Mendes de Oliveira, o 
tratamento é de grande 
utilidade, pois, além de 
ensinar como se alimentar 
corretamente, serve como 
incentivo para a perda de 
peso e, consequentemente, 
a uma melhor qualidade de 
vida.”A minha alimentação 
era incorreta, comia muita 
fritura, doces e carboidratos, 

isto aumentava o meu 
peso; também estava com 
colesterol alto e vivia 
sempre cansada. Com 
o tratamento, somado a 
prática de atividade física, 
consegui emagrecer 13 
quilos. Hoje, alimento-
me melhor e tenho mais 
disposição para o trabalho”, 
afirma Aparecida.Além 
do acompanhamento aos 
funcionários do Governo 
Municipal, a nutricionista 
também presta atendimento 
aos munícipes, que é feito 
por meio de uma triagem 
no Centro de Saúde e 
com solicitação médica. 
NovidadeCom o objetivo 
de a judar  as  pessoas 
a cuidarem melhor da 
saúde, a nutricionista 
Neela dará dicas de dietas 
e  recei tas ,  que serão 
informadas toda semana 
no site da prefeitura.

Em Paraibuna projeto 
incentiva servidores 

municipais a valorizar a 
saúde


