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Miscelânea

E X P E D I E N T E

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França (
Ao lado do campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves
Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade
e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das
Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de
setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :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 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.

Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda diariamente
Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição
no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tremembé-

SP, onde poderão ser retiradas.
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Curiosidades
Onde vivem os animais

Os animais vivem apenas onde podem sobreviver. Isso recebe o
nome de habitat. De todos os seres vivos, o ser humano é o único
animal que consegue se adaptar a qualquer lugar, do polo norte ao
deserto do Saara: América do norte: águia, alce, bisão, castor,
condor, crocodilo, esquilo americano, lince, lobo, peru selvagem e
urso branco. América do Sul: anta, arara, capivara, lobo guará,
lhama, onça, preguiça, tamanduá bandeira e tatu. Europa: cabrito
montanhês, cavalo selvagem, cegonha, falcão, javali, lebre, lontra,
marmota, ouriço, pato selvagem, porco espinho e raposa.
África: avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa, gorila, hiena,
hipopótamo, leão, leopardo, rinoceronte e zebra.

Humor
Sujeito e predicado

A professora pergunta ao Juquinha:
- Juquinha, na frase: “Dilma foi eleita”, indique o sujeito e o
predicado.
E o Juquinha responde:
- O sujeito é a Dilma, professora!
- E o predicado? Pergunta a professora.
E Juquinha responde:
- O PREDICADO eu não sei não, mas os PREJUDICADOS somos
todos nós.
A tartaruga no poste
Enquanto suturava um ferimento na mão de um velho gari (cortada
por um caco de vidro indevidamente jogado no lixo), o médico e o
paciente começaram a conversar sobre o país, o governo e,
finalmente, sobre o Lula e o velhinho disse:
- Bom, o senhor sabe, o Lula é como uma tartaruga em cima do
poste...
Sem saber o que o gari quis dizer, o médico perguntou o que
significava uma tartaruga num poste e o gari respondeu:
- É quando o senhor vai indo por uma estrada, vê um poste e lá em
cima tem uma tartaruga tentando se equilibrar. Isso é uma tartaruga
num poste.
Diante da cara de interrogação do médico, o velho acrescentou:
- Você não sabe como ela chegou lá.
- Você não acredita que ela esteja lá.
- Você sabe que ela não subiu lá sozinha.
- Você sabe que ela não deveria e nem poderia estar lá.
- Você sabe que ela não vai fazer absolutamente nada enquanto
estiver lá.
- Você não entende porque a colocaram lá.
- Então tudo o que temos de fazer é ajudá-la a descer de lá e
providenciar para que ela nunca mais suba lá, pois lá em cima
definitivamente não é seu lugar.

Mensagens
Um dos nossos maiores problemas é estarmos sempre preocupados
com resultados. Essa preocupação cria uma ansiedade
desnecessária, medo e infelicidade. A ansiedade tem a ver como
nosso desempenho. E se nosso desempenho não foi satisfatório? E
se fracassarmos? O que os outros vão pensar? Vão nos julgar
severamente e nos punir? O medo aqui se relaciona com o dever de
realizar a meta ou o objetivo desejado. Se falharmos não vamos
conseguir o que queremos. Vamos nos tornar um fracassado, um
perdedor. Seremos rejeitados. Odiaremos a nós mesmos. Ódio e
medo são opostos do amor. Em vez de se preocupar com
resultados específicos, preocupe-se em agir corretamente. Aja de
maneira desprendida. Espere o melhor. A esperança é uma coisa
boa. A expectativa não, porque quando ela se apresenta, o
desapontamento está sempre muito próximo.

Pensamentos
Levo no coração quem me deixou na solidão.
Sempre exageramos quando queremos enganar.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e, com amor dedicar-se a ele.
Mas vale um mal dia de pescaria do que um bom dia de trabalho.
Os homens sequer foram capazes de inventar o 8º. Pecado capital
O amor nasce num olhar, cresce num sorriso e morre numa ilusão.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
Estudar é polir a pedra preciosa, purificando o espírito.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelo esforço.

5 de junho, é comemorado o
dia do meio ambiente. Uma
data que surgiu em 1972, em
um encontro promovido pela
ONU para alertar o mundo
pela a degradação ambiental
que o homem tem causado ao

planeta. A Semana do Meio
Ambiente de
Pindamonhangaba, realizada
de 03 a 08 de junho,  é um
convite para a reflexão e
c o n s c i e n t i z a ç ã o .
 Problemas como a

diminuição das águas do ar,
mobilidade urbana e
d e s m a t a m e n t o ,
podem comprometer as
futuras gerações.
 Amplie seu olhar em relação
ao meio ambiente. Participe!

Semana do meio
ambiente começa hoje
em Pindamonhangaba
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O Sebrae-SP participa na
próxima semana da 11ª
Feicampo (Feira de
Pequenos e Grandes Animais
e Implementos Agrícolas),
que ocorre entre os dias 5 e
9 de junho, das 10h às 22h,
no Recinto de Exposições do
Sindicato Rural de Taubaté.
O Sebrae-SP promoverá
palestras e atendimentos
durante toda a feira e terá um
estande. O Sebrae Móvel,
com atendimentos gratuitos
sobre gestão de negócios,
estará no evento com dois
analistas e dois técnicos da
equipe de projetos de
agronegócios. No estande
Parceiros do Campo também
estarão a CATI
(Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral),
Unitau (Universidade de
Taubaté), APTA (Agência
Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios), Defesa
Agropecuária, Codeagro
(Coordenadoria de
Desenvolvimento de
Agronegócios), Comevap

(Cooperativa de Laticínios
do Médio Vale do Paraíba),
Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural),
Prefeitura de Taubaté e
Banco do Povo. A
programação inclui reuniões
do Grupo Gestor do Arranjo
Produtivo Local Pecuária
Leiteira, da Central de
Negócios em Apicultura e
mesas redondas sobre
vendas para a merenda
escolar, adequação ambiental
na propriedade rural e
segurança alimentar nas
agroindústrias. O evento terá
ainda exposição e venda de
animais, máquinas e
implementos agrícolas,
torneio leiteiro, provas e
demonstrações equestres e
muares, leilões de gado de
corte e de leite, além de
shows musicais.
Programação: Dia 5 às 16h
– Abertura; 17h - Reunião do
Grupo Gestor do Arranjo
Produtivo Local de Pecuária
Leiteira; 19h às 23h –
Atendimento. Dia 6 às 9h -

Mesa Redonda: Como
Vender para a Merenda
Escolar; 13h às 17h –
Atendimento; 17h às 23h -
Reuniões da Central de
Negócios. Dia 7 às 9h às 17h
– Atendimento; 19h às 23h –
Atendimento. Dia 8 às 9h -
Reunião do Grupo Gestor do
Arranjo Produtivo Local
Pecuária Leiteira; 13h às 16h
– Atendimento; 16h - Mesa
Redonda: Adequação
Ambiental na Propriedade
Rural; 19h às 23h –
Atendimento; Dia 9 às 9h -
Mesa Redonda: Segurança
Alimentar nas Agroindústrias;
13h às 17h – Atendimento.
Local: Recinto de
Exposições do Sindicato
Rural de Taubaté (Rodovia
Rodovia Oswaldo Cruz, km
2,5). Entrada franca.
Estacionamento: R$ 10. As
inscrições para as palestras
devem ser feitas no local.
Mais informações sobre o
evento podem ser obtidas
pelo telefone (12) 3632-
2027. 

Sebrae-SP participa da
11ª Feicampo em

Taubaté

Por conta do feriado
prolongado de Corpus
Christi, as estradas que
cruzam a Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte
devem permanecer lotadas
durante todo o dia de hoje
e manhã de quinta-feira
(30). São esperados 240 mil
carros passando pela
região durante os dias de
folga. As concessionárias
que administram as pistas<
PRF e PRE já estão
trabalhando nas estradas
para evitar abuso de
motoristas e otimizar o
máximo a viagem que, em
sua maioria, são de carros
saídos da capital paulista.
Via Dutra. A previsão da
concessionária Nova Dutra
é de um movimento de 155

mil veículos vindo da capital
em direção ao Rio de
Janeiro. Os horários de pico
são das 16h às 20h desta
quarta-feira e 8h às 12h de
quinta-feira. No retorno, o
maior movimento deve ser
das 16h às 20h. Corredor
Ayrton Senna/Carvalho
Pinto. A Ecopistas espera
que 214 mil veículos
passem pela praça de
pedágio de
Itaquaquecetuba, que liga a
capital à região serrana de
Campos do Jordão, Litoral
Norte, Vale do Paraíba,
além de Alto Tietê e Rio de
Janeiro. O fluxo mais
intenso deve ser entre 16h
e 19h de quarta-feira e de
11h e 13h de quinta-feira.
No volta, o tráfego deve se
intensificar entre 16h e 20h

de domingo. Rodovias
estaduais. De acordo com
a Polícia Rodoviária
Estadual, nas estradas
estaduais o maior
movimento deve ser na
Rodovia Floriano
Rodrigues Pinheiro, que
liga o Vale do Paraíba a
Campos do Jordão com um
movimento em torno de 200
mil veículos. Na Rodovia
dos Tamoios, que liga São
José dos Campos a
Caraguatatuba, o
movimento deve ser de 47
mil veículos e as obras na
pistas estarão suspensas
durante o feriado
prolongado. Na Oswaldo
Cruz, que liga Taubaté a
U b a t u b a ,
o movimento deve ser de 16
mil veículos.

Estradas da região
devem ficar lotadas
durante todo o dia

Em apoio ao dia mundial sem
tabaco comemorado no
próximo dia 31, a Secretaria
de Saúde propõe aos
fumantes um dia sem fumo e
anuncia a instalação de um
Centro do Controle de
Tabagismo. O fumo é uma
das principais causas de
morte em todo mundo e,
diante disto, a secretaria de
Saúde, de Cruzeiro, em
apoio ao dia mundial sem
tabaco, que acontece no dia
31 de Maio, alerta sobre os
males ocasionados aos
fumantes. Além disso, o
município ressalta que tem
trabalhado de forma efetiva
para auxiliar esses
dependentes. Segundo
dados da OMS, o tabagismo
é a 2ª causa de morte no
mundo. Por ano, o fumo é
responsável pela morte de 6

milhões de pessoas. O total
de óbitos devido ao uso do
tabaco é de 4,9 milhões de
mortes anuais, o que
corresponde a mais de 10 mil
mortes por dia. Em vista
desses altos índices, a
Secretaria tem se estruturado
para atender as pessoas que
possuem o vício. Para isso,
uma equipe foi capacitada
pelo Centro de Referência de
Álcool, Tabaco e Outras
Drogas (CRATOD) de São
Paulo para implementar, até
o fim do ano, um Centro do
Controle  de Tabagismo no
município. Profissionais da
área de saúde, como técnicos
em enfermagem,
enfermeiros, psicólogos e
farmacêuticos, participaram
de dois dias de curso. O
intuito do projeto é ajudar
fumantes que tem vontade de

parar de fumar, mas que por
motivos adversos, não
consegue. O cigarro pode
ocasionar doenças como
câncer de pulmão, boca,
laringe, faringe, esôfago,
pâncreas, bexiga, rins, colo
de útero; leucemia mieloide;
DPOC; doenças
coronarianas; hipertensão
arterial e AVC. A fumaça
contém mais de 4.700
substancias tóxicas. Convite
- Em apoio à luta contra o
t a b a g i s m o ,
a secretaria de saúde convida
os fumantes a ficarem sem
f u m a r .
 Para que a vontade de fumar
passe é recomendado que
durante o período de
abstinência, os usuários
pratiquem exercícios ou
ingeriram água ou limonada
sem açúcar.

Cruzeiro Trava Luta
contra o Tabagismo

Com número recorde de
participantes, Tremembé
sediou na manhã deste
domingo (2) a 16ª Prova
Pedestre do Geninho. Quase
800 pessoas aproveitaram
para correr pelas ruas da
cidade. A largada infantil
ocorreu às 9 horas e a
largada adulto às 9h30 em
frente a antiga estação na
Praça Geraldo Costa, com
chegada no mesmo local.
Este ano tivemos quase o
dobro de corredores e
recorde de participantes da
prova. Os números
superaram todas as nossas
expectativas. Isso mostra o
nível de organização e
prestígio do evento. Em 2013
trouxemos várias novidades
positivas e nosso objetivo de
modernizar e renovar o
evento foi atingido, ressaltou
a Secretária Municipal de

Cultura Turismo e Esportes,
Marcela Tupinambá. A prova
contou com a participação de
equipes e atletas de várias
cidades da região. Nesta
edição os números indicam
que a prova ganhou uma
dimensão regional, atraindo
cada vez mais atletas, além
do grande prestígio entre o
público tremembeense,
acrescentou o prefeito
Marcelo Vaqueli. “Em 2014,
com certeza estarei correndo
outra vez em Tremembé,
adorei a organização,
parabéns à todos” comentou
Álvaro Lúcio Albuquerque,
atleta de Taubaté. Houve
distribuição de prêmios e
todos os corredores
ganharam medalhas de
participação e os vencedores
de cada categoria receberam
trófeus. O nome da prova é
uma homenagem ao atleta

tremembeense Francisco
Eugênio da Costa Francisco
(Geninho) que nasceu no dia
14 de maio de 1967. Filho
de Francisco Costa e Maria
Trindade Costa, ingressou na
Prefeitura Municipal de
Tremembé em 26 de maio de
1987, onde desenvolveu
diversos trabalhos,
principalmente, em relação ao
esporte do município. A
corrida que está na sua XVI
edição é uma realização da
Secretaria de Turismo,
Cultura. Geninho adorava
correr pela cidade e treinava
diariamente, sempre
descalço. Participou de
diversas competições, de
jogos abertos e regionais, de
provas da São Silvestre, entre
outras... CONFIRA A
C L A S S I F I C A Ç Ã O
COMPLETA NO SITE:
www.tremembe.sp.gov.br.

XVI PROVA DO
GENINHO 2013 TEM

NÚMERO RECORDE DE
PARTICIPANTES

Tremembé recebe este ano
diversas atrações do Brasil e
da América Latina, no
Circuito Sesc de Artes, que
acontecerá no dia 23 de
junho, domingo, das 16h30
às 21h30 na Praça da
Estação. Este é o único
roteiro cultural que percorre
todo o Estado e as atividades
acontecem em espaços
públicos com entrada franca,
com total apoio da Secretaria
de Turísmo, Cultura e
Esportes do município. Serão
atrações que reúnem artistas
nacionais e internacionais de
música, dança, teatro, circo,
intervenções artísticas que
incluem artes visuais,
literatura e arte mídia e ainda
cinema. O Circuito Sesc de
Artes é um projeto de
circulação desenvolvido pelo
Sesc que leva atividades nas
diversas linguagens artísticas
para centenas de cidades do
Estado, prioritariamente em
municípios onde o Sesc não
está instalado com suas
unidades operacionais. Tem
como objetivo principal
democratizar o acesso aos
bens culturais, promover a
circulação de trabalhos
artísticos de qualidade nas
diferentes linguagens e a
formação de plateias. Além
disso, como toda
programação acontece em
praças, parques e centros
culturais, o Circuito também
ajuda a reforçar a ideia de
que o espaço público é um
espaço de convivência e de
encontro. Veja abaixo
programação completa do
evento: CIRCO;  Muruya:
Tangos, Cachos e Corda
Bamba - Josefina Péres
Gardey (ARG). Muruya é
uma dançarina desastrada,
que sonha em aprender os
passos do tango. Mas sua
falta de jeito não permite que
ela use sapatos de salto alto
ou roupas elegantes.
Espetáculo de humor e
equilíbrio, em que a
personagem varia da
sanidade à loucura, num jogo
de magia circense quase sem
palavras. Muruya é vivida
pela artista circense argentina
Josefina Péres Gardey ,
presença constante nos
principais festivais de circo de
rua em todo o mundo
(Espanha, Itália, França,
Nepal, Uruguai, Costa Rica,
Guatemala). Pertence à
ONG Hazmereir, que
organiza anualmente o festival
internacional de circo de rua
de Mar del Plata. Integra o
elenco do Circo Rambo

(Índia). Criação: Josefina
Peres Gardey. MÚSICA;
Samba da Vela (SP). A
Comunidade Samba da Vela,
de São Paulo, foi fundada em
2000 pelos sambistas Magnu
Sousá, Maurílio de Oliveira,
Paquera e Chapinha para
mostrar sambas de novos
compositores. Velas nas
cores rosa, azul e branco
marcam o tempo do
espetáculo e também um
calendário de quatro meses,
criado pela comunidade para
apresentação, aprendizado e
premiação das novas
composições, que já
renderam dois CDs: A
Comunidade do Samba da
Vela (2004) e A Comunidade
Samba da Vela – Revelando
Novos Compositores
(2012). Beth Carvalho, Jair
Rodrigues, Alcione, Quinteto
em Branco e Preto e Fabiana
Cozza são apenas alguns
nomes da MPB que
gravaram composições
reveladas na comunidade.
Convidado: Dodo Oliveira.
TEATRO; A Cidade das
Donzelas - Troupp Pas
D’Argent (RJ). Espetáculo da
companhia carioca conta a
história de Carolino, viajante
que em 1945 chega à Cidade
das Donzelas, lugarejo onde
só vivem mulheres feias e
traumatizadas, que matam
todos os visitantes – homens
e mulheres bonitas. Carolino
tenta desvendar o mistério da
cidade, em situações de
muito humor. O texto,
simples e coloquial, retrata os
costumes nordestinos e
remete à literatura de cordel.
Na trilha sonora, maracatu,
repente, frevo, bumba meu
boi, baião e quadrilha. A
Troupp Pas D’Argent foi
criada há seis anos. Foi
premiada em festivais
nacionais e recebeu o Prêmio
Europeu Compasso di Latta,
na Itália, de melhor
espetáculo internacional de
2010. Texto e direção:
Marcela Rodrigues /
Pesquisa de movimento e
elenco: Troupp Pas D’Argent
/ Preparação Musical: Rafael
Juliani, Flávio Monteiro e
Kátia Jorgensen.
INTERVENÇÃO;  Formas-
Me - Mariana Piza (SP).
Formas-Me é uma
performance interativa, na

qual a artista, vestida com um
macacão de peças de Lego,
estará em exposição em uma
cadeira de tubos de PVC,
enquanto duas performers
convidam o público a
participar da obra,
encaixando peças no
macacão. Todo o processo
de construção é gravado em
vídeo. Performers: Mariana
Piza, Nina Blauth e Danielle
Farnezi. Cora-Me - Mariana
Piza (SP). Em Cora-Me, a
artista, vestida com um
macacão com LEDs
acoplados e munida de um
estetoscópio eletrônico, pede
às pessoas para ouvir o
coração delas. O som é
reproduzido através de
caixas de som e todos os que
assistem à intervenção
podem ouvir. Ao mesmo
tempo, as luzes da roupa da
artista piscam de acordo com
o ritmo cardíaco. Mariana
Piza é atriz e artista plástica.
Performers: Mariana Piza,
Nina Blauth e Danielle
Farnezi. CINEMA; O
Palhaço (BRA). Valdemar e
Benjamin, pai e filho, formam,
no Circo Esperança, a dupla
de palhaços Pangaré & Puro
Sangue, que faz a alegria da
plateia. Mas Benjamin, em
crise existencial, pensa em
abandonar o pai, o circo e
todos os amigos que
compõem a trupe: Lola, a
mulher que cospe fogo, os
irmãos Lorotta e Dona Zaira.
Todos lamentam, mas
compreendem a necessidade
de Benjamin de ter um lugar
para morar e um CPF para
comprovar sua identidade. O
filme é a segunda experiência
de Selton Mello na direção
(ele também dá vida a
Benjamin) e fez parte da lista
inicial (pré-candidatos) de
filmes concorrentes ao Oscar
de filme estrangeiro de 2012.
Direção: Selton Mello /
Roteiro: Marcelo Vindicatto
e Selton Mello / Elenco:
Selton Mello, Paulo José,
Jackson Antunes, Jorge
Loredo, Giselle Motta,
Alamo Facó, Hossen
Minussi, Teuda Bara. Saiba
mais no site: http://
circuito.sescsp.org.br/
escolha/cidade/tremembe.

TREMEMBÉ RECEBERÁ
ATRAÇÕES GRATUITAS

DE CIRCO, MÚSICA,
TEATRO, INTERVENÇÃO

E CINEMA.


