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No próximo sábado, em 
comemoração a Indepen-
dência do Brasil ocorre-
rá o desfile cívico de 7 
de setembro. O evento 
se iniciará as 8h na Praça 
Geraldo Costa com uma 
solenidade e o desfile será 
realizado a partir das 9h, 
na Avenida Tancredo Ne-
ves, no Centro. O público 
prestigiará apresentações 
do pelotão de soldados do 
CAVEX, alunos das es-
colas da Rede Municipal, 
alunos do SESI e Manuel 
Cabral, jovens dos proje-
tos PETI e Espaço Ami-

go, grupo de escoteiros, 
grupo da terceira idade e 
a FAMUTRE fechará o 
desfile. O desfile conta-
rá com aproximadamente 
3.500 alunos desfilando 
na avenida. Este ano, alu-
nos de todas as escolas da 
rede municipal de ensino 
terão o direito de desfilar.  
A prefeitura estará dis-
ponibilizando transpor-
te aos interessados das 
áreas mais distantes. 
 A Polícia Militar esta-
rá presente fazendo a 
segurança dos cidadãos 
que forem prestigiar 

a comemoração da In-
dependência do Brasil.   
“É um ato muito impor-
tante, qualquer adulto se 
recorda quando crian-
ça de ter participado dos 
desfiles de 7 de setembro.  
É algo significante para os 
nossos jovens, assim como 
a própria cidade” - comen-
tou a secretária de educa-
ção, Cristiana Mercadante .  
O evento é organizado 
pela Secretaria de Educa-
ção e conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal.  
Contamos com a pre-
sença de todos.

PREFEITURA DE  
TREMEMBÉ REALIZARÁ 
DESFILE CÍVICO DE 7 DE 
SETEMBRO. PARTICIPE!

Quer receber informações 
de tudo o que acontece em 
Tremembé?  Concursos 
públicos, vagas de em-
prego, cursos gratuitos, 
obras, eventos, melhorias 
na cidade, entre outras 
informações? É simples, 
basta CURTIR a fan page 
oficial da Prefeitura Mu-

nicipal da Estância Turís-
tica de Tremembé no seu 
Facebook e automatica-
mente você já receberá 
todas as informações da 
cidade no seu perfil. CUR-
TA agora mesmo. Ou caso 
queira, vá em Procurar no 
seu perfil do facebook e 
digite, Prefeitura Munici-

pal da Estância Turística 
de Tremembé, depois é 
só curtir. Campanha “EU 
CURTO TREMEMBÉ”.  
Compartilhe essa idéia 
com seus amigos. A in-
formação é um direito de 
todos! Mais informações 
(12) 3607-1025; Coorde-
nadoria de Comunicação

EU CURTO TREMEMBÉ  RECEBA 
INFORMAÇÕES DE CONCURSOS  
PÚBLICOS, CURSOS GRATUITOS, 
EMPREGOS, OBRAS, EVENTOS,  
MELHORIAS NA CIDADE ENTRE 

OUTRAS INFORMAÇÕES NO SEU 
PERFIL DO FACEBOOK

Alunos das escolas e cre-
ches municipais estão pas-
sando por uma avaliação 
realizada pela equipe de 
alimentação escolar da 
Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. A in-
tenção é conhecer a opi-
nião dos alunos a respei-
to do cardápio oferecido, 
avaliar a porcentagem de 
descarte de alimento que 
há nas unidades escolares 
e conhecer o perfil nutri-
cional dos alunos atendi-
dos pela Rede. Para tan-
to, durante todo o mês de 
agosto, foram aplicados 
o teste de aceitabilidade 
do cardápio e a avaliação 
antropométrica (relação 
peso e altura) em mais de 
4 mil alunos de 20 escolas 
e oito creches. Essa ação é 
realizada anualmente, há 
quatro anos, em algumas 
unidades. Com a iniciati-
va, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, pretende melho-
rar ainda mais a qualidade 
de vida dos alunos atendi-
dos nas escolas e creches 
municipais.Adequação do 
cardápio. O teste de acei-
tabilidade do cardápio está 
sendo realizado utilizando 
a escala hedônica facial, 
que é um método de ava-
liação por votação, onde 
o aluno, após comer, vota 
em uma urna na opção re-
ferente ao que achou da 
merenda apresentada no 
dia, sendo “gostei, indi-
ferente ou não gostei”, e 
também o resto-ingestão, 

que é um método utilizado 
para avaliar o desperdício 
na merenda escolar, que 
baseia-se na obtenção do 
peso da merenda servida e 
a rejeitada, a fim de verifi-
car qual a porcentagem há 
de desperdício na unidade 
escolar. Com a aplicação 
destes testes, a equipe de 
alimentação escolar pre-
tende adequar o cardápio 
para melhor atender os 
alunos, uma vez que o re-
sultado da escala hedôni-
ca-facial deve ser superior 
a 85% e a resto-ingestão 
superior a 90%. Caso não 
haja a aceitação da refei-
ção após três tentativas, 
a opção será retirada do 
cardápio e substituída por 
outra que atinja o índice 
recomendado. Perfil nutri-
cional. A avaliação antro-
pométrica é utilizada para 
avaliar o perfil nutricional 
dos alunos com base na 
coleta de dados de peso 
e de altura, onde é verifi-
cado, dentro dos procedi-
mentos e curvas da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) se os alunos estão 
com baixo peso, peso nor-
mal, sobrepeso ou obesi-
dade. Com o resultado da 
avaliação, serão definidos 
trabalhos de orientação 
nutricional envolvendo a 
comunidade escolar, que é 
formada por alunos, pais, 
professores e diretores. 
BOX 1; Avaliação Antro-
pométrica; Realizada nas 
seguintes Escolas Muni-
cipais: Prof. Lauro Vicen-
te de Azevedo (Terra dos 
Ipês II), Prof. Mário de 

Assis César (Loteamento 
Azeredo), Prof. Félix Adib 
Miguel (Lessa), Profª Ma-
dalena Caltabiano Salum 
Benjamin (Loteamento 
Nova Esperança), Maria 
Aparecida Arantes Vas-
ques (Mombaça), Dulce 
Pedrosa Romeiro Gui-
marães (Boa Vista), Profª 
Maria Aparecida Camargo 
de Souza (Ribeirão Gran-
de), Prof. Paulo Freire 
(Vila Prado), Profª Ruth 
Azevedo (Lot. Delta), 
Prof. Manoel César Ri-
beiro (Crispim). Realizada 
nas seguintes Creches Mu-
nicipais: Marli Lemes de 
Moura Camargo (Morei-
ra César), José Ildefonso 
Machado (Laerte Assun-
ção), Josefina Cembranelli 
Schmidt (Campo Alegre), 
Dr. Francisco Lessa Jú-
nior (Cidade Jardim), 
Durvalino dos Santos 
(Campinas), Profª Olímpia 
Franco César (Castolira), 
Maria Benedita Cabral 
San Martin (Feital), Mello 
de Morais (Crispim).  
Teste de Aceitabilidade; 
Realizada nas seguintes 
Escolas Municipais: Jar-
dim Morumbi, Dr. Ange-
lo Paz da Silva (Cidade 
Jardim), Serafim Ferreira 
(Terra dos Ipês II), Abdias 
Júnior Santiago e Silva 
(Santa Cecília), Prof. Elias 
Bargis Mathias (Arare-
tama), Ayrton Senna da 
Silva (Pasin), Padre Zezi-
nho (Vila São Benedito), 
Profª Maria Zara Miné 
Renoldi dos Santos (Ouro 
Verde), Prof. Moacyr de 
Almeida (Bela Vista).

Pindamonhangaba: 
Equipe de alimentação 
escolar avalia alunos 
de escolas e creches
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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 rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, 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 batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou 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. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens 

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

A Prefeitura de São Ben-
to do Sapucaí, através da 
Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, está reali-
zando passo a passo todas 
as diretivas exigidas pelo 
Governo do Estado para 
aderir ao Programa Muni-
cípio VerdeAzul. Muitas 
ações já foram realizadas 
e outras estão em anda-
mento, a fim de inserir o 
município no ranking. O 
município vem desenvol-
vendo de forma gradativa 
as 10 diretivas, que são 
complexas e abrangem: 
Esgoto Tratado, Resídu-
os Sólidos, Biodiversida-
de, Arborização Urbana, 
Educação Ambiental, Ci-

dade Sustentável, Gestão 
das Águas, Qualidade do 
Ar, Estrutura Ambiental 
e Conselho Ambiental. 
A campanha para o uso 
consciente da água no 
carnaval; identificação de 
mananciais e microbacias; 
construção da Estação de 
Tratamento de Esgoto; 
implantação do Projeto 
Horta Educativa; entre 
muitas outras, são exem-
plos de ações envoltas nes-
te Programa. Saiba mais:
O governo de São Paulo 
lançou em 2007, o Progra-
ma Município VerdeAzul, 
um programa ambiental 
inovador da Secretaria de 
Estado do Meio Ambien-

te, cujo objetivo é ganhar 
eficiência na gestão am-
biental através da descen-
tralização e valorização 
da base da sociedade. O 
Programa visa estimular 
e capacitar as prefeituras 
a implementarem e de-
senvolverem uma Agen-
da ambiental estratégica.  
Ao final de cada ciclo 
anual é avaliada a efi-
cácia dos Municípios 
na condução das ações 
propostas na Agenda.  
A partir dessa avaliação, 
são disponibilizados à 
SMA, ao Governo de Esta-
do, às Prefeituras e à popu-
lação o Indicador de Ava-
liação Ambiental-IAA.

São Bento do  
Sapucaí realiza ações 

para a adesão no  
Programa VerdeAzul

Parceria da Diretoria 
de Cultura com o SESC 
Taubaté para exibição 

de filmes na cidade
Todas as quintas, às 19h, no Centro Turístico e Cultural Nelson José 

Oliveira Coelho (antigo prédio da Telefônica)
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Após diversas reuniões re-
alizadas com ambulantes 
regularizados, a Prefeitu-
ra de Ubatuba iniciou os 
processos de recadastra-
mento, vistoria e também 
a abertura de inscrição 
para novas solicitações 
de licenças no município. 
Segundo o Secretário Mu-
nicipal de Fazenda e Pla-
nejamento, Tarcísio Carlos 
de Abreu, a renovação das 
licenças foi finalizada em 
30 de agosto e que todo 
processo transcorreu de 
forma tranquila e transpa-
rente. O Prefeito Mauricio 
comentou que a finalidade 
de realizar todo processo 
de recadastramento e vis-
toria antes da temporada é 
para garantir que a lei seja 
cumprida e respeitada, 
mas principalmente que 
os trabalhadores regulari-
zados de Ubatuba sejam 
valorizados e protegidos.
Por decorrência de boatos 
que circulam pela cidade, 
dizendo que as licenças se-
riam cassadas até o início 
da temporada, um grupo 
de ambulantes procurou 
a Prefeitura no último dia 
20, para obter esclareci-
mentos sobre o assunto e 
foram prontamente rece-
bidos pelo Prefeito e pelo 
Secretário da Fazenda. O 
vendedor ambulante do 
Tenório, Damião Celesti-
no, que também participou 
da reunião, disse ter fica-
do muito satisfeito com a 
conversa e com as atitu-
des que a Prefeitura vem 

tomando. Damião acha 
muito importante que a 
pessoa venha pessoalmen-
te na Prefeitura procurar 
esclarecer suas dúvidas e 
que ”não acredite em tudo 
que se ouve nas ruas”.
As inscrições para novos 
interessados em obter  a 
licença para comércio am-
bulante no município de 
Ubatuba estarão abertas 
até o dia 30 de setembro. 
Conforme o Artigo 16 da 
Lei 3468/12, os pedidos 
de autorização deverão ser 
protocolados na Gerência 
de Expediente, Documen-
tação e Protocolo – GEDP 
da Prefeitura Municipal, 
entre os dias 01 e 30 de 
setembro, com a indicação 
da praia ou local onde o 
interessado pretende exer-
cer a atividade e acom-
panhados com cópia dos 
seguintes documentos:
I- Carteira de Iden-
tidade (RG);
II- CPF;
III- Carteira de Va-
cinação atualizada;
IV- Titulo de Eleitor e 
comprovante de quita-
ção de seu dever eleitoral;
V- Prova de incapacidade 
física para os casos pre-
vistos no Artigo 6º e Pa-
rágrafos da presente Lei;
VI- Prova de residência 
por mais de 02 (dois) anos 
no município de Ubatuba, 
confirmados, se necessário 
pela Secretaria de Cida-
dania e Desenvolvimen-
to Social do Município;
VII- 02 (duas) fotos 3x4 

cm, recentes e iguais;
VIII- Certidão expedi-
da pela Justiça Eleito-
ral, atestando a validade 
do Título de Eleitor  no 
Município de Ubatuba;
IX- Cópia do Certifica-
do de Registro de Veícu-
lo Automotor, no caso de 
equipamento tipo Veícu-
lo Adaptado Autorizado.
Após o encerramento das 
inscrições, será realiza-
do um sorteio no dia 25 
de outubro, no ginásio 
Tubão, que irá definir os 
pedidos que serão con-
templados, sendo obriga-
tória a presença do ins-
crito no ato do sorteio.
V i s t o r i a
Durante o mês de setem-
bro, o setor de fiscaliza-
ção da Prefeitura irá até os 
bairros realizar as vistorias 
nos carrinhos ambulantes. 
Isso demonstra que além 
de exigir as condições 
corretas de higiene e con-
servação, a administração 
vem buscando ajudar e fa-
cilitar a vida dos trabalha-
dores, levando a vistoria 
até a sua região. A vistoria 
será realizada das 9h às 12h 
e das 14h às 16h, confor-
me o cronograma abaixo:
- Região Central – 
Praça Bip, dias 02 
e 16 de setembro.
- Região Norte – Puruba, 
dias 03 e 17 de setembro.
- Região Centro-Sul – 
Perequê Mirim, dias 
4 e 18 de setembro.
- Região Sul – Maranduba, 
dias 5 e 19 de setembro.

Prefeitura de Ubatuba 
 finaliza recadastramento de 

ambulantes e abre inscri-
ções para novas licenças

PROGRAMAÇÃO - 27/9 a 13/10 de 2013

PALESTRAS E ENCONTROS (Todas no Estoril)

Dia 28 de setembro

10h30 Iara Viana – “O Humor na Educação”

11h00 Sonia Bibe Luyten - Os quadrinhos na Educação

14h00 Sidney Gusman – “O Humor nos quadrinhos de Mau-
ricio de Sousa”

15h00 Mauricio de Sousa – “Encontro com Mauricio de 
Sousa”

Dia 29 de setembro

10h00 Custódio – “As diversas faces do Humor”

11h00 Rogério Vilela – “Humor na Internet”

14h00 Falcão – “A música de humor na MPB”

Dia 05 de outubro

10h00 JAL - “O efeito do humor em nossas vidas”

11h00 Gualberto Costa – “A História das publicações de 
humor no Brasil”

14h00 Chico e Paulo Caruso – “Humor Gêmeo”

Dia 6 de outubro

10h30 Angelí – “Encontro com Angeli e seus personagens”

14h00 Laerte – “Laerte e o humor sem gênero”

Dia 12 de outubro

10h00 Carmem Moraes – “Doutores da Alegria”

11h00 Sandra Cristina da Silva – “A terapia do Riso”

14h00 Geraldo Magela – “Um cego de olho no futuro”

Dia 13 de outubro

11h00 – Fernando Gomes (dir. de infantis da TV cultura) – 
Os programas de humor para crianças na TV

14h00 JAL, Fernandes, Gilmar - MESA REDONDA SOBRE 
O FUTURO DO HUMOR GRÁFICO

SHOWS

Dia 27de setembro

16h00 Peça “Caju e o livro Mágico (Anima Animus) – local: 
Anfiteatro Serra da Estrela

Dia 28de setembro

12h00 Musical Risálida (Anima Animus) – local: Concha 
Acústica

16h00 Peça “Caju e o livro Mágico (Anima Animus) – local: 
Anfiteatro Serra da Estrela

18h00 Musical Be e Thovens – local: Auditório Estoril

19h00 Show Musical Sandro Medina e Orquestra Filarmôni-
ca – local: Concha Acústica

20h00 Show Stand Up – Rogério Vilela – local: boate Centro 
de Eventos Zé Italiano

22h00 Show Musical Falcão – local: Centro de Eventos Zé 
Italiano

Dia 29 de setembro

10h00 Peça “Caju e o livro Mágico (Anima Animus) – local: 
Anfiteatro Serra da Estrela

18h00 Show Musical Be e Thovens – local: Auditório Estoril

20h30 Show Musical Falcão – local: Centro de Eventos Zé 
Italiano

Dia 30 de setembro

16h00 Peça “Caju e o livro Mágico (Anima Animus) – local: 
Anfiteatro Serra da Estrela

Dia 1 de outubro

20h30 Musical Banquete Comida dos Astros na Concha 
Acústica

Dia 4 de outubro

16h00 Peça “Caju e o livro Mágico (Anima Animus) – local: 
Anfiteatro Serra da Estrela

Dia 5 de outubro

12h00 Show Musical Risálida (Anima Animus) – local: 
Concha Acústica

15h00 Peça O Caipira e a Sustentabilidade (Cia Sonho de 
Teatro) – local: Concha Acústica

16h00 Peça “A revolta do Rio Tietê” (Anima Animus) – 
local: Anfiteatro Serra da Estrela

19h00 Show Musical Be e Thovens – local: Concha Acústica

19h00 Show Musical Banquete Comida dos Astros – local: 
Estoril

22h00 Show Musical Paparicando Papas (Chico e Paulo) – 
local Centro de Eventos Zé Italiano

Dia 6 de outubro

10h00 Peça “A revolta do Rio Tietê” (Anima Animus) – 
local: Anfiteatro Serra da Estrela

19h00 Musical Banquete da Comida dos Astros – local: 
Estoril

19h00 Show Musical – Paparicando Papas (Chico e Paulo) – 
local: Centro de Eventos Zé Italiano

Dia 7 de outubro

16h00 Peça “A revolta do Rio Tietê” (Anima Animus) – 
local: Anfiteatro Serra da Estrela

Dia 8 de outubro

20h30 Peça: Uma Ideia do Barulho (Anima Animus) – local: 
Estoril

Dia 11 de outubro

16h00 Peça “A revolta do Rio Tietê” (Anima Animus) – 
local: Anfiteatro Serra da Estrela

Dia 12 de outubro

13h30 Musical Risálida (Anima Animus) – local: Concha 
Acústica

16h00 Peça “A revolta do Rio Tietê”(Anima Animus) – local: 
Anfiteatro Serra da Estrela

16h00 Show Cantiga de Roda (Cunhatã) – local: Concha 
Acústica

18h00 100 anos de Vinícius (Pingo D’Água) – local: Estoril/
Centro de Eventos Zé Italiano

19h00 Show Musical Sandro Medina e Orquestra Filarmôni-
ca – local: Concha Acústica

20h00 Show Geraldo Magela – local: Centro de Eventos Zé 
Italiano

Dia 13 de outubro

10h00 Peça “A revolta do Rio Tietê” (Anima Animus) – 
local: Anfiteatro Serra da Estrela

12h30 Show Musical Risálida (Anima Animus) – local: 
Concha Acústica

18h00 100 anos de Vinícius (Pingo D’Água) – local: Estoril/
Centro de Eventos Zé Italiano

20h30 Show Geraldo Magela – local: Centro de Eventos Zé 
Italiano

CINECLUBE ARAUCÁRIA

Programação com filmes de humor

19/set – 19h30 - Um Conto Chinês

20/set – 19h30 – Amélia

22/set – 19h00 – O Grande Ditador

10/out – 19h30 – E se vivêssemos todos juntos?

11/out – 19h30 – Elsa e Fred

13/out – 19h00 – A Guerra dos Rocha

ESPAÇO PRIMAVERA DO HUMOR (em frente ao Hotel 
Serra da Estrela)

Com o patrocínio do Hotel 
Serra da Estrela, o apoio 
da Prefeitura de Campos 
do Jordão e da Central de 
Pousadas Campos do Jor-
dão, personalidades do 
humor estarão reunidas 
na ocasião. Campos do 
Jordão (SP) receberá, de 
27 de setembro a 13 de 
outubro, a “Primavera do 
Humor”, evento que tem 
como objetivo entreter e 
divertir de maneira criati-
va e inusitada os morado-
res e turistas da região. A 
primeira edição receberá 
grandes personalidades 
do humor brasileiro como 
Angelí, Mauricio de Sou-
sa, Falcão, Geraldo Ma-
gela, Laerte, Chico e Pau-
lo Caruso, Comida dos 
Astros, Be & Toven, que 
trabalham nos diversos 
segmentos de humor em 
diversos espaços na cida-
de além do ESPAÇO PRI-
MAVERA DO HUMOR 
em uma área de 5.000 m², 

tudo isso para garantir a 
qualidade das atrações e 
as gargalhadas do públi-
co. E a fim de assegurar a 
comodidade, uma rede de 
hotéis, pousadas, restau-
rantes e comércios estará 
à disposição dos visitan-
tes. O evento promoverá 
shows musicais, stand-up 
comedy, exposições, mos-
tra de cinema, lançamento 
e venda de livros, espaços 
temáticos com grandes 
autores, instalações inte-
rativas, teatro, concursos, 
gincanas, palestras e muito 
mais. Na ocasião também 
será realizado o Salão In-
ternacional de Humor pela 
Sustentabilidade, que terá 
como tema “Água”. Além 
da área reservada para o 
evento, várias atrações 
irão invadir as ruas da ci-
dade, com programação 
gratuita. A “Primavera do 
Humor” é um evento or-
ganizado pelo jornalista 
e cartunista José Alberto 

Lovetro (JAL) e pela em-
presária e artista plástica 
Cristina Oguihara (Tina). 
Sua realização conta com 
o patrocínio do Hotel Ser-
ra da Estrela, o apoio da 
Prefeitura de Campos do 
Jordão e da Central de 
Pousadas Campos do Jor-
dão. As inscrições podem 
ser feitas pelo e-mail hu-
mor@primaveradohumor.
com e pelos telefones (12) 
99710-2660 (Vivo), (12) 
9243-9630 (Claro) e (11) 
96950-9714 da Alquimi-
dia Promoções. SERVI-
ÇO: Primavera do Humor;  
Data: 27 de setembro 
a 13 de outubro; Ins-
crições: pelo email:  
humor@primaveradohu-
mor.com e telefones da 
Alquimidia Promoções – 
(12) 99710-2660 (Vivo), 
(12) 9243-9630 (Cla-
ro) e (11) 96950-9714;  
I n f o r m a ç õ e s /  
valores: www.prima-
v e r a d o h u m o r . c o m .

Evento atrairá pessoas de 
todo o Brasil à cidade  

paulista

21ª ROMARIA CICLÍSTICA
São Luiz / Aparecida

Dia 7 de setembro de 2013, saída 
às 6h – Praça Dr. Oswaldo Cruz
Romaria solidária: Cada participante deverá doar 1kg de feijão.  

Os alimentos arrecadados serão doados a entidades  
assistenciais do município.
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A Secretaria Municipal de 
Saúde através do Centro 
de Observação Animal, 
informa a todos que entre 
os dias 05/09 a 30/09/13 
das 09:00 às 17:00 horas,  
acontecerá a segunda eta-
pa da CAMPANHA DE  
VACINAÇÃO ANTI 

– RÁBICA PARA 
CÃES E GATOS 
A Raiva é uma doença 
infecciosa 100% letal, 
sendo os cães e gatos, 
as principais fontes de  
infecção para o homem.
A VACINAÇÃO 
É GRATUITA.

VACINE SEU ANIMAL, 
POIS A PREVENÇÃO É 
A ÚNICA SOLUÇÃO. 
A vacinação será feita  
somente no Caníl 
 Municipal da Ave-
nida Audrá, 652.
Mais informações 
(12) 3674-3301.

SECRETARIA DE SAÚDE  
PROMOVE SEGUNDA  

ETAPA PARA VACINAÇÃO 
ANTI RÁBICA PARA  

CÃES E GATOS

Com objetivo de propor-
cionar aos munícipes con-
dições de investir em sua 
qualificação profissional, 
a Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé , por meio da Se-
cretaria Municipal de Ação 
Social e em parceria com o 
SESI, está com inscrições 
abertas para o curso bási-
co de Informática. A aula 
é totalmente gratuita. O 

curso terá inicialmente 03 
turmas, com opção de au-
las aos sábados (manhã e 
tarde) e quarta feira (noi-
te). As inscrições podem 
ser feitas nos dias 03 (ter-
ça feira), 04 (quarta feira) 
e 06 (sexta feira) de Se-
tembro, a partir das 17:30 
horas, no endereço: Rua 
Monteiro Lobato, 150, 
Centro. (Escola do Sesi)  
Para se inscrever, o candi-

dato deve ser alfabetizado, 
levar o RG, CPF e Com-
provante de Residência. 
Se for menor, comparecer 
acompanhado do respon-
sável. No final do curso o 
aluno receberá um certifi-
cado autorizado pelo SESI 
e as vagas são limitadas. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3672-1011 
a partir das 17:30 horas 
(exceto quinta feira - 05)

PREFEITURA DE  
TREMEMBÉ OFERECE 
CURSO GRATUITO DE 

INFORMÁTICAInscrições para o seminá-
rio de aprimoramento de 
características empreen-
dedoras podem ser feitas 
até sexta-feira (6/9) . O 
Sebrae-SP recebe até sex-
ta-feira (6/9), ao meio-
dia, as inscrições para 
o seminário Empretec,  
que será promovido 
entre 21 e 26 de outu-
bro em São Sebastião.  
A atividade é voltada 
para empresários de São 
Sebastião e Ilhabela que 
buscam aprimoramen-
to de suas caracterís-
ticas empreendedoras.
Os interessados em par-
ticipar devem preencher 
a ficha de inscrição e en-
tregá-la ou enviá-la por 
email para garantir vaga.  
O investimento é de R$ 

1.300, que podem ser par-
celados em até cinco vezes.
O Empretec é uma ativi-
dade de desenvolvimento 
comportamental e capaci-
tação gerencial que estimu-
la os participantes a conhe-
cerem e estimularem suas  
características em-
p r e e n d e d o r a s ,  
como estratégia para a 
condução dos negócios 
de maneira competitiva.
Cerca de 130 mil empre-
sários já participaram do 
Empretec no país. Segun-
do pesquisa do Sebrae, 
após o seminário 54% dos 
participantes disseram se 
sentir mais seguros para 
tomar decisões e 71% 
das empresas cresceram.
No Brasil,  
o curso é conduzido pelo 

Sebrae, em parceria com o 
PNDU (Programa das Na-
ções Unidas para o Desen-
volvimento) e a UNCTAD 
(Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio 
e o Desenvolvimento).
Neste ano, o Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos 
promoveu o Empretec em 
São José dos Campos, 
Taubaté, Jacareí e Ubatu-
ba e vai promover novas 
edições em São José dos 
Campos em novembro e 
dezembro. Os interessados 
em participar podem obter 
mais informações pelos 
telefones (12) 3922-2977/ 
 (12) 3892-1549/  
(12) 3895-7220 ou 
e-mail rosangelat@
s e b r a e s p . c o m . b r

Sebrae-SP promove  
Empretec para  

empresários de São  
Sebastião e Ilhabela

Empreendedores das duas 
cidades poderão aprimo-
rar seus conhecimentos 
em gestão de negócios nas 
atividades deste mês. O 
Sebrae-SP promove ativi-
dades gratuitas sobre ges-
tão de negócios neste mês 
em Taubaté e Tremembé. 
O público-alvo é formado 
por empresários e interes-
sados em abrir um empre-
endimento, que poderão ter 
contato com temas como 
marketing, vendas, finan-
ças, planejamento, com-
pras públicas, franquias 

e motivação de equipes.
A primeira oficina ocorre 
na quarta-feira (4/9) em 
Tremembé, focando as 
vendas. A cidade ainda re-
cebe no dia 20 a oficina “Sei 
Controlar Meu Dinheiro”. 
Ambas as atividades serão 
na Câmara de Tremembé.
Em Taubaté,  
as palestras, curso e ofici-
na ocorrem na ACIT (As-
sociação Comercial de 
Taubaté) a partir do dia 10, 
quando serão promovidas 
palestras sobre marketing 
e vendas. Haverá mais 

seis encontros com te-
mas variados até o fim do 
mês (veja agenda abaixo).
Os empresários e inte-
ressados em abrir um 
negócio ainda contam 
com atendimento diário 
gratuito no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro),  
que é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté.

Sebrae-SP tem  
programação gratuita

em Taubaté e  
Tremembé Curso de 18 meses habili-

ta para Ensino Médio e dá 
formação técnica A secre-
taria da Educação informa 
que estão abertas as ins-
crições para o Programa 
Nacional de Inclusão dos 
Jovens – Projovem Urba-
no. Podem se matricular 
pessoas com idade entre 
18 e 29 anos, que não con-
cluíram o Ensino Funda-
mental. A matrícula deve 
ser efetuada na Emef Prof. 
Alaor Xavier Junqueira, 
bairro Travessão. Os jo-
vens receberão auxílio de 
R$100,00 por mês, con-

dicionado à frequência de 
75% nas atividades presen-
ciais e entrega de trabalhos 
pedagógicos. Ao término 
do curso, o aluno recebe 
certificado equivalente ao 
Ensino Fundamental, fi-
cando apto a frequentar o 
Ensino Médio. Os partici-
pantes também aprendem 
um ofício, que pode ser 
operador de microcompu-
tador, helpdesk (serviço 
de apoio a usuários para 
suporte e resolução de 
problemas técnicos de in-
formática), telemarketing 
(vendas) e assistente de 

vendas (informática e ce-
lulares), e recebem certifi-
cado de qualificação pro-
fissional inicial. A duração 
do curso é de 18 meses, 
com carga horária de duas 
mil horas. As aulas são di-
árias, das 19h às 23h. Os 
interessados devem levar 
os seguintes documentos: 
CPF, RG, certidão de nas-
cimento, comprovante de 
residência e histórico es-
colar. Na falta do histórico, 
o candidato será submeti-
do a um teste de conheci-
mentos. As inscrições vão 
até dia 13 de setembro.

Caraguátatuba:  
Abertas inscrições para  

o Projovem Urbano

De 03 a 29 de setembro, o 
Sesc São José dos Campos 
recebe a exposição “Terri-
tório em Trânsito”, que ex-
pões fotos da edição espe-
cial da revista de fotografia 
Sueño de La Razón. Nos 
dias 10, 11 e 12,  os fotó-
grafos latino-americanos 
promovem um encontro 
para discutir os rumos da 
fotografia. Programação
Exposição - Território em 
Trânsito (De 03 a 29/9)
Com imagens publicadas 
na edição especial da re-
vista Sueño de La Razón
Em comemoração a edição 
especial da Revista Sueño 
de la Razón, o Sesc São 
José dos Campos apre-
senta um recorte sobre a 
atual produção fotográfica 
latino-americana. A Revis-

ta promove a difusão da 
fotografia contemporânea 
sul-americana e propor-
ciona integração cultural 
entre os países envolvidos.
As fotografias são expos-
tas na Área de Exposi-
ção do Sesc. Grátis. Vi-
sitação nos horários de 
funcionamento do Sesc. 
Recomendação ataria livre. 
Tendências  da  Produção  Fo-
tográfica na América Latina
Encontros com fotógrafos 
latino-americanos para se 
discutir a fotografia latino
-americana na atualidade. 
Tendências da produção 
fotográfica, fotografia do-
cumental, fotografia con-
temporânea e edição foto-
gráfica são alguns temas 
que serão abordados. 
Com Roxana Moyano, 

Mateo Pérez Correa, Ro-
berto Hurcaya, Pablo 
Corral, Ataulfo Hernán 
Perez Aznar, Luís Weins-
tein Cayuela, Nelson 
Garrido Sánchez, Pio Fi-
gueiroa, Andrea Jösh, 
Daniel Alejandro Sosa 
Debenedetti e Carlos Al-
fredo Casco Almada. 
Dia 10, terça, às 19h. Au-
ditório. Grátis. 124 luga-
res. Dias 11 e 12, quarta 
e quinta, às 19h, Espaço 
Corpo e Arte. Grátis. 50 
lugares. Retirada de con-
vites com 1 hora de an-
tecedência. Recomenda-
ção etária livre. O Sesc 
São José dos Campos fica 
na Av. Adhemar de Bar-
ros, 999 - Jd. São Dimas. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3904-2000.

Sesc realiza exposição  
fotográfica e encontro com 

 fotógrafos  
latino-americanos


