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O programa Negócio a 
Negócio oferece atendi-
mento gratuito para micro-
empresas. Como funciona
Um agente de Orienta-
ção Empresarial vai rea-
lizar visitas na empresa e 
aplicar um diagnóstico de 
gestão básica, que abran-
ge questões de mercado, 
finanças e operação do 
negócio. E em seguida vai 
sugerir soluções para me-
lhoria do negocio. É o seu 
empreendimento receben-
do atendimento especiali-
zado do Sebrae, com foco 
em gestão empresarial, de 
forma presencial, gratuita 
e continuada. Os agentes 
de Orientação Empresarial
O agente de orientação em-
presarial é um profissional 
credenciado e capacitado 
na metodologia de aten-
dimento do Programa Ne-
gócio a Negócio. Quantas 
visitas a empresa recebe?
São realizadas, no mí-

nimo, três visitas a 
cada empreendimento. 
Na primeira, o agente 
apresenta o Sebrae e desta-
ca as vantagens para o de-
senvolvimento do negócio 
e aplica um questionário 
de cerca de 20 perguntas. 
 O objetivo neste momen-
to é identificar o estágio de 
desenvolvimento do negó-
cio e como a empresa usa as 
técnicas básicas de gestão.
 Quando retorna para a se-
gunda visita, em até duas 
semanas após o primeiro 
contato, o agente apresenta 
ao empresário o diagnósti-
co realizado e um plano de 
trabalho customizado que 
aponta para oportunidades 
de melhoria na empresa.
 O agente também pode 
sugerir ao empresário que 
participe de cursos ou utili-
ze outros serviços e produ-
tos oferecidos pelo Sebrae.
 A terceira visita aconte-
ce após um intervalo de 

tempo maior, de apro-
ximadamente 60 dias, 
e vai averiguar o grau 
de implantação do pla-
no de trabalho sugerido.
 A visita identifica se já 
houve melhora observável 
e sugere novas formas para 
que o empresário continue 
seu relacionamento com 
o Sebrae, buscando sem-
pre o aprendizado conti-
nuado para aperfeiçoar e 
avançar no seu negócio. 
 A depender do interesse 
do empresário e da estra-
tégia do Sebrae, este ci-
clo de três visitas poderá 
ser ampliado para mais 
três visitas no ano seguin-
te.  Os consultores estarão 
com disponibilidade para 
vir para Ubatuba nas datas 
e horários abaixo, se sua 
empresa tiver interesse em 
receber a consultoria gra-
tuitamente entre em con-
tato com o Sebrae 3834 
1445 e fale com Fábio.

Sebrae e Aciu  
informam:

Negócio a Negócio:  
oportunidade para crescer

12/09 - 1ª. visita - 3 empresas                     13/09 - 1ª. visita - 2 empresas
- 10h - empresa 1                                             - 12h - empresa 1
- 13h - empresa 2                                             - 14h - empresa 2
- 15h - empresa 3                                          16/09 - 1ª. visita - 2 empresas

                                      -11h - empresa 1
                                       - 14h - empresa 2

Consultoria Individual de Administração e Produção na ACIU
Dia 16 de setembro (2ª feira)

Horários: 10:00, 11:00 e 12:00....14:00, 15:00 e 16:00
 

Consultoria Individual de Marketing na ACIU
Data: 20 de setembro (6ª feira)

Horários: 10:00, 11:00 e 12:00....14:00, 15:00 e 16:00

Informações: 3834 1445 e fale com Fábio.

A Secretaria de Ação So-
cial em parceria com o 
INSS/SP, realiza mais um 
importante curso tendo os 
assistentes sociais como 
público de interesse. O 
“Disseminadores Exter-
nos das Informações Pre-
videnciárias” é um curso 

que tem o objetivo de for-
mar representantes de en-
tidades da sociedade civil 
organizada e de categorias 
profissionais, para atua-
rem como disseminadores 
das informações previden-
ciárias junto ao segmento 
que representam. O curso 

é gratuito e será realizado 
no mês de outubro e os 
interessados devem com-
parecer na Secretaria de 
Ação Social, na rua José 
Monteiro Patto, 325, Jar-
dim Bom Jesus (Antiga 
quadra do LIons) ou pelo 
telefone (12) 3674-3660

CURSO GRATUITO DE  
DISSEMINADORES  

EXTERNOS É OFERECIDO 
PELO FUNDO SOCIAL DE 

TREMEMBÉ

 O conteúdo programático será:

AULA 1 – O Trabalhador e a Previ-
dência Social

Histórico da Previdência Social
Sistemas de Previdência Social

Regimes de Previdência no Brasil
Estrutura da Previdência Social

Seguridade Social 
AULA 2 – A Importância da Previdên-

cia Social

Importância da Previdência Social
Proteção Social no Brasil 

AULA 3 – Proteção Previdenciária ao 
Trabalhador

Segurados da Previdência Social
Segurado obrigatório
Segurado facultativo 

AULA 4 – Proteção Previdenciária ao 
Trabalhador Rural

Histórico da Proteção Social ao Trabalha-
dor Rural

Quem é Trabalhador Rural
Empregado

Contribuinte Individual
Trabalhador Avulso
Segurado Especial 

AULA 5 – Filiação e Inscrição na Pre-
vidência Social

Como ocorre a inscrição do Trabalhador
Manutenção e perda da qualidade de 

segurado
O salário-de-contribuição

Contribuições
Plano Simplificado de Previdência Social

Informações Previdenciárias
Atualização das Informações Previdenci-

árias
AULA 6 – Condições para o Reconhe-

cimento de Direitos

Qualidade de Segurado
Qualidade de Dependente

Carência
Renda Mensal do Benefício
Justificação Administrativa

Acidente do Trabalho
Nexo Técnico Epidemiológico

AULA 7 – Benefícios da Previdência 
Social

1.  Benefícios Programados
1.1. Aposentadoria por Idade

1.2. Aposentadoria por Tempo de Contri-
buição

1.3. Aposentadoria Especial
2.   Benefícios Não Programados - Segu-

rados
2.1. Auxílio-Doença

2.2. Auxílio-Acidente
2.3. Aposentadoria por Invalidez

2.4. Salário- Maternidade
2.5. Salário-Família

3.  Benefícios Não Programados - Depen-
dentes

3.1. Pensão por Morte
3.2. Auxílio-Reclusão 

AULA 8 – Informações sobre a Previ-
dência Social

Reabilitação Profissional
Serviço Social

Reciprocidade do Tempo de Contribuição
Acordo Internacional
Revisão de Benefícios

Recurso Administrativo
Pagamento de Benefícios

Reajustamento de Benefícios
Representações Legais 

AULA 9 – Rede de Atendimento do 
INSS

INSS em números
Canais Eletrônicos de Atendimento

Unidades de Atendimento 
AULA 10 – Benefícios Assistenciais

1.  Benefício de Prestação Continuada
2.  Outros benefícios assistenciais

 Os instrutores serão servidores do INSS 
e o curso será ministrado no próprio Fun-
do Social de Solidariedade de Tremembé.

 O Curso será realizado se todas as vagas 
disponíveis forem preenchidas

Os moradores da Vila Pra-
do e do Bela Vista estão 
recebendo mais um be-
nefício da administração 
municipal. Trata-se da re-
forma do centro comuni-
tário de cada bairro, que 
vai levar mais conforto e 
segurança para as pesso-
as que utilizam os locais. 
Na Vila Prado, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Obras, realizou a insta-
lação de parque infantil; 

reforma da quadra polies-
portiva; reforma de toda 
a parte elétrica, tanto da 
quadra quanto do prédio 
do centro comunitário; 
substituição de todos os 
vidros quebrados e coloca-
ção de grades antivanda-
lismo nas janelas. Foi feita 
a pintura total do prédio, 
das áreas interna e externa.  
A equipe da Elétrica está 
trabalhando no local  nes-
ta semana, finalizando 
os reparos necessários. 

No bairro Bela Vista, o 
centro comunitário abri-
gava, antes, o posto de 
saúde da comunidade.  
Com a entrega do novo pos-
to, a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Obras, fez 
algumas adequações no 
centro comunitário, como 
o reparo na parte elétrica,  
pintura interna e exter-
na do prédio, substitui-
ção dos vidros quebra-
dos e troca da placa de 
sinalização do local.

Centros comunitários são  
reformados para atender a  

população de Pinda
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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.

O Sebrae-SP está com ins-
crições abertas para pre-
encher vagas de trabalho 
distribuídas na capital, 
Grande ABC, Grande São 
Paulo, Baixada Santista 
e em Guaratinguetá, no 
Vale do Paraíba. O pro-
cesso seletivo inclui aná-
lise curricular, prova de 
conhecimentos e redação, 
avaliação de habilidades 
e atitudes e entrevista. As 
oportunidades são para 
consultores, analistas e 

assistentes nas áreas ju-
rídica, administrativa, 
atendimento, financeira, 
logística, agronegócio, au-
ditoria e de negócios. Do 
total, quatro vagas são re-
servadas para pessoas com 
deficiência que irão atuar 
na capital, Guaratinguetá, 
Grande ABC e São João 
da Boa Vista. Para o escri-
tório regional de Guaratin-
guetá ainda existem outras 
quatro vagas. Os interessa-
dos podem fazer a inscri-

ção para a vaga desejada 
no portal www.sebraesp.
com.br, acessando o link 
trabalhe conosco. Tam-
bém é possível saber todas 
as informações referentes 
aos cargos, como atribui-
ções, requisitos, remune-
ração e benefícios, além 
do conteúdo das provas.  
Algumas vagas têm o 
prazo final para inscri-
ções na próxima segun-
da-feira (dia 9) e outras 
no dia 16 de setembro.

Sebrae tem vagas de 
trabalho abertas em 

todo o Estado

Em comemoração ao Dia 
da Independência do Bra-
sil, alunos das escolas 
municipais de Caçapava 
vão participar do desfile 
cívico-militar de 7 de Se-
tembro. A cerimônia será 
realizada na Avenida Co-
ronel Manoel Inocêncio, 
às 9h, e contará também 
com a participação dos 40 
profissionais da Planeta 
Educação que atuam no 
município desenvolvendo 
e implantando soluções 
educacionais em parceria 
com a Secretaria de Edu-
cação. Por meio de pro-
gramas inovadores que 
promovem o uso da tec-
nologia e de metodologias 
diferenciadas nas salas de 
aula, a Planeta Educação 
oferece para os alunos de 

Ensino Fundamental I e 
II de Caçapava, um ensi-
no amplo e de qualidade. 
Sobre os programas; Com 
o programa Informática 
Educacional, as aulas são 
mais atraentes e dinâmi-
cas, nas quais professores 
de diversas disciplinas 
desenvolvem atividades 
utilizando o computador, 
permitindo aos alunos a 
troca de informações e ex-
periências, a socialização 
e o estímulo à criatividade 
e o enriquecimento de suas 
próprias capacidades. O 
programa também é esten-
dido aos estudantes das es-
colas rurais e da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 
O programa Matemática 
Descomplicada possibili-
ta o desenvolvimento do 

raciocínio lógico matemá-
tico por meio de ativida-
des lúdicas, como jogos e 
atividades diferenciadas, 
devidamente planejadas 
e integradas ao currículo 
acadêmico dos alunos. O 
aprendizado se torna muito 
mais fácil e prazeroso. As 
inovações não param por 
aí. Na área administrativa, 
o Gestão Fácil, programa 
premiado pela Microsoft, 
cuida da informatização 
de todo o trabalho admi-
nistrativo das escolas e da 
Secretaria de Educação 
de Caçapava. Todas essas 
inovações são acompanha-
das por Programas de For-
mação de Educadores, que 
capacitam os professores 
a aplicar as metodologias 
de forma criativa e eficaz.

Desfile de 7 de  
Setembro terá  

participação da Planeta 
Educação em  

Caçapava
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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!

O “Pico” de Itamambuca, 
famoso por sediar cam-
peonatos de nível mun-
dial, receberá a primeira 
etapa, dias 06, 07 e 08 
de Setembro, onde 130 
atletas locais divididos 
em 14 categorias dife-
rentes farão o espetáculo.  
O Ubatuba Pro Surf con-
ta pontos para o ranking 
municipal e é etapa clas-
sificatória para o campe-
onato estadual paulista.  
Além de muito surf, como 
de costume serão exibi-
das diversas atividades 
paralelas de entreteni-
mento como gincanas e 
distribuição de brindes 

na praia e pela internet.
A retransmissão ao vivo 
será exibida no WWW.
AUS.ORG.BR e as fotos 
em primeira mão esta-
rão no facebook da AUS.
Estima-se que mais de 
20.000 internautas aces-
sem a página da AUS por 
etapa e acompanhem ao 
vivo pela web, além dos 
amigos  ficam conectados 
ao facebook da associação 
e receberem as informa-
ções referentes ao campe-
onato mais rapidamente.
Há cada etapa, são três 
dias de competição que 
contarão com atividades 
ligadas ao Meio Ambien-

te e a sustentabilidade, 
além de  gincanas peda-
gógicas, espaço artístico, 
área do atleta com masso-
terapia, avaliação física e 
espaço gourmet para par-
ticipar basta ser sócio da 
AUS e realizar a inscrição.  
Maiores informa-
ções (12)3832 1007 
ou www.aus.org.br.
O artista Uirá Martins 
mais uma vez confec-
cionou a arte do campe-
onato, mostrando muito 
estilo em imagens e co-
res, enaltecendo e misci-
genando sempre o que há 
de melhor na cultura surfe 
e elementos da natureza.
O Ubatuba Pro Surf tem 
patrocínio da Prefeitura 
Municipal de Ubatuba, 
organização da AUS e 
apoio do Hotel São Char-
bel, Empório Cerealista, 
No Mandie, Rik Will, Per-
fect Waves, Parada Obri-
gatória do Açaí, Teccel e 
Itamambuca Eco Resort.
Divulgação: Revista Vit-
ti, Portal Surfcam e Wa-
ves.  (Fonte: Marco Anto-
nio  Reale- Comunicação 
AUS - 12 99196 9374)

Associação Ubatuba de 
Surf  anuncia o  

36º Circuito Municipal 
Ubatuba Pro Surf

Categoria OPEN  
Col           Pts.          Atleta

                              
1             2094      Emerson Santos
2           1930     Pedro Aguiar
3           1871     Wesley Leite
4           1795     Tales Araujo
5           1714     Carlos André
6           1632     Cleiton Félix
7           1302     Philippe Ch
8             1080      Gilberto Pereira
9           1076     Michel Santos
10           900      Fábio Tavares
11           798      Maicol Santos
12           706      Hermes Pacini
13           646      Tamaê Bettero
14          646       Harrison Alexandre
15          531         Patrick Olinto
16          531         Bruno Kock
17            430         Kadu Medeiros
18         430         Marcelo Bernoldi
19           424         Conrado Araújo
20         424         Alef Araújo
21          424         Gabriel Gomes
22          282         Geovane Félix

   RANKING DA CATEGORIA
 < JUNIOR >   

Coloc     Pts.        Atleta
                              
1            2350      Wesley Leite 
2            2156      Philippe Chag.
3            1994      Tales Araujo 
4            1871      Wesley Dantas
5                1714         Alex Sandro Santos  
6            1456      Carlos André 
7            1329      Daniel Araujo 
8             1267      Edher Reis 
9             1076      Igor de Souza 
10           798         Yuri Aguiar 
11           646         Daniel Pinóia 
12           646         Marcus Gabriel 
13           531         Kadú Medeiros 
14           430         Amizael Oliveira 
15           430         Eduardo Lemos 
16           430         Denis Silva 
17           424         Guilherme Villas Boas 
18           282         Lucas Alexandre 

 Ranking Categoria Profissional                 
 Coloc     Pts.        Atleta

 1             2.110     Marco Aurélio 
2             1.915     Filipe Toledo 
3             1900      Gustavo Araújo 
4             1825      Lucas Santos 
5             1545      Saulo Junior 
6             1535      Geovane Ferreira 
7             1415      Emerson santos 
8             1415      Pedro Aguiar 
9             1315      Gustavo Henrique
10           1285      Cleiton Felix
11           1250      Philippe Chagas
12           1200      Gabriel Adisaka 
13           1195      Renato Galvão 
14           1140      Tales Araujo 
15           1125      Cristiano Rosario 
16           1125      Arthur Aguiar 
17           1065      Lucas Santin 
18           1035      David Silva 
19           915         Hizunomê Bettero 
20           750         Alex Cunha 
21           675         Tamaê Bettero 
22           585         Wesley Dantas 
23           585         Wesley Leite
24           500         Odirlei Coutinho 
25           450         Patrick Olinto
26           390         Edgley Santos
27           390         Diego Charleaux
28           390         Kadu Medeiros
29           390         Patrick Roman

 RANKING  MIRIM  
Coloc     Pts.        Atleta

                              
1             2500      Philippe Chagas 
2             2160      Edher Reis 
3             1994      Raul Reis 

4             1871      Wesley Dantas 
5             1714      Gabriel Medeiros 
6             1329      Marcus Gabriel 
7             1302      Daniel Araujo 
8             1080      Daniel Pinóia 
9             1076      Alex Sandro Santos 
10           1076      Kauê  Silva
11           1076      Caio Cembranelli 
12           985         Yuri Aguiar 
13           706         Gustavo Rocha 
14           531         Maruan Farah 
15           430         Jackson Danilo 
16           424         Daniel Rocha 
17           424         Luiz Gustavo Santos 
18           424         Guilherme Albernaz 
19           282         Mateus Ferreira 

20           282         Ailton Coutinho    
 RANKING DA CATEGORIA < 

INICIANTES >  
Coloc     Pts.        Atleta

                              
1             2310      Wesley Dantas 
2             2215      Raul Reis 
3             2079      Caio Cembranelli 
4             1994      Gabriel Medeiros 
5             1302      Caaienã Carrozzo 
6             1076      Marcos Beckman 
7             985         Kalani Joan 
8             985         Renan Gomes 
9             928         Thales Henrique 
10           854         Caio de Paula 
11           798         Guilherme Albernaz 
12           798         Guilherme Villas Boas 
13           656         Davi Toledo  
14           646         Thiago Medeiros 
15           531         Kellyrson Ambrosio 
16           531         Leo Camargo  
17           430         Rubens Neto 
18           430         Carlos Kaká 
19           424         Gabriel Ramos 
20           282         Gustavo Bischof 
21           282         William Spineti 
22           282         Lucas Castilho 

 RANKING DA CATEGORIA < 
ESTREANTES >  

Coloc     Pts.        Atleta
                              
1             2215      Diego Aguiar 
2             2160      Vinicius Mabel 
3             1885      Daniel Adisaka 
4             1750      Guilherme Villas Boas 
5             1500      Gabriel Ramos 
6             1454      Matheus Santos 
7             1329      Thiago Medeiros 
8             1329      Lucio Rosario 
9             985         Davi Soares 
10           729         Leo Camargo 

 RANKING DA CATEGORIA  
 PETIT                          

Coloc     Pts.        Atleta
                              
1             2400      Daniel Adisaka  
2             2350      Diego Aguiar 
3             1944      Lucio Rosario 
4             1904      Arthur Barone 
5             1641      Nicolas Motta 
6             1329      Miguel Rassan 
7             1228      Davi Santos 
8             985         Lucas Manoa 
9             798         Pedro Freitas 
10           656         Peterson Serpa 
11           581         Horion Bettero 
12           531         Danilo Villas Boas 
13           430         Itaipu Medeiros 
14           349         Matias Iacopi  

RANKING DA CATEGORIA
< LONG OPEN >                              

Coloc     Pts.        Atleta
                              
1             2115      Fabio Alves 
2             2006      Augusto Olinto 
3             1930      Rodrigo Tremembe 
4             1798      Fabio Tavares 
5             1516      Rogerio Alemão 

6             1228      Andre Arai 
7             1094      Alef Araujo 
8             985         Sassá 
9             863         Marco Reale 
10           810         Diego Charleaux 
11           798         Borboleta 
12           729         Filipe Toledo 
13           656         Mike Finesse 
14           581         Dado Villas Boas 
15           581         Arthur Marquezi 
16           531         Uirá Martins 
17           430         Fabio Juliano 
18           430         Gustavo Araújo 
19           282         Alexandre Muller  

RANKING DA CATEGORIA 
 < MASTER >   

Coloc     Pts.        Atleta
                              
1             2500      Isaias Silva 
2             2160      Tadeu Pereira 
3             1527      Marcio Cebola 
4             1516      Gilberto Pereira 
5             1415      Dartera 
6             1228      Sandro Reis 
7             1215      Alexandre Moliterno 
8             1094      Zoreba 
9             928         André Arai 
10           900         Costinha 
11           706         Dodo Miranda 
12           656         Alvaro Correa 
13           656         Erick Nagata 
14           646         Alfredinho Correa 
15           646         Carlos Eduardo Duda 
16           646         Jôsi  Graça 
17           531         Robson Silva 
18           430         Mauriio Abud 
19           430         Ricardo Gomes 
20           424         Robson Luiz
21           282         Gaucho 

 RANKING DA CATEGORIA
< GRAN MASTER >                       

 Coloc     Pts.        Atleta
                              
1             2250      Tadeu Pereira 
2             1871      Alfredinho Correa 
3             1750      Augusto Motta 
4             1714      Carlinhos Roberto 
5             1608      Dartera 
6             1500      Zoreba 
7             1415      Dodo Miranda 
8             1177      Guinao 
9             1076      Nelsinho 
10           1000      Paulo Motta 
11           928         Gaucho 
12           796         Joel Ribeiro 
13           531         Cleber Cardozo 
14           430         Paulo Frito 
14           430         Mauricio Abud 
16           282         Eduardo Souza 

RANKING DA CATEGORIA  
< PRO/AM FEMININO >                        

 Coloc     Pts.        Atleta
                              
1             2170      Luana Coutinho 
2             2150      Suelen Naraisa 
3             2095      Camila Cassia 
4             1735      Natali Paola 
5             1388      Sandra Maria 
5             1388      Rosangela Lamin 
7             915         Carol Araujo 
8             610         Talita Meritan 
9             610         Açucena Vaz 

 RANKING DA CATEGORIA  
< FEMININO INICIANTE >                     

Coloc     Pts.        Atleta
                              
1             2500      Acucena Vaz 
2             2160      Sofia Toledo 
3             2115      Sandra Maria 
4             1823      Serena Mota 
5             656         Kyany Cristina 
6             590         Giulia Quevedo 
7             531         Kathleen Kauany 
8             531         Larissa Oscalis

Ranking atualizado do Ubatuba Pro Surf (2012)

A nostalgia dos anos 80 
está de volta. E nada me-
lhor do que curtir o me-
lhor da música e cultura 
da época em uma festa. 
Esse será o tema da festa 
“De Volta Para o Futuro” 
que acontece neste sábado 
(7) no Pinda Bar a partir 
das 20h. A festa tem esse 
nome em homenagem ao 
filme de grande sucesso 
dos anos 80 estrelado por 
Michael J. Fox e Chris-
topher Lloyd. A ideia é 
viajar pelo tempo, assim 
como os protagonistas do 
filme. Mas a viagem da 

festa será através da mú-
sica com sucessos da épo-
ca atual até os anos 80 e, 
prolongando um pouco, 
chegando as décadas de 70 
e 60. A “De Volta Para o 
Futuro” terá como atração 
a Banda 1000 Volts - com 
o melhor do pop/rock dos 
anos 80 e 90, vários DJs 
da época tocando junto 
com o Som Titanic, co-
nhecido por animar várias 
Domingueiras da Ferrovi-
ária e bailes na Vila dos 
Oficiais. Durante a festa, 
um telão irá exibir vários 
clipes com imagens de 

filmes, seriados e artistas 
que marcaram a década. 
Os ingressos são limitados 
e estão sendo vendidos por 
R$ 20 na sede do Portal 
AgoraVale, localizada na 
Avenida Fortunato Morei-
ra, 505 - Sala 1. As vendas 
acontecem até às 14h de 
sábado. A festa “De Vol-
ta Para o Futuro” tem o 
apoio de Gu Tintas, Sinal 
Comunicação, Pedal Bike 
Shop, Takô Makisushi, 
Ponto do Óleo, Rogério 
Auto Mecânica, Carrera 
Pneus Auto Center, Au-
topinda e Dokar Veículos.

Festa “De Volta Para 
Futuro” traz o melhor 

dos anos 80 para Pinda
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Monteiro Lobato promove 4º Festival de Literatura Infantil 
em 12 a 15 de setembro


