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ATENÇÃO PAIS: DIA 8 
COMEÇA A CAMPANHA 

DE VACINAÇÃO
NACIONAL CONTRA A 

POLIOMIELITE

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremembé 
inicia neste sábado, 8 de 
junho, a Campanha Na-
cional de Vacinação con-
tra a Poliomielite, que vai 
imunizar crianças na faixa 
etária de 6 meses a 4 anos,  
11 meses e 29 dias de idade 
contra a paralisia infantil. 
A Campanha vai até o dia 
21 de junho e o horário 
será das 8 as 17h. Todas 
as unidades de saúde do 
município estarão aber-
tas e alguns bairros rurais 
receberão a vacina com 
equipes volantes (Assen-
tamento Conquista, Ma-
racaibo, Flor do Campo, 
Alberto Ronconi, Fazenda 

Kanegae, Barranco, Ola-
rias, Canaã entre outros).  
“É fundamental que to-
das as crianças sejam va-
cinadas e fiquem protegi-
das contra a pólio. Tomar 
vacina é garantir que o 
país permanecerá livre do 
vírus, erradicado há 25 
anos. A vacina não tem 
contraindicações e ape-
nas crianças com doenças 
muito graves não podem 
tomá-la.”, explica o Secre-
tário de Saúde José Márcio.  
Os postos terão enfermei-
ros de plantão para escla-
recer dúvidas. A vacina 
contra a paralisia infantil 
não tem contraindicações. 
Apenas em caso de doenças 

graves, a criança não deve 
tomar as gotinhas. Os pais 
devem levar a caderneta de 
vacinação ao posto e, mes-
mo que ela esteja atrasada, 
a criança pode receber a 
nova dose. A paralisia in-
fantil, ou poliomielite,  
é uma doença infectocon-
tagiosa aguda transmitida 
por vírus que age como 
infecção ou sob forma pa-
ralítica, podendo provocar 
sequelas permanentes ou 
até mesmo levar à morte.
Mais informações sobre 
a campanha e os ende-
reços dos locais de vaci-
nação também podem 
ser obtidas pelo telefone 
3 6 0 7 - 1 0 3 1 . 

Pinda está classificada 
para representar a 

região no 31º Festival 
de Dança de Joinville

A dança clássica da região 
estará representada em 
um dos mais importantes 
festivais da América Lati-
na. No período entre 17 e 
27 de junho, o 31º Festi-
val de Dança de Joinville 
recebe academias e dan-
çarinos de todo o Brasil, 
 dentre eles, o Ballet Cássia 
Ogata, de Pindamonhan-
gaba. Com uma equipe de 
oito bailarinas, Pindamo-
nhangaba participará pela 
terceira vez consecutiva do 
festival, que tem o eixo Rio-
São Paulo como as maiores 
referências técnicas. “Nos-
sa expectativa é que as nos-

sas meninas façam boni-
to e que o evento seja um 
grande aprendizado, mes-
mo porque, neste ano es-
taremos participando com 
bailarinas novas!’, disse a 
responsável pela academia,  
professora Cássia. Serão 
cinco coreografias a ser 
apresentadas em diver-
sos locais de Joinville: na 
categoria Ballet Clássico, 
será apresentada a co-
reografia “O Bêbado e a 
Equilibrista”; na catego-
ria Dança Contemporâ-
nea, a coreografia “Eu sei 
que vou te amar” e na ca-
tegoria Jazz, serão apre-

sentadas as coreografias 
“Bandolins”, “Bohemian 
Rhapsody” e “The Beatles”.  
De acordo com a técnica 
a equipe pindense, a se-
leção de grupos é muito 
rigorosa e esta é a terceira 
vez consecutiva em que o 
jovem grupo é classifica-
do para participar do fes-
tival. A equipe do Ballet 
Cássia Ogata é formada 
pelas bailarinas Amanda 
Miranda, Carmem To-
ledo, Fabíola Rodrigues,  
Gabriela Pu-
pio, Laura Renoldi, 
 Maria Alice Gomes, Nathá-
lia Vieira e Nívea Teixeira.

Eventos gratuitos movi-
mentam fim de semana 

em Caraguá

Na sexta (07/06/2013), às 
19h, será aberta a exposição 
fotográfica “Caraguá Surf 
Legends - A memória do 
surf na cidade”, no saguão 
da Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguatatu-
ba (Fundacc), no Centro.  
O horário para visitação 
é de segunda a sexta, das 
9h às 17h, até 30 de ju-
nho. A mostra conta, por 
meio de fotos e textos, as 
histórias dos pioneiros do 
surf no município, como 
foram desenvolvidas as 
primeiras pranchas, na 
década de 70, os primei-
ros campeonatos e a cria-
ção da Associação de Surf 
de Caraguatatuba (ASC).  
Após a abertura da exposi-
ção será exibido, às 20h, o 
documentário “Olás! Ale-
grias Peruanas” com sur-
fistas de Caraguá nas ondas 

do Peru. Também na sexta, 
às 20h, o Teatro Mario Co-
vas recebe a peça “Cartas 
do Paraíso”. O espetáculo 
é baseado em textos escri-
tos por jesuítas, explora-
dores e viajantes da Terra 
de Santa Cruz/Pindorama.  
Os atores da “Boa 
C o m p a n h i a ” ,  
de Campinas, contam as 
metamorfoses da ideia de 
Paraíso, projetada pelo 
imaginário dos euro-
peus ao desembarcarem 
na Terra de Santa Cruz/
Pindorama, na época do 
descobrimento do Brasil, 
passando pelo movimen-
to modernista, o tropica-
lismo, até a situação atual 
de crise ambiental e ética 
vivida no país. No sábado 
(8), às 19h, o artista plás-
tico Gianni Parziale exibe 
sua ‘Mostra Antológica’, no 

Museu de Arte e Cultura 
de Caraguatatuba (Macc), 
no Centro. O artista italia-
no que mora desde 1979 
em Caraguá, apresenta ao 
público uma retrospectiva 
de sua trajetória artística.  
A natureza que tanto o 
atraiu, desde a sua che-
gada à cidade, são temas 
das pinturas, esculturas e 
desenhos que compõem 
a exposição. Nesse mes-
mo dia, a partir das 21h, } 
o concerto da Banda Car-
los Gomes anima a Praça 
Cândido Motta, Centro. 
O maestro Dudu Quirino 
comanda orquestra for-
mada por 25 músicos que 
tocam sax, flauta, trom-
pete, trombone, tuba, 
percussão e bateria.  
O repertório será variado 
com muito samba, chori-
nho, jazz e temas de filmes.

Irlanda sedia 
Congresso Mundial de 

Jornalistas
A cidade de Dublin, capi-
tal da Irlanda, sedia de 4 a 
7 de junho o 28º Congres-
so Mundial de Jornalistas, 
evento promovido pela 
Federação Internacional 
dos Jornalistas (FIJ) e or-
ganizado pelo Sindicato 
Nacional dos Jornalistas 
da Irlanda. A Federação, 
que representa cerca de 
600 mil jornalistas em 154 
países do mundo, traz o 
tema “Trabalho Decen-
te” como foco principal 
deste congresso, reunin-
do delegados de entidade 
sindicais da Europa, Áfri-
ca, Mundo Árabe, Ásia, 
América do Norte e Amé-
rica Latina para discutir 
as condições de trabalho 
dos jornalistas e definir um 
plano de ação para enfren-
tar os principais problemas 
da categoria. Ao todo, o 
evento reúne mais de 400 
pessoas entre delegados,  
observadores e palestrantes.  
A delegação brasileira 
está composta por sete 
membros da Federação 
Nacional dos Jornalis-
tas (FENAJ), entre eles 
José Augusto de Oliveira 
Camargo, presidente do 
Sindicato dos Jornalistas 
do Estado de São Paulo 

(SJSP), e Celso Schröe-
der, presidente da FENAJ 
e da Federação de Jorna-
listas da América Latina e 
do Caribe (FEPALC). No 
primeiro dia de Congres-
so os delegados represen-
tantes de cada região tra-
çaram um panorama das 
problemáticas enfrentadas 
pelos jornalistas profis-
sionais nestas localida-
des. Após as explanações, 
 algumas considerações 
sobre o combate à precari-
zação do trabalho, trabalho 
digno e o fortalecimento 
das organizações sindi-
cais dos jornalistas foram 
discutidas para as delibe-
rações ao final do Con-
gresso. Para José Augusto, 
presidente do SJSP, é de 
grande relevância a abor-
dagem deste tema para a 
classe de trabalhadores em 
comunicação, pois “exis-
te a ideia de que o traba-
lho do jornalista se move 
num universo não muito 
semelhante ao universo 
de outros trabalhadores. 
Esta discussão faz com 
que se crie uma reflexão 
sobre o jornalista como um 
trabalhador, que também 
enfrenta problemas inter-
nos que afetam funciona-

mento do seu trabalho”.  
Durante os quatro dias, 
serão abordados demais 
assuntos acerca do tema 
como as legislações que 
regulamentam o traba-
lho de imprensa em di-
versos países e projetos 
que busquem assegurar 
leis específicas de prote-
ção ao trabalho decente,  
regulamentações profissio-
nais, salários, jornadas de 
trabalho e condições gerais 
como liberdade de impren-
sa e a segurança dos jorna-
listas. Além da agenda de 
trabalhos deste primeiro 
dia, durante o Congres-
so também foi anunciado 
o apoio da FIJ para a pu-
blicação do livro “Deep 
for Web Journalists”, 
 do jornalista correspon-
dente de guerra Alan Pear-
se, resultado de um trabalho 
de dois anos de pesquisa 
sobre as armadilhas en-
frentadas pelos jornalistas 
para garantir a sua segu-
rança em um ambiente vir-
tual. Ao final do Congresso 
também deverá acontecer 
a eleição do novo Comitê 
Executivo da Federação 
Internacional dos Jornalis-
tas. Fonte: www.fenaj.org.
br e www.congress.ifj.org.

Equipe de Atletismo
de Redenção da

Serra, fez a sua estreia 
na Corrida Geninho

Depois de semanas de 
treinamento duro e muita 
força de vontade a equipe 
de Atletismo de Redenção 
da Serra, fez a sua estreia 
na Corrida Geninho –  
Tremembé, a empolgação 
tomou conta dos partici-
pantes, que não fizeram 
feio em sua primeira corri-
da depois o início da práti-
ca do esporte no município.
“Os jovens da cidade são 
muito dedicados e com 
vontade de crescer no atle-
tismo, e isso é fundamental 
para o desenvolvimento do 
esporte.” enfatiza o Profes-

sor João Carlos. Os atletas 
Redencenses fizeram su-
cesso na Corrida Geninho, 
e pelo que tudo indica, está 
corrida foi apenas o pri-
meiro obstáculo da equipe, 
os treinamentos continuam 
a todo vapor na Avenida 
10 de Fevereiro, três vezes 
por semana. A equipe de 
Redenção da Serra já tem 
a próxima corrida marcada 
na agenda, e será na cidade 
de Taubaté em um circuito 
local. A ideia é levar para 
a próxima disputa o má-
ximo de atletas possíveis, 
pois o número de jovens 

nos treinos aumenta a cada 
semana. E essa nova mo-
dalidade esportiva, surgiu 
no município a menos de 
um mês, motivo que es-
timulou a participação da 
população devido a Pri-
meira Etapa do Campeo-
nato de Corrida de Rua –  
Quatro Estações no dia 
11 de maio de 2013.
Para você que se interes-
sou pela prática do esporte, 
os treinos acontecem todas 
segundas, quartas e sextas-
feiras em dois períodos, 
das 8h às 11h e na parte 
da tarde das 15h às 17h.

Prefeitura de Redenção 
da Serra busca parceria 
para preservar prédios 

históricos

O Prefeito de Redenção da 
Serra, Nequinho, na manhã 
de segunda-feira, dia 3, foi 
até a Cidade Velha para dar 
uma entrevista a respeito 
da Igreja Matriz construída 
em 1882. Um dos assun-
tos mais abordados pela 
população local é a falta 
de respeito com o Patri-
mônio Histórico da cida-
de de Redenção da Serra. 
 “Foi aqui que passei parte 
da minha vida, fui batiza-
do, crismado. Eu como ci-

dadão e autoridade na cida-
de, tenho mais que o dever,  
tenho o interesse e o 
desejo de conseguir o 
quanto antes a conces-
são, junto da empresa 
CESP” ressalta o Prefeito.
O Prefeito vai na próxima 
semana, até a Capital, para 
tomar o parecer sobre o 
Processo de Concessão do 
Patrimônio Histórico do 
Município, e ressalta o bom 
relacionamento com a em-
presa CESP (Companhia 

Energética de São Paulo).  
Ele também está buscando 
parceiros para o restauro 
do prédio, tanto da iniciati-
va pública quanto privada.
Uma empresa já foi con-
tratada para realizar a 
limpeza da parte inter-
na da Igreja. O esfor-
ço do Poder Executivo,  
Legislativo e da popula-
ção de Redenção da Ser-
ra é extremamente im-
portante para preservar a 
história do nosso povo.

Pindamonhangaba
Shopping será 
inaugurado em 

novembro e deve gerar 
1.500 empregos

Em construção no bairro 
do Socorro, shopping terá 
33 mil m² de área cons-
truída e aproximadamen-
te 150 opções de compra 
entre lojas e restaurantes. 
O Shopping Pátio Pinda já 
tem data para sua inaugu-
ração. O dia 15 de novem-
bro foi escolhido para a 
abertura do centro de com-
pras, segundo anunciou 
Ricardo Sayon, principal 
investidor do empreendi-
mento, durante evento pro-
movido para empresários e 
autoridades do município, 
na quarta-feira (5). O pre-
feito de Pindamonhangaba 
também esteve no evento e 
comemorou o novo empre-
endimento, que deve gerar 
1.500 empregos diretos no 
município. “A geração de 
empregos é uma de nossas 

prioridades, mas o sho-
pping traz também outros 
benefícios como maior 
qualidade de vida, com um 
novo lugar de lazer, con-
vivência e comércio para 
a população”, destacou. A 
presidente da Associação 
Comercial da cidade, Eli-
sabete Santos, ressaltou a 
importância do novo em-
preendimento como par-
ceiro comercial. Durante 
o evento, os convidados 
também puderam conhecer 
as obras, onde já estavam 
demarcadas onde serão 
instaladas as respectivas 
lojas, dando visibilidade 
às marcas e possibilitan-
do a confirmação de que 
82% do empreendimen-
to está comercializado. 
O Shopping Pátio Pinda 
investiu mais de R$ 100 

milhões nas as obras, que 
estão seguindo o crono-
grama e se encontram em 
fase avançada da alvena-
ria. Ele terá área construída 
de 33 mil m², com espaços 
variados de lojas, que vão 
desde 30m2 até mais 5 mil 
m2. O projeto prevê a ins-
talação de mais de 110 lo-
jas satélites, em um único 
pavimento. O Pátio Pinda 
ainda terá quatro salas de 
cinema, 1.500 vagas de es-
tacionamento, em um com-
plexo multiuso com torres 
comerciais e residenciais. 
O shopping também terá 
um supermercado, 12 ope-
rações de fast food, cinco 
restaurantes, um parque 
de diversões e um boli-
che. Serão quatro salas de 
cinema Cineflix (Multi-
plex), sendo duas delas 3D.

Agricultores 
familiares terão crédito 
de R$ 21 bi para a safra 

2013/2014
Os produtores da agricul-
tura familiar terão R$ 21 
bilhões para financiar a 
próxima safra. O valor, 
anunciado ontem, dia 6, 
pelo governo com o Plano 
Safra da Agricultura Fami-
liar 2013/2014, é 16,6% 
maior que o destinado ao 
setor no ano passado, de 

R$ 18 bilhões. Segundo 
o governo, ao todo serão 
aplicados R$ 39 bilhões 
no conjunto de medidas 
para o setor. O Plano Sa-
fra da Agricultura Familiar 
2013/2014 foi lançado há 
pouco, no Palácio do Pla-
nalto, em cerimônia com a 
presidenta Dilma Rousse-

ff e o ministro do Desen-
volvimento Agrário, Pepe 
Vargas. O plano também 
comemora os dez anos de 
nascimento do Programa 
Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar 
(Pronaf), que começou com 
recursos de R$ 5,4 bilhões 
de financiamento de safra. 
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Curiosidades
Deixar de jantar ajuda a emagrecer? Mentira. Ninguém provou que isso acontece e 
a maioria das nutricionistas acredita que esse conceito é outra lenda.
Chá verde ajuda a perder peso? Verdade. Por conter cafeína e catequinas, o chá 
preto acelera o metabolismo e auxilia na diminuição da gordura corporal.
Os vegetarianos têm problemas de anemia, por carência de ferro? Mentira. O que 
acontece é que o ferro de origem vegetal é mais sensível aos fatores que estimulam 
e inibem a sua absorção. A dieta vegetariana costuma ser até mais rica em ferro do 
que a carnívora.
Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Noel? Verdade. Em Portugal cha-
mamos o Papai Noel de Pai Noel.
O trenó do Papai Noel é puxado por 6 renas? Mentira. São 8 renas. Os nomes das 
renas, em inglês, são: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet e Cupid. Já dissemos 
que são 8 renas, portanto, faltam os nomes de duas: Donder e Blitzen.
Jesus é chamado de Jesus de Nazaré porque nasceu em Nazaré? Mentira. Jesus 
nasceu em Belém, na Judéia. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de 
sua vida, desde quando voltou do Egito, em algum ponto de sua infância, até os 30 
anos de idade.

Humor
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Ge-
rais, quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção campadi vagabundi! Chega di moleza! Queru tudumundi vassôra nas mão 
limpanesse chiquêro qui ocês mora. Queru tudinho bem limpim módiqui aminhã 
nóis vai recebê ministrus e comitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Téquinfim prendêro os fias das mães!
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Me mata uma curiosidade minha! É verdade que essa tal lei da gravidade é 
qui dêxa as pessoa em pé no chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.

E o caipira, coçando a cabeça:
- Agora mi ixplica uma coisa: Com é que tudu mundu fazia antes dessa tal lei ser 
aprovada?
O pai dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cadela entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas.

No mesmo instante o caseiro vira pro bicho e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá tá cheio de pulgas.

O ex-presidente (Lula) conversa com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu tô ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro... 
- Calma, meu bem! Dizem que essa gripo só da Ásia.
- Tá vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer.
Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de ti não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com as dos outros. Você não tem ideia de como foram 
talhados.
6 – Pare de pensar muito. Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso, 
conhecemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como: compaixão, gene-
rosidade, solidariedade, tolerância e paciência. Porém, nem todos sabem usar essas 
qualidades na dose certa. Há uma grande diferença entre ser bom e ser ingênuo. E 
é muito importante que essa diferença seja estabelecidas. Primeiro, lembre-se de 
que a boa ação não pode prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar 
do outro a responsabilidade de si mesmo.

Miscelânea

Pensamentos
O horizonte mais intenso é o da esperança.
Na terra nasce o amor, no céu ele floresce.
Há amor sem felicidade, mas nunca felicidade sem amor.
Devemos nos juntar uns aos outros: é uma lei da natureza.
O desejo é o ponto de partida para todas as realizações.
Devemos pedir o impossível para obter o melhor possível.
A justiça é a bondade medida em milímetros.
A justiça de quem odeia é a raiva dos fariseus.
A justiça é a verdade em ação. 
Somente quem feriu um coração será capaz de curá-lo.
Todo acontecer traz a certeza de que tudo tem um recomeço.
Amizade é amor sem asas.
Na amizade nada deve ser fingido.
O amor pede, a amizade dá.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Não acuses a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a sua.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O êxito é fácil de obter, o difícil é merecê-lo.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
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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 dispo-
sição
no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor 
do Vale,Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios 

12 3672 2257 

www.agazetadosmunicipios.com.br

 Eles estão sendo capacita-
dos em produção de vídeo 
para aperfeiçoar o apren-
dizado nas aulas regulares 
e melhorar o desempenho 
escolar. Os alunos do 9º 
ano da Escola Municipal 
Palmyra Sant’anna estão 
recebendo, desde o início 
de maio, uma aula diferen-
te. Eles estão tendo capaci-
tação de audiovisual para 
ajudar nas aulas regulares 
e melhorar o desempenho 
escolar. A capacitação está 
sendo dada a 95 alunos 
com média de 14 anos. 
Eles já tiveram oficinas 
de produção e no momen-
to estão na fase de execu-
ção dos vídeos. A próxima 
etapa é a edição e por fim 
poderão exibir seu próprio 
material. A professora Va-
nessa de Lima Fernandes 
já fazia exibições de audio-
visual em sala de aula, mas 
depois de conhecer o pro-
jeto dos Jovens Protago-
nistas tomou a iniciativa de 
conversar com a direção da 

escola para que seus alu-
nos tivessem as oficinas de 
audiovisual para melhorar 
o desempenho nas aulas. 
“Vi o projeto como uma 
forma de melhorar a visão 
que eles têm do mundo, de 
sensibilizá-los e de refleti-
rem sobre o que acontece 
na escola. Era uma forma 
de ajudá-los a melhorar 
algumas posturas de indis-
ciplina”, explicou Fernan-
des. As oficinas irão acon-
tecer até o início julho. Os 
alunos foram divididos em 
grupos e escolheram temas 
como: cidadania, álcool, 
drogas, sedentarismo e até 
sobre eles próprios na es-
cola. “Algumas gravações 
já foram feitas e noto que 
os alunos já ficaram sen-
sibilizados, isso é impor-
tante para eles mudem de 
postura dentro da escola e 
na comunidade, completou 
Fernandes. Essa metodo-
logia é desenvolvida pelo 
Núcleo Jovens Protagonis-
tas, da OSC Celebreiros, e 

tem o objetivo de capaci-
tar, apoiar e interagir com 
jovens de perfil de lideran-
ça em suas comunidades. 
Desde 2007 os jovens par-
ticipantes realizam ações 
de impacto na transfor-
mação social por meio da 
educomunicação e da arte, 
em parceria com institui-
ções públicas e privadas. 
“Nossos projetos do Nú-
cleo Jovens Protagonistas 
são uma importante fer-
ramenta para desenvol-
ver os jovens líderes, pois 
por meio deles os parti-
cipantes são estimulados 
a transformar e melho-
rar o local onde vivem”, 
explica Eduardo Pane, 
gestor de projetos da OSC 
Celebreiros. Até hoje, já 
foram mais de 8 mil jo-
vens que passaram por este 
Núcleo, entre atividades 
de produção audiovisual, 
rádio, exibições de cine-
ma e eventos culturais nas 
escolas do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte paulista.

Alunos de escolas
públicas aprendem a 
usar o audiovisual em 

sala de aula

Polícia prende homem 
em Caçapava por crime 
ambiental e suspeita de 

falsificação de Selo 
Público

A Polícia Ambiental de São 
José dos Campos, atenden-
do denúncia, prendeu um 
homem em Caçapava no 
último dia 4 de junho, pelo 
crime de confinação de ani-
mais silvestres em cativei-
ro. Após acionada, a patru-
lha se deslocou até o bairro 
Menino Jesus, em Caça-
pava, onde, na residência 
do denunciado, apreendeu 
sete aves da fauna silvestre 
(quatro anilhadas) e mais 
cinco anilhas numeradas 

e sem documentação. De 
acordo com a polícia, uma 
das *anilhas tinha a mes-
ma numeração de outra 
que estava em uma das 
aves, o que gerou suspei-
ta de que o envolvido tra-
balha com a falsificação.  
Pela suspeita do crime de 
falsificação de Selos e Si-
nal Público, foi elabora-
do boletim de ocorrência 
com multa no valor de R$ 
3.500,00 e o envolvido 
foi  encaminhado direta-

mente à Polícia Federal 
de São José dos Campos. 
A pena pelo citado cri-
me varia de dois a seis 
anos, sem direito à fiança.  
* Anilhas são espécies de 
anéis de identificação de 
espécies, emitidas pelo 
IBAMA (Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis). Visa ter o 
controle do número de ani-
mais nascidos em cativei-
ros e preservar as espécies. 

Confira as vagas desta 
semana do PAT de

Caraguatatuba
Confira as vagas disponí-
veis no Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT) desta se-
mana. O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais. Empregada Do-
méstica, Serralheiro (Me-
tais), Pintor de Automó-
veis, Balconista (Padaria), 
Vendedor Interno, Gar-
çom, Auxiliar de Cozinha, 
Balconista (Supermerca-
dos)  Soldador de Veículos, 
Confeiteiro, Marceneiro de 
Móveis, Engenheiro Civil, 
Operador de Retro-Esca-
vadeira, Auxiliar de Me-
cânico de Autos, Mecâni-
co de Veículos, Alinhador 

de Direção, Balanceador, 
Comprador (Construção 
Civil), Instalador de Tol-
dos, Repositor (Supermer-
cados), Auxiliar Contábil, 
Funileiro de Automóveis, 
Vendedor Pracista, En-
canador (Predial), Esteti-
cista, Instalador de Som 
e Acessórios de Veículos, 
Açougueiro, Auxiliar de 
Estoque, Lavador de Auto-
móveis, Supervisor de Te-
lemarketing e Atendimen-
to, Auxiliar de Limpeza, 
Recepcionista de Hotel, Pa-
deiro, Gerente Comercial, 
 Encarregado de Obras, 
Escriturário (Fiscal), 
Técnico Administrativo, 

Consultor de Vendas, As-
sistente Administrativo, 
Oficial de Serviços Gerais, 
 Motorista de Caminhão. 
As vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação a experiência,  
escolaridade, entre outros,  
podendo sofrer variações e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré.  
O telefone é 
( 1 2 ) 3 8 8 2 - 5 2 1 1 .

Festival da Sardinha de 
Ilhabela começa 

neste sábado na Praia 
de Santa Tereza

O 3º Festival da Sardinha 
de Ilhabela começa neste 
fim de semana. Nos dias 8 
e 9 de junho, sempre a par-
tir das 13h, no Centro de 
Apoio aos Pescadores Ar-
tesanais, na Praia de San-
ta Tereza, próxima à Vila, 
o público poderá apreciar 
a tradicional sardinha na 
brasa e outros pratos, numa 
parceria entre Prefeitura 
e a comunidade pesquei-
ra. Além da gastronomia, 
também haverá música ao 
vivo com os grupos "Pro-
núncia no Olhar" e "Raí-
zes de Ilhabela". O festival 
também é realizado entre 
os dias 7 e 22 de junho 
nos principais restauran-
tes da cidade, com apoio 
da Associação Comercial 
e Industrial. A entidade já 
divulgou a participação de 
vários restaurantes e seus 
pratos: Capitano (prato 

siciliano com sardinhas 
frescas, erva doce, passas e 
amêndoas); Cura (sardinha 
escabeche ou espalmada 
frita); Gato Negro - Pou-
sada do Portinho (sardinha 
espalmada frita com arroz 
branco, farofa de banana 
e molho acebolado); Gau-
di (sardinha a espanhola 
- peixe a escabeche com 
um molho alho e óleo); 
Ilha Deck (Matjeshering  
- sardinha marinada em 
pedaços, com maçã, picles 
e creme de leite, acom-
panha pão ou batatas);
Max Paladar  (sardinha 
marinada a moda portu-
guesa com cebola e cenou-
ra); Nova Iorqui (sardi-
nha escabeche); Pescador 
(sardinha na brasa); Por-
tu-Brasil (filés de sardinha 
assados no sal grosso e 
curtidos no azeite portu-
guês; acompanha pão ca-

seiro); e Skina do Pastel 
(pastel de sardinha). Mais 
atrações: Agora no mês 
de junho, além do 3º Fes-
tival da Sardinha, Ilhabela 
ainda terá o XTerra Brasil.
"São ações que movimen-
tam a cidade no período de 
baixa temporada. O Festi-
val da Sardinha chega a sua 
terceira edição, numa bela 
parceria com os pescado-
res da cidade", destaca o 
prefeito Toninho Colucci.
O XTerra Brazil será nos 
dias 22 e 23 de junho, reu-
nindo cerca de 1,5 mil par-
ticipantes. Conhecido pelas 
provas de corrida de aven-
tura como a Night Run, 
que é disputada à noite, e 
a “The North Face X Terra 
Endurance, com o maior 
percurso, o evento terá 
ainda provas de natação 
em águas abertas (Swim 
Challenge) e o triathlon.

Coral Jovem
Mackenzie se apresenta 

gratuitamente em
Pindamonhangaba

Repertório diversificado vai de Gilberto Gil a Paul McCartney

O projeto Clássicos em 
Cena traz para Pinda-
monhangaba uma apre-
sentação diversificada,  
repleta de vozes jovens 
que buscam dar vida nova 
às músicas e interpreta-las 
de forma moderna e en-
cantadora. O Coral Jovem 
Mackenzie é formado por 
alunos, ex-alunos e con-
vidados da Universidade 
Mackenzie. O evento gra-
tuito acontece às 19 horas, 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, dia 15 
de junho. No repertório, 
músicas de artistas nacio-
nais e internacionais são 
executadas com um tem-
pero especial. Figuram 
composições de André 
Abujamra (O Mundo, ar-
ranjo de André Moraes), 
John Lennon e Paul Mc-
Cartney (In My Life e All 
You Need Is Love com 
arranjos de Roger Emer-
son e Allan Billingsley), 
Lulu Santos(Como Uma 
Onda no Mar e Apenas 
Mais Uma de Amor, com 
arranjos de Mário Valla-
dão e do próprio Coral) e 
Gilberto Gil (Vamos Fugir, 
arranjo de Patrícia Costa). 

O show faz parte do proje-
to Clássicos em Cena, que 
levará mensalmente para o 
Museu apresentações gra-
tuitas de qualidade, com o 
diferencial de contar com 
comentários do maestro 
Parcival Módolo, regente 
e professor com carreira 
internacional. As explica-
ções de Parcival aproxi-
mam o público, cumprindo 
o objetivo do projeto idea-
lizado pela Direção Cultu-
ra, que já percorreu mais 
de dez cidades desde 2000. 
“Um concerto é um espe-
táculo musical, local aonde 
as pessoas vão exclusiva-
mente para ouvir e apre-
ciar música, e isso deman-
da concentração. A música 
que aqui tentamos definir 
gosta muito disso: aten-
ção dos seus ouvintes”,  
conta o Maestro. Atual-
mente regido por Clau-
dia Mussi, o Coral Jovem 
Mackenzie existe desde 
1994 e hoje tem a direção 
artística de Zédú Neves, 
além dos músicos Gilson 
Oliveira (percussão), De-
nisson Sousa (flauta) e 
Luciana Manhães (piano). 
Além de diversas apresen-
tações pelo Brasil, países 

como França e Argentina 
também figuram no his-
tórico do grupo que en-
canta adultos e crianças.  
A realização é da Direção 
Cultura, produtora espe-
cialista em projetos patro-
cinados via leis de incenti-
vo fiscal. As apresentações 
previstas para Pindamo-
nhangaba têm apoio da Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo e patrocínio da Gerdau, 
viabilizado pelo ProAC - 
Programa de Ação Cultural, 
da Secretaria de Estado da 
Cultura, que permite a des-
tinação de parte do ICMS 
para projetos culturais.  
Sobre a Direção Cultura, 
Produtora Cultural loca-
lizada no estado de São 
Paulo, que desde 1999 se 
dedica à idealização e exe-
cução de soluções culturais 
por meio da apresentação 
e gestão de projetos apro-
vados nas leis de incentivo 
fiscal. Tem o objetivo de 
expandir o mercado cul-
tural como agente trans-
formador da sociedade, 
tornando-se referência na-
cional e internacional. Para 
mais informações acesse:  
h t t p : / / w w w . d i r e -
c a o c u l t u r a . c o m . b r


