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E X P E D I E N T E

Curiosidades
Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo, mantenha anotações sobre
a sua alimentação para você poder controlar o que está comendo. Se seu trabalho é muito
cansativo e você ataca comidas gordurosas à noite, considere-se um “comedor de estresse”.
Para outros, pode ser tédio, tristeza ou solidão, existem muitas razões para comermos mais
do que o necessário. Trabalhe essas emoções e observe o seu progresso na alimentação.
Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer. Mas na verdade é que a falta de
comida provoca um impacto no seu metabolismo corporal e, a partir do momento em que
você volta a comer, ganhará muito peso. Se não nos alimentarmos corretamente, especialmente
com relação às proteínas, nossas reservas musculares se tornam debilitadas. Nenhuma dieta
funciona se não for sustentável. Você deve tomar café da manhã. Seu corpo fica sem comida
durante o sono e, pular a primeira refeição o faz segurar gordura e, ir para o “modo de
sobrevivência”. Uma vez que você estabelece uma rotina alimentar adequada, você vai perder
peso. Mas, passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fobia de
carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral, são muito importantes para o
organismo, porque mantêm o açúcar no sangue estável, são bons para o humor e contêm
minerais essenciais. Eliminar um monte de alimentos provoca deficiência de minerais. Você
não precisa comer muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você não se concentra
na comida é mais ou menos como não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor
O filho pede ao pai, que tranquilamente o jornal:
- Papai, posso ver a televisão?
- Claro meu filho, desde que a deixe desligada, pode ver quanto quiser.

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram fósseis de dez milhões
de anos, quando a aluna loira da nossa classe, perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?

O marido dirige-se à esposa e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se esforçar e aprender
a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim poderemos dispensar a nossa empregada.
E ela responde:
- Eu tenho uma ideia melhor. Se você se esforçar sendo mais carinhoso e atencioso comigo
até que podemos dispensar o nosso jardineiro e o nosso motorista.

O proprietário de um hotel de praia resolve contratar uma nova secretária. Sabendo do
emprego, uma jovem loira decide ir ao hotel com um minúsculo biquíni, para fazer o teste.
Debruçado sobre a mesa, o hoteleiro assiste o teste de datilografia e diz:
- Bom, muito bom, nada mal, apenas quatro errinhos! Agora vamos ver, escreva a segunda
palavra.

Mensagem
Saudades... Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, quando
sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu sento saudades...
Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falei ou
cruzei... Sinto saudades dos que se foram e de quem não me despedi direito! Daqueles que
não tiveram como me dizer adeus... Sinto saudades das coisas que vivi e das que deixe
passar, sem curtir na totalidade. Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que...
não sei onde... para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem onde perdi...

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que precisamos de alguém.
E por mais que tenhamos tudo que queremos ter um dia sempre admitimos que trocaríamos
tudo que temos para compartilhar quem somos com esse ninguém...

Se aceite tal e qual és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as provas do caminho.
Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja tentação, já sabe
claramente como evitá-la. Deixe de criar motivações a sofrimento de que não tem necessidade.
Abstenha-se de relações que lhe prejudique a paz. Não tente sanar amarguras da alma com
medicações que lhe criem exagerada dependência. Cultive fortaleza de ânimo e escolha a
realidade tal como se apresenta. Faça todo bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando
não possa estar com todos. Trabalhe sempre. Não diga que isso é óbvio ou que já sabe tudo,
porque os planos do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais simples é
sempre a mais difícil de fazer.

Pensamentos
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou é santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Se quiseres prever seu futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Não há fatos externos, como não há verdades absolutas.
A dúvida é o princípio da sabedoria.
O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.
Aprender sem pensar é tempo perdido.
Quem não sabe o que é a vida não poderá saber o que é a morte.
Ninguém é tão grande que nunca precisa de alguém.
Ser feliz e ter razão, geralmente, são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Nunca estamos preparados para o que esperamos.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos , uma força.
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Leia e Anuncie

Um dos maiores eventos
culturais de Ilhabela, a XIII
Semana da Cultura Caiçara,
que tem como destaque a
Festa de São Benedito e a
Congada de Ilhabela, já
começou a ser preparada
pela Prefeitura, por meio da
Secretaria da Cultura, e a
Fundaci (Fundação Arte e
Cultura de Ilhabela). A
programação do evento terá
início no dia 12 de maio
(domingo), às 9h, com a
tradicional Corrida de Canoa
Caiçara, que terá largada na
Praia do Perequê e chegada
na Praia Santa Tereza. “A
Semana da Cultura Caiçara
é a maior manifestação

cultural de nosso povo,
quando mostramos toda a
riqueza das nossas tradições,
a história da ilha. Será mais
uma vez uma grande festa e
todos estão convidados”,
disse o prefeito Toninho
Colucci. Diversas atrações
musicais já estão
confirmadas: a Orquestra do
Erê, de Tremembé, e a
Banda “Caixa Musical”, de
São Paulo - ambas no dia 17
(sexta-feira); Gabriel Sater
no dia 18 (sábado), Deo
Lopes e Banda no dia 19
(domingo) e Luísa Possi no
dia 24 (sexta-feira). “Desta
vez, além da cultura caiçara
local e da tradição da nossa

congada, buscamos
promover um intercâmbio
cultural, trazendo a cultura do
pantaneiro, o congo de
Tremembé, a música regional,
entre outras atrações”, disse
o secretário da Cultura,
Nuno Gallo. A quermesse da
Festa de São Benedito
começa na noite do dia 16
(quinta) e a Congada de
Ilhabela tem início no dia 17
(sexta) com o levantamento
do mastro.
Durante os dias de
quermesse na Vila, a festa
tem início sempre às 20h com
barracas de comidas,
 bebidas e sorteios de
prêmios.

Semana da Cultura
Caiçara tem início no

próximo dia 12 em
Ilhabela

O ministério da Saúde
recomenda aos estados e
municípios que não atingiram
a meta, a reforçar as ações
para garantir cobertura ao
grupo prioritário. A vacina
contra a gripe será ofertada
nos postos de saúde de todo
país até esta sexta-feira (10).
Quem pertence ao grupo
prioritário (gestantes; pessoas
com 60 anos ou mais;
mulheres até 45 dias após o
parto; indígenas; crianças de
seis meses a menores de dois
anos; profissionais de saúde;
além dos doentes crônicos e
pessoas privadas de
liberdade) deve procurar os
postos da rede pública em
todo o Brasil. O Ministério da
Saúde recomenda aos estados
e municípios que não
atingiram a meta, reforçar as
ações para garantir a
cobertura mínima de 80% a
todos os grupos. Até o meio-
dia desta terça-feira (07),
mais de 26,3 milhões de
integrantes do grupo
prioritário foram vacinados, o
que representa 84% da meta
do público-alvo, formado por
31,3 milhões de pessoas.
Deste total, ainda não se
vacinaram cinco milhões. “A
vacina demora até 15 dias
para produzir anticorpos
protetores contra a influenza,
portanto quanto mais cedo for
vacinado, mais rápido estará
protegido”, destaca a
coordenadora geral do

Programa Nacional de
Imunizações, do Ministério da
Saúde, Carla Domingues. Os
dados fornecidos pelas
secretarias municipais e
estaduais de Saúde revelam
que a Região Sul já superou a
meta de cobertura, tendo
vacinado, até agora, quatro
milhões, o que representa
83,6% do público alvo. Neste
cálculo estão excluídas as
doses aplicadas em doentes
crônicos e pessoas privadas
de liberdade. Em sequência,
a região Sudeste atingiu, até
o momento, a segunda maior
adesão, com 9,4 milhões de
pessoas, ou 67,6% do público-
alvo. A região Norte, por sua
vez, vacinou 1,6 milhão de
pessoas, o que representa
67,5% do total. No Centro-
Oeste foram imunizadas mais
de 1,4 milhão de pessoas,
correspondente a 66,9% do
total e, na região Nordeste,
65,8% do público-alvo, ou
seja, mais de 5,6 milhões de 
integrantes do público-
alvo. Veja tabela abaixo.
EFICÁCIA -Estudos
demonstram que a vacinação
pode reduzir entre 32% a 45%
o percentual de
hospitalizações por
pneumonias e 39% a 75% a
mortalidade global. Entre os
idosos, pode reduzir o risco de
pneumonia em
aproximadamente 60%, e o
risco global de hospitalização
e morte em cerca de 50% a

68%, respectivamente. A
escolha dos grupos prioritários
segue recomendação da
Organização Mundial de
Saúde (OMS), é respaldada
por estudos epidemiológicos e
na observação do
comportamento das infecções
respiratórias, que têm como
principal agente os vírus da
gripe. São priorizados os
grupos mais suscetíveis ao
agravamento de doenças
respiratórias. COMO SE
PREVENIR -Além da
vacina, outras medidas
simples de higiene pessoal
são  fundamentais para evitar
a contaminação por gripe. É
importante higienizar as mãos
com água e sabão (depois de
tossir ou espirrar; após usar o
banheiro, antes de comer,
antes de tocar os olhos, boca
e nariz); usar lenço
descartável; proteger com
lenços a boca e nariz ao tossir
ou espirrar; evitar sair de
casa enquanto estiver em
período de transmissão da
doença (até cinco dias após o
início dos sintomas); evitar
aglomerações e ambientes
fechados. É importante, ainda,
que o ambiente doméstico seja
arejado e receba a luz solar
para eliminar os possíveis
agentes das infecções
respiratórias e que a
população mantenha hábitos
saudáveis, como alimentação
balanceada, ingestão de
líquidos e atividade física.

Saúde: Campanha de
vacinação contra gripe

termina nesta sexta-feira

Festa do Arraial da Gente –
Aniversário do Berço da
Liberdade Paulista.
Aconteceu neste último final
de semana a festa em
comemoração aos 153 anos
de história da cidade de
Redenção da Serra. Berço da
Liberdade Paulista, e a
segunda do Brasil a fazer a
abolição da escravatura em 10
de fevereiro de 1.888. A
população e turistas
participaram do evento que
durou quatro dias, a
festividade deu inicio na
quinta-feira (2) e só foi parar
no começo da madrugada de
segunda-feira (6). A abertura
do evento foi realizada pela
banda do município “Maestro
Manoel Rocha Filho”, que
tocou o Hino de Redenção da
Serra, vários munícipes
prestigiaram a apresentação,
e muitos deles, ouviram pela
primeira vez o hino da cidade
onde moram, “eu nunca ouvi
o hino de nossa cidade, está
será minha primeira vez.”
Afirma Mariana Silva
moradora local. Após a
abertura ocorreu à

apresentação da Orquestra de
Viola da cidade de Cunha que
emocionou as pessoas mais
idosas, com músicas que
relembravam o passado, e em
seguida subiu ao palco uma
banda sertaneja que animou a
festa até a madrugada. Na
sexta-feira (3) os vereadores,
Prefeito Municipal Nequinho
e convidados participaram de
uma Sessão Solene na sede
da Câmara Municipal em
comemoração ao aniversário
da cidade. No cair da noite
foram apresentadas Dança de
Fita, do grupo Maracatú
“Coroa de Ouro” da cidade de
Caçapava que embalaram a
população em uma dança de
roda com muita animação e
bonecões. O grupo de Ballet
de Redenção da Serra,
também participou do evento,
e a noite foi finalizada com a
apresentação de uma mais
banda sertaneja. No sábado a
festa começou às 13h e só foi
terminar às 3h da madrugada
de domingo, sendo que no dia
seguinte, às 8h já iniciavam
mais um leque de
apresentações culturais. Na

parte da manhã além da
missa, dois grupos de
Moçambiques dançaram e
cantaram. Ao meio dia
aconteceu a chegada do
grupo de Cavaleiros
realizando o cortejo a Imagem
de Nossa Senhora. E assim,
seguiu a festa de aniversário
da cidade. Além das
apresentações culturais do
próprio município e cidades
vizinhas, do Festival
Sertanejo, de cinema. A festa
do “Arraial da Gente, suas
coisas e sua gente” trouxe
também barracas de comidas
típicas, barrada de artesanato
e muito mais. “Manter uma
tradição é manter a origem do
nosso povo, comemorar 153
anos de história é fantástico.
Poder estar junto do povo
Redencense, e ter vivenciado
parte da história deste
município, me faz acreditar
que somos vitoriosos, em
estarmos aqui hoje, devido ao
tanto de sofrimento que já
vivemos devido à triste e
dolorosa inundação da
represa.” Ressalta o Prefeito
Nequinho.

153 anos de História -
VIVA REDENÇÃO DA

SERRA

O Ministério da Educação fez
alterações no edital deste ano
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) tornando-o
mais rigoroso. Uma das
medidas é que as redações
com inserções indevidas serão
zeradas. Outra mudança
prevê que serão aceitos
apenas desvios gramaticais
excepcionais e que não
caracterizem reincidência.
Antes, eram permitidos
“escassos” desvios. A
correção das redações será
mais rígida. A expectativa é
que uma a cada três redações
irá para um terceiro corretor,
antes o índice era
aproximadamente 21%. Isso
ocorrerá quando houver uma
discrepância de mais de 100
pontos entre as notas dos dois
primeiros corretores. No ano
passado, a discrepância tinha
que ser de mais de 200 pontos
para que fosse encaminhada
a um terceiro avaliador. O
edital também prevê maior
rigor para os corretores, que
terão mais horas de
capacitação e serão
acompanhados e avaliados.
Eles poderão ser dispensados
inclusive durante a correção.

Segundo o ministro da
Educação, Aloizio
Mercadante, as mudanças
foram implantadas porque as
regras aplicadas
anteriormente não mostraram
resultado satisfatório. Apesar
do maior rigor, sobre as
questões gramaticais,
Mercadante diz que caberá à
banca considerar o erro uma
exceção ou não. ”A regra é
clara, mas a interpretação do
juiz nem sempre é um
consenso. Tem um grau que
compete à banca, não tem
como prever o grau que será
aceito ou não. O que podemos
dizer é que será mais
rigoroso”, diz. Ele explicou
também que tanto para a nota
máxima na redação, que é mil,
quanto para erros gramaticais
considerados exceção será
preciso uma justificativa dos
avaliadores. Outra novidade é
que será divulgado no cartão
de inscrição um telefone pelo
qual candidatos com alguma
condição especial (gestantes,
pessoas com deficiência)
serão orientados. Essa edição
trará também dois modelos de
prova com letra maior - uma
com fonte tamanho 18 e outra

24. Os candidatos com renda
mensal per capita de até 1,5
salário mínimo estão isentos
da taxa de inscrição. Antes,
eram isentos apenas aqueles
com renda de até um salário
mínimo per capita. Os
estudantes de escolas públicas
continuam sem ter de pagar
pela inscrição. Mercadante
desmente a intenção de
cobrar a taxa daqueles que
faltarem à prova, mas ressalta
que o gasto é calculado pelo
número de inscrições. ”Apelo
para aqueles que se
inscreverem para que
realmente façam o Enem. Os
custos levam em conta os
inscritos e temos tido uma
diferença importante”. No
ano passado, foram 5,8
milhões de inscritos.
Desses, 4,3 milhões fizeram a
prova. As inscrições
começam na próxima
segunda-feira (13) e vão até
o dia 27 de maio. Os
candidatos podem pagar a
taxa de inscrição até o dia 29
de maio.
As provas serão aplicadas nos
dias 26 e 27 de outubro.
Os portões serão abertos às
12h (horário de Brasília).

Erros de português
serão punidos com

maior rigor no Enem
2013

Por conta da proximidade da
Copa das Confederações da
FIFA, que acontece em junho,
a Coca-Cola lançou latas
comemorativas com as cores
da bandeira do Brasil. São
três latas com as cores verde,
amarelo e azul de um lado e

do outro o famoso vermelho
da marca. A ação faz parte
da campanha ‘Vamos Colorir
o Brasil’. “Trocar o vermelho
pelas cores de um país é
inédito no mundo. A Coca-
Cola fazer isso no Brasil tem
a ver com reconhecimento de

que a Copa das
Confederações é o momento
de mostrar a paixão pelo
p a í s ” ,
explicou Javier Meza, vice-
presidente de marketing da
empresa em nota. As latas já
estão a venda.

Coca-Cola lança latas
comemorativas com as
cores da bandeira do

Brasil

Equipamento realizará a
correção das variações de
tensão e potência em redes
elétricas. A EDP Bandeirante,
distribuidora de energia
elétrica do Grupo EDP no
Brasil, instalou na rede
inteligente de energia do
município de Aparecida o
Regulador de Reativo, que
permitirá o aprimoramento da
qualidade do fornecimento de
energia elétrica para a região.
Essa é mais uma ação do
InovCity, projeto que está
tornando a cidade na primeira
dotada de uma rede inteligente
de energia no Estado de São
Paulo. O equipamento,
pioneiro no Brasil, tem como
objetivo melhorar o
 fornecimento de energia, bem
como proporcionar uma maior
eficiência e otimização da
rede de distribuição. De
forma inteligente, o regulador
de reativo permitirá o
monitoramento, em tempo
real, da rede e um controle de
tensão por fase de forma

linear e automática. Para os
clientes, os benefícios serão
percebidos a curto prazo com
a melhoria da tensão de
fornecimento de energia,
redução de cintilações -
movimento ou agitação rápida
da luz, redução significativa
do custo de distribuição de
energia associado a redução
de suas perdas e aumento da
eficiência energética. O
equipamento é um
desenvolvimento conjunto
entre a área técnica da EDP
Bandeirante e a empresa ITB
Equipamentos Elétricos Ltda.
A tecnologia inovadora do
Regulador de Reativo foi
premiada em 2012 no XX
SENDI, que é o principal
Seminário Nacional de
Distribuição de Energia
Elétrica. Projeto InovCity. O
projeto de médio prazo da
EDP Bandeirante embarca
um conjunto de tecnologias
que permitirão maior
eficiência e qualidade na
prestação de serviços ao

cliente. Nesta primeira etapa
do InovCity,
 as ações estão incorporadas
a diversos setores, como
implantação de LED na
Iluminação Pública, visando a
compreensão do impacto
desta tecnologia na rede
e l é t r i c a ,
ações de eficiência energética
com a doação de kits
econômicos (chuveiros,
sistema de aquecimento de
água por energia solar,
 geladeiras e lâmpadas
eficientes), mobilidade elétrica
por meio da doação de
veículos elétricos (scooters e
bicicletas elétricas) a
entidades com fins públicos,
smart metering a partir da
implantação dos medidores
inteligentes na totalidade das
residências do município que
permitirá o funcionamento da
chamada rede inteligente de
energia e projetos de inovação
social por meio de programas
educacionais em parceria
com instituições locais.

EDP Bandeirante aplica tecnologia
inovadora em distribuição de

energia em Aparecida
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A secretária de Educação,
Cristiana Mercadante Esper
Berthoud, foi recebida em
Brasília pelo Secretário da
Educação Básica (SEB),
Romeu Caputo e pela
Diretora de Gestão,
Articulação e Projetos
Educacionais, Renilda Lima,
no dia 06 de maio, para definir
cronograma e estratégias de
repasses de verbas para
programas e obras para nosso
município. Além do apoio
financeiro ao Programa FAST
(Família e Escolas Juntas, do
original em inglês), foram
liberados recursos para a
construção de novas escolas,
reformas e ampliações de
escolas antigas. Também
foram aprovadas as seguintes
obras: duas creches,
cobertura de uma quadra e
construção de uma quadra
coberta. Assim, todos os
compromissos assumidos nos
encontros com o Ministro
Mercadante nos meses de
janeiro e fevereiro começam,
a partir de agora, a
materializarem-se com a
transferência imediata de
recursos. Nesta mesma
reunião também foi aprovado
o projeto enviado pelo
município para a construção

dos prédios do Programa
MAIS EDUCAÇÃO. Seis
escolas de ensino
fundamental receberão
módulos entre 500 e 650
metros quadrados de área
construída com salas
multifuncionais para
atividades de esporte, dança,
música e complementação
pedagógica. “Serão mais de 3
mil e quinhentos metros
quadrados de auditórios e
salas multifuncionais. É a
Escola caminhando para
transformar-se no ideal de
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
Vamos trabalhar com projetos
de Fanfarra, Rádio, Esporte,
Cinema, Dança, Xadrez,
Contação de História e tantas
outras formas de estimular o
prazer em aprender e Ser”, diz
a Secretária de Educação. A
Equipe de Apoio Pedagógico
da Secretaria de Educação
que também foi à Brasília,
passou todo o dia desta 2ª feira
em reuniões técnicas no
MEC. A coordenadora
técnica Karin Guerreiro e os
professores Marino de
Almeida e Maria Angela
Oliveira Leite, tiveram a
oportunidade de consolidar
programas importantes para
nosso município junto aos

coordenadores nacionais dos
programas: Mais Educação,
PNAIC (Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade
Certa), o PDE (Plano de
Desenvolvimento da Escola),
EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Além disso,
 tiveram assessoria direta em
relação à reajustes do PAR
(Plano de Ações Articuladas),
que esteve paralisado desde
2 0 1 0 ,
impedindo o município de
receber verbas e participar
das mais importantes ações
nacionais pelo
desenvolvimento da
E d u c a ç ã o .
Nesta semana, Tremembé
completou e enviou para
análise do MEC o seu PAR
(Plano de Ações Articuladas)!
Agora oficialmente nossa
cidade faz parte do plano
federal para a Educação,
pode aderir a Programas e
P r o j e t o s ,
pode pleitear Formação para
seus Professores,
melhoria nas escolas e contar
com a assessoria direta do
MEC. Mais um passo para a
construção da EDUCAÇÃO
PÚBLICA DE
EXCELÊNCIA em
Tremembé!

EQUIPE DA
SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO É
RECEBIDA NO MEC EM

BRASÍLIA

O Cardeal Arcebispo de
Aparecida, dom Raymundo
Damasceno Assis, afirmou
desejar que o Papa Francisco
celebre uma Missa em campo
aberto, na Tribuna Papa Bento
XVI. Em coletiva de imprensa
na tarde de terça-feira, dom
Damasceno explicou que, a
princípio, a programação
sobre a visita do Pontífice à
Aparecida prevê uma
celebração mais reservada,
que seria realizada dentro da

Basílica Nacional, com público
limitado a aproximadamente
30 mil pessoas. “Seria
exatamente como foi quando
Bento XVI recitou o Rosário,
em 2007”, disse o cardeal.
Acompanhado pelo bispo
auxiliar, dom Darci Nicioli, e
o reitor do Santuário, padre
Domingos Sávio, o cardeal
afirmou que a Tribuna tem
capacidade para 400 mil
pessoas. “Mas se a celebração
eucarística ocorrer dentro da

Basílica, vamos oferecer a
estrutura técnica para que os
todos os presentes possam
acompanhar, inclusive com
telões”, adiantou. O reitor,
padre Domingos Sávio,
também espera que a missa
aconteça ao ar livre:
“Pretendemos construir um
belo altar para o Papa e seus
concelebrantes. Estamos
encomendando os
paramentos necessários,
incluindo um cálice especial”.

Arcebispo espera que
Papa celebre Missa

Campal

Os munícipes dos bairros
Araretama, Nova Esperança,
CDHU e Cidade Jardim,
serão os primeiros
beneficiados com a nova fase
do Projeto Nosso Bairro. As
inscrições para as oficinas
começam no dia 15 de maio.
Estarão disponíveis aos
moradores 21 oficinas: Corte
de Cabelo, Unha Decorada,
Dança de Salão, Dança de
Rua, Jazz, Balé Infantil,
Modalidades esportivas,

Capoeira, Pintura, Tecido,
Amarradinho com lycras,
Pintura Artística com tela,
Crochê decorativo em
vestuário, Tricô, Macramê,
Biscuit, Cestaria em Jornal,
Reciclagem com Pet,
Trançado com fitas, Corrida
de Rua, Vozes do bairro e
Massagem Relaxante. As
aulas gratuitas serão dividas
em grupos de vinte alunos. Ao
final de cinco semanas, os
participantes recebem um

certificado de conclusão da
oficina, mediante frequência
ativa. Após este período de
um mês, o projeto segue para
outros bairros da cidade. As
inscrições poderão ser feitas
na tenda do Projeto Nosso
B a i r r o ,
instalada à rua Benedito
Bacca Benega, 60, no
A r a r e t a m a ,
próximo à escola municipal
Professor Elias Bargis
Mathias.

Região do Araretama
será a primeira a
receber o Projeto

Nosso bairro

Pindamonhangaba terá, em
breve, um novo projeto
cultural, que levará a arte para
mais perto da população.
Trata-se do projeto “Pinda em
cena: a arte na rua”, que está
sendo preparado, dentro da
política cultural da
administração municipal,
visando não somente
promover entretenimento de
qualidade, mas estabelecer o
contato direto com as pessoas,
despertando o interesse tanto
de assistir quanto de participar
de manifestações artísticas.
De acordo com informações
do Departamento de Cultura,
esse projeto é uma primeira
fase de um projeto de alcance
ainda maior, que visa dar
acesso à arte para toda a
comunidade. No “Pinda em

Cena: a arte na rua”, a
intenção é que a comunidade
do bairro tome contato direto
com a obra e dialogue com os
a r t i s t a s ,
que ficarão à disposição para
“bate-papos” de
esclarecimentos a respeito ou
sobre o que for seu maior
i n t e r e s s e .
 O projeto tem previsão para
ser iniciado em junho e
contará com apresentação de
peças de teatro, dança,
circo e outros, percorrendo os
bairros em dias e horários
previamente anunciados e
propagados. O intuito do
Departamento de Cultura,
organizador do projeto,
é realizar uma parceria com
as escolas municipais,
visando aproximar os alunos

das artes: os espetáculos
seriam levados também às
escolas, dentro do calendário
e s c o l a r ,
com a proposta de diálogo dos
alunos, professores de arte e
artistas. A iniciativa já conta
com oito parceiros
confirmados e poderá ser
expandido, englobando o
maior número possível de
linguagens artísticas.
Grupos Participantes – Teatro
- TEP – Teatro Experimental
de Pindamonhangaba - Cia
Novos Atores - Troupe
Revela a Arte do Circo –
Dança - Cia Cênica Mônica
Alvarenga - Cia de Ballet Júlia
Pyles – Arteduvale - Saindo
das Ruas – Música -
Camerata Jovem – Projeto
Jataí.

Pinda: Novo projeto
da Cultura leva a arte

para as ruas

A Prefeitura de Ilhabela, por
meio da Secretaria de Saúde,
promoverá na próxima
segunda-feira (13/5),
 às 9h, na Câmara Municipal,
a Audiência Pública para
a p r e s e n t a ç ã o
 do Plano Municipal de Saúde

2 0 1 4 - 2 0 1 7 .
A reunião atende o que
determina a lei complementar
1 4 1 / 2 0 1 2 ,
no qual todas as cidades
devem aprovar seu Plano
Municipal de Saúde antes do
envio da Lei

Orçamentária. Na sequência,
às 10h, a Prefeitura realiza a
audiência sobre a LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias)
e PPA (Plano Plurianual),
com a organização das
secretarias de Administração
e de Finanças. 

Ilhabela promove
Audiências Públicas

A Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé, por intermédio da
Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Esportes,
convida toda a população
tremembeense, proprietários
de academias, clubes
esportivos, associações,
escolas e demais entidades da
sociedade civil para que
participem do Dia do Desafio
2013, que será realizado da 0h
às 20h (quarta-feira), do
dia 29 de maio. “Este convite
é extensivo a toda a população
e esperamos a participação de
todos”, disse a Secretária
Municipal de Cultura, Turismo
e Esportes, Marcela

T u p i n a m b á .  S e g u n d o
Marcela, a proposta do Dia do
Desafio é a adoção de hábitos
saudáveis e uma vida ativa,
envolvendo todos os
segmentos da comunidade em
uma disputa amigável entre
duas cidades e incentivando a
participação do maior número
possível de pessoas. A ideia,
afirmou Marcela, é que as
atividades promovidas no Dia
do Desafio sejam repetidas
durante os demais dias. Neste
ano, a adversária
de Tremembé será a cidade
chilena de Cauquenes. Como
participar. Para participar do
Dia do Desafio basta realizar
qualquer tipo de atividade

física por 15 minutos, em
grupo ou individualmente, em
qualquer espaço público ou
privado. Importante, disse a
Secretária, é que a ação seja
comunicada à organização do
evento até as 20h do dia 29/
05 pelo fone 3672-3147 . Será
considerada vencedora a
cidade que conseguir registrar
o maior número de atividades
esportivas. O Dia do Desafio
é uma realização conjunta da
Prefeitura de Tremembé,
do Sesc São Paulo e da
Tafisa – Trim & Fitness
International Sport For All
Association. Mais
informações pelo
site www.diadodesafio.com.br

DIA DO DESAFIO: FAÇA
15 MINUTOS DE

ATIVIDADES FÍSICAS E
AJUDE TREMEMBÉ A
VENCER CAUQUENES

(CHILE)

O Núcleo de Artesanato do
Projeto Empreender realiza no
próximo sábado, dia 11, uma
Feira de Artesanato. A Feira
acontece na Escola Pujol das
9h às 17h com entrada franca.
Projeto Empreender. O
Programa Empreender é uma
iniciativa da CACB
(Conferação das Associações
Comerciais do Brasil) e do

SEBRAE cuja ideia básica é
o apoio a empresas
organizadas nos chamados
Núcleos Setoriais. Com
metodologia própria e
orientadas por um consultor,
as empresas discutem
soluções para problemas
comuns, com benefício para
todos os participantes. Em
Pindamonhanga, sete núcleos

recebem orientações,
participam de feiras e
missões. São eles: beleza,
a r t e s a n a t o ,
escolas,publicidade volante,
itinerante, contabilidade e
l a n c h e i r o s .
O núcleos são abertos a outros
e m p r e s á r i o s .  
Mais informações (12) 3644-
7100.

Pinda: Projeto
Empreender realiza Feira

de Artesanato

A Polícia Militar de
Pindamonhangaba está
realizando nesta semana uma
campanha educativa com a
população com dicas de
segurança para compras no
Dias das Mães. A campanha
está sendo realizada com blitz
no centro da cidade e busca
orientar comerciantes e
consumidores a adotar
posturas preventivas na hora

das compras. Dicas de
segurança para saques em
caixa eletrônico, cuidados ao
andar com grande quantidade
de dinheiro, atenção no
trânsito - pois nessa época
aumenta o número de
pedestres nas ruas, são
algumas das dicas dadas pelos
policias. “Muita gente vai as
ruas nos dias que antecedem
o Dia das Mães para

compras. É necessário ter
certos cuidados, pois em um
descuido os infratores já
aguardam para agir. Por isso
é importante fazer essa
c a m p a n h a ,
que segue aliada ao aumento
do efetivo policial nestas
r e g i õ e s ” ,
 ressalta Capitão Paulo
Cavalheiro, comandante da
Polícia Militar.

PM realiza campanha
educativa na semana do
Dias das Mães em Pinda

A equipe de handebol
masculino TCC/Unitau/
Fecomerciar ios /Tarumã
Taubaté faz seu primeiro jogo
em casa pelo Super Paulistão
de Handebol, neste sábado,
dia 11, às 15h na quadra do
CEMTE Madre Cecília, com
entrada franca. O time
enfrentará um dos líderes do

campeonato, o Esporte Clube
P i n h e i r o s .
Fazendo valer o seu
favoritismo de dois jogos e
duas vitórias no campeonato,
o time taubateano aposta na
força da torcida para garantir
mais uma vitória e manter-se
no topo da classificação.
Depois de duas rodadas, a

classificação do campeonato
está com os times de Taubaté,
Pinheiros e Metodista,
que tem seis pontos.
São Carlos e São José dos
Campos estão com três
p o n t o s ,
enquanto os times de Mauá,
São Caetano e A Hebraica não
tem nenhuma pontuação.

Handebol de Taubaté
joga pelo Paulista em

casa

O grupo Itaú Unibanco
anunciou a compra da
empresa emissora de cartões
Credicard, e superou seus
concorrentes Bradesco e
S a n t a n d e r ,
que também estavam na
d i s p u t a .

A negociação envolve R$ 3
bilhões, sem troca de ações e
com pagamento em dinheiro.
O Banco do Brasil também se
interessou pela compra mas
desistiu de fazer a oferta.
Fundada em 1970,
a Credicard pertencia ao

Citibank e era a mais
conhecida e antiga
fornecedoras de cartões no
p a í s .
Foi posta à venda conta com
sua  participação no mercado
de 40%  e com 4,8 milhões de
cartões emitidos no Brasil. 

Itaú Unibanco compra
Credicard por R$ 3

bilhões


