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A Secretaria de Saúde con-
vida interessados para a 
aula inaugural de Agentes 
Comunitários de Saúde. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde identificou a urgen-
te necessidade de abrir o 
Curso de Capacitação de 
Formação Inicial de Agen-
te Comunitário de Saúde 
- Etapa Formativa I. É es-
perado que se formem cer-
ca de 120 Agentes. A aula 
inaugural será nesta quar-
ta-feira às 08h30 no Salão 
da Igreja São Francisco.
Neste curso, o Agente Co-
munitário de Saúde, será 
preparado para desenvol-
ver práticas e ações edu-
cativas de promoção e 
prevenção na saúde, com 

consciência de seu papel 
na comunidade, nos domi-
cílios e na equipe multi-
profissional de trabalho. A 
este profissional compete 
desenvolver ações de pro-
teção e desenvolvimento 
da cidadania no âmbito 
social e da saúde. Por isso, 
a importância deste pro-
fissional para o SUS, bem 
como para a comunidade. 
O curso terá uma car-
ga horária de 400 horas, 
sendo 200 horas de con-
centração (teoria), mais 
200 horas de prática pro-
fissional, e que de acordo 
com o projeto aprovado 
pelo Ministério da Saú-
de, deverá ser executado 
em até 6 meses. O corpo 

docente para este curso, 
capacitado anteriormente, 
é formado por enfermei-
ros da própria rede, atu-
antes nas equipes do PSF.
Inicio do curso será neste 
próximo dia 11, com uma 
aula inaugural no salão 
da Igreja São Francisco, 
tendo prosseguimento nos 
próximos meses, sem atra-
palhar o processo normal 
de trabalho e das equipes 
do PSF. Será uma reali-
zação através do NEPS 
– Núcleo de Educação 
Permanente em Saúde 
da Secretaria Municipal 
de Saúde de Ubatuba, e 
a CEFOR – Centro For-
mador de Pessoal para 
a Saúde de São Paulo.

Aula Inaugural para o Curso 
de Agente Comunitário de 

Saúde

A Embraer Aviação Exe-
cutiva apresentou hoje a 
sua previsão para o mer-
cado de aviação executi-
va na China 2014-2023 
durante coletiva de im-
prensa realizada na Feira 
Internacional de Aviação 
Executiva Chinesa (Chine-
se International Business 
Aviation Show - CIBAS) 
2013, em Beijing, na Chi-
na. A Empresa prevê uma 
demanda total de 805 jatos 
executivos pelo mercado 
chinês na próxima década. 
A expectativa é que os ja-
tos executivos de grande 
porte representem 51% em 
unidades, ou 78% do valor 
total das entregas. “Du-
rante os últimos 12 anos, 
a Embraer construiu uma 
posição sólida entre os 
principais fabricantes de 
jatos executivos, com uma 
ampla e moderna linha de 
produtos que atendem e 
excedem às expectativas 
de clientes no mundo intei-
ro”, disse Guan Dongyuan, 
Presidente da Embraer 
China. “Os investimentos 
da Embraer durante uma 
década no mercado da 
aviação comercial na Chi-
na resultaram numa frota 
de 120 jatos em operação 
e, agora, estamos consoli-
dando nossa presença no 
mercado chinês da avia-

ção executiva, oferecendo 
a mesma qualidade de su-
porte e serviços de que os 
nossos clientes comerciais 
já desfrutam.”  A Embraer 
mantém uma previsão fa-
vorável para o potencial do 
mercado chinês da aviação 
executiva, baseada em es-
tudos extensivos do cená-
rio econômico do país. A 
frota de jatos executivos 
na China tem crescido em 
média 27% ao ano, impul-
sionada por um aumen-
to de 26% da população 
de indivíduos ricos entre 
2008 e 2012, de acordo 
com os dados divulgados 
pelo Hurun Report, que é 
considerado uma das pu-
blicações de luxo mais 
influentes naquele país. 
Além disso, o ambiente 
econômico requer o de-
senvolvimento da aviação 
executiva para poder aten-
der à demanda para via-
gens diretas de negócios 
e de lazer, que vai além 
das limitações de destino e 
programação das empresas 
aéreas. A previsão de mer-
cado da Empresa também 
destaca as melhorias na 
infraestrutura como cata-
lisadoras do crescimento, 
com a expectativa de que 
o número de Operadoras 
de Base Fixa (Fixed-Base 
Operators - FBO) aumente 

das atuais cinco para nove 
empresas. Desde 2004, 
quando a Embraer entre-
gou o primeiro jato execu-
tivo nessa região, a Empre-
sa já recebeu pedidos para 
38 aeronaves, incluindo 
cinco opções. Ao otimi-
zar sua rede de serviços e 
instalações para a aviação 
comercial, a Companhia 
estabeleceu vários Centros 
de Serviços Autorizados 
para os clientes da avia-
ção executiva na região 
da Grande China, ofere-
cendo serviços e suporte 
eficientes e customizados. 
Honrando o seu compro-
misso com o mercado chi-
nês, a Embraer instalou 
uma linha de montagem 
para jatos executivos no 
país. Em junho de 2012, a 
Empresa firmou um acor-
do com a Aviation Indus-
try Corporation of China 
(AVIC) para colaborar nos 
programas Legacy 600 e 
Legacy 650, utilizando a 
infraestrutura já existente 
da sua joint-venture, Har-
bin Embraer Aircraft In-
dustry Co. Ltd. (HEAI).  No 
final de agosto, o primeiro 
jato executivo Legacy 650 
da categoria large monta-
do pela HEAI realizou seu 
voo inicial com sucesso e 
sua entrega está programa-
da para o final deste ano.

Não é de agora que o teatro 
é uma das principais ativi-
dades culturais de Pinda-
monhangaba e coloca a 
cidade entre as mais res-
peitadas por seus festivais 
amadores: FESTE e FES-
TIL. Nesses períodos, a 
“Princesa do Norte” rece-
be atores e grupos teatrais 
das mais distantes locali-
dades brasileiras. Um dos 
projetos de campanha elei-
toral do prefeito Vito Ardi-
to Lerário é a construção 
do teatro municipal, que 
em sua gestão encerada 

em 2004 teve um impedi-
mento técnico. Próximo ao 
cemitério municipal, devi-
do a um erro de cálculo na 
área escolhida para a cons-
trução, a tubulação da rede 
de águas pluviais (Bacia 
da Expovap) foi perfurada 
e comprometeu o trabalho 
de fundação e estacas. Na 
administração seguinte o 
projeto foi sepultado de 
vez com a construção de 
uma moderna praça, do-
tada de uma complexo de 
atividades esportivas que 
atualmente recebe inume-

ras familias. Em sua quar-
ta gestão administrativa, o 
prefeito Vito volta a focar 
suas atenções para a cons-
trução do tão comentado 
e sonhado teatro, mas as 
especulações sobre o lo-
cal escolhido são muitas.
O anúncio da construção 
do teatro deve sair ainda 
nos próximos dias, se-
gundo fontes ligadas à 
administração municipal. 
A assessoria de impren-
sa da Prefeitura de Pinda, 
no entanto, desconhece 
a previsão para a obra.

Embraer divulga previsão 
para o mercado de aviação 

executiva na China  
2014-2023

Lugar do futuro teatro em 
Pinda ainda é desconhecido

Os atletas da cidade e re-
gião podem se inscrever 
para a 1ª Etapa do Circuito 
Corrida de Rua, promovi-
do pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer. Os interessados 
devem fazer a inscrição 
pelo site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. Serão 
disponíveis 500 vagas e a 
inscrição poderá ser fei-
ta até quinta-feira (12). A 
prova acontece neste do-
mingo (15), na Praça de 

Eventos de Moreira Cé-
sar, a partir das 8h30. Ao 
todo serão quatro etapas, a 
2ª está prevista para o dia 
13 de outubro e a largada 
será em frente à escola 
Elias Bargis, no Arareta-
ma, no dia 2 de novembro 
será feita a 3ª, sendo uma 
etapa noturna, em Moreira 
César – Centro Esportivo 
Zito – e encerra no dia 15 
de dezembro, no Castolira.  
Podem participar com-
petidores das catego-
rias Pré-mirim, Mi-

rim, Infantil, Juvenil,  
Adulto, Máster, Ve-
terano, Veterano 2,  
Veteraníssimo 1 e 2, De-
ficiente visual, Deficiente 
mental, Deficiente mo-
tor, AVC e Cadeirante . 
 A entrega dos kits vai 
ocorrer neste sábado 
(14), das 13 às 18 ho-
ras, no Centro Esportivo  
João Carlos de Olivei-
ra, “João do Pulo” (rua 
Engenheiro Orlando 
Drumond Murgel,493, 
Parque São Domingos).

1ª Etapa do Circuito Corrida 
de Rua de Pinda acontece 

neste domingo
Estava programada para 
a manhã desta terça-feira 
(10) a cerimônia de entre-
ga dequatro trechos, totali-
zando 10 km de duplicação 
da Rodovia dos Tamoios, 
com a presença do gover-
nador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin. O evento 
seria realizado na altura do 
km 46, em frente ao con-
domínio Vilage Paraibuna.  
A assessoria do gover-
nador, no entanto, anun-
ciou o cancelamento da 
visita, frustrando, auto-

ridades presentes e jor-
nalistas. Pela manhã, os 
assessores do governo já 
tinham a informação que 
haveria várias manifesta-
ções de diversos setores. 
 De São Sebastião esta-
va prevista a vinda de um 
grupo para reivindicar mu-
danças no traçado do con-
torno sul da Nova Tamoios. 
 Após assembleia re-
alizada no canteiro de 
obras da Encalço Paulis-
ta, empresa concessio-
nária responsável pelas 

obras de duplicação da 
rodovia, os 2.800 operá-
rios decidiram pela para-
lisação e foram embora.  
Ainda na tarde de on-
tem, o Jornalismo  
AgoraVale entrou em 
contato com a assesso-
ria de comunicação do 
Governo de São Paulo,  
quando foi comunicado 
que a agenda do gover-
nador no Vale do Para-
íba seria divulgada aos 
órgãos de imprensa, 
mas isso não aconteceu.

Alckmin não aparece para  
entregar trecho da Nova Tamoios
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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.

Pindamonhangaba esta-
rá, mais uma vez, partici-
pando do Revelando São 
Paulo – Festival da Cul-
tura Tradicional Paulista. 
A Prefeitura, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, está levando artistas 
da cidade para apresen-
tarem um pouco da pro-

dução cultural de artesa-
nato, culinária e danças 
folclóricas de Pinda no 
evento, que será realizado 
de 13 a 22 de setembro, 
em São Paulo. Essa é a 
17ª edição do Revelando, 
 realizado pela Secreta-
ria de Cultura do Estado 
em parceria com a Aba-

çaí Cultura e Arte. No 
total, participarão 16 ar-
tistas e o grupo de con-
gada de São Benedito 
“Folclórico Religioso” 
da Associação Folclóri-
ca de Pindamonhangaba,  
cuja apresenta-
ção será no dia 22.  
A entrada é gratuita.

Pinda estará no Revelando 
SP

FESTA DA EXALTAÇÃO 
DE SANTA CRUZ

De 12 a 15 de setembro
Local: Alto do Cruzeiro
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A Campanha de Vacinação 
contra a Raiva segue até 
o dia 15 de setembro e os 
donos de cães e gatos po-
derão protegê-los contra 
esta doença. A população 
pode conferir os locais e 
horários de imunização no 
site www.pindamonhan-

gaba.sp.gov.br ou na uni-
dade de saúde mais próxi-
ma de casa. A Prefeitura de 
Pinda disponibiliza a vaci-
na em mais de 90 locais.  
Na zona rural, as equi-
pes foram de casa em 
casa. Até sábado (7), 
 os trabalhos serão na 

zona rural e a partir 
de segunda-feira (8),  
se estenderão para outras 
regiões. No CEM - Centro 
de Especialidades Médi-
cas (rua Frederico Macha-
do) as vacinas serão dispo-
nibilizadas das 8 às 16h30, 
de 8 a 15 de setembro.

Campanha contra a  
raiva termina dia 15

Com o objetivo de infor-
mar e conscientizar os 
munícipes de Pindamo-
nhangaba sobre as rique-
zas históricas e culturais 
da cidade, o City Tour his-
tórico cultural organizado 
pelo Departamento de Tu-
rismo, apresenta um pouco 
da rica história de Pinda-
monhangaba, por meio de 
um roteiro que integra pré-
dios, igrejas e praças, além 
de curiosidades, lendas 
e pindamonhangabenses 
ilustres. Nos dias 16 e 17 
de setembro acontecerão 
mais duas edições do City 
Tour, com saída às 13h30 
de frente do Departamento 
de Turismo, na rua Mar-
tim Cabral, 39. Em segui-
da acontece o City Tour 
Histórico, uma visita ao 
Museu e ao Projeto Cerâ-
mica. No trajeto, é feito 

um reconhecimento his-
tórico cultural pelo centro 
da cidade, com destaque 
para a Estrada de Ferro 
Campos do Jordão, Esta-
ção Central do Brasil, pré-
dio do Colégio Dr. Alfre-
do Pujol, Igreja São José, 
Palacete Tiradentes, praça 
Monsenhor Marcondes,  
igreja Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, Palacete 10 
de Julho, Palacete Viscon-
de da Palmeira, Bosque 
da Princesa e rio Paraíba 
do Sul Também durante o 
trajeto do City Tour his-
tórico, é informado aos 
munícipes do potencial da 
cidade e todos os roteiros 
formatados que estão pre-
parados e recebendo visi-
tas como: Sitio Algodão 
Doce – Caprinocultura 
(turismo rural), trem de 
turismo (turismo de lazer) 

, Fazenda Nova Goku-
la – Comunidade Hare 
Khrishina (turismo reli-
gioso místico) – Projeto 
Cerâmica e Projeto Nosso 
Bairro (turismo social) , 
Fazenda Trabiju (Ecoturis-
mo em desenvolvimento) .  
O Departamento de Tu-
rismo ainda conta com 
uma parceria do Sebrae 
para desenvolver o pro-
jeto do Circuito Turísti-
co Mantiqueira, no qual 
Pindamonhangaba faz 
parte com mais seis mu-
nicípios, entre os quais 
Campos do Jordão, Santo 
Antônio do Pinhal, São 
Francisco Xavier (SJC), 
São Bento do Sapucaí ,  
Monteiro Lobato e Pique-
te. São realizadas visitas 
apresentando para a popu-
lação de Pindamonhanga-
ba todo o roteiro do projeto.

Munícipes podem  
conhecer Pinda com o 

City Tour histórico  
cultural

 Festa de São Vicente de 
Paulo, em Moreira César, 
mais uma vez é um gran-
de sucesso. Recheada de 
atrações e com a presença 
forte do público, o evento 
teve seu maior show no 
domingo (8), com o can-
tor Dudu Nobre. Nascido 
no Rio de Janeiro, João 
Eduardo de Salles Nobre, 
o Dudu Nobre, é consi-
derado um dos artistas 
mais respeitados da músi-
ca popular brasileira. Em 
11 anos de carreira, Dudu 
gravou oito discos e dois 
DVDs e, atualmente, faz 
turnê no Brasil e no mun-
do para divulgar seu mais 
recente álbum “O sam-
ba que já esquentou” No 
show de Moreira, o can-
tor apresentou músicas do 
disco novo e também su-
cessos que marcaram sua 
carreira, como o tema da 
série “A Grande Família”, 
além de músicas inesque-
cíveis dos carnavais do 
Rio de Janeiro, dos Demô-
nios da Garoa, transfor-
mando ritmos do nordeste 
em samba, entre outras no-
vidades. O público dançou 
o tempo todo e aplaudiu 
muito o cantor, que agra-
deceu o apoio da Prefei-
tura, Subprefeitura, Paró-

quia São Vicente de Paulo, 
imprensa e, claro, a plateia 
que prestigiou o show. An-
tes da apresentação, Dudu 
Nobre recebeu autoridades 
e imprensa no camarim, se 
mostrando muito simpáti-
co e atencioso com todos.  
“O verdadeiro show quem 
faz é a plateia. Nós esta-
mos no palco apenas fa-
zendo a trilha sonora, mas 
a participação do povo é 
essencial para uma grande 
festa”, afirmou. Progra-
mação continua; A Festa 
de São Vicente de Paulo 
continua até o dia 15 de 
setembro, com uma pro-
gramação diária litúrgica 
e outra festiva, sendo as 
missas na igreja de São Vi-
cente de Paulo e os even-
tos, no pátio da festa. No 
domingo, a santa missa 
das 7 horas foi celebrada 
pelo cônego Geraldo Car-
los da Silva, das 9 horas 
pelo padre Valtenes San-
tana Nunes e das 19h30 
foi celebrada pelo bispo 
Dom Carmo João Rhoden.  
Na programação do pró-
ximo final de semana, no 
sábado (14), haverá, às 
19h30, santa missa com 
Dom Antonio Afonso de 
Miranda; às 20h30 ato 
cívico de aniversário do 

Distrito de Moreira César 
(55 anos), no Recinto São 
Vito; e às 21 horas, banda 
Bellator no Pátio da Festa.  
No domingo (15),  
dia da festa, às 6 horas, 
será a alvorada festiva; às 
7 horas santa missa festi-
va com o padre Luis Car-
los de Freitas; às 7 horas,  
no pátio da Festa,  
2ª Caminhada Ecológica; 
às 9 horas Corrida de Rua 
e Passeio Ciclístico; às 10 
horas, show com Samba-
tuque e sorteio de bicicle-
tas. Na Barraca da Festa, 
às 12 horas haverá almo-
ço festivo e, às 15 horas,  
b i n g o .  
Às 18h30 será a procissão 
solene, com saída da ma-
triz de São Vicente de Pau-
lo, e a santa missa festiva 
das 19h30 será com o padre 
Valtenes Santana Nunes.  
A festa será encer-
rada às 21 horas,  
no pátio da festa, com 
show de Fábio Hen-
rique e Alessandro.  
A festa é realizada pela 
Paróquia de São Vicen-
te de Paulo, com apoio 
da Prefeitura e seus 
diversos segmentos,  
além da Câmara de Verea-
dores, Polícia Militar e vo-
luntários da comunidade.

Dudu Nobre atrai multidão à Festa 
de São Vicente de Paulo

Empresários do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 
podem se inscrever para 
visitar a feira de hotelaria 
e gastronomia. O Sebrae
-SP promove no dia 18 de 
setembro uma missão em-
presarial que levará empre-
sários do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte à 51ª edição 
da feira de hotelaria e gas-
tronomia Equipotel, que 
será realizada no Pavilhão 
de Exposições do Anhem-
bi, em São Paulo. Os inte-
ressados podem entrar em 

contato com o Escritório 
Regional do Sebrae-SP em 
São José dos Campos até 
amanhã (11/9), por telefo-
ne ou e-mail para se ins-
crever e participar da mis-
são. A Equipotel é uma das 
cinco maiores feiras do 
mundo no setor e vai reu-
nir empresas dos setores 
de hotelaria, gastronomia, 
alimentação e turismo. 
Neste ano, a feira terá a re-
alização simultânea da 1ª 
Alimentaria Brasil (Feira 
Internacional de Alimen-

tos e Bebidas). Com 700 
expositores e um público 
esperado de 50 mil visitan-
tes, os eventos são uma ex-
celente oportunidade para 
empresários acessarem 
num só lugar lançamen-
tos, tendências, serviços 
e inovações tecnológicas 
do mercado de hotelaria 
e gastronomia. Mais in-
formações e inscrições 
para a missão empresarial 
pelo telefone (12) 3922-
2977 ou pelo e-mail eri-
cabdm@sebraesp.com.br

Sebrae-SP promove missão 
empresarial para a Equipotel

Atividade integra o projeto 
‘Partilha do Conhecimen-
to’ e está em sua 6ª edição. 
A 6ª Reunião Partilha do 
Conhecimento, promovi-
da pela Sede Regional da 
Associação Brasileira de 
Máquinas e Equipamentos 
– ABIMAQ, abordará o 
tema ‘Caminhos de Opor-
tunidade’. O assunto será 
explorado pelo diretor ge-
ral do Parque Tecnológico 
de São José dos Campos, 
Horácio Forjaz, que de-
pois conduzirá o grupo em 
uma visita aos dois Cen-
tros Empresariais. O even-
to acontece no dia 18 de 
setembro, às 9h e também 
terá visita ao CECOMPI 
e aos laboratórios da Em-

braer e Vale Soluções em 
Energia – VSE. A cada 
parada, os visitantes serão 
recebidos pelos represen-
tantes das empresas, que 
apresentarão as instalações 
e as principais atividades 
desenvolvidas no local.
As reuniões ‘Partilha 
do Conhecimento’ da 
ABIMAQ já são conhe-
cidas no meio industrial e 
reúnem mensalmente re-
presentantes de diversos 
setores, com o objetivo 
de compartilhar mode-
los e estratégias de negó-
cios. A ideia é fomentar a 
competitividade da indús-
tria de bens de capital no 
Vale do Paraíba, focando 
em inovação tecnológi-

ca. As visitas já passa-
ram pelo Senai Taubaté, 
 Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica,  
Alstom e agora pelo Par-
que Tecnológico de São 
José dos Campos. Tam-
bém foram promovidas 
palestras na Sede Re-
gional da associação.  
A experiência de acom-
panhar de perto o que 
está sendo desenvolvido 
na região abre os olhos 
dos empresários para 
o potencial tecnológi-
co do Vale do Paraíba.
As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas 
através do e-mail srvp@
abimaq.org.br ou pelo te-
lefone (12) 3939.5733.

ABIMAQ Vale leva empresários 
para um “tour” no Parque  
Tecnológico de São José
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São Bento do Sapucaí 
Como lidar com a  

inadimplência

Ubatuba: Venha  
participar da  

construção do Plano 
Municipal de Saúde

Com o apoio da Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
através da secretaria de 
esportes, a equipe de Jiu 
Jitsu de Tremembé (Pulga 
Jiu Jitsu) se sagrou cam-
peã do Vale do Paraíba 

(Circuito Vale Paraibano 
de JiuJitsu realizado pela 
LIVAJJ)  nesta última eta-
pa realizada em Lorena no 
dia 25 de agosto. Com 49 
atletas inscritos na compe-
tição a equipe conquistou 
53 medalhas; sendo 26 

de ouro, 12 de prata e 15 
de bronze, se tornando a 
campeã geral do circuito,  
ficando a frente de gran-
des equipes de todo 
o Vale do Paraíba.  
Parabéns aos atle-
tas tremembeenses.

Equipe de Jiu Jitsu  
Tremembeense é  

campeã do circuito 
vale paraibano

Quatro nadadores de Pin-
damonhangaba irão parti-
cipar da 2ª Etapa Nacional 
do Circuito Loterias Cai-
xa, entre os dias 13 e 15 
de setembro em Porto Ale-
gre. Os representantes da 
“Princesa do Norte” con-
tam com o apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
e auxílio de patrocinadores 
privados. Matheus Henri-
que da Silva, João Leone 
Viterbo Ribeiro, Sérgio 
Henrique Matos e Ana Ca-
roline dos Santos treinam 
diariamente na piscina 
do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, para obter bons 

resultados nas provas. 
Na primeira etapa, Pin-
damonhangaba foi leva-
da ao pódio várias vezes.  
A Etapa Nacional conta 
com a presença de atletas de 
ponta e reúne mais de 400 
nadadores. Na primeira 
etapa, realizada em junho, 
 Ana Caroline ficou em 
10º lugar nos 100 me-
tros livre; Leone fi-
cou em 9º nos 50 livre,  
4º nos 200 medley e bron-
ze nos 100 borboleta; Sér-
gio classificou-se em 8º 
nos 50 costas, 6º nos 50 
livre e 3º nos 100 livre;  
Matheus conquistou o 3º 
lugar nos 50 e 100 livre 

e o 1º nos 100 peito. Ma-
theus Henrique da Silva 
conta que a 1ª Etapa foi 
muito importante porque 
valia o índice para o mun-
dial e que é difícil falar da 
segunda porque está vol-
tando de uma competição,  
no entanto, está con-
fiante e pretende fa-
zer o melhor possível. 
 Destaque da na-
tação pindense.  
Outro destaque da natação 
pindense é o atleta Ruan 
Felipe Lima de Souza, ele 
vai para os Jogos Mun-
diais, que acontecem entre 
os dias 13 e 23 de setem-
bro em Iwas, na Holanda.

Nadadores  
pindenses participam 
do Circuito Loterias 

Caixa


