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CURIOSIDADES

Coisas que não poderíamos deixar de saber
Os ursos polares são canhotos.
O elefante é o único animal com quatro joelhos.
Ninguém consegue lamber seu próprio cotovelo.
O Oceano Atlântico é mais salgado que o Pacífico.

Existem três histórias do cachorro quente
A primeira, a mais conhecida é a do açougueiro da Frankfurt, na
Alemanha que em 1862, ele resolveu batizar as salsichas que fabricava
com o nome do seu cachorro bassê.
A segunda é do imigrante alemão, Charles Feltman que levou esse
tipo de sanduiche para os Estados Unidos em 1880. Lá criou um
sanduiche com pão, salsicha e molhos.
A terceira é de que em 1904, na cidade de Saint Louis, nos Estados
Unidos, um vendedor de salsichas quentes bolou uma maneira de
seus fregueses não queimarem as mãos. A quem comprasse suas
salsichas, ele oferecia luvas limpas de algodão. Só que os clientes
esqueciam de devolvê-las e ele acabava tendo prejuízo. Seu cunhado,
que era padeiro, sugeriu que o salsicheiro pusesse as luvas de lado e
começasse a usar pães.
A partir de 1043, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quando
o Brasil passou a sofrer grande influência da cultura americana, o
cachorro quente conquistou definitivamente o espaço por aqui.

HUMOR
A loira estava tendo sua aula de direção, quando viu uma placa na
rua escrita: PARE. Ela parou e ficou ali por alguns minutos, até

que o instrutor lhe perguntou:
- Por que está parada aí?
Ela respondeu:
- Você não está vendo a placa PARE? Estou esperando ela virar para
SIGA...

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento
de seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados
e não sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e
um negro.
- Não tem problema sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê
e vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no
berçário, olhou para os bebês e saiu com o negro no colo. Ma bwna!
Reclamou o nigeriano:
- Você pegou o negro. Este obviamente é o meu bebê. Eu sou negro,
minha esposa é negra. Me dá esse bebê. Volta lá e escolha um dos
brancos.
E o sueco, já indo embora:
- Tá maluco? E se eu pego o argentino?

MENSAGENS
Paz interior

A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades
sérias. Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas, têm
resistência e luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades,
passando a não considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando mais,
imagine-se livre de sofrimentos e problemas, o que trará um grande
alívio. Para ter forças de assim fazer, acredite-se com sorte, com o
tempo a seu favor, com saúde e uma grande perfeição divina. O
tamanho do buraco é que faz o medo e a providência para nele cair.

PENSAMENTOS
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.

Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Um coração sem mácula dificilmente de assusta.

As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.

Quem vive como lobo só vai aprender a uivar.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Quanta gente ainda insisti em buscar a paz fazendo as guerras.
Os tolos são punidos mais frequentemente do que os pecadores.

O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.

A rudeza é o limite da força de uma pessoa.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.

A partir da ultima terça-feira
(14) passa a valer a nova
regulamentação do comércio
eletrônico em todo o Brasil.
Entra em vigor o Decreto
Federal 7.962/13 que torna
mais claras e rígidas as
operações de venda
realizadas pela internet. Uma
das obrigações é que o site de
e-comerce deve disponibilizar
para o cliente, em lugar de
fácil visualização, as
informações básicas da

empresa (nome, endereço,
CNPJ - ou CPF, quando for o
caso de a venda ser feita por
pessoa física).  Em suas
páginas o site deverá
disponibilizar ainda um canal
de serviços para atendimento
ao consumidor, para casos de
orientação, questionamentos
de contratos ou reclamações.
Outra regra oferece ao
consumidor o direito de se
arrepender de uma compra,
em um prazo de até sete dias

úteis, sem precisar justificar
sua desistência.
Nesse caso, a empresa que
vendeu será a responsável
pela retirada do produto na
casa do consumidor,
 bem como o estorno do valor
pago. Também relevante é a
regra que impõe aos sites
i n f o r m a r e m
sobre a quantidade mínima de
clientes para a obtenção de
benefícios em preços
promocionais.

Começou a vigorar
nesta terça (14) as novas

regras do comércio
eletrônico

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 Galvao 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 Senhora 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 rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras
Municipais do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana,

além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
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A Sabesp informa que serão
realizados nesta quinta-feira
(24) serviços de limpeza de
reservatório de água
localizado no Parque Três
Marias. O objetivo é
assegurar a qualidade dos
serviços de abastecimento à
população. Em decorrência
desta manutenção será

necessário interromper o
fornecimento, entre 8h e 12h,
no distrito de Quiririm, Cecap,
Santa Tereza, Bela Vista,
E s t o r i l ,
Bonfim e Distrito Industrial do
Piracangaguá. A Sabesp
recomenda a utilização
econômica da água existente
nas caixas d’água e

reservatórios residenciais,
evitando-se desperdícios.
Casos de emergência e
pedidos de serviços podem
ser informados pelo telefone
0 8 0 0 - 0 5 5 - 0 1 9 5 ,
com prioridade para creches,
h o s p i t a i s ,
 asilos e demais entidades
dessa natureza. 

Sabesp executa
lavagem de reservatório

em Taubaté

O Sesc Taubaté apresenta,
nos dias 14 e 15 de maio, o
espetáculo de dança
Urbanoides 2.0, com a Cia
Discípulos do Ritmo, às 20h30.
A apresentação encena o
poder que os grandes centros
urbanos exercem sobre as
pessoas, capturando-as e
seduzindo-as em busca de

seus sonhos. Em uma vida
entregue ao trabalho no tempo
implacável que envelhece a
cidade, com o que ou quem
se importar? O que faz a
diferença ou que diferença
faz? Com personagens meio
homens e meio andróides, o
espetáculo mostra uma
identidade que tão fácil se

corrompe, permitindo que
seus desejos ajam sobre si
sufocando sua pulsão de vida
e sua libido. Reduzindo-os em
corpos vazios perambulando
pela cidade,
controlados pelo desejo que os
conduzem ao caminho de uma
civilização “ideal”. A entrada
é franca.

Sesc Taubaté
apresenta espetáculo de
dança sobre a vida nos

centros urbanos

O Departamento de Trânsito
da Prefeitura de Taubaté
reorganiza duas linhas de
ônibus de amplo atendimento
na cidade a partir do dia 13,
segunda-feira. As linhas
Chácara Silvestre e Parque
Três Marias sofrerão
desmembramento dos seus
percursos e os passageiros
que seguem sentido bairro/
centro não precisarão aderir
à integração quando pararem
na Rodoviária Velha. A partir
da próxima semana, eles
retornam aos seus itinerários
praticados antes da

integração. Na linha Chácara
Silvestre/Parque Ipanema, o
percurso de ida inicia na Rua
Ten. PM Alexandre Gandhi
de Souza Lacerda, percorre
pelo bairro da Chácara
Silvestre e segue seu trajeto
normal, inclusive pela região
central e não obrigada mais o
passageiro aderir à integração
quando faz a parada na
Rodoviária Velha. No
percurso de volta, também
segue a normalidade, sem
integração. No caso da linha
Três Marias/Estoril, o
percurso inicia próximo ao

Atacadão, passando pelo
bairro do Parque Três Marias,
seguindo seu trajeto normal
também pela região central e
sem fazer integração na
Rodoviária Velha,
 chegando até o bairro Estoril.
 O itinerário de volta percorre
pelas mesmas regiões. O
objetivo principal desta ação
é manter a ligação de grandes
eixos da cidade para a
p o p u l a ç ã o ,
proporcionando maior
agilidade no acesso para
regiões importantes da
cidade.

Taubaté retorna linhas
de ônibus do Parque

Três Marias e Chácara
Silvestre

Instituições museológicas de
todo o país comemoram, de 13
a 19 de maio, a 11ª Semana
Nacional de Museus.
Pindamonhangaba não
poderia ficar de fora dessa
iniciativa e, por isso, o Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina
realiza, de 13 a 17 de maio,
uma programação especial de
mostras e oficinas gratuitas
para a população. O tema da
Semana Nacional de Museus
é “Museus (Memória +
Criatividade) = Mudança

Social”. Dentro desse
contexto, o museu de Pinda
fará visitas monitoradas com
personagens do período do
café, palestras e oficinas. As
inscrições antecipadas já
estão abertas e podem ser
feitas na recepção do museu
ou pelo telefone 3648-1779.
De acordo com informações
do Departamento de
Patrimônio Histórico da
Prefeitura, que cuida do
museu da cidade, a Semana
Nacional tem como finalidade
sensibilizar museus e

comunidades para o debate
sobre a atualidade, estimular
a visitação e principalmente
incentivar a aproximação
entre sociedade e museus.
Programação - Dias 13 e 14
de maio, 10 horas - Visitação
Artística, 13 às 17 horas -
Oficina de Fotografia, Dias
15, 16 e 17 de maio, 15 oras -
Visitação Artística, Dia 17 de
m a i o ,
9 às 13 horas - Oficina
“Práticas Educativas em
Museus e Locais de
Memória”

Pinda participa da
Semana Nacional de

Museus

A Fundacc – Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguatatuba está com
inscrições abertas até o dia 17/
5 (sexta-feira) para o curso
livre de Fotografia “A Escrita
da Luz” com Leandro
Korolkovas. O projeto do
curso de fotografia tem como
objetivo viabilizar o
conhecimento das técnicas e
conceitos importantes, como
a utilização de equipamentos

e recursos e trabalhar a
produção da construção de
imagem, além de desenvolver
habilidades técnicas e valores
estéticos, desenvolvendo e
estimulando por meio da
fotografia, uma expressão
pessoal. O curso é gratuito e
será ministrado entre os dias
20 e 24 de maio (de segunda
a sexta-feira), das 18h às 22h,
no Centro Cultural do Sumaré
(Av. Siqueira Campos, nº 470,

no Sumaré). Os interessados
devem ter acima de 16 anos
e possuir máquina fotográfica
digital. As inscrições devem
ser feitas na sede da Fundacc,
de segunda a sexta-feira, das
9h às 17h.
A Fundacc está localizada na
Rua Santa Cruz,
nº 396, no Centro de
C a r a g u a t a t u b a .
 Mais informações: (12)
3897.5661.

Fundacc está com
inscrições abertas para

curso gratuito de
Fotografia

Aconteceu nesta última
sexta-feira(10) a Segunda
Prefeitura Itinerante no
município de Redenção da
Serra no Bairro do Gramado.
Compareceram na reunião
mais de 150 moradores do
bairro que conversaram com
o Prefeito Nequinho e com os
demais secretários, esteve
presente também, a 1ª Dama
da cidade, Lourdes Morais. O
Projeto Prefeitura Itinerante é
uma ferramenta da qual o
Prefeito colocou em prática
no início de sua gestão. Uma
vez ao mês o Prefeito
Nequinho, Secretariados e
Assessores estarão em um
bairro do município, em uma
conversa informal, ouvindo
cada cidadão, suas
reclamações, dúvidas, críticas
e ideias. O Projeto
visa conhecer, avaliar, de
perto, do que cada bairro
precisa a iniciativa busca
identificar soluções possíveis

Município de
Redenção da Serra:
Prefeito Nequinho
visita o Bairro do

Gramado
para as necessidades da
população. ”É um projeto
ousado, que leva para a
população Redencense uma
nova forma de entrar em
contato com o Prefeito, assim
faz, que não só a população
procure pelo executivo, mas
leva para cada bairro o
atendimento que é realizado
na sede da Prefeitura.”
Ressalta Pedro Calderaro,
secretário da Educação. Os
principais assuntos tratados na
reunião foram sobre os dias
de atendimento do PSF (
Programa Saúde da Família),
solicitação de um agente do
PSF atendimento nas casas,
não só em um local. Foi
tratado também na reunião
sobre IPTU e Escrituras. O
saneamento básico para o
bairro foi um dos principais
temas da reunião, os
moradores também pediram a
instalação de uma lixeira
comunitária no bairro.

Iluminação dos pontos de
ônibus localizados na beira da
Rodovia, entre outros.  “A
cada reunião tenho sentido
que a população do município
está mais aberta a discutir
assuntos de interesse público,
a população está mais critica,
ativa, e é isso que eu quero
trazer para o povo
Redencense, a vontade de
buscar por seus direitos. Além
do bate papo com a
p o p u l a ç ã o ,  
informamos também sobre o
crédito rural,
Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
F a m i l i a r ,
Casa Rural entre outros.”
Disse o Prefeito.
Após a reunião no Salão de
festa do Bairro do Gramado,
aconteceu 9ª etapa do
Campeonato de Truco “João
Betim” realizado pela
Secretaria de Esporte da
cidade de Redenção da Serra.

Iniciou-se nesta segunda feira
(13) os cursos de
profissionalização do Senai
em Tremembé. Foram
abertas na cidade um total de
116 vagas, sendo que
96 foram divididas para os
cursos de Almoxarife,
Assistente Administrativo e
Assistente de Recursos
Humanos, com aulas na
Escola Ernani Gianico
(Avenida Antônio Lourenço
Xavier, S/N - Centro) e mais
20 vagas foram
disponibilizadas para os
bairros Maracaibo, Flor do
Campo, Alberto Ronconi e
Poço Grande com o curso de
Inspetor de Qualidade através
da Carreta móvel de Metal
Metálica do SENAI, que está
estacionada na Escola José
Inocêncio, na Rua 16, Jd
Alberto Ronconi. O Prefeito
Marcelo Vaqueli,
acompanhado da Primeira
Dama e Secretária de Ação
Social Andrea Vaqueli deram
as boas vindas aos
alunos. ”Parabéns a todos
pela vontade de buscar
algo novo na carreira, fiz
vários cursos no Senai e isso
me proporcionou várias
oportunidades no mercado,
sejam bem vindos”. -
 comentou o Prefeito. Devido
a grande procura, o Fundo
Social de Solidariedade de
Tremembé abriu mais 96
vagas para os cursos
disponibilizados na Escola

Ernani Gianico. Para se
inscrever, basta comparecer a
Secretaria de Ação Social, que
está localizado na avenida
Audrá, 324 - Centro, das 8h
às 12h00 e das 14h às17h00. É
necessário estar munido de
xerox do RG, CPF,
comprovante de residência,
histórico escolar e declaração
de baixa renda. Ter concluído
ensino fundamental, ter no
mínimo 16 anos, também são
exigências para inscrição. As
inscrições vão até a próxima
terça feira (21). “A procura
pelos cursos foi enorme e em
conversa com o Senai
conseguimos essas novas
vagas, estamos muito felizes
e em breve abriremos mais
cursos e vagas para toda
população”. - comentou a
Secretária Andrea Vaqueli.
Outra novidade positiva é que
na última sexta-feira dia 03 de
maio de 2013, o prefeito
Marcelo Vaqueli esteve em
São Paulo com o Chefe de
Relações Institucionais e
Governamentais da FIESP
(Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo) Sergio
Barbour. Sua visita ao
representante da entidade
deve-se ao fechamento do
acordo sobre a vinda de uma
unidade SESI (Serviço Social
da Industrial) para município
de Tremembé, que ocorreu
com sucesso. O SESI é uma
rede de instituições privadas
brasileiras e de atuação em

âmbito nacional. Foi criado
em 01 de julho de 1946 com a
finalidade de promover o bem-
estar social, o
desenvolvimento cultural e a
melhoria da qualidade de vida
do trabalhador que atua
nas indústrias, de sua família
e da comunidade na qual estão
inseridos, em geral. O SESI
tem como principais objetivos:
• Organizar os serviços sociais
adequados às necessidades e
possibilidades locais, regionais
e nacionais; • Utilizar os
recursos educativos e
assistenciais existentes, tanto
públicos, como particulares; •
Estabelecer convênios,
contratos e acordos com
órgãos públicos profissionais
e particulares; • Promover
quaisquer modalidades de
cursos e atividades
especializadas de serviço
social; • Conceder bolsas de
estudo, no País e no
estrangeiro, ao seu pessoal
técnico, para formação e
aperfeiçoamento; • Contratar
técnicos, dentro e fora do
território nacional, quando
necessários ao
desenvolvimento e
aperfeiçoamento de seus
serviços; • Promover a
qualidade de vida do
trabalhador e de seus
dependentes, com foco em
educação, saúde e lazer, e
estimular a gestão socialmente
responsável da empresa
industrial.

SENAI EM TREMEMBÉ:
DEVIDO AO SUCESSO
NA PROCURA PELOS

CURSOS, MAIS VAGAS
FORAM ABERTAS!

Acompanhado do Secretário
Municipal de Saúde José
Márcio, o Prefeito Marcelo
Vaqueli visitou todos os PSFs
da cidade na manhã dessa
segunda-feira (13) para
parabenizar pessoalmente os
enfermeiros (as), técnicos
(as) e auxiliares da rede
pública de saúde pela semana
da enfermagem. A caravana
iniciou a visita pelo PSF Flor
do Vale, e seguiu para as
unidades do Jardim Santana,
posteriormente para o Bairro
dos Guedes e Maracaibo e
finalizou no Pronto
Atendimento e Centro de
Saúde no Centro.  Em cada
PSF o Prefeito presenteou
cada funcionário com
uma singela lembrança e
agradeceu cada um, pelos
serviços prestados ao

município. “Somos muito
gratos pelo trabalho e
dedicação desses
profissionais, eles vivem um
cotidiano de amor ao próximo,
e isso é maravilhoso!”
comentou Vaqueli. No
próximo dia 18 de maio
acontece a 1ª SEMANA DA
ENFERMAGEM, na Câmara
Municipal de Tremembé a
partir das 8h00. Com o
t e m a :  ” C o n s c i ê n c i a
Profissional e a Enfermagem
no cuidado com a vida” o
evento vai oferecer uma
programação especial para os
profissionais de saúde. 8h -
Abertura Oficial e
homenagem aos profissionais
de saúde. 8h10 - Palestra:
“Consciência Profissional e a
Enfermagem no cuidado com
a vida” - Professora Mestre

Enfermeira Rosemary Ramos
Amália – UNITAU. 9h00 -
Palestra: “A importância dos
registros em enfermagem
para a continuidade e
qualidade da assistência” -
Doutora Enfermeira  Roberta
Zloccowick de Alcântara,
COREN - SP - São José dos
Campos. 10h - Cuidados com
pacientes portadores de pé
diabético. 10h30 - Palestra:
“Atendimento humanizado em
urgências e emergências” -
Policial Militar do Corpo de
Bombeiros Fábio Sandin -
ELLU, Saúde - São
Paulo. Parceria com  Instituto
Educacional Taubaté. 11h -
Palestra “Evolução” com o
Secretário Municipal de
Saúde, José Marcio Araujo
Guimarães. Encerramento
com Coffee Breack.

1ª SEMANA DA
ENFERMAGEM TEM

INÍCIO COM A VISITA DO
PREFEITO VAQUELI AOS

PSFs

As crianças das escolas da
Rede Municipal de Educação
estão recebendo os agentes de
educação para o trânsito. As
atividades tiveram início dia 15
de abril deste ano e o objetivo
é apresentar novas propostas.
Os alunos dos 5º anos
participaram, na última
semana, de uma aula

inaugural sobre o trabalho que
será realizado no próximo
semestre. O método de ensino
utilizado pelos Agentes de
Trânsito tende a ser dinâmico
e aproximar-se da realidade
de cada escola, facilitando a
absorção e assimilação dos
temas abordados. Este
trabalho pretende envolver

alunos, pais e a comunidade
escolar nas ações preventivas
no trânsito, a fim de reduzir o
número de acidentes próximos
às escolas, assim como no
trajeto entre a casa e a escola.
Já receberam a visita os
alunos das unidades escolares
de Moreira César, Santa
Cecília e Ribeirão Grande.

Pinda: Edutran realiza
ações em escolas da

Rede Municipal


