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Projeto Brincando
Nas Férias em

Redenção da Serra
Foi dada a largada no Pro-
jeto Brincando nas Férias, 
parceria desenvolvida pe-
las Secretarias de Esporte 
e Cultura do município 
de Redenção da Serra.  
O primeiro itinerário do 
cronograma de férias foi 
no bairro do Palmital. Fo-
ram desenvolvidas ativida-

des esportivas e culturais,  
80% das crianças que 
residem no bairro par-
ticiparam do projeto.
A ideia do projeto é de-
senvolver atividades 
para as crianças e jovens 
de todo o município.  
O “brincando nas férias” 
irá atender os bairros com 

o maior índice de mora-
dores que entrem neste 
grupo. Os bairros são: 
Palmital (Bairro de Cima) 
10/07, Lagoa 12/07,  
Loteamento (Cidade Ve-
lha) 15/07, João Cor-
reia (Pinheirinho) 19/07 
e Redenção da Serra 
nos dias 22, 24 e 16/07.

Sítio do Pica-Pau
Amarelo promove o
Arraiá do Jeca em 

Taubaté

Acontece neste final de 
semana, dias 13 e 14,  
mais uma edição do Ar-
raiá do Jeca no Sítio 
do Pica-Pau Amarelo.  
A festa, com tradição 
na cidade, anima a ga-

rotada com oficinas,  
teatro e música. Além 
destas atividades, este 
ano a atração princi-
pal é a Caça ao Saci.  
O objetivo da atividade é o 
estímulo da imaginação e 

interação entre o persona-
gem e a criança. Durante 
a caçada, os participantes 
irão encontrar outros per-
sonagens como Lobiso-
mem, Noiva da Estrada ,  
Vampiro e Curupira.

Cidades do Vale Histórico têm
novas turmas de estudantes

formadas pelo PROERD
Diversas cidades do Vale 
Histórico tiveram a for-
mação de novas turmas 
do Programa Educacional 
de Resistência às Dro-
gas e a Violência (PRO-
ERD).  Em junho, as 
localidades de Bananal 
(126 alunos), Potim (346),  
Silveiras (132), Arapeí 
(47) e Lorena (520), di-
plomaram novos peque-
nos cidadãos que foram 
conscientizados para uma 
vida futura, longe dos ví-
cios e riscos de uma socie-

dade com seus perigos.  O 
programa PROERD nas 
cidades do Vale Histórico 
são de responsabilidade 
das equipes de policiais 
do 23° Batalhão de Polícia 
Militar, sediado em Lore-
na. O programa existe no 
Estado de São Paulo desde 
1993 e no 23°BPM/I desde 
1997, já formando respec-
tivamente 99.966 alunos, 
capacitando-os à "Dizer 
Não às Drogas e à Violên-
cia". O PROER possui 10 
lições que são aplicadas 

uma vez por semana, com 
duração de aproximada-
mente 50 minutos de aula 
cada lição sendo que a úl-
tima lição é a formatura. 
Aplicado exclusivamente 
por Policiais Militares e 
são direcionados aos estu-
dantes do 5º ano do ensi-
no fundamental, visando 
orientá-los sobre os ris-
cos oferecidos pelo uso 
de entorpecentes e, tam-
bém, instruí-los a se opor 
em caso de aliciamento 
de usuários e traficantes.

Câmara de Pinda vota 
projeto sobre

exigências urbanísticas 
para loteamentos

25ª Sessão Ordinária do 
ano de 2013, a realizar-
se no Palácio Legislativo  
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no próxi-
mo dia 15 de julho de 2013, 
segunda-feira, às 8 horas. 
MATÉRIAS DE DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO.  
I. Projeto de Lei n° 
06/2013, do Vereador Ri-

cardo Piorino, que “Dis-
põe sobre exigências 
urbanísticas para pro-
jetos de loteamentos”.  
II. Projeto de Lei n° 
62/2013, do Vere-
ador Felipe César,  
que “Dispõe sobre a inclu-
são da matéria EDUCA-
ÇÃO CÍVICA E VALO-
RES HUMANOS como 

atividade extracurricular, 
nas Escolas Públicas Mu-
nicipais, e dá outras pro-
vidências”. Pindamonhan-
gaba, 11 de julho de 2013.  
Vereador Ricardo Pio-
rino Presidente Pro-
nunciamentos Pessoais:  
conforme inscrição 
dos Senhores Verea-
dores no livro próprio.

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. Encarregado de 
Obras, Pedreiro, Ajudan-
te de Obras, Balconista, 
Manicure, Empregado 
Doméstico, Supervisor de 
Recepção de Hotel, Ven-
dedor Pracista (Possuir Ve-
ículo Próprio), Oficial de 
Serviços Gerais, Vendedor 
Interno, Dedetizador, Mo-
torista de Kombi (Possuir 

Veículo Próprio), Ope-
rador de Empilhadeira, 
Operador de Escavadeira, 
Ajudante de Cozinha, Pro-
gramador de Internet, Sal-
gadeiro, Motoboy (Possuir 
Moto Própria), Soldador, 
Cobrador Interno, Mecâ-
nico de Automóvel, Car-
pinteiro de Obras, Corre-
tor de Imóveis, Auxiliar de 
Escrituração Fiscal, Chapa 
de Caminhão, Confeiteiro, 
Operador de Pá Carrega-
deira, Operador de Patrol, 
Atendente de Telemarke-
ting, Garçom, Lavador 

de Veículos, Operador de 
Processamento de Dados. 
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
a experiência, escolarida-
de, entre outros,  poden-
do sofrer variações e não 
estarem mais disponíveis 
se atingirem o limite má-
ximo de encaminhamen-
tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pelos em-
pregadores que as dispo-
nibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211

Ilhabela recebe
jornalistas para 

divulgar suas belezas 
naturais

Além das belas praias 
e cachoeiras que fazem 
a fama de Ilhabela, os 
jornalistas também irão 
cobrir o 1º Festival In-
ternacional de Jazz, que 
tem início nesta quinta-
feira, 18. Ilhabela (SP) –  
A estância balneária de 
Ilhabela, no litoral norte 
de São Paulo, que apesar 
do inverno, vem receben-
do aos finais de semana 
milhares de turistas de 
todo o país e América do 
Sul devido às férias esco-
lares e aos eventos náuti-
cos e culturais, também 
irá receber a visita de um 
grupo de jornalistas da ca-
pital e interior. Os profis-
sionais chegarão na próxi-
ma sexta-feira, 19, e irão 

conhecer as belezas natu-
rais do maior arquipélago 
marítimo brasileiro, além 
da sua cultura, gastrono-
mia, cachoeiras, mergu-
lho, entre outros atrativos. 
Promovida pela Aprecesp  
(Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo) 
– Turismo Paulista, em 
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Turismo 
de Ilhabela e Acei (Asso-
ciação Comercial e Em-
presarial de Ilhabela), a 
Press Trip contará com 
12 veículos de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Soro-
caba, Santos, Campinas 
e São José dos Campos. 
Além das belas praias e 
cachoeiras que fazem a 

fama do lugar, os jorna-
listas também irão cobrir 
o 1º Festival Internacio-
nal de Jazz, que tem iní-
cio nesta quinta-feira, 18, 
 e prossegue até domin-
go, 22. A 18ª edição do 
Festival do Camarão, 
que acontece em agosto, 
também estará na pau-
ta dos jornalistas. Essas 
ações vêm sendo realiza-
das pela Aprecesp como 
estratégia de divulgação 
das 67 cidades estância 
do Estado de São Paulo.  
O objetivo é obter publi-
cação de reportagens es-
pontâneas nos cadernos 
de turismo dos principais 
jornais do Estado de São 
Paulo e de revistas es-
pecializadas de turismo.

PROGRAMAÇÃO
OFICIAL: A GRANDE 
FESTA DO SENHOR 

BOM JESUS DE
TREMEMBÉ 2013

01/08 - QUINTA              
20h - Abertura oficial com Famutre (Fan-
farra Municipal de Tremembé)
22h - CIRCULADÔ DE FULÔ

02/08 - SEXTA                   
22h - O TEATRO MÁGICO

03/08 - SÁBADO
14h - Cantinho da Criança
22h - OSWALDO MONTENEGRO

04/08 – DOMINGO        
14h - Cantinho da Criança
17h - PATATI E PATATÁ
22h - Exalta Cristo

05/08 – SEGUNDA         
22h - JOÃO NETO E FREDERICO

06/08 – TERÇA
14h - Cantinho da Criança
16h20 - Procissão do Senhor Bom Jesus
20h - GRANDE QUEIMA DE FOGOS 
(Na Basílica do Senhor Bom Jesus)

07/08 – QUARTA            
22h - TURMA DO PAGODE

08/08 – QUINTA             
22h - NANDO REIS

09/08 – SEXTA
22h - BANDA PALACE COM CECÍLIA 
MILITÃO

10/08 – SÁBADO
14h - Cantinho da Criança
20h - Banda Estrambelhados
22h - QUINTETO EM BRANCO E 
PRETO

11/08 – DOMINGO        
14h - Cantinho da Criança
17h - Rodas e Brincadeiras Cantadas 
(Musical Infantil)
22h - ROSAS DE SARON

12/08 – SEGUNDA         
21h - RENATO TEIXEIRA

DE 26 DE JULHO A 12 DE AGOSTO 

Judô pindense sobe a 
serra com medalhas na 

bagagem

Os judocas entraram nos 
tatames sexta-feira (5), 
e, com golpes certeiros e 
olhos no pódio, enfrenta-
ram lutadores experientes.  
A garra dos pindenses 
mostrou que os treinos 
intensivos deram resulta-
dos. A equipe de judô foi 
formada por 17 atletas 
ao todo. Na classificação 
geral, Pindamonhanga-
ba ficou em quarto lugar 
com a equipe masculina, 
sendo apenas três pontos 
de diferença da terceira 
colocada, Jacareí, e em 
sétimo com a feminina.  
De acordo com a comis-
são técnica, a maioria os 
judocas pindenses são 

das categorias Sub 18 
e Sub 21, mas lutaram 
contra atletas adultos.  
Foram quatro bronzes ad-
vindos das lutas de Luiz 
Antonio Nunes da Silva, 
Denis Salomão, Bruno da 
Silva Ribeiro e Ana Ga-
briela de Oliveira. Bruno 
da Silva Ribeiro, 16 anos, 
participou dos Jogos Re-
gionais pela primeira vez. 
Ele é da categoria Super 
Ligeiro – até 55 kg – e diz 
que foi difícil conquistar 
o terceiro lugar. Há nove 
anos pratica judô. Fez 
treinos intensivos por um 
mês, durante duas horas 
por dia para ir aos Jogos 
Regionais. “Esta vitória 

para mim é muito impor-
tante e espero colocar Pin-
da no pódio mais vezes, as 
lutas não foram fáceis”, 
frisa Ribeiro. Ana Gabrie-
la de Oliveira, 18 anos, 
conta que também é a pri-
meira vez que representa 
a cidade nos Regionais e 
conquistar o terceiro lugar 
foi importante para ela.  
“Espero poder representar 
a minha cidade em ou-
tras competições. Eu pra-
tico judô desde os meus 
cinco anos e para vir a 
esta competição treinei 
bastante. Pinda tem uma 
equipe muito boa de judô, 
os atletas são muito de-
dicados”, finaliza Ana.

Pindamonhangaba
Festipoema tem mais de 150 

obras inscritas
O VII Festipoema - Fes-
tival de Poemas de Pin-
damonhangaba encerrou 
suas inscrições no dia 30 
de junho, somando um 
grande número de parti-
cipantes, de todo o estado 
de São Paulo. No total, 
154 obras concorrem no 
festival deste ano, dos 98 
participantes inscritos. O 
Festipoema é dividido nas 
categorias Adulto, Juvenil 
e Infantil. Cada interessa-

do pode se inscrever com 
até três poemas, contendo 
35 versos em cada e tema 
livre. A categoria que mais 
teve inscritos foi a Juve-
nil, com 64 participantes 
e 75 obras. Em seguida, 
vem a categoria Adul-
to, com 29 inscritos e 71 
obras. A categoria Infantil 
teve cinco inscritos e oito 
obras. Agora, os traba-
lhos serão repassados para 
uma comissão julgado-

ra, que fará uma triagem. 
Em breve, será divulgado 
o local onde serão reali-
zadas as apresentações, 
dando o prêmio de melhor 
intérprete aos destaques. 
O evento é realizado pela 
parceria entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura/
Departamento de Cultura 
e a Academia Pindamo-
nhangabense de Letras.

Prefeitura de Ubatuba
contrata mais médicos

especialistas e cidade terá 
atendimento de neurologia e 

endocrinologia
A atual administração mu-
nicipal segue com avanços 
significativos na área da 
Saúde Pública de Ubatu-
ba. Nestes primeiros me-
ses de gestão, a secretaria 
de saúde já comemora à 
quantidade de médicos 
especialistas atuantes. 
Nesta semana, a chefe da 
pasta, Ana Emília Gaspar, 
anunciou mais dois tipos 
de especialidades que se-
rão oferecidas no próprio 
município. Segundo a se-
cretária, o Centro de Es-
pecialidades de Ubatuba 
contará, a partir de ago-
ra, com um neurologista 
e um endocrinologista. 
“Contratamos uma neuro-

logista clínica para adul-
tos e crianças, que será 
a doutora Stella Zemel, 
realizando uma media de 
500 atendimentos ao mês. 
Admitimos também uma 
endocrinologista, a dou-
tora Maria Cristina Torres 
Gomes, que está prevista 
para realizar cerca de 200 
atendimentos mensalmen-
te”, ressalta a secretária 
de Saúde, Ana Emília, ex-
plicando que os pacientes 
serão encaminhados pelos 
médicos das Unidades de 
Saúde da Família do muni-
cípio. “O paciente que for 
ao postinho e precisar de 
uma consulta nessas áre-
as será encaminhado para 

nosso Centro de Especiali-
dades e terá a continuida-
de do atendimento aqui no 
município. Além disso, os 
pacientes já encaminhados 
e que estavam aguardando 
agendamento serão conta-
tados pelos técnicos da Se-
cretaria”, completou Ana 
Emília. Com as novas con-
tratações o município con-
ta atualmente com médi-
cos especialistas nas áreas 
de cardiologia, otorrinola-
ringologia, psiquiatria, 
ortopedia, infectologia, 
ginecologia e pediatria. 
Mais informações pelo 
contato através do telefone 
3834-2306 ou 3834-2307, 
no setor de regulação.
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Atenção:
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.
Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda 
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Edições atuais e de arquivos estão sempre a 
disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão 
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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.
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Miscelânea
Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

Vale oferece 600 vagas 
no Emprega SP

Oportunidades em desta-
que são para as áreas de 
serviços e construção ci-
vil. Trabalhadores do Vale 
do Paraíba têm nesta se-
mana 657 oportunidades 
de trabalho pelo programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego, da Secretaria 
do Emprego e Relações 

do Trabalho e do Minis-
tério do Trabalho e Em-
prego. As vagas são nas 
principalmente nas áreas 
de serviços e construção 
civil. Entre os destaques 
estão 20 vagas para aju-
dante de obras em Parai-
buna, 19 para pedreiro em 
Taubaté, 20 para porteiro 

em São José dos Campos 
e 12 para oficial de ser-
viços gerais também em 
São José dos Campos. O 
cadastro na agência Em-
prega São Paulo/Mais 
Emprego pode ser feito 
gratuitamente pela internet  
(ht tp: / /www.emprega-
saopau lo . sp .gov.b r / ) .

Agroindústria de
Ubatuba desenvolve 

produtos com ajuda do 
Sebraetec

O gengibre é a estrela do 
sítio Recanto da Paz, em 
Ubatuba. Nele, a empre-
sária Anne Kamayiama 
transformou um panora-
ma desfavorável em um 
espaço de excelência no 
cultivo do tubérculo, que 
já é referência no país e 
possibilitou a produção 
de uma linha de produtos 
naturais, muitos inéditos. 
A empresária rural, uma 
entusiasta da planta – que 
recebeu o apelido de “rai-
nha do gengibre” na região 
– contou com o auxílio do 
programa Sebraetec, do 
Sebrae-SP, para desen-
volver novos produtos.  
Após o apoio de profissio-
nais do Ital (Instituto de 
Tecnologia de Alimentos) 
- contratado pelo Sebra-
e-SP, que fomentou 80% 
dos custos das consulto-
rias -, a empresária criou 
produtos como o gengibre 
cristalizado com masca-
vo, geleias, chás e doces, 
ampliando o leque de ali-
mentos da empresa Gen-
gibre Ubatuba de 10 para 
24. “Tínhamos dificulda-
de de chegar ao ponto de 
cristalização do gengibre.  
Com as orientações, pas-
samos a ter aproveita-
mento total do gengibre, 
usando também a casca, 
que antes era jogada fora. 
Agora, conseguimos pro-
duzir a polpa de gengibre, 
que serve como base para 
vários produtos”, disse.  
O esforço da produtora 
e de seus funcionários e 
colaboradores foi recom-
pensado recentemente, 
com a obtenção da certi-
ficação de Conformidade 
Orgânica concedida pelo 
IBD – Inspeções e Cer-
tificações Agropecuárias 
e Alimentícias. O certifi-
cado só foi possível em 
razão do método de pro-
dução diferenciado prati-

cado em um dos cerca de 
sete hectares do sítio, que 
está sendo cultivado se-
guindo as normas rígidas 
de higiene e conservação 
do produto. “Usamos uma 
área ‘descansada’, prepa-
ramos o pessoal e usamos 
máquinas e equipamentos 
que são lavados e saniti-
zados permanentemente 
para serem utilizados nes-
sa área”, afirmou. Segun-
do Jardel José Busarello, 
consultor de agronegócios 
do Sebrae-SP, o apoio à 
agroindústria por meio 
do Sebraetec possibilitou 
entender os gargalos do 
sistema produtivo. “São 
esses gargalos tecnológi-
cos que impedem diversas 
empresas de expandir seus 
produtos e acessar novos 
mercados. Com o apoio 
do Sebraetec, ganha o 
produtor, ganha a agroin-
dústria e ganha o consu-
midor final, com produtos 
mais seguros e de melhor 
qualidade na mesa”, disse. 
Superação - Quem conhe-
ce o sítio Recanto da Paz 
nos dias de hoje não ima-
gina os desafios que Anne 
teve para passar para po-
der continuar a produzir 
gengibre no local. Nos 
anos 1980, o Litoral Nor-
te paulista era referência 
na produção do tubércu-
lo, com cerca de 30 pro-
dutores que tinham como 
principal mercado consu-
midor o exterior, mas uma 
praga praticamente acabou 
com todas as plantações. 
A maioria dos produtores 
passou a cultivar outros 
produtos, mas ela resolveu 
insistir no gengibre, e após 
algumas tentativas, desco-
briu que o cultivo natural, 
sem agrotóxicos, tornava 
o gengibre imune à praga. 
“O que me atraiu no gen-
gibre são os muitos be-
nefícios que ele oferece à 

saúde. A gente precisa di-
vulgar mais”, disse a pro-
dutora que é doutora em 
saúde pública e citou as 
propriedades antibiótica, 
antitérmica, anti-inflama-
tória, e os usos variados, 
como para prevenção de 
problemas respiratórios, 
de estresse, colesterol e 
como afrodisíaco. Já são 
10 anos de cultivo sem 
agrotóxicos. Atualmente, 
são produzidas 150 tone-
ladas por ano. Uma equipe 
de sete empregados fixos e 
13 colaboradores tempo-
rários é responsável pela 
colheita e preparo da linha 
de alimentos na fábrica 
instalada no sítio. Novos 
desafios - Após a bem-su-
cedida experiência com as 
consultorias do Sebraetec, 
Anne já tem planos para 
fazer com que seus produ-
tos alcancem clientes de 
todo o país. “O apoio do 
Sebraetec foi a melhor e 
mais produtiva experiên-
cia que tive aqui no sítio. 
Os consultores trouxeram 
soluções reais para os pro-
blemas. Agora quero con-
tar com o apoio do Sebrae 
para desenvolver embala-
gens para os novos produ-
tos e investir na vocação 
do turismo da região”,  
disse a empresária, que 
pretende se utilizar de 
uma loja virtual para in-
crementar as vendas. Anne 
também se mostra empe-
nhada em manter as raízes 
caiçaras de sua empresa. 
Ela mantém um Centro 
de Integração Rural com 
um grupo de produtores 
locais - que também for-
necem pequenas quantida-
des de gengibre para sua 
fábrica - e realiza eventos 
beneficentes em Ubatuba, 
além de oferecer auxílio 
financeiro para 10 crian-
ças que estudam em es-
colas públicas da região.

Recém-formados
ganham prêmio por
livro sobre redação

publicitária em Taubaté
O projeto apresentado por 
dois alunos recém-forma-
dos no curso de Publicida-
de e Propaganda da Unitau 
foram os vencedores, na 
categoria “edição de li-
vro”, da XX Exposição de 
Pesquisa e Experimentos 
em Comunicação (Expo-
com) – Sudeste 2013, um 
dos principais eventos da 
área de comunicação no 
país. Isadora Fialho e Vi-
tor Moraes, que concluí-
ram a graduação em 2012, 
inscreveram o projeto O 

fabuloso destino das reda-
ções nas novas mídias, um 
livro que aborda aspectos 
e oferece dicas sobre reda-
ção publicitária nas novas 
mídias. O trabalho é fruto 
do Trabalho de Graduação 
realizado pelos estudantes, 
sob a orientação do Prof. 
Me. Josué Brazil. O re-
sultado da premiação foi 
anunciado na sexta-feira, 
dia 5 de julho, à noite – o 
projeto havia sido apre-
sentado na manhã de quin-
ta-feira, dia 4, na cidade 

de Bauru, SP, onde ocor-
reu a Expocom. “Naque-
la hora, lembrei do nosso 
professor, Josué Brazil, 
dizendo, em 2012, que 
nosso trabalho deveria ir 
além de um requisito para 
conclusão de curso”, disse 
Isadora. Com a premiação, 
os alunos garantiram uma 
vaga para a etapa nacional 
da premiação, o XXXVI 
Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, 
que será realizado em se-
tembro, em Manaus (AM).

Taubaté
Manifestos de Junho: 

Da não violência e
porque nada muda

Uma das questões que 
chama a atenção nas ma-
nifestações de junho por 
todo o Brasil foi o insis-
tente apelo dos manifes-
tantes para que tudo fosse 
feito em ordem, sem vio-
lência, em paz. E os ges-
tos e atitudes de violência 
praticada por poucos e ín-
fimas minorias receberam 
destaque fortemente ne-
gativo da grande imprensa 
e de algumas lideranças 
do movimento. O Brasil é 
um pais com certa cultura 
de grandes manifestações, 
pelo menos desde a rede-
mocratização com as Dire-
tas Já, Fora Collor e agora 
a que acabamos de acom-
panhar. Temos pelo menos 
uma grande manifestação 
a cada década e meia, não 
é pouco em comparação 
com outros países demo-
cráticos minimamente 
comparáveis com o nosso. 
Sem levarmos em conta as 
imensas greves nos anos 
1970 e em parte dos anos 
1980. Desconsiderando o 
Fora Collor em que parte 
das elites e a grande im-
prensa apoiaram a derru-
bada do presidente, nas 
Diretas o movimento po-
pular foi derrotado pelas 
forças conservadoras no 
congresso nacional. Ob-
serve-se que os próprios 
líderes civis e políticos 
das diretas em nenhum 
momento cogitaram, pu-
blicamente, jogar a massa 
do povo contra o congres-
so nacional em função da 
frustrante votação pelas 
eleições indiretas. Caso as 
lideranças daquele massi-
vo movimento tivessem se 
recusado a aceitar a derro-
ta no congresso e levado a 
questão para o confronto 

nas ruas, certamente tería-
mos tido uma situação de 
ruptura em que o povo ti-
nha grandes chances de vi-
tória e inédito aprendizado 
político. E por que não foi 
feito? Medo. Do endureci-
mento do regime, por um 
lado, e medo da massa e o 
que poderia acontecer caso 
houvesse uma ruptura em 
que as ruas ditariam os ru-
mos das coisas. Os líderes 
do movimento democráti-
co tinham consciência que 
a derrota das diretas não 
significava a sua derrota. 
Eles eram a próxima ge-
ração a assumir o poder. 
De uma maneira ou ou-
tra todos eles estariam no 
poder 10 anos depois. A 
esquerda 20 anos mais tar-
de com o PT. Essa é uma 
das razões para a lentidão 
das mudanças no país. As 
lideranças, especialmente 
de esquerda e democrá-
tica, incitam a massa nos 
momentos críticos em 
que isso é necessário, até 
o ponto em que seja pos-
sível mudar, mas sem que 
haja ruptura. A energia da 
massa, sua capacidade de 
revolucionar por meio de 
seu peso, força e violência 
caso ela seja direcionada a 
isso, nunca é usada, nem 
instrumentalizada. A direi-
ta e a esquerda tem medo 
de fazer isso, a direita por 
motivos óbvios, e a es-
querda por que não é re-
volucionária. A reação que 
não houve ao golpe militar 
em 1964 é outro momen-
to marcante de apatia das 
lideranças de esquerda e 
democrática. É o que es-
tamos vendo agora com 
características particula-
res. Não é a esquerda que 
esteve à frente dos mani-

festos de junho, mas por 
outro lado, a própria po-
pulação envolvida, jovem 
em sua maioria, repudia 
a violência inconsciente-
mente reprimindo o medo 
do que não se sabe exata-
mente possa acontecer se 
essa violência vir à tona. 
Diante da imensa violên-
cia que sofrem as popula-
ções pobres e jovens nas 
cidades, perpetradas pelas 
forças do capital e das fi-
nanças, a barbárie em que 
as pessoas são obrigadas a 
viver todos os dias, isto é, 
diante da imensa violência 
impingida institucional-
mente pelo poder político 
e econômico, as ruas pa-
radoxalmente respondem 
com gestos que repudiam 
a violência. Como se fosse 
possível alguma mudança 
realmente transformadora 
sem violência, especial-
mente num quadro social 
de extrema barbárie em 
que a sociedade brasileira 
está mergulhada. As linhas 
de ação já em andamento 
no congresso nacional e 
pelas lideranças políticas 
em geral, incluídas nelas 
sindicatos vinculados ao 
status quo, indicam que a 
não violência das mani-
festações foi o sinal para 
manter tudo como está ou 
mudar apenas aquilo que 
não muda nada. Entretan-
to, caso as mudanças an-
siadas não sejam satisfa-
toriamente atendidas, essa 
situação pode resultar num 
estrondoso sentimento de 
impotência e frustração 
de uma geração inteira de 
novos atores sociais, con-
firmando mais uma vez 
que o país não tem jeito 
e a culpa, novamente, do 
povo incapaz e inepto.

O Sesc Taubaté apresen-
ta, às 21h do dia 18 de 
julho, show com Mar-
celo Bonfá & Banda em 
mais uma noite do projeto 
Ouvi no Vinil deste ano.  
Canções que vão da poe-
sia romântica ao protes-
to social e à celebração 
do rock são a marca dos 
shows de Marcelo Bonfá, 
em um repertório que re-
sume mais de 10 anos de 
carreira solo e 30 na músi-
ca, em que começou como 
baterista da Legião Urba-
na. Antes de formá-la com 
Renato Russo em 1981,  
integrou bandas em Bra-

sília que marcaram a cena 
local e nacional, como 
Blitz 64 e Dado e o Rei-
no Animal. Compositor 
desde o início da Legião, 
Bonfá é o autor de vá-
rias canções do grupo,  
como "Soldados",  
“Angra dos Reis”, ”Ven-
to no Litoral” e “Lon-
ge do Meu Lado”. 
Responsável pelo vo-
cal de sua banda atual,  
Bonfá segue também 
no comando das baque-
tas, e utiliza uma bateria 
em posição de destaque 
em suas apresentações,  
acompanhado por bai-

xo e duas guitarras. Nes-
te show, Marcelo Bonfá 
fará um mix de sucessos 
da Legião Urbana e de 
sua carreira, passando 
por canções de seus três 
álbuns autorais, que já 
vendeu mais de 100 mil 
c ó p i a s .  
A apresentação integra a 
programação do projeto 
Ouvi no Vinil, realizado 
pelo Sesc Taubaté no mês 
de julho, empreendendo 
uma viagem para compor 
sentimento, memória, e 
conexão. Nostalgia, rique-
za, saudade, fixação, afeto: 
o que foi a década de 1980?

Marcelo Bonfá se
apresenta em Taubaté 

na próxima quinta

INFORMAÇÕES SOBRE 
O CONVÊNIO DE

COOPERAÇÃO MÚTUA 
ENTRE O HOSPITAL 

BOM JESUS E A
PREFEITURA DE

TREMEMBÉ

Foi protocolado nova pro-
posta junto ao Hospital 
Bom Jesus para continui-
dade da prestação de ser-
viços em clínica médica,  

maternidade e pron-
to atendimento. 
Aguardamos pronuncia-
mento oficial para que, 
os serviços de saúde  

ofertados a popu-
lação não sofram  
prejuízos e sejam ade-
quados a realidade e ne-
cessidade do Município.


