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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.

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.

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.

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 / ) .

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.

EQUIPE DE FUTEBOL 
DE TREMEMBÉ

CONQUISTA MELHOR 
COLOCAÇÃO DA

HISTÓRIA NOS JOGOS 
REGIONAIS

A equipe de futebol mas-
culino sub 20 de Tre-
membé fez história no 57º 
Jogos Regionais de Cara-
guatatuba conquistando 
o 3º lugar, colocação iné-
dita na história da cidade. 
1° Jogo Tremembé 4 x 3 
Lorena / 2° Jogo Tremem-
bé 2 x 0 Monteiro Lobato 
/ 3° Jogo Tremembé 0 x 
0 Ilhabela. Tremembé se 
classificou em 1° do gru-
po, nas quartas de final 
venceu Cajamar por 2x1 
e perdeu na semifinal pelo 
placar de 1x0 para Poá. Na 
disputa pela 3ª colocação a 
equipe tremembeense ven-
ceu a cidade de Caçapava 
pelo placar de 2x1 (Lucas 

Coelho e Pedro Henrique). 
“Queremos que o esporte 
na cidade seja mais uma 
ferramenta de inclusão so-
cial, de exercício da cida-
dania por parte de nossos 
jovens e de orgulho por 
defenderem o município 
nas mais variadas com-
petições.” - comentou o 
prefeito Vaqueli . “Todos 
se esforçaram para supe-
rar os limites e representar 
da melhor forma a cidade. 
Estão todos de parabéns!” 
- parabenizou a secretária 
de esportes Marcela Tupi-
nambá. Os atletas: 1-Jean 
Alberico / 2-Pedro Rafael 
/ 3-Vitor Vaqueli / 4-Pedro 
Paulo / 5-Pedro Henrique / 

6-Gabriel Ferreira / 7-Fer-
nando Garcia / 8-Wellin-
son Lopes / 9-Patrick Dilan 
/ 10-Éder Aguilar / 11-Lu-
cas Coelho / 13-Adriel 
Santos / 15-Maurélio Ca-
etano /  17-Andrey Ga-
briel / 18-Gabriel Couto 
/ 19-Daniel Fernandes / 
21-Vitor Adão. Técnico 
Prof° Luiz Eduardo. Arti-
lheiro da equipe Lucas Co-
elho 04 gols, Adriel Santos 
02 gols, Daniel Fernandes 
02 gols, Patrick Dilan 01 
gol e Pedro Henrique 01 
gol. “Agradecemos a Pre-
feitura Municipal pelo 
apoio e dedicação para 
com os atletas” finalizou 
o auxiliar Rafael Porcel.

Pindamonhangaba
Programa 2º Tempo 
promove atividades

entre os dias 15 e 26 de 
Julho

O Programa Segundo Tem-
po, desenvolvido no bairro 
Cidade Nova, por meio de 
uma parceria entre o Go-
verno Federal e a Prefei-
tura de Pindamonhangaba,  
vai realizar entre os dias 
15 e 26 de julho diver-
sas atividades para os 
alunos, como oficinas 
lúdicas e esportivas.  
Aproximadamente 700 
alunos poderão se diver-
tir nas oficinas de pipas, 
receber pintura no rosto, 
brincar com perna de pau, 
nos jogos de bandeirinha, 

taco, entre outros, assistir 
filmes, jogar futsal, han-
debol, voleibol, futebol, 
xadrez e tênis de mesa.  
A equipe de coordena-
ção do programa infor-
ma que há vagas para 
participar das ativida-
des durante todo o ano.  
Estão disponíveis 300 va-
gas e os inscritos poderão 
fazer três modalidades, 
sendo a natação obriga-
tória, e escolher entre os 
seguintes esportes: futsal, 
futebol, handebol, tênis de 
mesa, xadrez, capoeira e 

voleibol. As atividades são 
desenvolvidas no Centro 
Esportivo do bairro Cidade 
Nova e atende crianças e 
adolescentes de 7 a 17 anos 
com atividades esportivas,  
três vezes por semana. 
Os alunos recebem uni-
forme e um kit lanche 
em todas as aulas. Para 
obter mais informações 
basta comparecer à se-
cretaria do Centro Espor-
tivo do bairro das 7h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
17h30, ou ainda ligar para 
o telefone 3643-1374.

Alunos já participam de 
oficinas no nosso bairro 

no CDHU em Pinda

Os inscritos nos projeto 
Nosso Bairro, iniciaram 
na última segunda-feira 
(8), as aulas do projeto. Os 
“oficineiros” de corte de 
cabelo, unhas decoradas, 
cestaria em jornal, capo-

eira, dança de rua, massa-
gem relaxante, modalida-
des esportivas e corrida de 
rua, já ministram seus cur-
sos, com os devidos ho-
rários previamente agen-
dados. As aulas gratuitas 

são divididas em grupos. 
Ao final de cinco semanas, 
os participantes recebem 
um certificado de conclu-
são da oficina, mediante 
frequência ativa. Todas as 
atividades são gratuitasEstão abertas as

inscrições para o fórum 
do CPIC em

Pindamonhangaba
Os interessados em par-
ticipar do 4º Fórum do 
Centro de Práticas In-
tegrativas Complemen-
tares (CPIC) já podem 
garantir as inscrições.  
O evento será promovido 
entre os dias 21 e 23 de 
agosto e o prazo para se 
inscrever termina dia 31 

de julho. É possível pre-
encher a ficha na sede do 
CPIC, localizado na Rua 
Fausto Vilas Boas, 44,  
Vila Bourghese, de segun-
da a sexta-feira, das 7h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
17 horas. Além das ins-
crições na sede do CPIC 
os interessados também 

podem procurar uma das 
unidades de saúde da fa-
mília para efetivá-la, ou 
acessar o site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3642-2420 ou pelo 
e-mail cpic.saude@pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

Sao Bento do Sapucaí teve 
a honra de receber nesta 
sexta-feira, 12/07, a visita 
do Cônsul da Republica 
de San Marino, na Itália,  
para o conhecimento da 
região e primeiro encon-

tro de negócios a fim de  
implantar o Proje-
to Brasil-San Mari-
no através do evento  
"I Encontro de Negócios 
Bilaterais Brasil e Re-
publica de San Marino".

A iniciativa busca pro-
mover uma vitrine com 
os produtos ofertados nos 
dois países, expondo as 
qualidades de ambas as re-
giões, visando o turismo, 
o comercio, entre outros.

São Bento do Sapucaí 
recebe a visita do

Cônsul da República de 
San Marino
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Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, Litoral 
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Federais, Estaduais e Municipais.
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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.

Licenciamento de carros com 
placa final 4 termina dia 31

Termina no próximo dia 
31 de julho o prazo para 
licenciar veículos com 
placas final 4. O procedi-
mento é obrigatório para 
todos os proprietários e 
pode ser feito pela inter-
net (nos sites dos bancos 
conveniados), no caixa 
eletrônico ou pelo aten-
dimento telefônico das 
instituições. Também é 
possível fazer o licencia-

mento pessoalmente na Ci-
retran do município onde 
o veículo está registrado.  
Para fazer o licenciamen-
to, é preciso ter em mãos 
o número do Renavam 
(Registro Nacional de Ve-
ículos Automotores) ou 
apresentar o CRLV (Cer-
tificado de Registro e Li-
cenciamento de Veículo) 
do exercício 2012. A taxa 
é de R$ 65,86. No caso do 

licenciamento eletrônico, 
feito pelo banco, é cobra-
do ainda o valor de R$ 11 
para envio do documento 
pelo Correio, totalizando 
R$ 76,86. Para fazer o li-
cenciamento, o veículo 
não pode ter débitos de 
multas, IPVA ou DPVAT. 
Também não pode ter mais 
de 15 multas em aberto ou 
restrições judiciais e blo-
queios administrativos.

Anhanguera oferece mais 
de 2 mil vagas em cursos 

gratuitos de inverno
Iniciativa visa trazer atua-
lização e preparo àqueles 
que pretendem aumentar a 
sua empregabilidade; são 
46 títulos em diversas áre-
as de atuação profissional.  
Para as pessoas que bus-
cam ascensão na carreira 
por meio de uma atuali-
zação profissional de qua-
lidade, as unidades das 
Faculdades Anhanguera 
de Jacareí, São José dos 
Campos, Taubaté (unida-
des 1 e 2), e Pindamonhan-
gaba oferecerão nos meses 
de julho e agosto diversos 

cursos gratuitos de férias. 
Nesta temporada dos cur-
sos de inverno estão dis-
poníveis mais de duas mil 
vagas nas áreas de logís-
tica, comunicação social, 
direito, engenharias, pe-
dagogia, letras, recursos 
humanos, marketing, ad-
ministração, entre outras.  
Para participar é neces-
sário ter o ensino médio 
completo, ou em fase de 
conclusão. Como as va-
gas são limitadas, os in-
teressados em participar 
devem realizar as ins-

crições com antecedên-
cia no local de interesse.  
Mais informações so-
bre as atividades po-
dem ser obtidas dire-
tamente nas unidades,  
a partir das 14h, pelos te-
lefones: (12) 3961-1733 
– Jacareí; (12) 3512-1300 
– São José dos Cam-
pos (reservas começam 
a ser feitas no dia 15 de 
julho); (12) 3624-7106 
– Taubaté – unidade 1; 
(12) 3631-4545 – Taubaté 
– unidade 2; (12) 3648-
2661 - Pindamonhangaba.

Confira a programação completa:
Faculdade Anhanguera de Jacareí
Horário dos cursos: das 19 às 21h30
As inscrições devem ser feitas pelo for-
mulário eletrônico:
https://docs.google.com/a/aedu.com/
forms/d/1csd6gE2D8gytkHYMTei-
QY5YUbpi-yODTYPzJnZ77iE/view-
form
Dia: 29/7
Noções de administração
A pequena empresa e seu potencial de 
gerar lucro
Oficina de Editoração Eletrônica
Dia: 30/7
O Profissional de Publicidade e Propa-
ganda
O benefício assistencial para idoso e 
deficiente - Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) e a atual visão do Supre-
mo Tribunal Federal
Dia: 31/7
Estratégia de administração
Conhecendo por dentro a empresa e seus 
stakeholders
Oficina: o uso do material dourado na 
aprendizagem matemática
A gráfica e os processos de impressão
Necessidade e a importância da logística
Dia: 1/8
Direito do trabalho para leigo
Alfabetização e letramento
Dia: 2/8
Finanças administrativas
A educação física nas séries iniciais para 
pessoas com deficiência
Dia: 6/8
Estatuto da criança e do adolescente
Em qual área de recursos humanos posso 
trabalhar
Dia: 8/8
Dificuldades de aprendizagem
Brincadeiras de roda
Faculdade Anhanguera de São José dos 
Campos
Horário dos cursos: a partir das 19 horas
Observação: as inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail adriana.helbusto@
anhanguera.com e estarão abertas a partir 
do dia 15 de julho.
Dias: 22 e 23 de julho
Língua Portuguesa: ortografia e concor-
dância
Dia: 23 de julho
Cuidados na postura do cuidador de 
pessoas
Orçamento doméstico

Dia: 24 de julho
Oficina de fotografia
Relacionamento interpessoal
A nova lei do trabalhador doméstico
Dia: 25 de julho
Marketing e vendas
PNL – Programação Neurolinguística
Infraestrutura Logística e os Jogos Inter-
nacionais
O que é computação: facilidades e dife-
renças do técnico para o nível superior
Dias: 24 e 25 de julho
Orientação profissional
Massagem relaxante
Dias: 24 a 26 de julho
Curso básico para cuidadores de pessoas
Faculdade Anhanguera de Taubaté (uni-
dade 1)
Horário dos cursos: a partir das 19 horas
Inscrições pelo telefone: (12) 3624-7106
Dias: 23 e 24 de julho
Empreender para vencer: Oficina de Ca-
pacitação para futuros empreendedores*
Circuito de Terapia Alternativa: Ferra-
mentas de combate ao stress*
Faculdade Anhanguera de Taubaté (uni-
dade 2)
Horário dos cursos: das 19h30 às 21 
horas
Inscrições pelo telefone: (12) 3631-4545
Dia: 30 de julho
Fotografia de Eventos
Mídias na Sala de Aula
Marketing pessoal como estratégia para 
o sucesso profissional
Instalações elétricas residenciais
Dia: 31 de julho
Tratamento de Imagens
Povos Indígenas e Diversidade
Demarcação de Obra
Estratégias de marketing para pequenas 
empresas: aumente suas vendas
Introdução ao Arduino
Faculdade Anhanguera de Pindamonhan-
gaba
Horário dos cursos: a partir das 19h30
Dia: 16 de julho
A administração e a contabilidade na era 
do conhecimento
Dia: 17 de julho
Serviço social e o mercado de trabalho
Dia: 18 de julho
O professor e suas tecnologias

Secretaria abre 2,9 mil 
vagas para Educação de 

Jovens e Adultos
EJA foi escolhida como 
uma das ações prioritárias 
para melhorar a qualida-
de de vida dos municípios 
com menor IDH selecio-
nados pelo programa São 
Paulo Solidário. No Vale 
do Paraíba são 2.960 opor-
tunidades. A Secretaria da 
Educação do Estado ofe-
rece 56,5 mil vagas, sendo 
2.960 no Vale do Paraíba, 
para jovens e adultos que 
não tiveram acesso à esco-
larização na idade certa ou 
não deram continuidade 
aos estudos. As oportuni-
dades estão distribuídas 
em 97 cidades seleciona-
das como prioritárias no 
Programa São Paulo So-
lidário, escolhidas por re-
gistrarem os menores Ín-
dices de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Estado. 
Um dos objetivos da ação 
do São Paulo Solidário é, 
por meio da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), 
melhorar a qualidade de 
vida da população resi-
dente nestes municípios 

que reúnem as principais 
demandas sociais de com-
bate à pobreza. O progra-
ma, realizado em parceria 
com a Secretaria de De-
senvolvimento Social, ini-
ciou mapeamento destas 
cidades, divididas em 12 
regiões paulistas, e consta-
tou que em 21% das famí-
lias consultadas (142.672 
entrevistas) nenhum in-
tegrante dos núcleos fa-
miliares tinha ao menos 
5 anos de escolaridade.
Para acolher os interessa-
dos em EJA, a Secretaria 
da Educação fez um estu-
do sobre a capacidade de 
todas as escolas estaduais 
das cidades prioritárias 
que oferecem Ensino Mé-
dio no período noturno. 
As classes serão formadas 
conforme a procura dos 
novos estudantes. "O com-
promisso da Secretaria é 
oferecer oportunidade de 
estudo a alunos de todas 
as idades e também pro-
mover mecanismos que 
facilitem o acesso à edu-

cação", afirma a diretora 
do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos da Secre-
taria da Educação, Mer-
tila Larcher de Moraes. 
Para isso, foi realizado 
um trabalho de busca ati-
va nestas cidades prioritá-
rias e a população agora é 
alertada sobre as oportu-
nidades de voltar às salas 
de aula. "Orientamos to-
das as diretorias regionais 
de ensino envolvidas a 
conversar com as prefei-
turas para que os muni-
cípios também realizem 
ações de alfabetização",  
completa Mertila. Para 
fazer a matrícula, basta 
comparecer em qualquer 
escola estadual com RG 
ou certidão de nascimen-
to e realizar o cadastro. 
Veja o número de vagas 
por cidade no Vale do Pa-
raíba: Cidades e Vagas: 
Arapeí 280 - 
Cunha 1.640 - 
Natividade da Serra 400 - 
Redenção da Serra 280 - 
Silveiras 360.

16º Festival do
Camarão é atração em
Caraguá a partir desta 

quinta
Começa nesta quinta-fei-
ra, dia 18, a partir das 19h, 
na Praça de Eventos, no 
Centro de Caraguatatuba, 
mais uma edição do tradi-
cional Festival do Cama-
rão. Além da gastronomia 
caiçara, o evento oferece 
uma extensa programação 
cultural até o dia 21, das 
10h à meia-noite. Além 
das barracas culinárias 
com pratos feitos a base 
de camarão, o festival 
conta com a Casa Caiça-
ra, Tenda do Polo Cultu-
ral Profª Adaly Coelho 
Passos e Tenda das Artes 

com exposições fotográ-
fica e de artesanato iden-
titário, shows com músi-
cos regionais, produção 
da farinha de mandioca,  
cunhagem de canoa feita 
no tronco de guapuruvu e 
contação de causos e len-
das caiçaras, entre outras 
atrações. O público poderá 
conferir no domingo, dia 
21, último dia do evento, 
às 10h, a Corrida de Ca-
noa Caiçara na praia do 
Centro, em frente à Praça 
de Eventos. Mais que en-
tretenimento para as famí-
lias pesqueiras, a Corrida 

de Canoa é uma forma de 
resgatar e manter a tra-
dição. As inscrições para 
participar da corrida de-
vem ser realizadas no lo-
cal, no horário do evento. 
O 16º Festival do Ca-
marão é uma realização 
da Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba e Go-
verno Municipal em par-
ceria com a Associação 
dos Pescadores do Ca-
maroeiro e patrocínio da 
Petrobras. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661 
ou www.fundacc.com.br.

Taubaté recebe Rodada 
de Negócios no dia 17

Amanhã, dia 17, a Direto-
ria Regional do Ciesp em 
Taubaté realiza a Rodada 
de Negócios, que acon-
tecerá a partir das 13h. A 
rodada vai reunir cerca de 
20 empresas âncoras, dis-
postas a divulgar sua lista 
de compras e conseguir 
novos fornecedores. Para 
as micro, pequenas e mé-
dias empresas participan-
tes dá-se a oportunidade 
de contatar, em um único 
dia e local, as áreas co-
merciais de compradores 
como: Petrobras - Petróleo 
Brasileiro S/A, Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Taubaté, Autoliv do 
Brasil, Cameron do Bra-
sil, Campo Limpo Reci-
clagem e Transformação 
de Plástico, Ford Motor 
Company, Granvale Lo-
gística e Transportes, Iff 
Essências e Fragrâncias, 

Liebherr Brasil Guindas-
tes e Máquinas Operatri-
zes, Mectron Engenharia 
Indústria e Comércio S/A, 
Morpho Cards do Brasil 
S/A, Olgber Especialida-
des, Faculdades Anhan-
guera, Sesi-SP e Senai-SP 
entre outros. Cada em-
presa participante poderá 
agendar mais de 20 reuni-
ões de 10 minutos em um 
período de quatro horas.
Os encontros envolvendo 
associados do Ciesp toma-
ram força em 2008, com o 
início da crise mundial. A 
Entidade enxergou neste 
modelo de negócios “fren-
te a frente” uma oportuni-
dade para apoiar empresas 
na superação dos proble-
mas decorrentes da tur-
bulência econômica. “Em 
um primeiro momento da 
crise econômica, as roda-
das ajudaram a desenvol-

ver novos negócios. Hoje, 
estão se tornando parte do 
dia a dia de algumas em-
presas, que começam a se 
acostumar, cada vez mais, 
com a cultura das Rodadas 
de Negócios”, avalia José 
Henrique Toledo Corrêa, 
diretor-titular de Produtos 
e Serviços do Ciesp e coor-
denador do evento. Toledo 
também considera o mo-
delo idealizado pelo Ciesp 
como o menor custo-bene-
fício para quem pretende 
ampliar sua rede de clien-
tes ou de fornecedores.  
“É uma negociação cara a 
cara, que facilita a geração 
de negócios e incentiva a 
cultura de networking en-
tre empresários. Para 2013, 
esperamos um aumento 
dos resultados em relação 
a 2012, já que este ano te-
remos um número maior 
de rodadas”, completa.

Aparecida: Jornada Mundial da 
Juventude - Orientações a
motoristas e peregrinos

A Jornada Mundial da 
Juventude – JMJ – é um 
evento mundial realizado 
anualmente, com a dura-
ção de aproximadamente 
uma semana e que, a cada 
dois ou três anos, prevê a 
visita de Sua Santidade, o 
Papa. A última edição foi 
realizada em Madri, Espa-
nha. Estima-se um público 
aproximado de 3 milhões 
de pessoas, sendo que a 
metade desse montante 
deve se deslocar por via 
terrestre, estimando-se um 
tráfego de 15 a 20 mil ôni-
bus. Especificamente, no 
Estado de São Paulo, onde 
está localizada a Basília 
Nacional de Nossa Senho-
ra Aparecida, está prevista 
a realização de uma missa 
com a presença do Papa 
Francisco, no dia 24 de 
julho, o que deve elevar 
sensivelmente o fluxo de 
veículos na região do Vale 
do Paraíba. Para tanto, a 
PRF desencadeará a Ope-
ração “Rotas da Fé”, de 
15 de julho até o início de 
agosto, reforçando o poli-
ciamento nas fronteiras e 
nos locais onde se darão 
as festividades por conta 
da visita do Papa. A PRF 
orienta os motoristas de 
ônibus que se deslocarem 
para o Rio de Janeiro ou 
mesmo para São Paulo, a 

portarem os seguintes do-
cumentos obrigatórios, a 
fim de que evitem que suas 
viagens sejam frustradas, 
além dos exigidos pelo 
Código de Trânsito Brasi-
leiro (Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e Cer-
tificado de Registro e Li-
cenciamento de Veículos 
(CRLV)): Certificado de 
Registro para Fretamento; 
Autorização de viagem; 
Lista de passageiros; Nota 
fiscal de serviço emitida 
no Estado de origem da 
viagem; Apólice de se-
guro de responsabilidade 
civil; Laudo de Inspeção 
Técnica; Comprovante 
do vínculo dos motoris-
tas, para os motoristas que 
trabalham para empresa. 
Se forem autônomos, não 
é necessária a compro-
vação; e Formulário para 
registro das reclamações 
de dano ou extravio de 
bagagens. Ainda, para os 
passageiros que deseja-
rem contratar esse tipo de 
transporte, atentar para o 
regular cadastro destes ve-
ículos. Isso é possível no 
site da ANTT, onde tam-
bém pode ser encontrada 
uma cartilha com direitos 
e deveres do passageiro. 
Embarcar em transporte 
clandestino, além colocar 
sua vida em risco, perder-

se-ão todos os direitos dos 
passageiros regulares, e 
a viagem ainda pode ser 
interrompida pela fiscali-
zação em qualquer local 
do Brasil. A fiscalização 
da PRF se dará nos locais 
mais próximos das origens 
destes veículos, evitando 
com isso que a chegada 
dos ônibus regulares seja 
prejudicada pelos clan-
destinos. Aos peregrinos 
que desejarem se deslocar 
a pé, a PRF orienta, an-
tes de mais nada, iniciar 
a peregrinação somente 
após a realização de exa-
mes médicos que atestem 
a capacidade física, uma 
vez que um deslocamen-
to a pé, muitas vezes por 
milhares de quilômetros 
não é uma tarefa simples, 
e ainda: Fazer um plane-
jamento do trajeto, com 
pontos de descanso e para-
das para alimentação bem 
definidos; Utilizar roupas 
claras, que facilitem a vi-
sualização pelos motoris-
tas; Evitar o deslocamento 
noturno, pois a segurança 
a noite é reduzida; Sempre 
se deslocar em grupo; Tra-
zer consigo documentação 
pessoal e, se possível, um 
kit de primeiros socorros e,
Água!Procurar sempre 
estar hidratado.O tele-
fone da PRF é o 191.


