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A Conferência Municipal 
de Cultura é uma das prin-
cipais instâncias de articu-
lação do Sistema Munici-
pal de Cultura. É a reunião 
de todos os integrantes 
dos Setoriais de Cultura, 
contando, também, com 
a participação dos agen-
tes do Sistema Municipal, 
grupos culturais e cidadãos 
interessados para a apre-
sentação e discussão das 
políticas, diretrizes, desa-
fios, programas de cultura 
e avaliação de resultados 
objetivando a construção 
conjunta de caminhos para 
o desenvolvimento da cul-
tura no município. A 3ª 
Conferência Municipal de 

Cultura de Ubatuba tem 
como objetivo promover 
o debate e a discussão do 
tema “Uma política de Es-
tado para a Cultura: Desa-
fios do Sistema Nacional 
de Cultura”, seus eixos 
e sub-eixos, identifican-
do o que queremos para a 
Cultura de Ubatuba, além 
de eleger e dar posse aos 
conselheiros do Conse-
lho Municipal de Políti-
ca Cultural de Ubatuba e 
a eleição dos delegados 
municipais que partici-
parão da Conferência Es-
tadual e, posteriormente 
da Conferência Nacional.  
As pessoas interessadas 
poderão participar da 3ª 

Conferência Municipal 
de Cultura de Ubatuba, 
desde que participem das 
Pré-Conferências Regio-
nais e Setoriais de Cultura.  
3ª Conferência Munici-
pal de Cultura de Ubatu-
ba será realizada no dia 
22 de junho de 2013 e as 
5 Pré-Conferências Re-
gionais e Setoriais de 
Cultura que antecedem a 
realização da conferên-
cia foram realizadas no 
começo de junho, e terão 
caráter de mobilização, 
 propositivo e eletivo para 
as indicações de Delega-
dos e para a formação do 
Conselho Municipal de 
Cultura de Ubatuba.

Ubatuba Realiza  
Pré-Conferência de  
Cultura com grande  

sucesso

Ubatuba sedia neste final 
de semana a Competição 
Maresia Paulista de Surf 
Profissional 2013, que es-
pera espera receber grande 
público devido a partici-
pação dos melhores surfis-
tas do País. A competição 
ocorre desde 1980 e já re-
velou grandes nomes para 
o mundo, atradídos pelas 
mais gratificantes premia-
ções entre os circuitos pro-
movidos no País. Escolhi-
da para sediar as primeiras 
três etapas do circuitoa, 
Ubatuba terá a prova de 
abertura nos dias 15 e 16 
de junho na praia de Ita-
mambuca, onde será co-
nhecido o melhor surfista 
de São Paulo nesta tempo-

rada. As etapas de Ubatuba 
também valem pontos para 
a formação do ranking bra-
sileiro. Vale lembrar que 
estarão presentes surfistas 
de renome como Adriano 
de Souza “Mineirinho”, 
Gabriel Medina, Miguel 
Pupo, Filipe Toledo e 
Alejo Muniz, todos hoje 
na lista de integrantes do 
WT, a elite do Circuito 
Mundial da Association 
of Surfing Professionals 
(ASP), e que também ti-
veram passagens impor-
tantes pelo Circuito Pau-
lista de Surf Profissional.  
O Maresia Paulista de Surf 
Profissional 2013, que é 
aberto também a surfistas 
de outros estados, tem pre-

miação total superior a R$ 
100 mil. A cada etapa serão 
R$ 30 mil e mais R$ 1 mil 
para o vencedor da Over-
board Expression Session. 
 O campeão do circuito, 
independente do estado 
de origem, receberá da 
Nias Tour uma passagem 
aérea para o Hawaii e o 
campeão paulista ganha-
rá da rede de lojas Tent 
Beach uma moto OKm. 
 O campeonato, que tem o 
apoio local da Prefeitura de 
Ubatuba e da Associação 
Ubatuba de Surfe (AUS), 
 é considerado por atletas 
e dirigentes um dos mais 
bem sucedidos e tradicio-
nais campeonatos de surfe 
promovidos no Brasil.

Ubatuba recebe etapa 
de abertura do Campe-
onato Paulista de Surf 

2013 No ultimo dia (10/06), no 
Carmelo da Santa Face e 
Pio XII, o Prefeito Marce-
lo Vaqueli se reuniu com 
os secretários municipais 
João Vicente, José Már-
cio e Marcela Tupinambá, 
com os Padres Carlos An-
tônio da Silva (Capelão do 
Carmelo) e José Batista 
(Paróquia do Senhor Bom 
Jesus), com o seminarista 
Julius Rafael (Missão Sede 
Santos), com a Madre Ma-
ria Teresa e as irmãs The-
reza Maria e Regina Ma-
ria, onde foi tratado sobre 
o processo de canonização 
da Madre Carminha de 
Tremembé. Muitas idéias 
surgiram para que a vida e 
a obra da Madre Carminha 
seja mais conhecida, prin-
cipalmente entre o povo 
da cidade e região. No mês 
de julho o Carmelo rea-
liza uma novena de mis-
sas , que acontecerá entre 
os dias 7 e 16. No dia 13 
em especial, data do fale-
cimento da Madre, açon-
tece um dia todo cheio de 
atividades no Carmelo. 
Mais informações pelo site 
www.carmelodetremem-
be.com.br/. Acompanhe 
abaixo matéria públicada 
no site O DIA Rio que cita 
Madre Carminha de Tre-
membé. Vale do Paraíba 
prestes a se tornar a nova 
‘Terra Santa’. Vinda do 
Papa ao Rio deve acelerar 
processo de canonização 
de sete candidatos a san-
tos. Rio - A visita do Papa 
Francisco a Aparecida 
(SP), em julho, na Jornada 
Mundial da Juventude, terá 
significado especial para a 
região, conhecida como 
Vale dos Santos. A espe-
rança de autoridades ecle-
siásticas, parentes e devo-
tos dos sete candidatos à 
canonização que viveram 
no Vale do Paraíba — num 
trecho de 250 km entre 
Barra do Piraí (RJ) e São 
José dos Campos (SP) — é 
que Sua Santidade acelere 
os processos no Vaticano. 
Hoje, existe fila de mais de 
duas mil causas em análi-
se, cada uma com cerca de 
duas mil páginas. “Acredi-
to que o Papa nos ajudará. 
Por ser nosso vizinho (refe-
rindo-se à Argentina, país 
de origem de Francisco), 
puxará a brasa para a nossa 
sardinha, como diz o dita-
do”, acredita a irmã Célia 
Cadorin, da Congregação 
das Irmãzinhas da Imacu-
lada Conceição, maior au-
toridade sobre o assunto no 
país e postuladora dos dois 
únicos santos brasileiros, 
Madre Paulina e Frei Gal-
vão. Este último é de Gua-
ratinguetá (SP), também 
no Vale da Paraíba. Há sete 
possíveis futuros santos 
que viveram na região, en-
tre os 80 candidatos brasi-
leiros.Para alcançar o céu, 
os concorrentes precisam 
passar por processo que 
pode levar décadas, até 
que se cumpram os trâmi-
tes que envolvem quatro 
etapas: Servo de Deus, Ve-
nerável, Beato e Santo. “A 

Itália, com 57 milhões de 
católicos, tem mais de cem 
santos, enquanto o Brasil, 
com mais de 160 milhões 
de fiéis, só tem dois. O pró-
prio antecessor de Francis-
co, Bento XVI, já admitia 
que a Europa tem santos 
de sobra”, ressaltou Célia 
Cadorin. Pela Diocese de 
São José dos Campos, ini-
ciou-se o movimento de 
canonização do advogado 
Franz de Castro Holzwart, 
já considerado Servo de 
Deus por Roma e único 
que nasceu em solo flumi-
nense no Vale do Paraíba; 
de madre Maria Teresa de 
Jesus Eucarístico, paulis-
ta fundadora das Peque-
nas Missionárias de Maria 
Imaculada, também com o 
mesmo grau já alcançado 
por Franz; e padre Rodol-
fo Komó-rek, um polonês 
que viveu boa parte da 
vida em São José, onde 
ficou conhecido como ‘o 
santo milagreiro’. Este os-
tenta o título de Venerável. 
A Diocese de Aparecida, 
por sua vez, é responsável 
pelo processo de canoniza-
ção do também já Servo de 
Deus Padre Vitor Coelho 
de Almeida, que se tornou 
famoso através da Rádio 
Aparecida, e Madre Maria 
de Lourdes de Santa Rosa, 
italiana que viveu em 
Guaratinguetá e fundou o 
Mosteiro da Imaculada. A 
Diocese de Taubaté (SP), 
por sua vez, defende as 
causas de Madre Maria do 
Carmo da Santíssima Trin-
dade, a Irmã Carminha de 
Tremembé, outra Serva de 
Deus, e dom José Antônio 
do Couto, que foi bispo na 
diocese entre os anos de 
1976 e 1981, que também 
é considerado um Servo 
de Deus pelo Vaticano. 
Histórias em favor dos po-
bres. Todos os candidatos 
a santos têm histórias de 
vida em favor de pobres, 
doentes, presos e oprimi-
dos. A eles, vários milagres 
são atribuídos. Irmã Tere-
sa Maria de São João da 
Cruz, de 83 anos, se emo-
ciona ao falar de Carminha 
de Tremembé, com quem 
conviveu por 14 anos. “Me 
orgulho de ter convivido 
com uma pessoa que, para 
nós, já é santa”, justifica. 
“O sentimento da comuni-
dade é o mesmo. Só falta 
mesmo o Papa consagrá-la 
santa”, completa o padre 
de Tremembé, João Ber-
nardo. Atrás das grades e 
portas pesadas do Mostei-
ro do Carmelo Santa Face 
e Pio XII, as 23 irmãs — a 
mais nova com 23 anos e a 
mais idosa, com 88 — que 
lá vivem torcem para que 
a fama de Irmã Carminha 
se espalhe do lado de fora, 
mesmo sendo proibidas de 
ler jornais ou ver televisão. 
Elas se concentram na pro-
dução de lembranças em 
forma de fotos, chaveiros e 
santinhos da fundadora do 
mosteiro. Irmã Maria do 
Carmo da Eucaristia, de 36 
anos, está terminando de 
produzir uma escultura de 

Irmã Carminha, que deve-
rá ser reproduzida em larga 
escala. “Sabemos que pelos 
pequenos gestos, estamos 
ajudando a aumentar a fé 
por Irmã Carminha e tam-
bém despertando a fé em 
futuras noviças”, garante 
a madre superiora, Maria 
Teresa de Nossa Senhora 
Aparecida, de 43 anos. De 
acordo com quem cuida 
das causas dos sete candi-
datos a santos, pelo menos 
40 cartas e e-mails relatan-
do milagres e graças alcan-
çadas por intermédio deles 
são recebidas mensalmen-
te. Um longo caminho para 
ser agraciado com o título 
de santo. Caminho exigido 
pelo Vaticano para a santi-
dade: investigação da vida 
do candidato; comprova-
ção de morte santa; Beato 
(comprovação de milagre) 
e Santo (dois milagres). 
“Por ela, não fiquei paralí-
tico”. Quem disse que san-
to de casa não faz milagre? 
O vendedor de frutas José 
Louro, 50, atribui a irmã 
Carminha de Tremembé a 
cura de grave problema na 
coluna. “Por ela, não fiquei 
paralítico”, conta José, 
que, com a mulher, Ma-
ria, 52, vende frutas perto 
do Carmelo Santa Face e 
Pio XII, fundado por Car-
minha, e onde foi erguido 
memorial. Enquanto teólo-
gos, peritos e médicos da 
Santa Sé esmiúçam a vida 
dos candidatos a santos 
atrás de comprovação de 
milagres relatados por fi-
éis, nas 50 cidades do vale 
paraibano, cresce a circu-
lação de relíquias, fotos 
com orações, esculturas, 
livros e água benta, em 
igrejas, mosteiros e lojas. 
“Essa demonstração de fé 
pode encurtar em até 13 
anos o tempo que Roma 
leva para decretar o grau 
de Beato”, comenta a irmã 
Maria Nazaré, de 53 anos, 
do Mosteiro da Imacula-
da Conceição. O primeiro 
santo mártir dos presos. Na 
corrida entre os sete can-
didatos a santos do Vale 
do Paraíba, o postulante 
de Barra do Piraí, no Sul 
Fluminense, o advoga-
do Franz Holzwarth, leva 
vantagem. De acordo com 
a irmã Célia Cadorin, can-
didatos que morreram por 
martírio, como é o caso de 
Franz, não precisam pas-
sar por Beato, pulando de 
Venerável para Santo. Para 
chegar ao último posto, po-
rém, é preciso a comprova-
ção de um milagre. Em 
fevereiro de 1981, Franz, 
então com 38 anos, foi 
chamado para mediar um 
motim na cadeia de Jacareí 
(SP) e, depois de se ofere-
cer para ficar como refém 
no lugar de um policial mi-
litar, foi fuzilado pela polí-
cia com 30 tiros, junto com 
outros cinco presos. “Com 
justiça, meu irmão pode 
vir a ser o primeiro santo 
mártir dos encarcerados da 
história”, espera o servidor 
público, Peter Holzwarth, 
64.

VAQUELI FAZ REUNIÃO NO  
CARMELO PARA DISCUTIR  

PROCESSO DE CANONIZAÇÃO DA  
MADRE CARMINHA DE  

TREMEMBÉ

O Senac Taubaté está com 
inscrições abertas para o 
curso livre do Logísticas,  
Marketing e Vendas. As 
aulas acontecerão dos 
dias 18 de junho a 23 de 
julho das 9h30 às 12h30.  
Ao longo do curso, o par-
ticipante aprende a atu-
ar na gestão de negócios,  

m o b i l i z a n -
do conhecimentos,  
habilidades e valo-
res para promover 
ações integradas de  
l o g í s t i c a ,  
marketing e vendas,  
com vistas a  
atender as atuais deman-
das dos clientes e do  

mercado e sua conciliação 
com os recursos da empresa.  
Mais informações e  
inscrições pelo telefone 
(12) 2125-6099 ou pelo  
site www.sp.se-
n a c . b r / t a u b a t e .  
O Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello,  
202 - Jardim Eulália.

Senac Taubaté oferece 
curso livre Logística, 
Marketing e Vendas

A edição municipal do 
Mapa Cultural Paulista 
teve início em Pindamo-
nhangaba com a exposi-
ção dos trabalhos de artes 
visuais, literatura e vídeo, 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina. As 
próximas apresentações 
serão de teatro, dança e 
música, de 21 e 23 de ju-
nho, quando o evento será 
encerrado. As exposições 
de artes visuais englobam 
os trabalhos em artes plás-
ticas, desenho de humor e 
fotografia. De literatura, 
as obras de conto, poema 
e crônica. Essas mostras, 
mais a dos trabalhos em 
vídeo, podem ser conferi-
das de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas, gra-
tuitamente, no museu, até 

o dia 22 de junho. Teatro: 
As apresentações de teatro 
serão no dia 21, às 20h30, 
no centro comunitário do 
Bosque, a peça “Medeia 
em Faces”, da Cia. Coleti-
vo das Tormentas; dia 22, 
às 20h30, no mesmo local, 
a peça “Além da Palavra”, 
da Cia. TEP – Teatro Expe-
rimental de Pindamonhan-
gaba; no dia 23, no Bosque 
da Princesa, às 10 horas, a 
peça “Giselle”, com o Nú-
cleo Cênico de Teatro; e 
no mesmo dia 23, só que 
às 15 horas, “A Farsa do 
Advogado Pathelin”, com 
a TEP. Dança e Música: 
As apresentações de dança 
serão realizadas no centro 
comunitário do Bosque, 
no dia 23, a partir das 19 
horas. Apresentam-se o 
projeto Saindo das Ruas 

e a Escola de Ballet Júlia 
Pyles. A categoria músi-
ca instrumental tem como 
representante a Camerata 
Orquestra Jovem de Pinda-
monhangaba, que se apre-
senta no dia 23, às 20 horas, 
também no centro comu-
nitário do Bosque. Toda 
a comunidade está convi-
dada a conferir as obras 
inscritas a representar 
Pindamonhangaba na fase 
estadual do Mapa. Além 
da opinião do público,  
os trabalhos serão ana-
lisados por uma co-
missão julgadora,  
que definirá os finalis-
tas da fase municipal, 
representantes da ci-
dade na fase regional.  
O anúncio será feito após 
a apresentação de música 
instrumental.

Pindamonhangaba: 
Mapa Cultural terá 
apresentações de  

teatro, dança e  
música

Prefeitura de Ubatuba 
realiza reunião para  
discutir segurança  

pública no município
Ubatuba é a única cidade do Litoral Norte que registrou queda 

nos últimos índices de violência divulgados pelo Estado

O prefeito de Ubatuba, 
Mauricio (PT), realizou na 
manhã desta quarta-feira 
(12) uma reunião com os 
principais representan-
tes da segurança pública 
no município, a fim de 
apresentar o novo secre-
tário de segurança, Artur 
D’Angelo, e discutir sobre 
planejamento, propostas e 
ações na área. Estiveram 
presentes na reunião o De-
legado Titular, Dr. André 
Costilhas, o Comandante 
da PM em Ubatuba, Capi-
tão Alexandre Guimarães, 
o Presidente do CONSEG, 
Fábio Isnard, o Secretá-
rio de Segurança Pública, 
Artur D’Angelo e o chefe 
de gabinete Luiz Gustavo 
Pereira. Recentemente, a 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de SP 
divulgou os índices de 
criminalidade, apontando 
que a região do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 
continua a mais violenta 
do Interior do Estado, po-
rém, os números consta-
tam que no Litoral Norte, 
somente a cidade de Uba-
tuba registrou uma queda 
na violência. O capitão 
Alexandre Guimarães in-
formou que os índices de 
criminalidade em Ubatuba 
vêm diminuindo a cada 
ano na região (vide quadro 
estatístico abaixo), embo-
ra tenham ocorrido alguns 
roubos a estabelecimentos 
comerciais. O comandan-
te alerta a população e os 
comerciantes para ficarem 
atentos principalmente 
nos horários de fechamen-
to dos estabelecimentos, 
caso seja observado indi-
víduos em atitude suspeita 
nas proximidades a polícia 
deverá ser acionada via 

190. “De acordo com nos-
sos relatórios, há uma que-
da considerável no número 
de ocorrências, o problema 
é que tivemos uma tendên-
cia de aumento na quanti-
dade de roubos nos primei-
ros dias do mês de junho, 
roubos direcionados prin-
cipalmente aos estabeleci-
mentos comerciais. Só nos 
primeiros 7 dias de junho 
foram 7 roubos, isso gerou 
certa sensação de insegu-
rança nos munícipes, mas 
é muito importante deixar 
claro que em todos os ca-
sos, houve prisão de pelo 
menos um dos meliantes e 
identificação dos demais, 
que serão indiciados”, ex-
plicou o comandante. Ale-
xandre Guimarães afirma 
que, nos quatro primeiros 
meses do ano, houve um 
pequeno aumento na quan-
tidade de roubos em rela-
ção ao ano passado, mas 
em maio deste ano, houve 
uma considerável queda 
de 24 em 2012 para 10 em 
2013. “No mês de junho 
do ano passado tivemos 20 
roubos. Este ano até o mo-
mento foram registrados 
sete. Ou seja, ainda existe 
a possibilidade de redu-
ção desses números, pois 
a quantidade de meliantes 
presos nas últimas duas se-
manas foi grande”.“É bom 
salientar que em todos 
os outros tipos de crimes 
ocorreu redução. Os homi-
cídios por exemplo. Ainda 
que tenha ocorrido a trági-
ca morte de um conhecido 
empresário da cidade, tive-
mos uma grande redução. 
 Desde o início do ano ti-
vemos sete homicídios 
em Ubatuba. No mesmo 
período do ano passado 
já tínhamos 13. Uma di-

minuição de quase 50%”, 
diz ele. O tráfico e uso de 
drogas, principalmente o 
Crack, também foi abor-
dado na reunião. O Secre-
tário de Segurança, Artur 
D’Angelo, falou que já 
está providenciando a ade-
são do município ao pro-
grama do governo federal 
“Crack é possível vencer”. 
Outro problema que a ci-
dade vem enfrentando é 
com relação aos morado-
res de rua, principalmen-
te na região central. Entre 
as soluções discutidas, 
o prefeito mencionou os 
esforços da Secretaria de 
Cidadania e Desenvolvi-
mento Social, na viabili-
zação de uma futura Casa 
de Passagem. Além disso,  
o chefe do Executivo 
ressaltou o trabalho em 
conjunto das autoridades 
ubatubenses no sentido de 
tornar Ubatuba cada vez 
mais segura. “Tivemos 
uma temporada sem gran-
des incidentes ou ocor-
rências mias graves e o 
desafio é mantermos essa 
situação ao longo do ano. 
 Infelizmente tivemos 
alguns casos de roubo 
recentemente, porém, 
com a ação de repres-
são eficiente das polícias 
e a prisão de assaltantes, 
 deve diminuir o risco de no-
vas ocorrências deste tipo.  
No entanto, 
 o que é fundamental é tro-
carmos informações e cons-
truirmos soluções de forma 
integrada, para que o po-
der público esteja sempre 
ampliando o raio de ação 
contra a criminalidade e,  
consequentemente, tor-
nando mais segura a 
vida da população”,   
disse Mauricio.
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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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São Bento do Sapucai

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.

Teve início neste sábado, 
dia 15 de junho, uma pro-
gramação especial para os 
pais nas escolas – o Projeto 
PAPO FAMÍLIA – desen-
volvido na Unitau. O Pro-
jeto é uma oportunidade 
para toda a família discu-
tir formas de se relacionar 
de modo mais saudável. A 
primeira escola a receber o 
projeto foi a CEI JARDIM 
ENCANTADO. Aproxi-
madamente 25 famílias es-
tiveram presentes, ouvindo 
inicialmente uma palestra 
ministrada pela profa. Cris-
tiana Berthoud (fundadora 
do projeto na UNITAU em 
2001) e nossa Secretária 

de Educação. Em seguida, 
pais, mães, avós e familia-
res presentes se reuniram 
em grupo com estagiários 
do último ano do curso de 
Psicologia e, com dinâmi-
cas lúdicas e discussões em 
grupo, debateram sobre te-
mas como “Como Colocar 
Limites”; “A importância 
da Família no desenvolvi-
mento da Criança” e “For-
mas eficazes de comuni-
cação entre pais e filhos”. 
A diretora Cristiane Faria 
proporcionou um ambiente 
acolhedor oferecendo um 
lanche a todos e as crian-
ças tiveram recreação com 
estagiárias e funcionários 

da unidade. Nos próximos 
sábados serão realizados 
eventos nas escolas: Cen-
tro Educacional, Pequeno 
Príncipe, Maria Pia Iori, 
Maria Justina, creche Eli-
za Rossi, Escola Maria 
Dulce e Escola Emília. To-
das as famílias de nossos 
alunos estão convidadas, 
é um momento raro de 
compartilhar experiências, 
 tirar dúvidas e desco-
brir novas “ferramen-
tas” para educar nos-
sas crianças e jovens!,  
diz a Secretária de Edu-
cação e também coorde-
nadora do Projeto pela  
UNITAU.

SECRETARIA DA  
EDUCAÇÃO TRAZ O 

PROJETO “PAPO  
FAMÍLIA” PARA AS  

ESCOLAS EM  
PARCERIA COM A  

UNITAU

No dia 22 de junho, às 
20h o Sesc são José dos 
Campos apresenta o show 
do cantor e compositor 
Criolo, que canta músicas 
do seu disco “Nó na Ore-
lha”, de 2011. Com mais 
de 20 anos de carreira, o 
MC, cantor e compositor 
Criolo lançou um dos mais 
comentados e premiados 
discos de 2011, “Nó na 
Orelha”, totalmente auto-
ral. O trabalho apresenta 

canções permeadas por 
diversas influências, des-
de Hélio Oiticica e Frida 
Kahlo a Cartola e Sabota-
ge. Com Daniel Ganjaman 
(teclados), Marcelo Cabral 
(contrabaixo), Guilherme 
Held (guitarra), Maurício 
Badé (percussão), Thia-
go França (sax/flauta), DJ 
Dan Dan (voz), Sérgio 
Machado (bateria). Aos 
37 anos, 25 deles dedica-
dos ao rap, Kleber Gomes, 

o Criolo, lançou seu pri-
meiro álbum de canções, 
“Nó na Orelha”, em maio 
de 2011, com apoio da 
Matilha Cultural. O show 
acontece no Ginásio do 
Sesc. Os ingressos estão 
esgotados. Recomendação 
etária 16 anos. O Sesc São 
José dos Campos fica na 
Av. Adhemar de Barros, 
999 – Jd. São Dimas. Mais 
informações pelo telefone 
12.3904.2000.

Criolo se apresenta 
em São José no 
 próximo sábado

O Programa Pega Tudo 
estará nos bairros Bosque, 
Beira Rio e Boa Vista, en-
tre os dias 17 e 20 de ju-
nho. Nesta semana, a equi-

pe da Secretaria de Obras 
– Departamento de Servi-
ços Municipais – da Pre-
feitura esteve no centro, 
entre a rua Alfredo Valen-

tim e a Caixa d´Água. Até 
o fechamento desta edição, 
haviam sido realizadas 60 
viagens de retirada de en-
tulho desses locais.

Pindamonhangaba: 
‘Pega Tudo’  
no Bosque

Segundo a última pes-
quisa divulgada pelo 
LENAD - Levantamento 
Nacional de Álcool e Dro-
gas - sobre o consumo de 
cocaína no Brasil, só na 
região Sudeste são mais 
de 1,4 milhão de pesso-
as o que corresponde a 
46% dos usuários ativos 
no país. Para o consumo 
de álcool, os números 
também são alarmantes.  
O LENAD comparou os 
dados apresentados em 
2006 com o de 2012 e 
mostrou que houve um 
aumento de 20% nas pes-
soas que bebem ao menos 
uma vez por semana (ou 
mais), sendo que, entre 
as mulheres nesse mesmo 
período, o índice cresceu 
em 34,5%, passando de 
29% (2006) para 39% 
(2012). Mas é importan-
te lembrar que o cra-
ck, apesar de ser muito 
agressivo, não é a única 
droga a causar depen-
dência como a maconha e 

o álcool – que apesar de 
ser liberado traz tantos 
danos colaterais quan-
to às drogas ilícitas. Em 
1987, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
determinou 26 de junho 
como o Dia Internacional 
de Combate às Drogas. 
Para a coordenadora te-
rapêutica especialista em 
dependência química da 
Clínica Maia Prime, Ana 
Cristina Fraia, essa é uma 
data em que a população 
deve discutir e refletir so-
bre um tema que assusta 
tanto as pessoas. “Atu-
almente, as drogas não 
está apenas nas classes 
menos favorecidas. Elas 
fazem parte do cotidiano 
de qualquer família, de 
todos os níveis socioeco-
nômicos. Por isso, abor-
dar o tema é de extrema 
importância”. Para o 
psiquiatra Isidoro Co-
bra, o acompanhamento 
clínico multidisciplinar 
e o apoio da família são 

muito importantes para 
a recuperação do usu-
ário. “A desintoxicação 
depende de indivíduo 
para indivíduo, do tempo 
de uso e do tipo de dro-
ga consumida”. Sugestão 
de Fonte: Aproveitando o 
gancho do Dia Mundial 
de Combate as Drogas, 
sugiro uma matéria para 
mostrar os danos causa-
dos pelas drogas, lícitas 
ou não. Temos como fon-
tes a especialista em de-
pendência química Ana 
Cristina Fraia, da Clí-
nica Maia, o psiquiatra 
Isidoro Cobra e também 
podemos tentar viabili-
zar alguns personagens 
que podem dar seus de-
poimentos sobre o assun-
to (sem identificação). 
Caso tenha interesse,  
por favor, entre em con-
tato conosco pelo e-mail 
lpaim@timecomunica-
cao.com.br ou pelo te-
lefone: 11 3081.3743/ 
3477.2467 / 9 6641.6860

26 de junho: 
Dia Internacional de 
Combate às Drogas

A Prefeitura de  
P i n d a m o n h a n g a b a  
pagará no próxi-
mo dia 28 de junho a  
primeira parcela do 13º  
salário de 3,7 
mil funcionários,  
o que representa uma inje-

ção extra na economia mu-
nicipal de R$ 4 milhões. 
Não haverá descontos nes-
ta primeira parcela e o valor 
a ser pago será exatamen-
te 50% dos vencimentos. 
 Segundo informa-
ções da Secreta-

ria de Administração, 
 a segunda parcela será paga 
até o dia 20 de dezembro.  
Vale lembrar que esta ante-
cipação vem atender a uma 
solicitação do Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais.

Pindamonhangaba: 
Prefeitura paga  

primeira parcela do 
13% salário


