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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.

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

Salesianos de Pinda 
recebe 138 peregrinos 

angolanos que 
acompanham JMJ

Pindamonhangaba rece-
beu uma delegação de jo-
vens angolanos que par-
ticipam de uma semana 
missionária no municí-
pio até o próximo dia 21.  
Os peregrinos do conti-
nente africano seguem a 
programação da Jorna-
da Mundial da Juventu-
de – JMJ que em 2013 
acontece no Brasil e terá 
a presença do Papa Fran-
cisco. A comitiva é com-
posta de 138 pessoas que 
tem à frente Padre Mar-
tin Lasarte, missionário 
nascido no Uruguai e que 

está em Angola há 23 
anos. Todos estão aloja-
dos no Colégio Salesia-
nos de Pindamonhangaba.  
Eles deverão ficar na ci-
dade até o dia 21 de julho, 
quando seguirão para o Rio 
e Janeiro, onde pretendem 
acompanhar a presença do 
Papa Francisco, no dia 28. 
Padre Martin LasartePa-
dre Martin Lasarte ressalta 
que o movimento Salesia-
nos está em Angola há cer-
ca de 30 anos, iniciando a 
evangelização no período 
em que o país era sacudido 
por problemas políticos, 

comunismo e ateísmo.  
“Não se podia ter obras 
sociais, não se podia ter 
escolas, apenas aulas de 
paróquia. Nossa situa-
ção econômica, política 
e social mudou. Nosso 
povo é profundamente 
religioso, e hoje, o jo-
vem (angolano) está mui-
to aberto ao evangelho”,  
explicou. Papa no Vale: 
Papa Francisco estará no 
Vale do Paraíba no dia 
24 de julho, quando ce-
lebrará uma missa na Ba-
sílica Nacional de Nos-
sa Senhora Aparecida.

Campanha do Agasalho 
em Ubatuba contempla 
57 famílias carentes do 

Sesmaria

A Prefeitura de Ubatu-
ba fez entrega ontem, 
segunda-feira de aga-
salhos recolhidos em 
campanha por meio do 
Fundo Social de Solida-
riedade do município. 
Foram beneficiadas 57 fa-
mílias do bairro Sesmaria.  
Os cobertores e agasalhos 
foram recebidos pelos re-
presentantes da Associa-
ção do Bairro, Job, Mano-
el e Waldir, e serão doados 
para diversas famílias por 
meio dos comerciantes 
locais que organizaram 

um plano de distribuição. 
As famílias carentes são 
cadastradas no Programa 
Saúde da Família da Secre-
taria Municipal de Saúde 
e passaram por avaliação 
da Associação do Bairro.  
A campanha con-
tinua em Ubatuba.   
Segue abaixo os locais 
aonde você irá encontrar 
as caixas de arrecadação 
de agasalhos e coberto-
res: Prefeitura de Uba-
tuba, Paulista, Spazio, 
Academia Winer, Regio-
nal Sul, Regional Norte, 

Tubão, Posto de Saúde 
- Itaguá, Secretaria de 
Saúde - Av. Rio Gran-
de do Sul - Silop, Posto 
de Saúde - Ipiranguinha, 
Escola Tancredo, Projeto 
Tamar, Paróquia Exalta-
ção a Santa Cruz - Centro, 
Colégio Objetivo, Colégio 
MV, Igreja Bom Retiro, 
Paróquia da Imaculada 
Conceição - Pereque Açu,  
Aquário de Ubatu-
ba, Cooperativa Edu-
cacional de Ubatuba
Base do Cor-
po de Bombeiro.

Sabesp realiza
manutenção no sistema 
de distribuição de água 

em São Luiz do
Paraitinga

A Sabesp informa a re-
alização, na terça-feira 
(30/07), de Lavagem e 
desinfecção dos reserva-
tórios no centro de São 
Luiz do Paraitinga. Em 
decorrência da realização 
deste serviço, será neces-

sário interromper o forne-
cimento de água em toda 
cidade, das 8h às 17h. A 
Sabesp recomenda a utili-
zação econômica da água 
nas caixas d’água e re-
servatórios residenciais, 
evitando-se desperdícios.  

Casos de emergência e pe-
didos de serviços podem 
ser informados pelo tele-
fone 0800-055-0195, com 
prioridade para hospitais, 
creches, asilos e demais 
entidades desta nature-
za. A ligação é gratuita. 

City Tour Histórico
cultural é opção de
roteiro turístico em
Pindamonhangaba

A cidade de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Turis-
mo, oferece aos munícipes 
a oportunidade de visitar 
vários roteiros turísticos, 
com o objetivo de conhe-
cer a cidade. O City Tour 
Histórico Cultural é um 
destes roteiros, que apre-
senta um pouco da rica 
história de Pindamonhan-
gaba, por meio de um tra-
jeto que integra prédios, 
igrejas e praças, além de 
curiosidades e lendas da 
nossa “Princesa do Norte”. 
O objetivo deste projeto é 
informar e conscientizar 
os munícipes, de todas as 
idades, sobre as riquezas 
históricas e culturais do 
município. No trajeto, é 

feito um reconhecimen-
to histórico cultural pelo 
centro da cidade, com 
destaque para a Estrada 
de Ferro Campos do Jor-
dão, Estação Central do 
Brasil, Prédio do Colégio 
Dr. Alfredo Pujol, Igreja 
São José, Palacete Tira-
dentes, Praça Monsenhor 
Marcondes, Igreja Nossa 
Senhora do Bonsucesso, 
Palacete 10 de Julho, Pala-
cete Visconde da Palmei-
ra, Bosque da Princesa e 
Rio Paraíba do Sul. Tam-
bém durante o City Tour 
Histórico, é informado aos 
participantes sobre o po-
tencial turístico de nossa 
cidade e todos os roteiros 
formatados que estão pre-
parados e recebendo visi-

tas como: Sitio Algodão 
Doce – Caprinocultura 
(turismo rural), trem de 
turismo (turismo de lazer) 
, Fazenda Nova Gokula – 
Comunidade Hare Shrishi-
na (turismo religioso mís-
tico) – Projeto Cerâmica 
e Projeto Nosso Bairro 
(turismo social), Fazen-
da Trabijú (Ecoturismo 
em desenvolvimento). Na 
oportunidade os visitan-
tes recebem os materiais 
de divulgação da cidade, 
compostos por uma carti-
lha do Circuito Mantiquei-
ra e um cartão postal de 
Pindamonhangaba. Maio-
res informações podem ser 
obtidas no Departamento 
de Turismo da Prefeitu-
ra pelo telefone 3641761.
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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 
diariamente.
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
O teatro mais antigo em atividade no Brasil é o de Ouro Preto, em Minas Gerais, que 
está em funcionamento desde 1769.
A Bandeira Brasileira hasteada na Praça dos três Poderes, em Brasília, é a maior 
bandeira hasteada no mundo. Por não suportar o vento e rasgar, ela é substituída 
mensalmente. Cada mês um estado brasileiro diferente é responsável pelos custos da 
nova bandeira. 
Nos rios amazônicos, já foram descobertas 1.500 espécies de peixes, mas estima-se 
que exista pelo menos o dobro. Isso é quinze vezes mais do que todas as espécies de 
peixes encontradas nos rios da Europa.
O petróleo foi encontrado no Brasil pela primeira vez em 1939, em Lobato, próximo 
a Salvador, no Estado da Bahia.
Foi um sergipano radicado na França o criador do primeiro cartaz de propaganda de 
um filme. Cândido de Faria fez em 1902 o cartaz do filme “Les Victimes de l’Alcco-
lisme”, inspirado na obra de Emile Zola.
Os chimpanzés e os golfinhos são os únicos animais capazes de reconhecerem a si 
mesmo na frente de um espelho.
Rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite.
40% dos telespectadores do Jornal Nacional dão boa noite ao apresentador no final.
Se você espirrar com muita força pode partir uma costela.
Todos os porcos espinhos flutuam na água.
Cabem cerca de 70 gotas em uma colher de chá.
A maioria dos batons possuem em sua composição escamas de peixe.
Por dia, os seres humanos piscam de 15 a 20 mil vezes.
Seu polegar é do comprimento do seu nariz.
Se dormirmos em média 8 horas por noite, aos 40 anos teremos dormido 13 anos.
16% das mulheres nascem loiras e 33% das mulheres são loiras.
Quando você refrigera alguma coisa, você não está fazendo com que elas se Forné 
fria, e sim, retirando o calor.
O material mais resistente criado pela natureza é a teia de aranha.

Humor
Dois matutos proseiam:
- Zé! Vamu brincá di antônimu?
- O que ocê falô?
- Brincá di antônimu! Qué dizê, uma coisa contráia da ôtra! Pur ixemplu: arto e baxo, 
forti e fraco...
- Ah, intindi! Intão vâmu sô!
- O qui vai valê?
- Uma cerveja... Eu cumeçu, são cincu prigunta. O premêro qui errá, paga.
Começaram a brincadeira:
- Gordo? - Magro!
- Hômi? - Muié!
- Verdi? - Verdi? Não sinhô, Verdi é cor e num tem antônimu, não!
- Craro qui tem! - Quár? - Maduro!
- Ai, perdi a aposta! Vâmu di novo, valendu ôtra cerveja? Mas dessa veiz eu cumeçu!
- Podi cumeçá!
- Saúdi? - Duença!
- Moiádu? - Seco!
- Agora ocê vau vê só, fidumaégua! Qué vê só?
- Fumu? - Não, não! Peraí, peraí... Fumo num tem antônimu!
- Craro qui tem, uai! - Intão, diz aí, qualé o antônimu de fumu?
- Vortemu, uai!

Mensagens
A parábola da rosa
Um certo homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente e, antes que 
ela desabrochasse, ele a examinou. Ele viu o botão que em breve desabrocharia, mas 
notou espinhos sobre o talo e pensou: Como pode uma linda flor vir de uma planta 
rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a 
regar a rosa e, antes que estivesse pronta para desabrochar, ela morreu. Assim é com 
muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa: as qualidades dadas por Deus e 
plantadas em nós crescendo em meio aos espinhos de nossas falhas. Muitos de nós 
olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos deses-
peramos, achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Nós nos recusamos a 
regar o bem dentro de nós e, consequentemente, isso morre. Nós nunca percebemos 
o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesma. Alguém 
mais deve mostrá-las a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou 
conquistar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras 
pessoas. Esta é a característica do amor, olhar uma pessoa e conhecer suas verdadei-
ras faltas. Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua 
alma e ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. Se nós 
mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim 
elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes.

Pensamentos
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move toda a matéria do mundo.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final. 
O que é verdadeiramente imortal é ter desistido de si mesmo.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Podemos dar uma segunda chance, mas nunca uma terceira.
Sobre o que não se sabe falar, deve-se calar.
As mulheres fazem as malas, mas quem as carrega somos nós.
Confiar é uma prova de coragem e ser fiel é uma prova de amor.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Quem tem atitudes rígidas tem mais dificuldade para sorrir.
É triste ter por amizade àquela que se tem por amor.
O difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como vinho, melhoram com o tempo.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave á a água donde a correnteza é profunda.
Quem vive temeroso nunca está livre.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

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 

Semana do homem
realiza testes rápidos 
em ESFs, centro de 

saúde e pronto
atendimento

A Secretaria de Saúde re-
aliza de 15 a 19 de Julho 
a Semana do Homem, com 
foco na prevenção de do-
enças sexualmente trans-
missíveis e ao câncer de 
próstata. O trabalho está 
sendo desenvolvido nas 
unidades ESFs, Centro 
de Saúde e Pronto Aten-
dimento, no horário das 
07h00 às 17h00, com dis-

tribuição de folders, brin-
des, material educativo e 
testes rápidos (HIV, hepa-
tite e sífilis). O idealizador 
do evento, o coordenador 
de saúde Fabrício, abriu o 
evento com a presença do 
secretário de saúde José 
Marcio Araujo Guima-
rães, da coordenadora do 
Centro de Saúde, da enfer-
meira Natália Amorin e da 

representante da Vigilân-
cia Epidemiológica Selma 
Alves. A coordenadora 
responsável pelo Progra-
ma DST/HIV/AIDS Ana 
Siqueira, desenvolve este 
trabalho em parceria com 
a Articulação da Saúde do 
Homem. NÃO IMPOR-
TA O TIPO DE HOMEM 
QUE VOCÊ É. Seja do 
tipo que cuida da saúde.

Obesidade infantil é 
tema de atividade no 

Sesc Taubaté
O Sesc Taubaté reali-
za, dia 18, às 19h30, 
 o cine bate-papo com Di-
cas de alimentação sau-
dável, com nutricionis-
ta e agente de educação 
ambiental do Sesc. Será 
exibido o documentário 
“Muito Além do Peso”, 
que discute por que 33% 
das crianças brasileiras 
pesam mais do que de-

viam. Com histórias re-
ais e alarmantes, o filme 
promove uma discussão 
sobre a obesidade infantil 
no Brasil e no mundo. A 
atividade faz parte do Pro-
grama de Educação para a 
Sustentabilidade, que tem 
como missão estimular e 
orientar ações educativas, 
voltadas a diferentes pú-
blicos, visando à compre-

ensão das inter-relações 
entre ambiente e socie-
dade e suas implicações 
na realidade, com a in-
tenção de identificar mo-
dos de vida sustentáveis.  
CINE BATE-PAPO: 
Dicas de alimentação 
saudável. Com nutri-
cionista e agente de edu-
cação ambiental do Sesc
Dia 18, às 19h30. Grátis.

Poupatempo tem 
orientação na

prevenção de acidentes 
domésticos

O Poupatempo Tauba-
té, em parceria com 
o Senac da região,  
realiza na próxima quarta-
feira, 17 de julho, o “Pro-
jeto Saúde – Prevenção 
e Controle”. Os usuários 
que estiverem no posto 
do Governo do Estado re-
ceberão dicas e sugestões 

de como evitar acidentes 
domésticos. Três docen-
tes especializados em se-
gurança doméstica e da 
tecnologia darão orienta-
ções com foco em como 
manter uma cozinha se-
gura e livre de acidentes.  
O atendimento aconte-
cerá pela manhã, das 9h 

às 12h, e no período da 
tarde, das 13h às 17h30.  
O Poupatempo Tauba-
té fica localizado na Av. 
Bandeirantes, nº 808 - Jd. 
Maria Augusta, e o ho-
rário de atendimento é 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 18h, e aos 
sábados, das 9h às 13h.

Coro da Osesp dia 19 em 
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba re-
cebe, na sexta-fei-
ra, dia 19, às 20 horas,  
o Coro da Osesp, 
como parte do projeto 
Osesp Itinerante 2013.  

O evento será realizado 
na igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 
e faz parte do calendá-
rio de comemorações do 
aniversário da cidade. A 

apresentação é gratuita.  
Na programação, pe-
ças de Bach, Guarnieri, 
Prado, Escobar, Ravel, 
Tom Jobim e Vinícius 
de Moraes, entre outras.

City Tour Histórico
cultural é opção de
roteiro turístico em
Pindamonhangaba

A cidade de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Turis-
mo, oferece aos munícipes 
a oportunidade de visitar 
vários roteiros turísticos, 
com o objetivo de conhe-
cer a cidade. O City Tour 
Histórico Cultural é um 
destes roteiros, que apre-
senta um pouco da rica 
história de Pindamonhan-
gaba, por meio de um tra-
jeto que integra prédios, 
igrejas e praças, além de 
curiosidades e lendas da 
nossa “Princesa do Norte”. 
O objetivo deste projeto é 
informar e conscientizar 
os munícipes, de todas as 
idades, sobre as riquezas 
históricas e culturais do 
município. No trajeto, é 

feito um reconhecimen-
to histórico cultural pelo 
centro da cidade, com 
destaque para a Estrada 
de Ferro Campos do Jor-
dão, Estação Central do 
Brasil, Prédio do Colégio 
Dr. Alfredo Pujol, Igreja 
São José, Palacete Tira-
dentes, Praça Monsenhor 
Marcondes, Igreja Nossa 
Senhora do Bonsucesso, 
Palacete 10 de Julho, Pala-
cete Visconde da Palmei-
ra, Bosque da Princesa e 
Rio Paraíba do Sul. Tam-
bém durante o City Tour 
Histórico, é informado aos 
participantes  sobre o po-
tencial turístico de nossa 
cidade e todos os roteiros 
formatados que estão pre-
parados e recebendo visi-

tas como: Sitio Algodão 
Doce – Caprinocultura 
(turismo rural), trem de 
turismo (turismo de lazer) 
, Fazenda Nova Gokula – 
Comunidade Hare Shrishi-
na (turismo religioso mís-
tico) – Projeto Cerâmica 
e Projeto Nosso Bairro 
(turismo social) , Fazen-
da Trabijú (Ecoturismo 
em desenvolvimento) . Na 
oportunidade os visitan-
tes recebem os materiais 
de divulgação da cidade, 
compostos por uma carti-
lha do Circuito Mantiquei-
ra e um cartão postal de 
Pindamonhangaba. Maio-
res informações podem ser 
obtidas no Departamento 
de Turismo da Prefeitu-
ra pelo telefone 3641761. 

Reunião do
Conselho de

Cultura de Pinda
O Conselho Munici-
pal de Cultura se reúne 
nesta terça-feira (16),  
às 18h30, na Secreta-
ria de Educação da Pre-
feitura. Nesta reunião,  
serão tratados, entre ou-
tros temas, sobre a for-

mação do Conselho Di-
retor que administrará o 
Fundo de Cultura, con-
tando com a presença da 
secretária de Educação,  
do diretor de Cultura e 
do diretor de Finanças da 
Prefeitura, que orienta-

rão os conselheiros caso 
haja dúvidas. As outras 
pautas serão o Sistema 
Municipal de Cultura e 
a efetivação do compro-
misso para um programa 
municipal de formação em 
gestão cultural nos bairros. 

VI Conferência Municipal 
de Assistência Social
reúne 89 participantes

O Conselho Municipal 
de Assistência Social, em 
parceria com a Prefeitura, 
realizou na última sexta-
feira (12), a VI Conferên-
cia Municipal de Assis-
tência Social. O evento 
aconteceu durante toda 
a tarde e foi sediado na 
Casa Pia, onde estiveram 
reunidos 89 participantes. 
Estiveram presentes re-
presentantes de diversos 
setores que integram o 
SUAS – Sistema Único de 
Assistência Social.  Além 
de profissionais, represen-
tantes do poder público e 
de ONGs, pessoas bene-
ficiadas por programas, 
como Bolsa Família, Ação 
Jovem e PAD também 
participaram ativamen-
te das discussões. A pa-
lestrante, Marcela Purini 
Belem, comentou sobre o 

Fundo Municipal, classi-
ficando-o como um me-
canismo transparente de 
repasse de recurso, dando 
legitimidade ao processo e 
ressaltou outras formas de 
captação de recursos para 
a assistência social, como 
convênios e repasses.  
“Um dos problemas gerais 
do setor é que somente 
agora a assistência social 
está sendo vista como po-
lítica pública”, acrescen-
tou Marcela. Em seguida, 
os participantes foram 
divididos em três gru-
pos, que buscaram definir 
quais as deliberações do 
sistema para 2013, basea-
dos em análises dos anos 
anteriores, após detectar 
os avanços e dificuldades 
que vêm sendo enfren-
tadas desde 2005. Cada 
grupo ficou responsável 

pela discussão de dois ei-
xos: Eixo1: O Confinan-
ciamento Obrigatório da 
Assistência Social Eixo 
2: Gestão do SUAS: Vi-
gilância Socioassistencial, 
Processos de Planejamen-
to, Monitoração e Ava-
liação. Eixo 3: Gestão do 
Trabalho. Eixo 4: Gestão 
dos Serviços, Programas 
e Projetos. Eixo 5: Gestão 
dosBenefícios no SUAS. 
Eixo 6: Regionalização. 
De acordo com os orga-
nizadores, as discussões 
foram engajadas na busca 
de soluções palpáveis para 
as questões do SUAS. Ao 
final do evento, todos pu-
deram votar as propostas 
que serão encaminhadas 
à Conferência Estadual e 
também eleger os dele-
gados que representarão 
o município na ocasião.

Taubaté sobe no 
ranking nos Jogos Re-

gionais 2013
Taubaté, por meio da Se-
cretária Municipal de Es-
portes, participou da 57ª 
edição dos Jogos Regio-
nais, que aconteceram em 
Caraguatatuba. A cidade 
ficou em 4º lugar na clas-
sificação geral, posição 
acima da classificada em 
2012, quando ficou em 
sétimo. Dentre as moda-
lidades, Taubaté mante-
ve-se nas primeiras posi-
ções com as equipes de 

Handebol, Vôlei de Praia, 
Atletismo, Capoeira, Ci-
clismo, Futsal, Ginástica 
Artística, Karatê e Tênis. 
Destas, destacou-se com 
as equipes masculinas 
de Handebol e Vôlei de 
Praia, que conquistaram 
medalha de ouro na com-
petição. A atual adminis-
tração vem investindo 
na área de esportes e os 
atletas estão correspon-
dendo, com melhora de 

desempenho e classifi-
cações em campeonatos.  
Com realização da Secre-
taria de Esporte, Juven-
tude e Lazer do Estado 
de São Paulo, o evento 
aconteceu entre os dias 
03 e 14 de julho e rece-
beu atletas dos municí-
pios do Vale do Paraíba 
Litoral Norte, Serra da 
Mantiqueira e Grande São 
Paulo para disputa em 24 
modalidades esportivas.


