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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 representantes 
da segurança pública no 
município, a fim de apre-
sentar o novo secretário de 
segurança, Artur D’Ange-
lo, e discutir sobre plane-
jamento, propostas e ações 
na área. Estiveram presen-
tes na reunião o Delegado 
Titular, Dr. André Costi-
lhas, o Comandante da PM 
em Ubatuba, Capitão Ale-
xandre Guimarães, o Pre-
sidente do CONSEG, Fá-
bio Isnard, o Secretário de 
Segurança Pública, Artur 
D’Angelo e o chefe de ga-
binete Luiz Gustavo Perei-
ra. Recentemente, a Secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado de SP divulgou 
os índices de criminalida-
de, apontando que a região 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte continua a mais 
violenta do Interior do Es-
tado, porém, os números 
constatam que no Litoral 
Norte, somente a cidade 
de Ubatuba registrou uma 
queda na violência. O capi-
tão Alexandre Guimarães 
informou que os índices de 
criminalidade em Ubatu-
ba 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 fechamento 
dos estabelecimentos, caso 
seja observado indivídu-
os em atitude suspeita nas 
proximidades a polícia de-
verá ser acionada via 190. 
“De acordo com nossos 

relatórios, há uma queda 
considerável no número de 
ocorrências, o problema é 
que tivemos uma tendência 
de aumento na quantidade 
de roubos nos primeiros 
dias do mês de junho, rou-
bos direcionados princi-
palmente 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.

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.

Pinda  
‘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

O Congresso Técnico dos 
57º Jogos Regionais do 
Interior define na próxima 
terça-feira (25/06/2012) 
as chaves e os grupos dos 
43 municípios que partici-
parão das competições. O 
sorteio das disputas será às 
16h, no Teatro Mario Co-
vas, localizado no Indaiá. 
Caraguá será sede do even-
to entre os dias 3 e 13 de 
julho. Esta é a quinta vez 
que a cidade recebe o tor-
neio.  Ao todo, 793 equipes 
dos municípios inscritos 
disputam competições de 
atletismo, atletismo PCD, 
basquetebol, biribol, bo-
cha, capoeira, ciclismo, 
damas, futebol, futsal, gi-
nástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, judô, 
karatê, malha, natação, 
natação PCD, taekwondo, 
tênis, tênis de mesa, vôlei 
de praia, voleibol e xadrez, 

além das modalidades ex-
tras beach soccer e fute-
vôlei. Além de Caraguá, a 
57ª edição dos Jogos Re-
gionais reúne as cidades de 
Aparecida, Arujá, Biritiba 
Mirim, Caçapava, Cacho-
eira Paulista, Caieiras, Ca-
jamar, Campos do Jordão, 
Canas, Cruzeiro, Cunha, 
Ferraz de Vasconcelos, 
Francisco Morato, Franco 
da Rocha, Guará, Guara-
rema, Ilhabela, Itaquaque-
cetuba, Jacareí, Jambeiro, 
Lagoinha, Lavrinhas, Lo-
rena, Mairiporã, Mogi das 
Cruzes, Monteiro Lobato 
Paraibuna, Pinda, Piquete, 
Poá, Potim, Queluz, Ro-
seira, Salesópolis, Santa 
Branca, Santa Isabel, São 
José dos Campos, São 
Luiz do Paraitinga, São 
Sebastião, Suzano, Tauba-
té, Tremembé e Ubatuba. 
O município também rece-

beu o torneio nos anos de 
2004, 2005, 2008 e 2012. 
A cerimônia de abertura 
será no dia 4 de julho, às 
19h, no Centro Esportivo 
Municipal Ubaldo Gon-
çalves (Cemug). Mais in-
formações sobre a compe-
tição estão no site http://
www.jogosregionais.ca-
raguatatuba.sp.gov.br/. 
 Os 57º Jogos Regionais 
são uma realização da Se-
cretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude do Estado 
de São Paulo em parceria 
com o Governo Municipal 
de Caraguá. Serviço; Con-
gresso Técnico dos 57º Jo-
gos Regionais. Dia: 25 de 
junho (terça-feira). Horá-
rio: 16h. Local: Teatro Ma-
rio Covas - Avenida Goiás,  
187 – Indaiá: Tel. 
(12) 3881-2623.  
Informações: (12) 3885-
2200

Caraguá: Teatro Mario 
Covas recebe  

CongressoTécnico dos 
57º Jogos Regionais

Confira as vagas disponí-
veis no Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT) desta se-
mana. O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais. Empregado Do-
méstico, Serralheiro (Me-
tais), Professor de Inglês, 
Marceneiro de Móveis, 
Engenheiro Civil, Opera-
dor de Retro-Escavadei-
ra, Mecânico de Veículos, 
Alinhador de Direção, 
Balanceador, Compra-
dor, Auxiliar Contábil, 
Encanador, Confeiteiro, 
Esteticista, Instalador de 
Som e Acessórios de Ve-

ículos, Recepcionista de 
Hotel, Padeiro, Gerente 
Comercial, Encarregado 
de Obras, Consultor de 
Vendas, Chapista de Lan-
chonete, Cozinheiro Ge-
ral, Borracheiro, Oficial de 
Serviços Gerais, Professor 
de Matemática, Mecânico 
de Radiadores, Arquiteto 
de Edificações, Ajudan-
te de Farmácia, Analista 
Contábil, Operador de Pa-
trol (Niveladora), Opera-
dor de Pá Carregadeira, 
Operador de Escavadeira, 
Assistente Administrati-
vo, Auxiliar de Almoxa-
rifado, Recepcionista, Pe-

dreiro de Acabamento,  
F a x i n e i r o ,  
Promotor de Vendas. As 
vagas possuem perfis es-
pecíficos com relação a 
experiência, escolaridade, 
entre outros,  podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.  
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520,  
bairro Sumaré.  
O telefone é (12) 3882-
5211.

 Caraguá:Confira as vagas 
do PAT desta semana

Caraguá recebe nesta se-
mana uma série de atrações 
da fase municipal do Mapa 
Cultural Paulista. O objeti-
vo do evento é incentivar 
as produções culturais do 
Estado de São Paulo nas 
áreas de artes visuais, can-
to coral, dança, literatura, 
música instrumental, tea-
tro e vídeo. Na quarta-feira 
(19/6/2013), a programa-
ção será no Teatro Mario 
Covas com coreografia e 
exibição de vídeo, a partir 
das 20h. No mesmo lo-
cal, já teve início a expo-
sição de artes visuais, que 
continua com visitação 
até o dia 30 (domingo).  
Durante o Mapa Cultural 
serão selecionados artis-
tas de 13 regiões admi-
nistrativas do Estado para 
participar de atividades 
distribuídas em quatro fa-
ses. Em todas as etapas os 
artistas que se destacam 
apresentam seus trabalhos 
primeiro no município de 
origem, depois na região 
em que estão inseridos 
e, no final, na fase esta-
dual, na capital paulista.  
O Mapa Cultural Paulista é 
uma iniciativa da secretaria 
de Estado da Cultura, Aba-

çaí Cultura e Arte – Orga-
nização Social de Cultura, 
e conta com apoio do Go-
verno Municipal, por meio 
da Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguatatu-
ba (Fundacc).  Exposição 
de Artes Visuais; Local: 
Teatro Mario Covas; Ho-
rário: das 9h às 12h e das 
14h às 17h. Local – Teatro 
Mario Covas; 20h – Core-
ografia Convidada: Móbile 
– Intérprete Luan Fonse-
ca – Cia. Jovem de Dança 
de São José dos Campos; 
20h10 – Exibição do vídeo 
“A arte de Raquel Trinda-
de – Resistência Cultural 
Afro-Brasileira” – de Re-
nata Vuolo e Júlio Valério; 
20h30 – Exibição do Vídeo 
“Prelúdio” – de Piah de 
Oliveira; 20h40 – Coreo-
grafia: Diversidade da Noi-
te – RT Grupo de Dança de 
Rua; 20h50 – Coreografia: 
Ipseidade – Grupo Espaço 
Livre; 21h – Coreografia: 
Season – Balé Jovem de 
Caraguatatuba; 21h10 – 
Coreografia: Soberanos – 
Grupo de Dança Geração 
Futuro; Local – Videoteca 
Lúcio Braun – Literatura; 
19h – Bate-papo entre co-
missão avaliadora e artistas 

participantes (Literatura);  
Local – Auditório Ma-
ristela de Oliveira; 20h 
– Grupo Memória Bra-
sil - Apresentações 
das músicas: Perigoso,  
Branca e Odeon;  Local – 
Teatro Mario Covas – Artes 
Visuais; 15h – Bate-papo 
entre comissão avaliadora 
e artistas participantes (Ar-
tes Visuais); Local – Teatro 
Mario Covas; 15h - Peça : 
“João e Maria” - A Nova 
- Cia. de Artes; Local – 
Praça Dr. Cândido Motta; 
 20h - Peça de Teatro 
“Amanhã” - Cia. Popata-
pataio; Terça (25); Local 
– Auditório Maristela de 
Oliveira; 20h - Peça de 
Teatro “Bruxalhaçadas”  
- Grupo de Teatro Grande 
Infantes; Local - Auditó-
rio Maristela de Olivei-
ra; 20h - Peça de Teatro 
 “Lá em cima do piano” 
- Grupo Tapa na Coxia;  
Local: Auditório Maris-
tela de Oliveira; 20h – 
Peça: “O que é a vida?”  
- Cia. Popatapataio; Lo-
cal: Auditório Maristela de 
Oliveira; 20h - Cerimônia 
de Indicações para a Fase 
Regional do Mapa Cultural 
Paulista.

Mapa Cultural  
Paulista começa  
nesta quarta em  
Caraguátatuba
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Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e 
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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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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.

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

Animação esta foi à pa-
lavra que regeu o final de 
semana no projeto Nosso 
Bairro no Araretama. Os 
moradores puderam soltar 
a voz no projeto, além de 
apresentar performances 
de dança no Concurso de 
Videokê e Dança realiza-
do no último dia (16/06). 
Além das oficinais diárias, 

os sábados e os domingos 
no projeto são preenchi-
dos com uma programa-
ção especial, destinada 
a todas as idades, com a 
finalidade de informar e 
também divertir aqueles 
que frequentam o projeto.  
A mostra de talentos re-
alizada no domingo, 
foi destinada a pesso-

as de todas as idades. 
Foi uma tarde prazerosa 
onde a população pode  
mostrar seu talento e ganhar  
vários brindes ofer-
tados pelo comer-
ciantes da  cidade.  
É importante lembrar que 
todas as atividades do  
projeto “Nosso Bairro” são 
gratuitas.

Pindamonhangaba: 
Concurso de Dança 

agita o Nosso Bairro no 
Araretama

Até esta segunda-feira 
(17/06/2013), Caraguá 
atingiu 4.992 crianças den-
tro da Campanha Nacio-
nal de Vacinação Contra 
Poliomielite. O número é 
equivalente a 72,73% do 
público alvo da campanha. 
A meta é imunizar 95% das 
crianças de 6 meses até 5 
anos incompletos. Os pais 
que não compareceram aos 
postos de vacinação po-
dem levar seus filhos até as 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) do município e 
ao Centro de Atendimento 
Materno Infantil até sex-
ta-feira (21), munidos da 

carteirinha de vacinação 
da criança. As crianças 
que foram imunizadas em 
outras ocasiões também 
devem tomar as duas go-
tinhas, que equivalem à 
dose oral da vacina, mes-
mo se apresentarem tosse, 
gripe, rinite ou diarreia. 
Segundo o Ministério da 
Saúde, somente a preven-
ção com a vacina garante 
que a criança esteja preve-
nida contra a Poliomielite. 
Assim como em 2012, os 
menores de seis meses se-
rão vacinados com a dose 
injetável, considerada mais 
segura e eficaz pela Orga-

nização Mundial da Saúde. 
O Brasil não tem registros 
de paralisia infantil há 24 
anos. O último caso no-
tificado foi em 1989, na 
Paraíba. Poliomielite - A 
doença está erradicada no 
Brasil desde a década de 
1980. O último caso no 
Brasil foi registrado em 
Goiás em 1989. A pólio, 
também conhecida como 
paralisia infantil, é uma in-
fecção viral causada pelo 
poliovírus. A doença pode 
ser moderada ou severa. 
 Nos casos mais graves 
pode levar à paralisia e à 
morte.

Caraguátatuba:  
Vacinação contra  
Poliomielite será  

encerrada nesta sexta 
(21/06)

O objetivo é analisar as 
perspectivas da atuação de 
um gerente. “A liderança 
é a gerência aos olhos do 
colaborador, que vê nela 
um guia, um exemplo a 
seguir, uma direção e con-
trole de suas atividades 
diárias. Itens necessários 
para vencer os desafios da 
empresa moderna”, desta-
ca o consultor comercial 
e industrial Filippo Sal-
via Júnior. Assim, a ACIT 
(Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté) rea-
liza curso sobre “Lideran-
ça - Como ser um líder de 

sucesso?”, entre os dias 24 
e 28 de junho, das 19h às 
22h.  O objetivo é levar o 
participante, passo a passo, 
a desenvolver sua habili-
dade em realizar melhor 
suas ações de negócio ali-
nhadas com a visão orga-
nizacional. O curso abor-
dará estilos de liderança, 
planejamento estratégico 
de atividades, conflito de 
gerações, formação de 
equipe, comunicação efi-
caz, entre outros pontos 
importantes e essenciais 
para uma boa administra-
ção. O evento será minis-

trado pelos consultores 
de empresa Filippo Sal-
via Jr. e Ieza Pomilio Sal-
via. Ambos receberam o 
 Prêmio Desta-
que Brasil 2012, 
 como reconhecimento pro-
fissional por sua atuação 
com ética e competência no 
exercício de sua atividade. 
 Para participar do cur-
so é necessário se ins-
crever pelos telefones:  
(12) 2125-8210 / 2125-8208 
ou pessoalmente na ACIT, 
 que fica na Praça Mon-
senhor Silva Barros,  
57, centro.

Curso de liderança é  
realizado pela ACIT

Na contramão, o municí-
pio de Ilhabela toma uma 
decisão que repercute em 
todo Litoral Norte e tam-
bém na a Região Metro-
politana do Vale do àraíba. 
A Prefeitura do município 
decidiu reduzir a tarifa de 
ônibus de R$ 2,90 para R$ 
2,80, decisão tomada na 
manhã desta segunda-feira 
(17). A diminuição do va-
lor da passagem leva em 
conta uma medida provi-
sória do Governo Federal, 
que reduziu este mês as 
alíquotas da contribuição 

do PIS/Pasep e também a 
Cofins (Contribuição para 
Financiamento de Seguri-
dade Social).“A passagem 
ainda continua cara, pois 
os impostos incidem 1/3 
do valor cobrado e o PIS/
Cofins representam 4%. O 
valor da tarifa poderia ser 
bem menor, desde que o 
Governo Federal contribu-
ísse com a redução de im-
postos”, declara o prefeito 
Toninho Colucci. Em reu-
nião com o diretor da Ex-
presso Fênix, Vitor Hugo 
Chedid, o prefeito Coluc-

ci e os secretários Sidney 
Apocalypse (Assuntos Ju-
rídicos) e Luiz Biondi (Ad-
ministração) debateram a 
redução e confirmaram o 
benefício aos usuários já a 
partir da próxima quarta-
feira. Ilhabela é a segunda 
cidade da RMVale e pri-
meira do Litoral Norte a to-
mar essa iniciativa. Outras 
cidades que reduziram a ta-
rifa dos transportes públi-
cos são: Mogi das Cruzes 
(SP), São José dos Campos 
(SP), Pelotas (RS) e Marin-
gá (PR), entre outras.

Prefeitura de Ilhabela 
reduz tarifa de ônibus 

de R$ 2,90 para R$ 2,80


