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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 de
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.

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.

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.

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. 

‘Tributo à Virgem’ vai 
reunir mais de 20

cantores em Aparecida

Mais de 3 horas de show 
com a presença de nomes 
da música brasileira, ora-
ção e reflexão. É neste for-
mato que foi estruturado 
o Tributo à Virgem, que 
acontece na Tribuna Dom 
Aloísio Lorscheider (Pátio 
das Palmeiras) no dia 23 
, às vésperas da visita do 
papa Francisco a Apareci-
da. O objetivo da atividade, 
segundo o bispo auxiliar 

de Aparecida, Dom Darci 
José, é inserir os fiéis que 
aguardam a chegada do 
Pontífice, em uma atmos-
fera de espiritualidade.  
O show terá início às 
19h30 e entrada franca.
Já estão confirmados: 
Agnaldo Timoteo; An-
dré Leonno; As Galvão; 
Cantores de Deus; Célia 
e Celma; Elba Ramalho; 
Grupo Ir Ao Povo; Ir. 

Kelly Patricia; Jair Ro-
drigues; Luciana Mello;  
Pe. Alessandro Cam-
pos; Pe. Antonio Maria; 
Pe. João Carlos; Hugo e 
Thiago; Renato Teixeira; 
Sérgio Reis; Tony Allys-
son. Cerca de 5 mil pes-
soas são aguardadas para 
a atividade. Os cantores 
participarão da missa pre-
sidida pelo papa Francis-
co no dia 24, às 10h30.

Fabricada em Pinda, estátua 
de Frei Galvão é restaurada 
para receber a benção do 

Papa

Em Pindamonhanga-
ba, uma equipe restaura 
a imagem do santo Frei 
Galvão que antes estava 
instalada na rotatória de 
entrada de Guaratinguetá. 
O trabalho vem sendo 
desenvolvido pelo artis-
ta plástico Irineu Miglio-
rini, em um sítio de sua 
propriedade no bairro da 
Cerâmica. Quem chega 
ao local, em meio a mui-
to verde, encontra a ofici-
na cercada de esculturas 
e obras que são encomen-
das de diversas prefeitu-
ras. Segundo Migliorini, 
a Basílica Nacional to-
mou a iniciativa de retirar 
o monumento para uma 
restauração porque ele 
será abençoado pelo Papa 
Francisco. A escultura do 
primeiro santo brasileiro, 
Frei Antonio de Sant'Anna 

Galvão, foi idealizada pelo 
artista de Pindamonhanga-
ba que também tem a mis-
são de restaurá-la em suas 
oficinas para que a mesma 
seja entregue até o final de 
semana. Irineu Migliorini-
Nascido em Jaú e residente 
em Pinda há muitos anos, 
Irineu Migliorini é filho de 
imigrantes italianos vindos 
de Macerata, Sul da Itália. 
"Ela (escultura) foi fabri-
cada aqui, neste mesmo 
local e hoje , depois de 15 
anos ela volta. Eu fabri-
quei a estátua em 1998, do 
primeiro monumento do 
Santo brasileiro feito por 
mim e sendo abençoado 
pelo Papa. Foi uma ben-
ção muito grande, um pre-
sente do céu pra mim!”. 
A estátua de Frei Galvão 
tem altura de 8,40m e pesa 
1.200. De acordo com o ar-

tista plástico, foi fabricada 
em poliuretano expandido 
com densidade 1.8. Na 
terça-feira (16) foi retira-
da do lugar que estava no 
trevo de entrada de Guara-
tinguetá e chegou à Pinda 
à tarde. A equipe de Irineu 
Migliorini iniciou os tra-
balhos que vem se desen-
volvendo até as 23h00.
Dentre outros trabalhos 
que desenvolve com a 
equipe, destacam-se en-
comendas de quiosques 
para municípios do litoral, 
produção de um teleféri-
co para a região do ABC, 
protótipos de veículos 
como kart, além de uma 
infinidade de monumen-
tos e arte sacra. A estátua 
restaurada de Frei Galvão 
deverá retornar à Guara-
tinguetá na tarde de sex-
ta-feira, disse o artista. 

Em Tremembé
Inscrição III EREP-2013

Prezados Diretores, Coor-
denadores e Professores, 
É com imensa satisfação 
que a Secretaria de Edu-
cação da Estância Turísti-
ca de Tremembé dá início 
as inscrições para o III 
EREP – Encontro da Rede 
de Educação Pública. O 
evento acontece de 24 a 26 
de julho com Workshops 
e Palestras de formação 
(consulte programação em 
Anexo) que serão abertas 
a todo e qualquer muní-

cipe interessado. A seguir 
preencha o formulário de 
inscrição e posteriormente 
selecione os Workshops/
Oficinas/Cursos deseja-
dos para os dias 25 e 26, 
lembrando que as va-
gas são limitadas.  Obs: 
- Para os eventos do dia 
24 todos estão convida-
dos a comparecerem os 
dois períodos; - Os inscri-
tos no curso de Educação 
Ambiental "Alfabetização 
em Biodiversidade" deve-

rão participar do curso nos 
dois dias e participarão de 
uma visita monitorada, a 
ser agendada, ao Parque 
do Trabiju em Pindamo-
nhangaba;-Deverão com-
parecer trajando roupas 
confortáveis os inscritos 
para os Workshops "Psico-
motricidade", "Professores 
Contadores de Histórias" 
e "Iniciação Musical". 
Inscrições e progra-
mação  em: www.
t r e m e m b e . s p . g o v. b r

Cerca de 50 pessoas com-
pareceram na reunião rea-
lizada nesta segunda (15), 
para conhecerem a pro-
posta da Secretaria de Tu-
rismo para a organização 
da atividade de cruzeiros 
na temporada 2013/14. 
Os Diretores de Turismo, 
Claudinei Bernardes e 
Potiguara do Lago, apre-
sentaram a proposta de 
construção da atividade 
que este ano contará com a 
participação pública. Entre 
os participantes estavam, 
guias de turismo, taxistas, 
empresários locais e muní-
cipes, que se interessaram 
em conhecer o plano para 
a atividade na próxima 
temporada.  A equipe da 
Setur destacou a impor-
tância da participação po-
pular na construção desse 
plano. Após apresentar a 
proposta de trabalho, foi 

fixado o período que a 
Setur aceitará cadastro de 
possíveis interessados em 
participar do processo. A 
secretaria ressaltou que a 
adesão ao programa deve-
rá estar atrelada ao cadas-
tro no Cadastur, quando 
cabível na atividade. Os 
objetivos principais dessa 
mudança de gestão são: 
1. Fomentar toda a cadeia 
produtiva do turismo, tais 
como transportes, guias, 
agencias, comunidades 
tradicionais, entre outros.
2.    Transformar Ubatuba 
em um potencial destino 
para o visitante em suas 
próximas viagens. Atra-
vés de ações de marketing, 
melhorias no atendimen-
to, entre outras melhorias. 
3.    Apresentar à outras 
empresas de cruzeiros o 
destino como um destino 
profissional. 4.    Criar pla-

no de normas para gestão 
da atividade de cruzeiros. 
A proposta de construção 
do plano foi construída 
após uma analise do resul-
tado de diversas pesqui-
sas de opinião que foram 
aplicadas durante a última 
temporada pela equipe da 
Setur. De modo geral to-
dos ficaram satisfeitos a 
apresentação que foi pro-
duzida de forma simples 
e clara para facilitar o en-
tendimento de todos. Caso 
haja interesse em aderir ao 
programa, compareça até 
a Secretaria Municipal de 
Turismo, que está locali-
zada à Avenida Iperoig, 
214 centro, de segunda 
a sexta das 8h as 18h. O 
prazo para cadastro é ate 
o dia 31 de agosto e não 
será prorrogado. O tele-
fone para contato com a 
Setur é (12) 3833-9007.

Secretaria de Turismo 
apresenta plano para a 
atividade de cruzeiros 

em Ubatuba

Foto: Nei de Ubatuba
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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.

Prefeito Vaqueli
participa de

inauguração na PII e 
declara: “Sou eterno 
crítico dos presídiso 

em Tremembé”
A FUNAP inaugurou um 
novo empreendimento 
nesta sexta-feira, 12/07, na 
área externa da Penitenci-
ária II de Tremembé. Tra-
ta-se de um espaço onde 
seus clientes e possíveis 
novos compradores pode-
rão conhecer in loco o fun-
cionamento de um Centro 
de Qualificação Profis-
sional e Produção. Este 
‘showroom’, instalado na 
região do Vale do Paraíba, 
foi projetado para apresen-
tar aos seus visitantes uma 
linha de produção do Mo-
biliário Administrativo. 
Hoje, a FUNAP conta com 
25 Oficinas espalhadas em 
diversos estabelecimen-
tos prisionais em todo o 
Estado de São Paulo. O 
showroom representa mais 
uma unidade de produção, 
já que além de agregar em 
um único local tudo o que 
é produzido nas demais 
unidades, apresenta todos 

os produtos confecciona-
dos pelos cerca de 1.500 
presos/mês que são dire-
tamente beneficiados pelo 
Programa de Trabalho e 
Geração de Renda. Cada 
preso, além da geração de 
renda (3/4 do salário mí-
nimo) é beneficiado pela 
remição da pena (a cada 3 
dias de trabalho, 1 dia de 
pena é remido). O prefei-
to Marcelo Vaqueli esteve 
presente na inauguração e 
declarou " Sou um eterno 
crítico dos presídios em 
Tremembé, o município só 
sede e não recebe nenhuma 
contrapartida do Governo, 
isso tem que mudar, temos 
mais detentos que alunos 
da rede pública de ensino, 
temos bairros sem esgo-
to e sem asfalto em pleno 
século XXI!" -  Vaqueli 
aproveitou a oportunidade 
para pedir ao secretário da 
Administração Penitenci-
ária, Lourival Gomes al-

guns benefícios para a ci-
dade "Vou ser o advogado 
do prefeito Vaqueli para 
com o Governador, vou 
ajudá-lo a conseguir essas 
benfeitorias" - finalizou o 
secretário . Os produtos 
expostos no showroom 
são os mobiliários admi-
nistrativo e escolar, a li-
nha de confecção com os 
uniformes, as cadeiras e 
longarinas, as espumas 
dos colchões antichamas, 
além do artesanato da grife 
“DASPRE”. Neste único 
local, é possível acompa-
nhar uma linha de monta-
gem, observar os presos 
do regime semiaberto tra-
balhando e, mais impor-
tante, conhecer a qualida-
de dos produtos que são 
confeccionados dentro do 
Sistema Prisional Paulista, 
facilitando aos interessa-
dos em avaliar e fazer par-
te deste projeto de resso-
cialização da pessoa presa.

Programa de Educação 
Ambiental Campo
Limpo leva o tema

“Caminhos da
reciclagem” para

escolas de Taubaté

Este ano, 55 escolas do 
entorno da unidade de re-
cebimento de embalagens 
vazias de defensivos agrí-
colas de Taubaté aderiram 
ao Programa de Educação 
Ambiental Campo Limpo. 
Criado pelo o inpEV - ins-
tituto que representa a in-
dústria fabricante de agro-
tóxicos para a destinação 
das embalagens vazias de 
seus produtos-, e em par-
ceria com centrais de rece-
bimento , ele chega em sua 
quarta edição. A iniciativa 
tem como objetivo o apoio 
às instituições de ensino 
na complementação de 
conteúdos curriculares 
com temas relacionados 
ao meio ambiente e ali-
nhados às recomendações 
dos Parâmetros Curricu-

lares Nacionais (PCN).  
São mais de 1.700 escolas 
inscritas em todo o país, 
que receberão kits peda-
gógicos especialmente 
desenvolvidos para apli-
cação aos alunos do 4º e 
5º ano do Ensino Funda-
mental, com abordagem 
multidisciplinar. A cada 
ano, a adesão supera os 
resultados dos anos ante-
riores. Com o tema “Ca-
minhos da reciclagem”, 
o kit é composto por um 
caderno do professor, que 
traz propostas de ativi-
dades práticas com foco 
na coleta de resíduos, e 
também contém materiais 
ludo educativos de apoio 
para sala de aula: pôste-
res sobre o ciclo de vida 
das embalagens e jogo 

de perguntas e respostas, 
com cartas, sobre o tema.  
A temática adotada in-
troduz de forma criativa 
assuntos presentes no dia
-a-dia dos alunos, como 
o descarte, a reutilização 
e reciclagem dos resídu-
os sólidos. Segundo João 
Cesar M. Rando – dire-
tor-presidente do inpEV, 
o tema estimula atitudes 
ambientalmente corretas 
com o objetivo de promo-
ver a mudança de com-
portamento dos estudan-
tes. Os alunos das escolas 
envolvidas ainda poderão 
participar da 9ª edição 
dos concursos de desenho 
e redação, com etapa lo-
cal e nacional, realizados 
em virtude do Dia Na-
cional do Campo Limpo.

Sesc Taubaté oferece
curso de criação em 3D

O Sesc Taubaté ofere-
ce Curso de modelagem 
e criação de persona-
gens com Blender 3D,  
com a agente de cultura 
digital Katharine Diniz. 
Com início no dia 23 e 
término no dia 28 de ju-
lho, o curso pretende que 
os alunos aprendam a 
criar, desenhar e modelar 
seus personagens digitais,  
além de terem contato 
com princípios básicos de 
iluminação e de aplicação 

de materiais e texturas. 
Bacharel em Co-
municação Social,  
Katharine estuda e incen-
tiva o uso de softwares 
livres e ministrou cursos 
em mais de 10 unidades 
do Sesc SP. As inscri-
ções devem ser feitas na 
Central de Atendimento.  
A partir de 12 anos. R$ 3,00 –  
Para trabalhador do comér-
cio de bens, serviços e tu-
rismo matriculado no Sesc 
e dependentes. R$ 6,00 – 

Para usuário matriculado 
no Sesc e dependentes,  
a p o s e n t a d o ,  
pessoa com mais de 60 anos,  
pessoa com deficiência, es-
tudante e professor da rede 
pública com comprovante.  
R$ 12,00 –  
Para demais interessa-
dos. Curso de modela-
gem e criação de perso-
nagens com Blender 3D
Dias 23, 24, 25, 26, 
das 18h30 às 21h30.
Dias 27 e 28, das 10h às 13h.

Passeio de Cães no
sábado em Campos do 

Jordão
Market Plaza promove 
10º Passeio de Cães no 
próximo sábado, 20 de ju-
lho, com participação de 
Luisa Mell. O tradicional 
Passeio de Cães, promovi-
do pelo shopping Market 
Plaza, chegará à 10ª edi-
ção no próximo sábado, 
20 de julho, em Campos 
do Jordão. Os apaixona-
dos por cães poderão se 
divertir com seus animais 
de estimação em um dos 
momentos mais espera-
dos e inusitados da tem-
porada, que este ano terá a 
apresentadora Luisa Mell 
como madrinha. Todos os 
participantes receberão 
um kit com sacola e boné 
personalizados, água, pet 
drink, entre outros produ-
tos da Nestlé Purina. Pa-

lhaços, malabaristas e um 
show com cães adestrados 
divertirão os presentes e, 
durante o trajeto, a parada 
de beleza proporcionará 
aos animais um retoque 
no visual. O concurso terá 
dez categorias avaliadas 
pelo júri: "cão de peque-
no porte mais bonito", 
"cão de médio porte mais 
bonito", "cão de grande 
porte mais bonito", "cão 
fashion", "cão com o (a) 
dono (a) mais bonito (a)", 
"a maior família de cães", 
"o dono mais parecido 
com seu cão", "100% vi-
ra-lata", "prêmio especial 
Nestlé Purina" (que leva-
rá em consideração bele-
za, originalidade da raça, 
criatividade na apresen-
tação do cão e harmonia 

visual com o dono) e "cão 
mais conectado", catego-
ria virtual, na qual quem 
postar mais tweets com a 
hashtag #PASSEIODE-
CAES vence. É neces-
sário seguir o perfil do  
@market_plaza para par-
ticipar. O 10º Passeio de 
Cães tem patrocínio da 
Nestlé Purina e apoio da 
Prefeitura de Campos 
do Jordão. SERVIÇO: 
10º PASSEIO DE CÃES
Local de Saída: Sho-
pping Market Plaza. En-
dereço: Avenida Macedo 
Soares, 499 – Capivari / 
Campos do Jordão - SP 
Data: 20 de julho, sábado
Entrada: gratuita. Horário 
da concentração: a par-
tir das 8h30. Horário do 
passeio: das 10h às 12h.

Escola do São Paulo 
Taubaté é campeã da 
Copa Band Vale de

Futebol
A Escola do São Paulo 
Taubaté se destacou na 2ª 
Copa Band Vale de Fu-
tebol de Base, realizada 
durante o mês de julho, 
em São José dos Cam-
pos e Taubaté. Nas quatro 
categorias disputadas, a 
unidade conquistou dois 
títulos. No Sub11, a garo-
tada do São Paulo venceu 
o Grêmio de São José dos 

Campos na final por 3 x 0 
e garantiu o primeiro lugar 
do torneio. Os meninos do 
Sub13 enfrentaram o time 
de Lorena na decisão e ga-
nharam nos pênaltis por 3 
x 1, após 0 x 0 no tempo 
normal. O Sub15 e Sub17 
terminaram em quar-
to lugar na competição. 
COPA SÃO PAULO FC 
- Até este domingo (21), 

a cidade de Taubaté será 
representada pelas cate-
gorias Sub11 e Sub13 da 
Escola SPFC na Copa 
São Paulo, que está sen-
do realizada em Cotia-SP. 
Todos os atletas serão 
monitorados pelos coor-
denadores Tricolor Paulis-
ta. Na segunda-feira (22), 
será a estreia do 
Sub14 e Sub15.

16º Festival do
Camarão é atração em 

Caraguátatuba
Começou nesta quinta , a 
partir das 19h, na Praça de 
Eventos, mais uma edição 
do tradicional Festival do 
Camarão. Além da gas-
tronomia caiçara, o even-
to oferece uma extensa 
programação cultural até 
domingo, das 10h à meia-
noite. Além dos pratos 
preparados com camarão, 
o público pode visitar a 
Casa Caiçara, a Tenda do 
Polo Cultural Profª Adaly 
Coelho Passos e a Tenda 
das Artes com exposições 

fotográfica e de artesana-
to identitário, shows com 
músicos regionais, produ-
ção da farinha de mandio-
ca, cunhagem de canoa fei-
ta no tronco de guapuruvu 
e contação de causos e len-
das caiçaras. No domingo, 
às 10h, será realizada a 
Corrida de Canoa Caiça-
ra na praia do Centro, em 
frente à Praça de Eventos. 
Mais que entretenimento 
para as famílias pesquei-
ras, a Corrida de Canoa é 
uma forma de resgatar e 

manter a tradição. As ins-
crições para participar da 
corrida devem ser realiza-
das no local, no horário do 
evento. O 16º Festival do 
Camarão é uma realização 
do Governo Municipal, 
por meio da Fundacc (Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba) 
em parceria com a Asso-
ciação dos Pescadores do 
Camaroeiro e patrocínio 
da Petrobras. Mais infor-
mações: (12) 3897-5661 
ou www.fundacc.com.br


