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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.

 Caraguátatuba: 
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

Curso de liderança é  
realizado pela ACIT

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.

Pindamonhangaba será 
sede, no dia 24 de junho, 
da Assembleia Geral da II 
Conae – Conferência Na-
cional de Educação, que 
será realizada às 18h30, 
na Quadra do Instituto 
Profissional Salesiano. A 
Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura, jun-
to com o CME – Conselho 
Municipal de Educação, 
são os responsáveis diretos 
pelo evento, desde seu pla-
nejamento, execução e ati-
vidades de continuidade. 
As escolas da cidade estão 
sendo convidadas a parti-
cipar do evento, devendo 
enviar seus representantes. 
Na ocasião, serão eleitos 

100 delegados que par-
ticiparão diretamente na 
elaboração de relatório a 
ser enviado ao MEC – Mi-
nistério da Educação. A 
II Conae terá como tema 
central “O PNE na Articu-
lação do Sistema Nacional 
de Educação: Participação 
Popular, Cooperação Fe-
derativa e Regime de Co-
laboração”. Esse tema foi 
estruturado no Documento 
Referência, nos seguintes 
eixos: I. O Plano Nacional 
de Educação e o Sistema 
Nacional de Educação: 
organização e regulação; 
II. Educação e Diversida-
de: justiça social, inclu-
são e direitos humanos; 

III. Educação, Trabalho 
e Desenvolvimento Sus-
tentável: cultura, ciência, 
tecnologia, saúde e meio 
ambiente; IV. Qualidade 
da Educação: democratiza-
ção do acesso, permanên-
cia, avaliação, condições 
de participação e aprendi-
zagem; V. Gestão Demo-
crática, Participação Popu-
lar e Controle Social; VI.  
Valorização dos Profis-
sionais da Educação: 
formação, remuneração,  
carreira e condições 
de trabalho e VII.  
Financiamento da Educa-
ção: gestão, transparência 
e controle social dos recur-
sos.

Pinda sedia Assembleia 
Geral da Conferência 
Nacional de Educação

A fim de discutir formas 
eficazes de prevenção ao 
consumo de álcool e dro-
gas pelos adolescentes e 
jovens do município, o 
Coalizão Pinda, em par-
ceria com a Prefeitura, 
realizou o II Fórum de 
Prevenção às Drogas no 

município na manhã des-
sa segunda-feira (17). O 
evento aconteceu das 8 
às 17h30 no auditório da 
Universidade Anhanguera 
– Pólo Pindamonhangaba. 
Os participantes partici-
param de palestras sobre 
“Saúde do Adolescente” 

e “Justiça Terapêutica”. 
O missionário Dunga, 
 da Canção Nova, e de-
zenas de representantes 
da Prefeitura e demais  
instituições de  
P i n d a m o n h a n g a b a  
também estiveram pre-
sentes.

Pinda debate sobre for-
mas de prevenção ao 

uso de drogas e álcool

Atletas de duas modali-
dades esportivas foram 
examinados no final de se-
mana durante o Festival de 
Avaliação Esportiva da Se-
cretaria de Esportes. Parti-
ciparam alunos de três fai-
xas etárias: 7 a 10 anos; 11 
a 14 anos e 15 a 17 anos. 
No dia (15/06), o evento 
aconteceu das 8 às 18 ho-
ras, na Quadra Juca Morei-
ra, que recebeu 500 atletas 
do voleibol. Já no domingo 
(16), foi a vez do Centro 
Esportivo João do Pulo, 
onde 400 jovens passaram 
pelo aval dos professores 
no basquete. Segundo as 
informações da Secretaria 
de Esportes, em ambos os 
dias de sua realização, o 
festival contou com a pre-
sença marcante dos pais e 
familiares, que prestigia-

ram os alunos. Ainda de 
acordo com a Secretaria, 
foi constatado que os alu-
nos estão tendo o processo 
de aprendizado esperado 
de acordo com a faixa etá-
ria. Neste final de semana, 
dias (22/06) e (23/06), será 
a vez de outras três moda-
lidades No dia 22/06, das 8 
às 10 da manhã, 200 me-
ninas da ginástica rítmica 
serão avaliadas pelos pro-
fessores; em seguida, das 
10 às 11 horas, será a vez 
dos 80 jovens, de ambos os 
sexos, atletas da capoeira. 
A manhã de domingo será 
reservada para a avaliação 
de 100 praticantes de judô, 
que acontecerá a partir das 
8 da manhã. Ainda duran-
te toda a semana, os 280 
alunos da escola de exce-
lência esportiva vão passar 

pelo processo de avalia-
ção. Nos horários das 8 às 
12 e das 13 às 16 horas, os 
estudantes de 10 a 13 anos 
terão o desempenho es-
portivo analisado. Escola 
de Excelência Esportiva; 
É um projeto conhecido 
como Escola Olímpica, 
onde os alunos estudam 
em um período participam 
de treinamentos no outro, 
 recebendo qua-
tro refeições diárias.  
Trata-se de uma parce-
ria entre Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio das secretarias de  
Educação e de Esportes, 
com a Secretaria Educação 
do Estado. Atualmente,  
a sede do  
programa é a Escola  
Estadual Dirce Aparecida 
Pereira Marcondes.

Pinda: Novecentos  
alunos participam do 
Festival de Avaliação 

Esportiva

Por meio da Lei Rouanet, 
empresa investirá R$ 300 
mil no restauro da Basíli-
ca do Senhor Bom Jesus, 
um patrimônio histórico-
cultural da cidade de Tre-
membé. São Paulo, junho 
de 2013 – O projeto de 
restauração da Basílica 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, localizada no 
interior de São Paulo, foi 
aprovado pela Secretaria 
de Fomento e Incentivo à 
Cultura (do Ministério da 
Cultura) e conta com a co-
operação da Universidade 
de Taubaté (Unitau) “Tra-
ta-se de um patrimônio li-
gado à identidade cultural 
da cidade, levantado em 
1672 e tombado como bem 
cultural em 2011 e que, 
agora, está em restauração 
por sofrer risco de desa-
bamento”, conta o Padre 
José Vicente, proponente 
do projeto e atual Reitor 
do Santuário. Porém, para 
que a restauração pudes-
se acontecer, era necessá-

ria a captação de recursos 
mediante doações ou pa-
trocínios. “É nesse con-
texto que entra a Oxiteno: 
apoiamos a iniciativa, pois 
acreditamos na contribui-
ção que ela trará para o de-
senvolvimento do Vale do 
Paraíba Paulista e na pre-
servação e valorização dos 
bens culturais tombados”, 
explica o gerente Geral das 
Unidades de Tremembé e 
Suzano, Enilson Peixoto. 
A empresa química é co
-patrocinadora da primeira 
fase da restauração da Ba-
sílica e investiu R$ 300 mil 
por meio da Lei Rouanet.  
Segundo o Reitor, a restau-
ração da Basílica, que fica 
a uma distância aproxima-
da de 2 km da unidade da 
Oxiteno em Tremembé, 
trará muitos benefícios 
para a região. “O Restau 
inclui duas fases que va-
lorizarão a memória cole-
tiva. A primeira, quando a 
Basílica ainda estiver em 
obra, alunos do ensino fun-

damental e superior terão 
acesso ao interior da igre-
ja, como forma de trans-
missão de conhecimento 
baseado em um programa 
de educação patrimonial 
desenvolvido pelo ensino 
superior. Na fase seguin-
te, a Secretaria da Edu-
cação, Cultura e Turismo 
realizará um programa de 
visitação para escolas e 
comunidade”. “Conheci-
mento e relacionamento 
são valores que guiam as 
ações e decisões da Oxite-
no. Por isso, estamos sem-
pre atentos a projetos que 
fortaleçam o nosso com-
promisso com o conheci-
mento histórico-cultural 
e também nosso relacio-
namento com as comuni-
dades em que atuamos”, 
finaliza Peixoto.  
As obras na Basílica de 
Tremembé foram iniciadas 
em fevereiro de 2013 e a 
previsão é que sejam con-
cluídas no período de um 
ano, no início de 2014.

OXITENO APOIA REFORMA 
DE BASÍLICA EM  

TREMEMBÉ
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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 
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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.

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)

Empresários da cidade 
podem obter informações 
sobre fluxo de caixa na ati-
vidade gratuita, que ocorre 
no dia 24 de junho. O Se-
brae-SP, em parceria com 
a Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária 
de Santa Branca, promove 
no dia 24 de junho uma ofi-
cina sobre fluxo de caixa, 
voltada a empresários for-
malizados de Santa Bran-

ca. A atividade, que ocorre 
no Asilo Roberto Ugolini 
das 19h às 21h, é gratui-
ta.  Os interessados devem 
fazer a inscrição anteci-
padamente por telefone, 
pois as vagas são limita-
das. O objetivo é mostrar 
aos participantes aspectos 
importantes da gestão fi-
nanceira do negócio, abor-
dando temas como contas 
a pagar e receber, controle 

diário de entradas e despe-
sas pagas, reserva e capital 
de giro. Oficina “Fluxo de 
Caixa” em Santa Branca; 
Data: 24 de junho: Ho-
rário: 19h às 21h; Local:  
Asilo Roberto Ugolini 
(Rua João Pessoa, 446, 
Centro); Evento gratuito,  
com vagas limitadas. 
Inscrições pelo telefone 
(12) 3972-0436 ou e-mail 
aciasb2010@hotmail.com.

Sebrae-SP promove  
oficina em  

Santa Branca


