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        24º AnoFabricada 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. 

Secretaria de educaçã
de Tremembé convida 

para o III EREP

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 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.

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.

Tremembé receberá 
mais um Delegado

para reforçar a
Segurança Pública na 

Cidade

O prefeito Marcelo Vaque-
li recebeu na manhã desta 
quinta feira (18) o delega-
do municipal de Tremem-
bé Dr. Felipe de Bona 
Moreira e o delegado sec-
cional de Taubaté Dr. José 
Luiz Ramos Cavalcanti, 
que trouxe uma excelente 
notícia para o município. 
A partir do mês de agosto 

estaremos recebendo mais 
um delegado, o Dr. Jorge 
Miguel Barreto B. de An-
drade para contribuir ainda 
mais para com a seguran-
ça pública no município. 
O prefeito aproveitou a 
oportunidade e ofereceu 
ao doutor Cavalcanti, um 
terreno para construção 
de uma nova delegacia de 

polícia nos moldes atuais. 
"É uma ótima oferta feita 
pelo prefeito Vaqueli, es-
tarei encaminhando ime-
diatamente essa proposta 
para a Secretaria de Segu-
rança Pública e acredito 
que existem boas chances 
dessa idéia ser concreti-
zada" finalizou o delega-
do seccional Cavalcanti.

Pinda recebe 1º Encontro 
de Capoeira e Vivência 
com Mestre Toni Vargas

Alunos, professores e 
mestrandos de Capoeira 
terão em Pindamonhan-
gaba um encontro da arte 
no próximo domingo, com 
muita ginga e estilos! É o 
1º Encontro de Capoeira e 
Vivência, que terá a pre-
sença especial do Mestre 
Toni Vargas. urante todo o 
domingo (28), das 08h30 
às 11h30, e das 13h00 às 
17h00, os capoeiristas es-
tarão reunidos nas depen-

dências do Lar São Judas, 
no bairro do Bosque, onde 
haverá palestras e muitas 
atividades. Para participar 
do evento, os interessados 
pagarão uma taxa de R$ 
30,00 (almoço incluso). Os 
organizadores do encontro 
informam que as vagas são 
limitadas. “Nós só pedimos 
para que os interessados 
confirmem participação 
até o dia 22 de julho, que é 
para nos facilitar a progra-

mação do almoço.”, disse 
Contra-Mestre Ciborg. A 
direção é de Mestre Mo-
ranguinho (Capoeira Vida) 
e a organização é de Fa-
biano Alex, o Contra-Mes-
tre Ciborg. O Lar São Ju-
das Tadeu está localizado 
em frente ao Bosque da 
Princesa, centro de Pin-
damonhangaba. Mais in-
formação pelos contatos: 
 (12) 9111-3141 
e 9784-4522

Alunos da Escolinha de
Futsal Participam de

Campeonato em
Natividade da Serra

Os alunos da Escolinha de 
Futsal não pararam nas fé-
rias de julho e marcaram 
presença no jogo de abertu-
ra do Campeonato Taça de 
Inverno 2013 na cidade de 
Natividade da Serra, na úl-
tima segunda-feira, dia 15,  
na quadra de esporte da 
cidade. Foram 13 atletas 
representando Reden-
ção da Serra, seis para 
o sub 11 e oito no sub 9.  
A empolgação tomou 
conta da garotada minu-
tos antes do jogo. O pri-
meiro jogo foi disputado 

pelos jogadores do sub 
11 que fizeram bonito e 
ganharam fora de casa, 
o time marcou 5 gols:  
três pelo jogador mi-
rim Sergio Gabriel (11) e 
dois do jogador Igor (11).  
A torcida contra o time, 
não desanimou os re-
dencenses que mantive-
ram o placar da vitória 
desde o início do jogo.  
Já o sub 9 não conseguiu 
uma vitória, porém, não 
fizeram feio e represen 
taram a cidade de Reden-
ção da Serra até o apito 

final. Saíram aplaudidos 
pela torcida. “Nosso povo 
tem um grande potencial,  
vamos explorar nos-
sos talentos ao máximo.  
Tenho certeza que tere-
mos grandes destaques 
redencenses, tanto no 
atletismo que vem de-
sempenhando uma alta na 
cidade, quanto no futsal,  
entre outros. Traremos para 
o povo de Redenção diver-
sas modalidades esporti-
vas, vamos abrir um leque 
de opções para nossa po-
pulação” disse o Prefeito.

A Secretaria de Educação 
promove nos dias 24, 25 
e 26 de julho o III EREP 
– Encontro da Rede de 
Educação – e convida a 
todos os interessados a 
participarem das ativida-
des que irão acontecer nas 
dependências da EMEF 
Profª. Maria Dulce D. de 
Paiva localizada na Rua 
Iraí n°:100, Parque das 
Fontes, na sede da Secre-
taria de Educação e na 
Câmara Municipal. O pro-
grama completo do even-
to pode ser acessado pelo 
website, na página da Se-
cretaria de Educação. Em 
fevereiro ocorreram dois 
encontros; o primeiro com 
coordenadores e diretores 
das escolas e o segundo 
aberto a todos. Os encon-
tros são importantes para a 
formação continuada dos 
professores e, ainda, para 
permitir maior integração 

entre todos que compõe a 
Rede Municipal da Educa-
ção. Segundo a secretária 
de educação, Profª Cris-
tiana Mercadante Esper 
Berthoud, “O EREP é uma 
oportunidade excelente de 
formação continuada dos 
educadores e de integra-
ção de toda a comunidade 
escolar. Foi organizado 
atendendo as sugestões 
dadas ao final do II Erep 
e tem como objetivo pro-
porcionar aos educadores 
cursos e atividades que 
eles desejam e conside-
ram importante para sua 
atuação. Serão 39 ativi-
dades, entre Palestras e 
Oficinas e estamos muito 
contentes com a qualidade 
da Programação. Convi-
damos a todos os muní-
cipes para participarem 
conosco destas ações, pois 
nosso principal objetivo é 
MOBILIZAR A CIDA-

DE DE TREMEMBÉ 
para a Educação. Que-
remos construir, jun-
to com a população, 
um espírito de envolvi-
mento e comprometimen-
to com a educação de 
nossas crianças e jovens. 
TODOS PELA EDUCA-
ÇÃO é o caminho para 
melhorar a educação pú-
blica no país e para melho-
rar, acima de tudo, a for-
mação de nossos alunos. 
Em agosto começamos 
dois grandes programas na 
Rede: o FAST, que irá tra-
balhar a integração das fa-
mílias e escolas e o MAIS 
EDUCAÇÃO que precisar 
contar com a participação 
de munícipes voluntários 
atuando em ações nas es-
colas. As apresentações 
destes programas aconte-
cerão na 4ª feira, dia 24, 
e as portas da escola es-
tão abertas a todos.” 

Jornada Mundial da
Juventude: Governo

monitora redes sociais 
para evitar protestos

O governo brasileiro está 
atento às redes sociais con-
ta manifestações durante a 
Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ). O megaevento, 
entre os dias 23 e 28 de ju-
lho, coloca mais uma vez o 
Brasil na mídia mundial. A 
informação é de José Mon-
teiro, diretor de operações 

Secretaria Extraordinária 
de Grandes Eventos, do 
Ministério da Justiça, que 
coordena as ações de segu-
rança no evento católico. 
Um grande aparato de se-
gurança está sendo monta-
do para receber a visita do 
Papa Francisco, que chega 
ao Rio de Janeiro na segun-

da-feira (22).  Para assegu-
rar a segurança no evento, 
cerca de 10 mil agentes das 
polícias Civil, Militar, Fe-
deral e Rodoviária Federal 
atuarão somente na Praia 
de Copacabana, onde es-
tão previstas duas ativi-
dades com a presença do 
Papa na próxima semana.
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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.

Senac Taubaté
complementa 
know-how de 

profissionais de 
gastronomia

Segundo a Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel), o se-
tor gastronômico movi-
mentou R$ 180 bilhões no 
Brasil em 2011, um cres-
cimento de 80% em cin-
co anos. Ainda de acordo 
com dados adquiridos pelo 
em pesquisa realizada no 
mesmo ano, havia quase 
6 milhões de empregados 
no segmento, atualmen-
te em contínua ascensão. 
Inserido nesse contexto, 
Jefferson Luiz da Silva é 
hoje chef de cozinha de 
um grande hotel presente 
em Taubaté. Ex-aluno dos 
cursos Técnicas Básicas 

da Gastronomia e Téc-
nicas Avançadas da Gas-
tronomia, o gastrônomo 
conta ter iniciado nesse 
universo aos 11 anos de 
idade. “Aprendi com meu 
pai, que sempre cozinhou 
com muito orgulho. Via o 
prazer dele e, consequen-
temente, peguei gosto. Aos 
12 anos, eu já fazia arroz, 
macarronada, grelhados, 
feijão e outros pratos re-
lativamente simples”, re-
lembra. Taubateano e ain-
da residente do município, 
o profissional destaca que 
entre as suas atividades 
diárias estão supervisionar 
a preparação do café da 

manhã, do à la carte e do 
buffet, a fim de garantir a 
qualidade de todos os pra-
tos servidos aos clientes. 
“Não há nenhuma recei-
ta que eu gostei mais de 
preparar. Amo o que faço 
e aprecio todas”, afirma, 
contando que as receitas 
mais solicitadas pelos hós-
pedes são risoto de cama-
rão com salmão grelhado, 
fetuccine ao molho funghi 
e à parmegiana. Os interes-
sados em obter mais infor-
mações sobre os cursos e 
efetuar a inscrição podem 
acessar o site www.sp.se-
nac.br/taubate ou se dirigir 
ao balcão de atendimento.

Unitau Aprovados em
2ª chamada tem até dia 19 

para realizar matrícula
Os candidatos aprovados 
em segunda chamada no 
Vestibular de Inverno da 
Unitau têm até hoje, dia 
19, para realizar a matrí-
cula. A lista dos aprovados 
pode ser consultada no site 
da Unitau. As matrículas 
serão realizadas no perío-
do das 9h às 18h, na Co-
ordenadoria de Controle 
Acadêmico, localizada na 
Avenida 09 de Julho, 245, 
Centro. Entre os docu-

mentos que os candidatos 
devem levar, estão duas 
cópias do RG, uma cópia 
de um comprovante de en-
dereço e duas do certifica-
do de conclusão do Ensino 
Médio. Todas as cópias 
precisam estar acompa-
nhadas do documento 
original ou cópia autenti-
cada. No dia 1º de agosto, 
os candidatos do curso de 
Educação Física deverão 
comparecer no prédio do 

próprio Departamento, lo-
calizado na Rua Comen-
dador Marcelino Mon-
teiro, 63 – Centro, para a 
realização de exame mé-
dico – às 9h será realizado 
o exame médico para as 
candidatas do sexo femini-
no e às 14h para os candi-
datos do sexo masculino. 
Mais informações po-
dem ser obtidas no 
site, no 0800 55 72 55 
ou no vest@unitau.br.

Escavações arqueológicas 
em Ilhabela revelam rituais 

de 900 anos atrás
A Ilha Vitória, em Ilha-
bela, tem revelado desco-
bertas importantes para a 
arqueologia brasileira e 
seu período pré-cabralino. 
Recentemente, escavações 
realizadas pela arqueóloga 
Cintia Bendazzoli revela-
ram vestígios inéditos no 
local. As escavações de 
alguns dos sítios mais an-
tigos de Ilhabela são pro-
movidas pelo Projeto de 
Gestão e Diagnóstico do 
Patrimônio Arqueológico 
de Ilhabela, por meio do 
Instituto Arqueológico de 
Ilhabela (IHGAI) da Se-
cretaria da Cultura, e tive-
ram início neste ano, após 
um  período de diagnósti-
cos e cadastramento dos 

sítios arqueológicos do 
arquipélago. A descoberta 
no Sambaqui Abrigo Sul 
se relaciona a um ritual fu-
nerário realizado há mais 
de 900 anos. No local foi 
encontrado um antigo 
monumento feito em con-
chas e ossos de pequenos 
animais localizados em 
um abrigo rochoso e que 
possuía caráter funerário. 
A arqueóloga defende que 
o monumento foi constru-
ído pela primeira popula-
ção indígena que ocupou 
o arquipélago e consiste 
num dos remanescentes 
mais preservados. “O que 
chamou a atenção foi a 
realização de um ritual 
sobre uma unidade ós-

sea somente, e não sobre 
o sepultamento comple-
to, que é o mais comum 
dentre esta população”,  
acrescentou Cintia. O 
achado revela vestígios 
de uma grande fogueira 
ritualística que foi ace-
sa sobre material ósseo 
humano. Durante as es-
cavações a arqueóloga 
encontrou pequeno osso 
de um dos dedos da mão, 
em meio a outros ossos 
queimados sob a fogueira.  
Para ela, no entanto, o 
achado não caracteriza 
canibalismo. Cintia enten-
de que era prática comum 
entre os povos samba-
quieiros acender foguei-
ras nas áreas de rituais.

Em Caçapava
GAMT inaugura na sexta, 
dia 19, estúdio de projeto 

de Web TV e abre inscrição 
para 60 vagas em oficinas 

gratuitas para jovens

O GAMT (Grupo de 
Assessoria e Mobi-
lização de Talentos),  
ONG de Caçapava, 
inaugurou sexta-feira,  
estúdio do Projeto Web TV 
e abre inscrições para 60 
vagas nas oficinas gratui-
tas de web TV destinadas 
a jovens de 15 a 29 anos 
de idade. O estúdio fica 
na sede da entidade, na 
Rua Nações Unidas, 250, 
Jardim Santo Antonio. 
O Projeto Web TV tem 
a proposta de funcionar 
como um espaço de diá-
logo e interação entre os 
jovens atendidos, empre-
gando novas tecnologias 
para facilitar a aprendiza-
gem de temas transversais 
previstos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do 
Ministério da Educação. 
Entre os temas em discus-
são estão ética, pluralida-
de cultural, meio ambien-
te, saúde e sexualidade. 
Protagonismo juvenil e 
linguagem de comunica-
ção são assuntos que tam-
bém estarão em pauta. 
Os jovens inscritos 
nas oficinas recebem 
orientação para produ-
zir conteúdo para inter-

net a partir da discussão 
dos temas propostos. 
Serão produzidos pro-
gramas e curtas-metra-
gens para veiculação 
no canal do GAMT na 
internet, o GAMTV. O 
plano de trabalho do pro-
jeto atenderá, no total,  
150 jovens no pe-
ríodo 2013 a 2014.  
O roteiro das aulas das ofi-
cinas do projeto contempla 
teoria e prática. O estúdio 
será uma das ferramentas 
que os jovens utilizarão 
para produzir os progra-
mas e curtas-metragens. 
As inscrições para as 60 
vagas disponíveis podem 
ser feitas na sede da ONG, 
até o dia 10 de agosto, das 
9h às 11h e das 16h30 às 
18h. As aulas terão inicio 
em 19 de agosto. Todas as 
atividades são gratuitas. O 
PROJETO - A expertise do 
GAMT, adquirida ao longo 
de sete anos no desenvol-
vimento de oficinas de au-
diovisual, contribuiu para 
a implantação do projeto, 
que teve início em março 
e já atendeu 60 jovens. Os 
alunos que participaram 
da etapa inicial do projeto 
no primeiro semestre, uti-

lizarão o estúdio para o de-
senvolvimento de projetos 
audiovisuais pensados e 
produzidos por eles mesmos.  
Todas essas produções 
comporão a grade de pro-
gramação do canal na 
web. Esses alunos terão 
o acompanhamento dire-
to dos jovens do Núcleo 
Diaporama de Comuni-
cação (NDC) do GAMT. 
O NDC tem a função de 
administrar, acompanhar 
e formular todas as estra-
tégias ligadas às práticas 
audiovisuais da ONG. 
Um grupo gestor forma-
do por profissionais de 
comunicação e da área de 
audiovisual coordena as 
atividades do núcleo. O 
projeto de Web TV é re-
alizado pelo GAMT com 
patrocínio do Instituto 
Embraer, MRS Logística 
e apoio do CMDCA (Con-
selho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Ado-
lescente) de Caçapava. 
Mais informações sobre as 
oficinas para o Projeto de 
Web TV do GAMT e a inau-
guração do estúdio podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3652-8015 e no site:  
w w w . g a m t . o r g . b r

Prefeitura Municipal de 
São Luiz do Paraitinga

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.

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.


