
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba • 
redenção da serra •santa branCa• santo antonIo do pInhal  •são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  21 DE JUNHO DE 2013  Nº 4/995 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

21 de Junho de 2013 página 4A GAzetA dos Municípios
A Gazeta

dos
Municípios

        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

www.tremembeonline.com.br

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

21|06 – sexta-feira; 
18h30 – Missa
Tema: Farei de ti pescadores de homens
Celebrante: Pe. Álvaro Montovani (Té-
quinho)
Noveneiro: Pedro Henrique Camargo, 
Conceição e Família
21h00 – Show – Banda Orgulho Caipira e 
Barracas
22|06 – sábado
15h00 – Encontro das bandeiras
18h30 – Missa – em seguida será servido 
Afogado
Tema: Chamado de Pedro para a missão
Celebrante: Dom Antonio A. de Miranda 
(sdn)
Noveneiros: Pedro Martimiano e Família
23h00 - Show – Kaio Lenon e Barracas
23|06 – domingo
18h30 – Missa
Tema: A vida apostólica de Pedro com 
Jesus
Celebrante: Dom Carmo João Rhoden 
(sjc)
Noveneiros: Pedro Antonio e Família
20h00 – Show – Douglas e Vinícius e 
Barracas
24|06 – segunda-feira
18h30 – Missa
Tema: Homens de pouca fé porque duvi-
daste
Celebrante: Pe. Celso Luiz Longo
Noveneiros: Pedro Augusto e Família
25|06 – terça-feira
18h30 – Missa
Tema: O amor de Pedro por Jesus e a 
nossa fé na Eucaristia
Celebrante: Pe. Reinaldo Cruz Santana 
(sjc)
Noveneiros: Pedro Brás e Família
26|06 – quarta-feira
18h30 – Missa
Tema: Lançai sobre Ele toda a vossas 

preocupações, pois Ele é quem cuida de 
vós (1º Pedro 5,7)
Celebrante: Pe. Moacir F. Pedrini (sjc)
Noveneiros: Pedro Artilino e Família
27|06 – quinta-feira
18h30 – Missa
Tema: A confissão de Pedro em declarar 
que Jesus é o Messias o filho de Deus 
(MT 16..)
Celebrante: Pe. José Carlos de Moraes 
(Zequinha)
Noveneiros: Pedro Henrique e Família
28|06 – sexta-feira
18h30 – Missa
Tema: Comunidade firme na fé a exemplo 
de Pedro
Celebrante: Pe. Gil Fábio Moretto (cam) 
SP
Noveneiros: Pedro Domingo e Família
22h00 – Show – Banda os Guris e Barracas
29|06 – sábado
18h00 – Missa
Tema: O amor fiel de Pedro por Jesus
Celebrante: Pe. Edinho (Sto. Antonio do 
Pinhal)
Noveneiro: Pedro Osni e Família
19h00 – Bingo – Cartela Cheia
23h00 – Show – Banda Rodeo e Barracas
30|06 – domingo
10h00 – Procissão em seguida à Santa 
Missa e depois Afogado
Tema: Pedro e Paulo homens firme na fé
Celebrante: Pe. José C. Moraes  
(Zequinha)
12h00 – Apresentação de Capoeira  
(Mestre Carlinho)
14h00 – BAMIG – Banda Monsenhor 
Ignácio Gióia
15h00 – Cavalhada de São Pedro
16h00 – Orquestra de violas e violões 
Itaboaté
19h00 – Show – Wilson Cruz e Cristiano 
e Barracas

Programação:

A Secretaria de Agronegó-
cio e Meio Ambiente do 
Município de Redenção da 
Serra em parceria com o 
SENAR (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), 
deu início no mês de junho 
ao curso de Olericultura 
Orgânica com certifica-
ção, com 15 participantes 
inscritos. A duração do 
curso será de seis meses, 
com conclusão em outubro 
de 2013. “Com o curso os 
produtores do Município 
poderão produzir e comer-
cializar produtos orgânicos 
com certificado. Uma ori-
gem segura que garante ao 
comprador que os alimen-
tos passaram por um pro-
cesso de produção devida-
mente controlado, gerando 
credibilidade, agregando 
valores aos alimentos. O 
comércio para compra 

destes produtos está em 
alta.”, disse a Secretária 
Nelma Biondi. Segundo a 
secretária todos os cursos 
que já foram realizados, 
ou que ainda estão em 
andamento foram e estão 
com o número de partici-
pantes acima da meta. “O 
interesse dos moradores 
redencenses pelos cursos 
oferecidos é grande.” res-
saltou. A abertura do curso 
contou com a presença do 
Fiscal Federal Agropecuá-
rio Marcelo Laurindo, que 
explicou o processo de que 
é necessário percorrer para 
obter a certificação, tam-
bém conhecido como selo 
orgânico. Os produtores 
terão que atender algumas 
exigências para conse-
guirem a certificação: um 
alimento sadio, limpo, cul-
tivado sem fertilizantes e 

agrotóxicos com processos 
que provêm de um sistema 
agrícola natural, que não 
agridem o Meio Ambiente. 
As técnicas mais comuns 
para produção orgâni-
ca incluem o emprego de 
compostagem, adubação 
verde, manejo orgânico 
do solo e da diversidade 
de culturas, o que garante 
um aumento na qualida-
de biológica do alimento.  
Produtos orgânicos 
tendem a ter maio-
res níveis de vitamina,  
por exemplo,  
o tomate orgânico con-
tém mais vitamina A 
que os convencionais.  
O processo para produ-
ção é mais demorado,  
porém, o produto tem mais 
sabor e bem mais saudável 
que os alimentos que usam 
aditivos químicos. 

Prefeitura de  
Redenção da Serra  

Curso de Certificação 
de Produção Orgânica

Redução de R$ 0,20 para 
a bilhetagem eletrônica é 
uma das maiores registra-
das na região e no Estado 
de São Paulo. Consideran-
do as desonerações pro-
movidas nas tributações 
da folha de pagamento e 
do PIS-Cofins do trans-
porte público coletivo, 
feitas pela Presidenta Dil-
ma, o prefeito Maurício 
(PT) reduziu por meio de 
decreto o valor da passa-
gem de ônibus em Ubatu-
ba. O valor a ser cobrado 
agora é de R$ 2,90 na bi-
lhetagem eletrônica e R$ 
3,00 no pagamento avulso 
em dinheiro. A passagem 

de ônibus havia subido 
na gestão passada de R$ 
3,00 para R$ 3,10. O novo 
preço da passagem já em 
vigor a partir desta quar-
ta-feira, dia 20 de junho, 
é válido para todas as li-
nhas que atendem o muni-
cípio. Além da redução, o 
prefeito, recebeu ainda da 
empresa responsável pelo 
transporte público de Uba-
tuba (Expresso Verdebus) 
a garantia de renovação de 
parte da frota municipal 
ainda nesse ano. “Nós es-
távamos conversando com 
a empresa desde o início 
do ano e o preço da pas-
sagem era uma das pautas 

que já estava sendo tratada 
e acertada, principalmente, 
após o anúncio das deso-
nerações promovidas pelo 
Governo Federal. Depois 
de um estudo e de uma con-
versa com os proprietários 
da empresa conseguimos 
chegar a uma tarifa de R$ 
2,90 pro usuário rotineiro 
que utiliza a bilhetagem 
eletrônica, uma das maio-
res reduções da região e do 
Estado”, ressaltou Mau-
rício (PT), prevendo no-
vas melhorias no sistema 
de transporte da cidade, 
 como a implantação do 
bilhete único em todo mu-
nicípio.

Ubatuba reduz passagem de  
ônibus de R$ 3,10 para R$ 2,90

No último dia 7, foi entre-
gue na Secretaria de De-
senvolvimento Metropoli-
tano, em São Paulo, toda a 
documentação referente à  
4ª Conferência Municipal 
das Cidades, realizada em 
Pindamonhangaba no dia 
27 de maio, com inúmeras 
propostas catalogadas du-
rante a conferência, após 
a participação da popula-
ção. Para a administração 
municipal, a conferência 
foi uma oportunidade da 

sociedade civil e entidades 
participarem, levando suas 
propostas para a busca de 
melhorais na mobilidade 
urbana, além das questões 
de habitação, transpor-
te, saneamento, trânsito 
e controle social. O Mi-
nistério das Cidades vem 
valorizando os municípios 
que estão realizando as 
conferências e coletando 
propostas que serão de-
batidas nas conferências 
estadual e nacional e que 

serão realizadas nos pró-
ximos meses. Com a apre-
sentação das propostas, 
 Pindamonhangaba terá a 
possibilidade de receber 
subsídios para a busca de 
questões nestas áreas, já 
que o município está ha-
bilitado em todas as exi-
gências propostas pelo 
Ministério das Cidades.  
P i n d a m o n h a n g a b a  
também elegeu a delega-
ção que representará a ci-
dade nestas conferências.

Pindamonhangaba 
 entrega propostas para 

Conferência Estadual 
das Cidades
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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.

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

O número de adeptos do 
atletismo redencense cres-
ceu desde a última com-
petição da equipe em Tre-
membé. Neste domingo 
(16), o grupo participou da 
Corrida de Rua da cidade 
de Taubaté. Ao todo foram 
32 competidores represen-
tando o Município, sendo a 
maior equipe de corrida a 
participar do evento. Ape-
sar dos poucos meses de 
treinamento o grupo está 
cada vez mais entusias-
mado com a modalidade. 
A vontade de praticar o 
esporte não é apenas das 
crianças e adolescentes: 
quem também está a todo 
vapor são os adultos e ido-
sos, que buscam não ape-
nas a corrida, mas também 
a caminhada com acompa-
nhamento profissional. O 
número de adultos cresceu 
após a repercussão da cor-
rida em Tremembé. Segun-
do o Secretário de Esporte 
do Município, Nelson 
Dahdal, a modalidade de-
senvolveu nos participan-
tes a vontade de buscar no 
esporte uma melhor quali-
dade de vida, além de ge-
rar o espírito competitivo e 
sucessivamente aprimorar 
o trabalho em equipe. O 

Secretário espera que, até 
o final deste ano, o número 
de modalidades aumente, 
fazendo assim com que se 
tenha uma população ativa, 
inclusa, sempre visando à 
melhoria da qualidade de 
vida do povo redencense.
Na corrida deste último 
final de semana nossos 
atletas, além de poderem 
conhecer profissionais do 
esporte, trocarem infor-
mações e tirarem dúvidas, 
puderam também ver de 
perto atos de superação e 
dedicação, em participan-
tes com deficiência física 
que estavam presentes na 
prova. “Estou imensamen-
te satisfeito e feliz, com 
o trabalho que venho de-
senvolvendo na cidade de 
Redenção, além do apoio 
do Secretário de Esporte e 
principalmente do Prefeito 
Nequinho, a população do 
município aderiu de uma 
forma rápida e tomou gos-
to pela modalidade, que me 
surpreendeu, agradeço a 
todos pelo apoio e dedica-
ção” disse o Professor João 
Carlos treinador da equipe 
de corrida de Redenção da 
Serra. Segundo o Profes-
sor a prova foi um sucesso 
e acredita que a equipe te-

nha potencial para chegar 
às grandes competições. 
Ao final os responsáveis 
sortearam entre os partici-
pantes uma bicicleta, e o 
sortudo da vez foi o reden-
cense Maike (8), que levou 
o prêmio para casa.
No dia 27 de julho a cida-
de de Redenção da Serra 
será palco novamente de 
mais uma etapa do “Cir-
cuito Redencense Quatro 
Estações de Corrida de 
Rua” – Etapa Dois – In-
verno. Na primeira etapa 
foram inscritos mais de 
trezentos competidores, 
nesta edição os organiza-
dores do evento esperam 
que o número cresça ainda 
mais, sendo que o percen-
tual de participantes locais 
se multiplique. O projeto 
Redenção em Movimento 
está à disposição da po-
pulação para tirar dúvi-
das, de qualidade de vida, 
 emagrecimento, desem-
penho, orientações so-
bre corrida e muito mais,  
todas segundas,  
quartas e sextas-feiras das 
6h30 às 18h30. Os interes-
sados devem comparecer 
na Avenida 10 de Feve-
reiro em qualquer dos três 
dias da semana.

Moradores de  
Redenção da Serra 
Buscam Hábitos de 
Vida mais Saudável

Evento terá circo, música, 
teatro, intervenção e cine-
ma gratuitos no Largo do 
Quartel. Pindamonhanga-
ba recebe, no sábado (22), 
uma série de atividades 
artísticas e culturais gra-
tuitas no centro da cidade. 
Trata-se de mais uma edi-
ção do Circuito Sesc de 
Artes, realizado na cidade 
em parceria com a Prefei-
tura. Haverá circo, música, 
teatro, intervenções artís-
ticas e cinema, das 17h30 
às 22h30, no Largo do 
Quartel. Circo terá humor 
e equilíbrio; O espetáculo 
circense Muruya: Tangos, 
Cachos e Corda Bamba, 
com a artista argentina Jo-
sefina Péres Gardey, con-
ta a história de Muruya, 
uma dançarina desastrada, 
que sonha em aprender os 
passos do tango. Mas sua 
falta de jeito não permite 
que ela use sapatos de sal-
to alto ou roupas elegantes. 
O espetáculo traz humor e 
equilíbrio, em que a per-
sonagem varia da sanida-
de à loucura, num jogo de 
magia circense quase sem 
palavras. Samba da Vela 

é atração musical; A co-
munidade Samba da vela, 
de São Paulo, foi fundada 
em 2000 pelos sambistas 
Magnu Sousá, Maurílio de 
Oliveira, Paquera e Chapi-
nha, para mostrar sambas 
de novos compositores. 
Velas nas cores rosa, azul 
e branco marcam o tempo 
do espetáculo. Em Pinda, 
o convidado seá Alexandre 
Montija. Teatro traz comé-
dia de mulheres feias; A 
Cidade das Donzelas, com 
a Troupp Pas D´Argente, 
do Rio de Janeiro, é um 
espetáculo que conta a his-
tória de Carolino, viajante 
que em 1945 chega à cida-
de de mesmo nome, luga-
rejo onde só vivem mulhe-
res feias e traumatizadas, 
que matam todos os visi-
tantes – homens e mulhe-
res bonitas. Carolino tenta 
desvendar o mistério da ci-
dade, em situações de mui-
to humor. Performances 
interagem com o público; 
A artista Mariana Piza, de 
São Paulo, realizará duas 
performances artísticas: 
“Forma-me” e “Cora-me”. 
Na primeira, a artista, ves-

tida com um macacão de 
peças de Lego, estará em 
exposição em uma cadeira 
de tubos de PVC, enquan-
to duas performers – Niva 
Blauth e Danielle Farne-
zi – convidam o público a 
participar da obra, encai-
xando peças no macacão. 
Na segunda performance, 
a artista está vestida com 
um macacão de LEDs 
acoplados e muda de um 
estetoscópio eletrônico, e 
pede às pessoas para ouvir 
o coração delas. O som é 
reproduzido através de cai-
xas de som e todos podem 
ouvir. Ao mesmo tempo, 
as luzes da roupa da artis-
ta piscam de acordo com 
o ritmo cardíaco. Cinema 
apresenta O Palhaço; O fil-
me apresentado no evento 
será “O Palhaço”, história 
de Valdemar e Benjamin, 
pai e filho que formam, 
no Circo Esperança, a du-
pla de palhaços Panguaré 
e Puro Sangue. Contudo, 
 Benjamin, em crise exis-
tencial, pensa em abando-
nar o pai, o circo e todos 
os amigos que compõem a 
trupe.

Pindamonhangaba 
 recebe Circuito Sesc 
de Artes neste sábado

A Sabesp informa que es-
tão sendo realizados nesta 
quinta-feira (20) serviços 
de manutenção preventiva 
no sistema de abasteci-
mento de água m Pinda-
monhangaba. Em decor-
rência deste serviço, será 

necessário interromper o 
fornecimento das 7h às 
10h no município. A Sa-
besp recomenda a utili-
zação econômica da água 
nas caixas d’água e re-
servatórios residenciais, 
evitando-se desperdícios. 

Casos de emergência e 
pedidos de serviços po-
dem ser informados pelo 
telefone 0800-055-0195,  
com priorida-
de para hospitais,  
creches, asilos e demais 
entidades desta natureza

Sabesp executa  
manutenção preventiva de 

urgência em  
Pindamonhangaba

Para cada carro vendido, 
uma árvore plantada. Esta 
é a proposta do vereador 
Salvador Soares (PT), que 
apresentou na Câmara de 
Taubaté projeto de lei de-
terminando que as conces-
sionárias de automóveis 
e motocicletas deverão 
plantar árvores em número 
equivalente às vendas de 
veículos. Dados da Asso-
ciação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Auto-
motores apontam que 348 
mil carros foram produzi-
dos no país entre junho de 
2012 e maio de 2013. Só 
em Taubaté, a frota che-

gou a 180 mil veículos em 
abril, conforme o Denatran 
(Departamento Nacional 
de Trânsito). “Plantando 
árvores ou reflorestando 
uma área, podemos dar 
início à neutralização das 
emissões de carbono pro-
vocadas pela vida moder-
na, notadamente pelos ve-
ículos, contribuindo para 
redução do efeito estufa e 
protegendo a camada de 
ozônio”, elucidou o ve-
reador. De acordo com a 
propositura, o plantio po-
derá ser executado pela 
própria concessionária ou 
por meio de cooperativas, 

organizações não gover-
namentais ou empresas 
privadas em áreas de pre-
servação permanente, re-
servas florestais, parques, 
 jardins, corredores eco-
lógicos ou outro am-
biente apropriado.  
“A presença das árvores nas 
vias e áreas públicas pres-
ta para a regulação térmi-
ca das altas temperaturas. 
 Somado a isso, 
 a evaporação da água 
existente na superfí-
cie das folhas aumenta a 
umidade relativa do ar, 
o que é muito benéfico”,  
considerou Salvador.

Taubaté: 
Projeto de Salvador 
compensa poluição 

com plantio de  
árvores

Um dos principais desti-
nos turísticos do país, es-
pecialmente no inverno, 
Campos do Jordão ganhou 
destaque no site da agência 
de viagens Decolar.com.  
A cidade foi uma das 
escolhidas para o pro-
jeto “Descubra as Ma-
ravilhas do Brasil”. 
 Um hotsite foi criado 
para divulgar algumas 
das principais atrações 
de Campos do Jordão,  
destacando o museu a céu 

aberto da artista Felicia 
Leirner, os Jardins Aman-
tikir e a viagem de telefé-
rico entre a Vila Capivari 
e o Morro do Elefante. 
 Confira no site: http://
www.decolar.com/ a pá-
gina especial com os des-
taques acima e outras in-
formações sobre a cidade.  
Destino certo de quem 
deseja aproveitar uma 
cidade charmosa e com 
baixas temperaturas, 
 Campos do Jordão é ro-

teiro certo nas férias de 
brasileiros de todo o país 
e turistas de todo o mundo.  
A alta temporada come-
ça neste mês de junho.  
Um dos destaques é 
o Festival Internacio-
nal de Inverno, que co-
meça dia 29 e apresen-
ta até o final de julho,  
todos os dias, novos 
e reconhecidos no-
mes da música erudita,  
em apresentações  
gratuitas.

CAMPOS DO JORDÃO GANHA 
SITE EM PROJETO “DESCUBRA 
AS MARAVILHAS DO BRASIL”


