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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

Capela de  
São Pedro – Catuçaba

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

Carmem Catarina Bueno 
nasceu em Itú (SP), no dia 
25 de novembro de 1898. 
Seus pais eram Teotônio 
Bueno e Maria do Carmo 
Bauer Bueno. Sua mãe deu 
à luz aos quinze anos de 
idade. Aos três anos Car-
mem já mostrava sua vo-
cação para a religiosidade. 
Ainda criança desaparecia  
de casa e quando a encon-
travam, na Matriz Velha, 
de joelhos, no altar do Sa-
grado Coração de Jesus, 
ela respondia: – “Estou 
na ‘mixa’ do ‘Colação’ de 
Jesus!”. Entra no Carmelo 
São José do Rio de Janeio, 
no ano de 1926, adotan-
do o nome de Irmã Maria 
do Carmo da Santíssima 
Trindade. É convidada por 
Dom Francisco Borja do 
Amaral, Bispo Diocesano 
de Taubaté, para fundar um 
Carmelo em sua diocese. E 
em 7 de setembro de 1955, 
parte do Carmelo São José 
do Rio de Janeiro para dar 
início ao Carmelo da San-
ta Face e Pio XII, em Tre-
membé. A lembrança de 
sua profunda vida religio-
sa e suas virtudes levou a 
Comunidade do Carmelo 
da Santa Face e Pio XII a 
assumir a introdução da 
Causa de Canonização de 
Madre Maria do Carmo. A 
fama de santidade de Ma-
dre Carminha tomou gran-

des proporções ao longo 
dos anos, especialmente 
após sua morte, em 13 de 
julho de 1966. A ela já são 
atribuídos pelo menos três 
milagres. O último passo 
da atual etapa do processo 
de canonização é a exu-
mação do corpo de Madre 
Carminha. O procedimen-
to já foi feito em 1972, 
por conta de uma possível 
mudança do Carmelo para 
outra cidade. Ao abrirem 
o túmulo da irmã, as frei-
ras se surpreenderam com 
o que viram. O corpo de 
Madre Carminha estava 
conservado. Um laudo da 
Universidade de São Paulo 
(USP) atestou mumifica-
ção natural. Sobre o Car-
melo da Santa Face e Pio 
XII. Fundado em 07 de se-
tembro de 1955, o Carme-
lo da Santa Face e Pio XII 
de Tremembé é uma casa 
de oração formada por 21 
Irmãs, sendo elas profes-
sas solenes e noviças, que 
vivem enclausuradas na 
instituição. Consideradas 
“monjas”, dentro do Car-
melo, elas seguem fiéis a 
sua escolha pela vida reli-
giosa, aprimorando as suas 
vocações. Madre Maria do 
Carmo e Madre Antonieta 
Maria, as duas fundadoras 
do Carmelo, receberam 
a licençapara consolidar 
a Fundação no dia 24 de 

agosto de 1953. A Cape-
la do Carmelo, construí-
da ao lado da instituição, 
foi inaugurada no dia 02 
de julho de 1960. Sobre 
o Museu Madre Carmi-
nha. Dentro do Carmelo 
existe o museu, onde são 
expostos vários pertences 
de Madre Carminha, entre 
eles cama, roupas, terços, 
o piano que ela tocava, li-
vros e poesias escritas de 
próprio punho pela religio-
sa. O objetivo deste espa-
ço foi de fazer com que os 
cristãos possam conhecer 
quem foi a irmã, sua histó-
ria, sua devoção à vida re-
ligiosa e seus sentimentos 
expressos em suas poesias. 
O Museu também será um 
lugar de contemplação 
para os devotos de Ma-
dre Carminha. O Memo-
rial foi construído ao lado 
da capela do Carmelo de 
Tremembé, instituição em 
que a religiosa viveu por 
cerca de 40 anos. A capela 
abriga hoje os restos mor-
tais de Madre Carminha.  
O Carmelo de Tremem-
bé está localizado à 
Rua Pio XII, 48, Par-
que Nossa Senhora da 
Guia, Tremembé – SP.  
Outras informações e o 
horário de visitas podem 
ser obtidos pelos telefo-
nes (12) 3672-4755 e (12) 
3672-4180

SAIBA MAIS QUEM FOI 
MADRE CARMINHA DE 

TREMEMBÉ

Sobre Madre Carminha

O taubateano saiu às ruas 
para a manifestação que 
reuniu, pela primeira vez 
na história da cidade, mais 
de 10 mil pessoas. A partir 
das 17 horas, a Praça Santa 
Terezinha começou a ficar 
lotada de manifestantes, a 
maioria empunhando car-
tazes.Depois de uma hora 
de concentração, começou 
a caminhada por várias 
ruas do centro da cidade. 
O percurso passou pela Av. 
Dr. Emílio Winter, de onde 
manifestantes avistaram 
a Prefeitura e começaram 
a falar palavras de ordem 
contra o prefeito da cidade.  
A passeata passou pela 

Câmara, seguiu até o Jo-
aquinzão, onde houve 
protestos contra os altos 
investimentos na Copa.  
O percurso continuou até a 
Praça da CTI, depois Av de 
Julho até a Rodoviária Ve-
lha. Ali, muitos manifes-
tantes sentaram no asfalto 
, com palavras de ordem 
contra a ABC Transportes.  
Cartazes diziam “Fora ABC.  
Chega de monopólio”.  
Desceram a rua Chiquinha 
de Matos e chegaram à 
Igreja do Pilar, de onde fo-
ram até a Catedral, para o 
desfecho da manifestação.  
Alguns pretendiam ir atá 
Via Dutra e fechar a rodovia,  

o que foi feito por volta das 
20h. As pistas foram toma-
das por manifestantes que 
sentaram no asfalto e im-
pediram o tráfego de veícu-
los. No facebook, algumas 
horas antes, 13 mil pesso-
as já haviam confirmado 
presença na manifestação.  
O protesto em Taubaté foi 
absolutamente pacífico, 
sem depredação de patri-
mônio público e sem vio-
lência. Outra manifestação 
está marcada para o dia 30 
próximo.Mais fotos na Pá-
gina 3 e no Facebook do 
Diário de Taubaté, que fez 
cobertura da manifestação 
em tempo real, via internet.

Mais de 10 mil 
 fazem manifestação 

em Taubaté

Em menos de seis meses 
de governo a prefeitura 
anunciou recentemente, 
durante audiência pública 
do setor da Saúde, avanços 
significativos com relação 
ao atendimento médico na 
cidade. Atualmente, dos 
30 Postos de Saúde da ci-
dade, 28 contam com a 
presença rotineira de um 
médico. De acordo com 
a Secretária, Ana Emília 
Gaspar, a definição do pre-
feito Maurício (PT), em 
oferecer um salário melhor 
aos profissionais, foi fun-
damental para melhorar 
a situação nos bairros da 
cidade. “Quando assumi a 
secretaria, eram 10 postos 
de saúde de Ubatuba sem 
médico. Diante dessa situ-
ação, falei com o prefeito 
que precisaríamos subir a 
oferta para contratarmos 
médicos e ele prontamente 
apoiou a ideia. Hoje, antes 
de completar um semestre 

de governo, quase todos os 
postos têm um médico da 
saúde de família”, ressal-
tou Ana Emília, ressaltan-
do que um trabalho de seis 
meses conseguiu reduzir 
um grave problema que se 
arrastava por anos na cida-
de. Além dos médicos nos 
Postos de Saúde, a prefei-
tura apresentou ainda ou-
tros avanços importantes 
na área durante o período. 
Ainda com relação ao efe-
tivo de profissionais, a se-
cretária ressalta o aumento 
no número de médicos es-
pecialistas. De acordo com 
Ana Emília, em 6 meses 
de gestão, a cidade ganhou 
profissionais na área de 
Otorrino, Psiquiatria In-
fantil e Cardiologia. “Fo-
ram seis meses de muito 
trabalho, mas que agora já 
conseguimos ver resulta-
dos significativos. Aumen-
tar o número de médicos, 
transportar os pacientes 

de oncologia e hemodi-
álise em carros adequa-
dos, realizar 700 exames 
de mamografia e ter sido 
exemplo de combate à 
dengue em todo o Vale 
do Paraíba, são apenas os 
primeiros grandes frutos 
deste trabalho realizado 
por nós da Saúde e ampla-
mente apoiado pelo prefei-
to”, destaca a secretária de 
Saúde, Ana Emília Gaspar.  
Contratação; A prefeitu-
ra ressalta ainda que con-
tinua em busca de mais 
dois médicos para zerar o 
déficit de profissionais em 
toda a cidade. A Secreta-
ria de Saúde de Ubatuba 
está contratando médicos 
para atuarem no atendi-
mento PSF do município. 
O valor do salário é de R$ 
10 mil/mês e a carga horá-
ria é de 40 horas/semana.  
O telefone para contato dos 
interessados: 3834 2325/ 
9193 7058.

Ubatuba:Em seis meses, prefeitura  
contrata 10 médicos para “Postinhos” e 

aumenta número de especialistas
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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

Leia e Anuncie

A Gazeta dos Municípios 
12 3672 2257

www.agazetadosmunicipios.com.br

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.

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 JOR-
DÃO GANHA SITE 

EM PROJETO  
“DESCUBRA AS  

MARAVILHAS DO 
BRASIL”

Com o objetivo de apre-
sentar o sistema “Via Fácil 
Bombeiros e Sistema In-
tegrado de Licenciamen-
to”, a ACIT – Associação 
Comercial e Industrial 
de Taubaté, em parceria 
com o Corpo de Bombei-
ros da cidade, realiza, no 
dia 28 de junho, sexta-
feira, às 9h, uma palestra 
de orientação sobre esse 
novo mecanismo online.  
O sistema é uma ferra-
menta que facilita a regu-
larização do alvará de fun-
cionamento, uma vez que 
todo o processo é realiza-
do por meio da internet. O 

protocolo de procedimen-
tos de análises e vistorias 
será realizado apenas por 
meio do “Via Fácil”, a 
partir do dia 2 de junho. 
 O palestrante será o 1° 
Tenente da Polícia Militar, 
Lucas Alexandre Gonçal-
ves. “Apresentaremos um 
sistema informatizado cria-
do para aperfeiçoar a ges-
tão e melhorar a qualidade 
do serviço de segurança 
contra incêndio”, informa.  
Os temas apresentados 
serão: acesso ao sistema, 
regularizações das edifi-
cações em geral, análise 
e vistorias, acompanha-

mentos dos processos.  
A palestra é aberta ao públi-
co, pois o sistema pode ser 
realizado em residências, 
escritórios e estabeleci-
mentos comerciais que são 
englobados pelo projeto. 
 A palestra acontecerá no 
auditório da ACIT, que 
fica na Praça Monsenhor 
Silva Barros, 57, centro. 
Mais informações e as ins-
crições podem ser realiza-
das pelos telefones: (12) 
2125-8210 ou 2125-8208.  
A palestra acontecerá no 
auditório da ACIT, locali-
zado na Praça Monsenhor 
Silva Barros, 57, centro.

ACIT realiza palestra 
em parceria com Corpo 

de Bombeiros

Manifestações em várias 
cidades Região Metropo-
litana do Paraíba no início 
da noite desta quinta-fei-
ra (20) revelaram que a 
região abraçou de vez o 
clima que envolve todo o 
país, em protestos contra a 
corrupção. Em cada cida-
de, o povo protestou con-
tra a classe política local! 
Em Pindamonhangaba, 
primeira cidade da região 
a se mobilizar, os manifes-
tantes se reuniram na Praça 
Monsenhor Marcondes, de 
onde seguiram para o Paço 
Municipal. A palavra de 
ordem contra a classe po-
lítica foi o conteúdo das 
faixas e cartazes. Na volta, 
todos seguiram rumo ao 

terminal urbano de ônibus, 
na área central. Também 
em Taubaté, a população 
saiu às ruas nesta quinta, 
com concentração na Pra-
ça Santa Terezinha, que 
depois tomou o rumo do 
centro velho. A manifes-
tação foi pacífica e a Po-
lícia Militar se organizou 
em um acompanhamento 
a certa distância. “Nós es-
tamos aqui para garantir a 
segurança de todos, e per-
mitir que todos façam sua 
manifestação com toda 
segurança. Vamos repre-
ender o vandalismo se for 
necessário!’’ disse o Major 
PM Sodário, em nome do 
policiamento do 5º BPM. 
A onda de manifes-

tações segue em va-
rias cidades da região.  
Em São José dos Campos, 
de acordo com informa-
ções da PM, cerca de 30 
mil pessoas ocuparam as 
ruas em uma mobilização 
jamais vista no município. 
A concentração ocorreu na 
Praça Afonso Pena, depois 
todos saíram tomando os 
espaços das ruas São José, 
Rubião Junior e seguiram 
em direção à Via Dutra.  
Durante quese todo o iní-
cio da noite, a Rodovia 
Presidente Dutra esteve 
paralisada desde a altura 
do Km 159, perto do CTA, 
com cerca de 10 km de 
multidão que ocupa os dois 
sentidos da rodovia.

Multidão paralisa  
principais cidades da 
RM Vale; Dutra parada 

em SJC

A Prefeitura de São José 
dos Campos anunciou nes-
ta quinta-feira (20) a redu-
ção da tarifa do transpor-
te coletivo para R$3 nos 
dias de semana e R$2,50 
nos domingos. O decre-
to para a redução já foi 
assinado e a medida en-
tra em vigor no dia (24). 
 O anúncio foi feito pelo 
prefeito em exercício e 
pelo Secretário de trans-
portes, após reunião téc-
nica sobre o impacto da 
medida e também após en-
contro com representantes 
do Movimento pelo Pas-

se Livre na manhã do dia 
(20). A decisão reconhece 
a legitimidade das reivin-
dicações, porém a medi-
da vai impactar no cro-
nograma das medidas de 
investimento anunciadas 
durante a revisão tarifária. 
“Estamos conscientes que 
a decisão vai implicar em 
ajustes e, inevitavelmente, 
causará impactos no equilí-
brio econômico do sistema.  
Faremos o possível para 
pensar com a sociedade 
formas de não prejudicar 
as melhorias”, afirmou o 
secretario de transportes. 

Segundo a pasta, haverá 
a partir de agora um es-
tudo técnico para criar al-
ternativas que viabilizem 
os projetos de melhorias. 
A prefeitura reforçou que 
a cidade de São José dos 
Campos é uma das poucas 
que não possuem subsídio. 
 “Campinas, Sorocaba, 
Guarulhos e outras ci-
dades do mesmo porte 
possuem tarifas seme-
lhantes a nossa cidade e, 
ainda, possuem subsídio.  
A sociedade precisa fazer 
este debate”, afirmou o se-
cretario de transportes.

Prefeitura de São 
José reduz tarifa de 

ônibus para R$ 3


