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        23º Ano
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de

Tremembé
        24º Ano

Secretaria de educaçã
de Tremembé convida 

para o III EREP

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.” 

Campanha Bombeiro
Sangue Bom

acontecerá em Ubatuba

Teve início no dia 02 de 
julho, a campanha “Bom-
beiro Sangue Bom”, cujo 
objetivo é incentivar a 
população a doar san-
gue e ajudar a abaste-
cer os hemocentros do 
Estado de São Paulo.  
A iniciativa faz parte da 
comemoração do Dia do 
Bombeiro Brasileiro, que 
é comemorado nesta data. 
E como parte da campanha 
estadual realizada anual-
mente em várias cidades 
do Estado de São Paulo, 
a Base de Bombeiros de 
Ubatuba estará realizando 
no próximo dia 25 (quin-
ta-feira), das 10h00 às 

12h00, a sua Campanha 
de Doação de Sangue. 
Segundo o comandante 
do Corpo de Bombeiros 
de Ubatuba, subtenente  
“Nestor Gama Pinto”, que 
após o sucesso da campa-
nha em Ubatuba em 2012ª 
meta é que mais pessoas 
que adquirirem a senha-
consigam estas aptas para 
doar.  “Doar sangue, além 
de ser um ato de amor ao 
próximo, também é um 
dever de cidadão. Nós, 
bombeiros conhecemos de 
perto o desespero de uma 
família com um paciente 
necessitando de sangue 
para sobreviver. Lembra-

mos, que esse problema 
poderia um dia estar acon-
tecendo conosco”, dis-
se o comandante Gama.  
Os bombeiros irão reali-
zar o evento em sua Base 
e organizarão a ação com 
muita dedicação.  Com-
pareça e contribua com 
esta importante campa-
nha que é a “Bombei-
ro Sangue Bom” e seja 
você também um “San-
gue Bom”. Participe Doe 
e ajude vidas... Dia 25/07 
à partir das 10hs Local : 
R: Antônio Carlos Ribeiro, 
175 (Perto do Aeroporto)  -  
Centro  Ubatuba - SP 
- (12) 3836 - 2250.

Sebrae Móvel sobe a 
serra e visita empreen-
dedores de Redenção e 

Natividade da Serra 
Unidade oferecerá atendi-
mento gratuito para em-
preendedores e pessoas 
interessadas em abrir o 
próprio negócio. O Se-
brae Móvel estará a partir 
desta segunda-feira, nas 
cidades de Redenção da 
Serra e Natividade da Ser-
ra, realizando atendimento 
gratuito para empresários 
e pessoas interessadas em 
abrirem o próprio negócio. 
A ação é uma iniciativa do 
Sebrae-SP, com o apoio 
das prefeituras municipais, 
com o objetivo de estimu-
lar empreendedorismo. 
Nos dias 22 e 23 de julho, 
o veículo ficará em Reden-
ção, instalado na Praça 13 
de Maio, no centro, das 
9h às 17h. Na quarta feira 
(24), a unidade segue para 

Natividade da Serra, onde 
ficará estacionada na Pra-
ça 13 de Agosto, no cen-
tro, até quinta-feira. Nos 
locais analistas do Sebra-
e-SP farão atendimentos 
individuais gratuitos so-
bre temas relacionados à 
gestão de negócios, como 
administração, planeja-
mento, controle financeiro 
e marketing. No Sebrae 
Móvel, os interessados 
também terão informações 
sobre os produtos e servi-
ços oferecidos pela entida-
de, além de ficar a par da 
programação de palestras, 
workshops e consultorias 
do Escritório Regional do 
Sebrae em Guaratingue-
tá. Somente neste ano o 
Sebrae Móvel já atendeu 
empreendedores de 16 ci-

dades da região.  Sebrae 
Móvel em Redenção da 
Serra: Data: 22 e 23 de 
julho - Horário: das 9h às 
17h - Local: Praça 13 de 
Maio, centro / Sebrae Mó-
vel em Natividade da Ser-
ra: Data: 24 e 25 de julho 
- Horário: das 9h às 17h - 
Local: Praça 13 de agosto, 
centro - Mais informações 
podem ser obtidas pel tele-
fone 0800 570 0800. Con-
tato para a imprensa: Má-
quina Public Relations a 
serviço do Sebrae-SP Wil-
son Silvaston - Assessor de 
Imprensa: (12) 9104-4539 
/ (12) 3311-1908. Curta a 
página do Sebrae-SP no 
Facebook e Siga o Sebrae
-SP no Twitter ou o atendi-
mento ao cliente: 0800 570 
0800 (ligação gratuita).

Banda Nenhum de Nós, 
encerra o projeto Ouvi 

no Vinil no Sesc
O Sesc Taubaté apresenta, 
no dia 25 de julho, quinta, 
às 21h, show com a banda 
Nenhum de Nós, encerran-
do o projeto Ouvi no Vinil 
deste ano. Nenhum de Nós 
é uma banda de rock, fun-
dada em 1986 no estado 
do Rio Grande do Sul. Em 
1988, a música de trabalho 
do primeiro disco, Camila, 
torna-se um hit nacional, 
chegando ao 3º lugar na 
parada brasileira. O suces-
so promoveu shows no Rio 
de Janeiro e em São Paulo 
e o lançamento do 2º ál-
bum. Cardume, produzido 
por Reinaldo Barriga, foi 
lançado em março de 1989 
e vendeu 210 mil cópias, 

garantindo à banda seu 
primeiro disco de ouro. O 
grupo apresenta trilhas do 
álbum “Contos de Água 
e Fogo” (2011), com re-
gravações como “Outono 
Outubro”, “Exatamente 
Igual”, “Água e Fogo”, 
“Primavera no Coração”, 
“Pequena”, “Início Fim” 
e “Tu Vício”, trazendo 
também roupagens acús-
ticas para alguns suces-
sos como “Julho de 83”, 
“Vou Deixar Que Você 
Se Vá” e “Paz e Amor”. 
A apresentação integra a 
programação do projeto 
Ouvi no Vinil, realizado 
pelo Sesc Taubaté no mês 
de julho, empreendendo 

uma viagem para compor 
sentimento, memória, e 
conexão. Nostalgia, ri-
queza, saudade, fixação, 
afeto: o que foi a década 
de 1980? Nenhum de Nós 
Dia 25, às 21h.  Ingressos 
limitados à vendaR$ 3,00 
– Para trabalhador do co-
mércio de bens, serviços 
e turismo matriculado 
no Sesc e dependentes.
R$ 6,00 – Para usuário 
matriculado no Sesc e de-
pendentes, aposentado, 
pessoa com mais de 60 
anos, pessoa com defici-
ência, estudante e profes-
sor da rede pública com 
comprovante. R$ 12,00 – 
Para demais interessados.

Tremembé é a primeira 
cidade da RMVale a
receber iluminação 

sustentável

O município de Tremem-
bé foi contemplado para 
receber um projeto pilo-
to de iluminação publica 
sustentável com a implan-
tação de 42 postes na Av 
Luiz Gonzaga das Neves, 
estrada nova entre en-
tre Taubaté e Tremembé.  
As obras vem sendo re-
alizadas pela empresa 
Engeluz, que presta ser-
viços ao governo do Es-

tado. De acordo com o 
Junius Cesar respon-
sável pela instalação,  
esse sistema garan-
te uma economia 
de 100% de energia  
"Nós estamos instalando 
42 postes de braço du-
plo, com quatro Painéis 
solares fotovoltaicos e 
luminárias a LED'' ain-
da de acordo com Junius 
esse sistema pode captar 

energia elétrica por sema-
nas mesmo sem a presen-
ça direta do Sol.”, disse. 
O investimento total é de 
700 mil reais, previsto atra-
vés de um convênio entre 
o Governo e São Paulo por 
meio do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias (DADE) 
e o munícipio. A entrega 
da iluminação esta previs-
ta para o dia 26 de Julho.

A história da nossa gente 
em Pinda

A história de Pindamo-
nhangaba relatada pelas 
pessoas que a viveram. 
Esse é o projeto Memó-
ria Viva, que reúne 50 ví-
deos com entrevistas de 
pessoas que fizeram parte 
da história da cidade e a 
contam para as novas ge-
rações. As entrevistas têm, 
em média, 45 minutos de 
duração. Para ter acesso, 

basta ir ao museu, esco-
lher o vídeo preferido e 
assistir na hora. Entre os 
entrevistados, Dona Flo-
riza de Mello, que fala de 
suas lembranças da épo-
ca dos viscondes, quando 
ainda era uma garotinha; 
maestro Artur dos Santos, 
com suas histórias da Cor-
poração Musical Euterpe e 
das festas de Santa Cruz; 

prof. Alfredo de Andrade 
“Una”, relatando fatos do 
esporte na cidade; Antonio 
Pedro Giudice, falando 
a respeito do Campo de 
Concentração de Pinda; 
entre outros nomes. Vale a 
pena conferir! De segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina.

Comunicado da
Prefeitura de Taubaté 
Ligação para 192 pela 

Operadora Claro
Informamos que 
o telefone 192,  
utilizado para solicitar 
socorro ao Pronto So-

corro Municipal, não 
está recebendo liga-
ção da operadora Claro. 
A manutenção já foi solici-

tada, no entanto, alertamos 
que quem precisar usar o 
serviço deverá faze-lo de 
qualquer outra operadora.
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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 
diariamente.
Edições atuais e de arquivos estão sempre a 
disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão 
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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.

Dermatologia: Vale do 
Paraíba recebe o

Primeiro Simpósio
sobre Tricologia

Evento acontecerá em São 
José dos Campos e reunirá 
dermatologistas renoma-
das de todo o País com um 
convidado de Lisboa para 
debater sobre tratamen-
tos e transplante capilar. 
A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia/RESP 3º 
Distrito Vale do Paraíba 
realiza, no dia 10 de agos-
to, o primeiro Simpósio 
de Tricologia no Vale do 
Paraíba, que acontece-
rá na cidade de São José 
dos Campos, a partir das 
8h, no hotel Blue Tree.  
O evento tem o objetivo 
de reunir médicos e estu-
dantes ligados à área da 
dermatologia da Socieda-
de Brasileira de Derma-
tologia para debater sobre 
um assunto que atualmen-
te é muito estudado por 
especialistas: a Tricologia 
(Tratamentos de doenças 
dos cabelos e Transplante 

Capilar e de sobrancelha). 
O debate do Simpósio terá 
como base os assuntos e 
pesquisas apresentados 
no Ecos do Hair Research 
Congress – um dos maio-
res eventos sobre estudos 
dos cabelosdo mundo – 
que este ano aconteceu 
na cidade de Edimburgo,  
na Escócia. Os palestran-
tes do Simpósio são mé-
dicos renomados e reco-
nhecidos pela Sociedade 
Brasileira de Dermatolo-
gia, que tem como obje-
tivo trazer para a região 
esse tema que cada vez 
atrai mais interessados.
Uma das palestrantes do 
evento é a dermatologis-
ta e proprietária da clíni-
ca Citera de São José dos 
Campos e Presidente da 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia do Vale do 
Paraíba, Dirlene Roth. 
“Acho que esse Simpó-

sio será um grande evento 
para os profissionais e es-
tudantes. É uma área em 
constante evolução e nós 
profissionais precisamos 
estar sempre atualizados 
sobre os avanços e as no-
vas pesquisas em anda-
mento”, comenta. Sobre 
a Sociedade: Em 1979 
a SBD Resp 3º. Distrito 
foi criado por dermato-
logistas de São José dos 
Campos e outras cidades 
da Região do Vale do Pa-
raíba com objetivo de dar 
respaldo científico aos co-
legas da SBD da região. 
Inicialmente, de forma não 
oficial, as reuniões ocor-
riam mensalmente na casa 
do Médico, sede da APM 
São José dos Campos. Em 
1981, com apoio da SBD 
Resp foi oficializado o 3º. 
Distrito dermatológico do 
Vale do Paraíba, sediado 
em São José dos Campos.

Saúde: Sono o inimigo
da produtividade

Distúrbios do sono como 
ronco e apneia, podem 
prejudicar a carreira
Sonolência diurna, pregui-
ça, falta de disposição, fra-
queza do corpo, e dores de 
cabeça crônicas prejudi-
cam muitos profissionais. 
E todos esses sintomas 
podem ser provenientes 
de um mesmo proble-
ma: noites mal dormidas. 
"O sono sem qualidade 
ocasiona essa fraqueza e 
sonolência, e depois da 
origem a doenças crôni-
cas. A produtividade no 
trabalho cai e a chance de 
acidentes de trabalho au-
menta", diz Eduardo Rollo 
Duarte, Doutor em odon-
tologia do Sono. Ronco, 
apneia e bruxismo, por 
exemplo, são distúrbios 
comuns para muita gente, 
e são justamente eles que 
contribuem para um pés-
simo descanso. "Acredi-
te, tratar o ronco não é só 

satisfazer os caprichos da 
esposa ou namorada. Pode 
ser o primeiro passo para 
ser mais ativo e produti-
vo no trabalho, em busca 
de promoção e sucesso", 
garante Dr. Eduardo, que 
tem dado palestras em 
empresas para relacionar 
o sono com acidentes de 
trabalho e queda de pro-
dutividade. A palestra mi-
nistrada pelo Dr. Eduardo 
é preventiva, esclarecendo 
às empresas a importância 
da boa qualidade do sono e 
ensinando a identificar os 
problemas que podem ser 
causados pela falta dele. 
Muitas vezes a baixa pro-
dutividade e erros cotidia-
nos não são causados pela 
simples falta de atenção 
ou distração do funcioná-
rio, mas sim, resultados de 
noites conturbadas. Fun-
cionários de cargos admi-
nistrativos, gerência e di-
retoria, cuja produtividade 

está relacionada ao cansa-
ço e problemas cognitivos. 
Já operários da indústria 
ou construção civil têm o 
sono levando à produtivi-
dade manual e acidentes 
graves. “Muitas empresas 
já compreendem os desa-
fios de combater o trans-
torno do sono, nos mais 
variados ambientes, desde 
corporativo até industrial. 
Essa atitude contribui para 
o aumento da qualidade de 
vida e um local de trabalho 
mais seguro”, explica o Dr 
Eduardo. A palestra vai 
ensinar a identificar quem 
não dorme bem, o que é um 
sono prejudicado, e princi-
palmente quais suas con-
sequências em relação a 
acidentes. Com estes diag-
nósticos ficará mais fácil 
tratar os sintomas apresen-
tados pelos funcionários, 
melhorando assim a qua-
lidade de vida da empre-
sa e de seus funcionários.

Equipe de Triathlon do 
CAvEx participa da 3ª 
Etapa da Maratona Big 

Biker 2013
Ocorreu no último domin-
go, dia 14, a 3ª Etapa da 
Maratona XC Big Biker, 
realizada na cidade de São 
Luiz do Paraitinga. Nes-
ta etapa, além dos demais 
patrocinadores, a prova 
teve também o apoio da 
Academia Cunzolo Ac-
qua Fitness. A Equipe de 
Triathlon do CavEx este-
ve lá, representada pelo 1º 
Sgt Edson Luiz Bizzi, 3º 
Sgt Jonathan Helder de A. 
Santos e pelo 3º Sgt An-
derson Barros, este acom-
panhado de sua esposa 

Carmem Lúcia B. Barros, 
que também participou da 
competição. Com um cli-
ma agradável e uma bela 
vista durante o percurso, a 
prova consistia de 67 km 
(Categoria Sport) e a alti-
metria máxima de 989m, 
iniciando em São Luiz,  
passando pela cidade de 
Lagoinha e retornando 
novamente a São Luiz. 
Participaram nesta etapa, 
aproximadamente 1560 
atletas de várias regiões 
do pais. A equipe se pre-
para agora para a 4ª e úl-

tima etapa desta grande 
maratona, que ocorrerá 
na cidade de Santo An-
tônio do Pinhal, no dia  
1º de setembro. Esta eta-
pa necessita de alto grau 
de conhecimento técnico 
e endurance dos atletas, 
devido ao grande núme-
ro de subidas ingrimes e 
extensas, além do trecho 
de single track, conheci-
do como “ zigue-zague”. 
Agradecimentos a Poupex, 
Dog Tag Equipamentos 
Militares, Concept Bikes 
e Sport Fitness Academia.

Prefeito acompanha
conclusão das obras do 

CDHU e da nova creche do 
bairro Taquaral

O prefeito Maurício visitou 
nesta última quinta-feira a 
região do Taquaral para 
acompanhar a conclusão 
de duas importantes obras 
para a cidade: o conjunto 
de apartamentos do CDHU 
e a nova creche do bairro. 
Os vereadores Xibiu e 
Claudinei Xavier acom-
panharam o prefeito du-
rante a vistoria e res-
saltaram a importância 
das duas construções, 
que devem ficar pron-
tas até o final deste ano.
Além do acompanha-
mento da obra, Maurício 
também foi apurar, jun-
to aos moradores, onde 
poderiam ser investi-
dos cerca de R$ 200 mil,  
destinados pelo Governo 
do Estado para melhorias 
no entorno de conjunto 
habitacionais do CDHU. 
Segundo o prefeito, a 
Companhia Estadual já 
se comprometeu em ace-
lerar a análise e o trâmite 
dos pedidos que já foram 
oficiados pela prefeitura.
“Quando assumimos a 
prefeitura, tanto a obra dos 
prédios do CDHU, como 
a da nova creche do bair-
ro, estavam praticamente 
paralisadas. Neste pri-

meiro semestre, tivemos 
avanços significativos 
e é possível que ambos 
os projetos sejam entre-
gues até o final do ano.  
Para isso acontecer, foi 
necessário que a pre-
feitura se mobilizasse, 
cobrasse e regularizas-
se diversas situações. 
É um trabalho interno 
intenso, mas que já co-
meçamos a ver os re-
sultados na prática. 
Além disso, o CDHU,  
vendo a nova seriedade 
da prefeitura de Ubatuba, 
abriu possibilidade para 
que apresentássemos pro-
jetos para a melhoria do 
entrono do conjunto ha-
bitacional, com recursos 
estimados em R$ 200 mil 
por bairro”, anunciou o 
prefeito, ressaltando que 
o mesmo ocorrerá com 
o Parque dos Ministé-
rios e com a Vila Sumaré.
“Nós tivemos e ainda es-
tamos tendo muito traba-
lho para colocar a prefei-
tura e a cidade em ordem. 
E o fruto desse esforço 
do prefeito, dos secretá-
rios e dos vereadores vai 
aparecer para a popula-
ção cada vez mais. Meu 
compromisso foi olhar 

para os bairros e para o 
povo de Ubatuba e é isso 
que vou fazer ao longo 
dos 4 anos de mandato. 
O Taquaral está limpo, 
com as guias pintadas e 
este cuidado já é reconhe-
cido pelos moradores, que 
me disseram que faz mais 
de ano que este serviço 
não era feito por aqui”, 
concluiu o Maurício.
Prefeitura Presente che-
ga ao bairro Perequê-Açu
O programa Prefeitu-
ra Presente, que já pas-
sou por diversos bair-
ros de Ubatuba, chega 
agora no Perequê-Açu. 
Prefeitura Presente é uma 
ação conjunta que mobi-
liza diversas secretarias, 
resultando na execução de 
vários serviços e melhorias 
para população do bairro.
Nesta sexta-feira, uma reu-
nião será realizada às 19hs 
na Escola Marina Salete, e 
todos estão convidados a 
vir conversar com o Prefei-
to Mauricio e secretários,  
sobre os problemas exis-
tentes e as ações que serão 
realizadas no bairro. Parti-
cipe desta reunião e con-
tribua para que o bairro do 
Perequê-Açu fique cada 
vez melhor de se viver.

TREMEMBÉ VAI RECE-
BER CONVÊNIOS DE 
ESCOLA DA MODA, 

ESCOLA DA BELEZA, 
PADARIA ARTESANAL 

ENTRE OUTROS
Parcerias possibilitarão a 
implantação de projetos de 
Qualificação Profissional e 
ações voltadas para crian-
ças e idosos. A primeira-
dama e presidente do Fun-
do Social de Solidariedade 
de Tremembé, Andrea Va-
queli, se encontrou com 
a também primeira-dama 
e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo 
(FUSSESP), Lu Alckmin, 
na última quarta-feira 
(17), no Palácio dos Ban-
deirantes, e firmou Convê-
nios para implantação de 
Escola de Moda, Escola 

de Beleza, Polo Regio-
nal da Escola de Beleza,  
Horta Educativa, Padaria 
Artesanal, Praça de Exer-
cícios do Idoso e Geração 
de Renda para o muni-
cípio de Tremembé. “Os 
projetos de qualificação 
profissional resgatam a 
autoestima das pessoas ao 
proporcionar novas opor-
tunidades de emprego e 
de renda”, destacou Lu 
Alckmin. "Estamos felizes 
com a adesão destes Con-
vênios, é um passo muito 
grande que o município 
está dando em relação a 
qualificação profissional" 

finalizou Andrea Vaqueli. 
Além destas parcerias, 
foi assinado um convênio 
com o Instituto de Assis-
tência Médica ao Servidor 
Público Estadual (IAMS-
PE) para implantação do 
projeto Horta Educativa 
no Centro de Convivên-
cia Infantil (CCI) e dois 
Termos de Cooperação 
com a Secretaria Estadu-
al de Agricultura e Abas-
tecimento e a Secretaria 
Estadual da Fazenda para 
a realização do mes-
mo projeto nos Centros 
de Convivência Infantil 
(CCI) ligados aos órgãos.

Campos do Jordão é um 
dos quinze municípios 
paulistas considerados 
estâncias climáticas pelo 
estado, por cumprirem os 
pré-requisitos definidos 
por lei estadual. Tal nome-
ação garante a esses mu-
nicípios uma verba maior 
por parte do Estado para a 
promoção do turismo re-
gional. O município tam-
bém adquire o direito de 
agregar junto a seu nome 
o título de estância climá-

 45ª Festa da
Cerejeira e Flor

em Campos do Jordão

tica, termo pelo qual passa 
a ser designado tanto pelo 
expediente municipal ofi-
cial quanto pelas referên-
cias estaduais. É conheci-
da como a Suíça Brasileira 
principalmente pela sua 
arquitetura de influência 
europeia e pelo seu clima 
frio. Por isso, a cidade re-
cebe maior quantidade de 
turistas durante a estação 
do inverno, especialmente 
no mês de julho. A Festa 
da Cerejeira de Campos 

do Jordão acontece desde 
1968, sendo a mais antiga 
do Brasil. Ela é realizada 
sempre no último final de 
semana de julho e nos dois 
primeiros finais de semana 
de agosto, logo após o en-
cerramento do festival de 
inverno, totalizando seis 
dias de festividades, nas 
dependências do Sakura 
Home, na Vila Albertina. O 
espaço é parcialmente co-
berto, e conta com estacio-
namento anexo gratuito.


