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Sangue Bom 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 empreendedores 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 cida-
de 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.

 45ª Festa da Cerejeira e Flor
em Campos do Jordão

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-

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.

Tremembé vai
receber convênios de 

escola da Moda, escola 
da beleza, padaria arte-

sanal entre outros

Parcerias possibilitarão a 
implantação de projetos 
de Qualificação Profis-
sional e ações voltadas 
para crianças e idosos.  
A primeira-dama e 
presidente do Fun-
do Social de Solida-
riedade de Tremembé,  
Andrea Vaqueli, se en-
controu com a também 
primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social 

de Solidariedade do Es-
tado de São Paulo (FUS-
SESP), Lu Alckmin, na 
última quarta-feira (17),  
no Palácio dos Bandeiran-
tes, e firmou Convênios 
para implantação de Es-
cola de Moda, Escola de 
Beleza, Polo Regional da 
Escola de Beleza,  Pada-
ria Artesanal e Geração de 
Renda para o município de 
Tremembé. “Os projetos 

de qualificação profissio-
nal resgatam a autoestima 
das pessoas ao proporcio-
nar novas oportunidades 
de emprego e de renda”,  
destacou Lu Alckmin. 
"Estamos felizes com a 
adesão destes Convênios, 
é um passo muito gran-
de que o município está 
dando em relação a qua-
lificação profissional" fi-
nalizou Andrea Vaqueli.

Basílica do Senhor 
Bom Jesus será

reaberta ao público

Dia 27 de julho será um dia 
histórico para a cidade de 
Tremembé. As 19 horas, 
a Basílica do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé terá as 
suas portas reabertas após 
quase cinco anos de inter-
dição. O Projeto Restau – 
parceria entre a igreja e a 
Universidade de Taubaté 
com o apoio do Ministé-
rio da Cultura – chega ao 
final de sua primeira etapa. 
O Projeto Restau é uma 
iniciativa que tem como 
objetivo a restauração do 
conjunto eclesiástico da 
Basílica do Senhor Bom 
Jesus, por meio de um 
convênio com a Unitau. 
Com o apoio do Ministé-
rio da Cultura e com a Lei 
Federal de Incentivo Fis-
cal – Lei Rouanet , o Pro-
jeto Restau está orçado em 
torno de dois milhões de 
reais. O Instituto de Pes-
quisa Tecnológico do Es-

tado de São Paulo (IPT), 
fez em 2010, uma inspe-
ção técnica na Basílica, 
constatando que o telhado 
da igreja estava compro-
metido – o que por sua 
vez, ameaçou toda a estru-
tura da construção. Além 
disso, vários elementos 
da cobertura do local não 
atendiam aos requisitos de 
segurança exigidos por lei. 
A primeira etapa do Proje-
to Restau foi então orçada 
em quase 300 mil reais. A 
iniciativa recebeu o apoio 
de empresas da região e 
de pessoas – fiéis, devo-
tos e católicos. A primeira 
fase, além de recuperar a 
estrutura do telhado, en-
volve a retirada das telhas 
para lavagem. O processo 
é delicado. Exigiu a ins-
talação de uma estrutura 
para garantir a preserva-
ção do forro. Ao retira-se 
as telhas, aproveitam-se os 

vãos abertos para mapea-
mento das madeiras, onde 
são descobertos os pontos 
críticos de deterioração, 
para que futuramente pos-
sam ser instaladas estru-
turas auxiliares de apoio. 
O telhado também pas-
sou por uma descupiniza-
ção (retirada de cupins).
A Basílica e Santuário 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, data de 1672. 
A igreja foi construída 
com predominantes pa-
redes de taipa de pilão. É 
um patrimônio histórico 
cultural importantíssi-
mo no Vale do Paraíba. 
A reabertura da Basílica 
acontece com uma missa 
solene presidida pelo Bis-
po da Diocese de Taubaté, 
Dom Carmo João Rhoden. 
O evento ainda marca o 
Jubileu dos 350 anos da 
presença da imagem do 
Bom Jesus no município.

Taubaté promove 1ª 
Festa Julina Solidária 
na Avenida do Povo

Nos dias 26, 27 e 28 de 
julho acontece na Avenida 
do Povo a 1ª Festa Julina 
Solidária, que conta com a 
participação de 17 entida-
des sociais do município. 
Na sexta-feira, dia 27, a 
festa tem início às 19h, e 
vai até às 23h. Já no sába-
do e no domingo, será das 

16h às 23h. Na programa-
ção, consta apresentação 
de quadrilhas e shows de 
música sertaneja. As en-
tidades estarão com suas 
barracas instaladas na 
avenida, e o público po-
derá saborear comidas 
típicas, doces caseiros, 
quentão e vinho quente. 

O evento é uma realiza-
ção do Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté 
(Fussta), da Prefeitura de 
Taubaté, Fussta e Rotary 
Clube Taubaté, e tem a 
finalidade de  arrecadar 
recursos às entidades que 
realizam projetos assisten-
ciais junto à comunidade.

Veja resultados do
Futebol Amador da 1ª 

Divisão, de Pinda
Pela 2ª rodada do Cam-
peonato Amador de Pin-
damonhangaba, realizada 
neste domingo (22), seis 
jogos movimentaram os 
torcedores. No Estádio 
Raul Corrêa de Macedo 
(Macedão), no bairro Ipê 
I, a equipe do Jardim Cris-
tina fez sua estreia fora de 
casa, enfrentando o Tipês 
em uma partida movi-
mentada que não saiu do 
empate sem gols.  No Es-
tádio Vito Ardito Lerário, 
bairro do Bosque, a equipe 
mandante, o EC Ipê II foi 

derrotado pelo Cantarei-
ra FC, do bairro Feital. A 
equipe da região leste ven-
ceu pelo placar de 3 a 1. 
Jogando no bairro Vila 
Verde, no Estádio José 
Ramiro dos Santos (Ra-
mirão), o Areião recebeu o 
Araretama e o jogo acabou 
empatado em 1 a 1. A al-
vinegro ainda não venceu 
no Amador. No Estádio 
Luiz Ferreira Gonçalves  
(Jardim Regina), fazen-
do a sua estreia no Ama-
dor da 1ª Divisão depois 
de ficar ausente por 10 

anos, o Corinthians FC 
não foi feliz e acabou der-
rotado. A equipe da casa, 
A Mil Por Hora derrotou 
os alvinegros por 3 a 1. 
Enquanto isso, no Estádio 
Tio Nê (Feital), o Bandei-
rante FC recebeu a visita 
do EC Andrade e venceu 
pelo placar de 3 a 1. Com-
pletando a rodada, o 100 
Nome FC enfrentou o Real 
Esperança e saiu vencedor 
pela contagem mínima. 
O jogo foi realiza-
do no Estádio Antô-
nio Pereira, no Goiabal.
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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.

Unitau abre inscrições para 
vagasremanescentes e

libera cota do FIES
Alunos que querem finan-
ciar os estudos por meio 
do programa podem se 
cadastrar no site do FIES. 
A Unitau abriu ontem, dia 
22, o prazo de matrículas 
para vagas remanescentes 
do Vestibular. Também 
foi aberto o período de 
inscrições para uma nova 
cota do Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do 
Ensino Superior (FIES).  
As vagas remanescentes 
são destinadas a alunos 
que já prestaram o Vestibu-
lar da Unitau, que querem 
realizar a transferência de 
outra Instituição para a 
Universidade de Taubaté 
ou que realizaram o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). As infor-
mações sobre os cursos 
com vagas disponíveis, os 
documentos necessários 
para cada caso e outros 
dados estão disponíveis no 
site da Unitau ou no 0800 
557255. Os estudantes po-
dem realizar a matrícula 
até o dia 26 de julho, das 
8h às 12h e das 14h às 18h, 
na Coordenadoria de Con-
trole Acadêmico, locali-
zada na Avenida Nove de 
Julho, 245, Centro. FIES 
- Uma nova cota do FIES 
foi liberada pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) 
para estudantes da Unitau. 
Os interessados podem 
se inscrever, por meio do 
portal do programa (http://
sisfiesportal.mec.gov.br/). 
Podem pleitear o bene-

fício tanto os alunos que 
já cursam uma graduação 
na Universidade quanto 
aqueles que ingressarão 
no curso no segundo se-
mestre. Após efetuar o ca-
dastro, o aluno deve pro-
videnciar os documentos 
exigidos pelo MEC (a lis-
ta também está no site do 
programa) e levá-los à Pró
-reitoria Estudantil (PRE),  
localizada na Avenida 
Nove de Julho, nº 183, 
Centro. A PRE funciona 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 12h e das 
14h às 18h. Mais infor-
mações podem ser obti-
das no (12) 3625-4180. 
O FIES permite que o es-
tudante financie até 100% 
do valor do curso, com 
baixa taxa de juros (3,4% 
ao ano). O aluno só co-
meça a pagar a gradua-
ção após um ano e meio 
de formado. Para solicitar 
o benefício, o estudante 
precisa atender a algumas 
exigências, entre elas estar 
regularmente matriculado, 
não ter renda mensal bruta 
superior a 20 salários mí-
nimos e apresentar um fia-
dor que não seja o cônjuge. 
Devido às exi-
gências do MEC,  
até o momento, os cursos 
de Direito, de Psicologia, 
de Gestão de Recursos 
Humanos e de Análise e 
Desenvolvimento de Sis-
temas não oferecem o fi-
nanciamento. Já as gradu-
ações de Licenciatura e de 

Medicina têm um incenti-
vo extra, pois quem traba-
lha na rede pública recebe 
em troca a quitação da dí-
vida. Os futuros médicos 
obtêm o abatimento ao in-
tegrarem a equipe do pro-
grama saúde da família, 
e os formados em Licen-
ciatura precisam praticar 
atividades na rede pública. 
Os estudantes que con-
cluíram o Ensino Mé-
dio, a partir de 2010,  
devem ter realizado o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) para con-
correr ao benefício. No ato 
da inscrição, o próprio sis-
tema do MEC expõe para 
o aluno qual é o percentu-
al máximo que ele poderá 
parcelar do curso. SERVI-
ÇO: Matrículas para vagas 
remanescentes Período: de 
22 a 26 de julho, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h; 
Local: Coordenadoria de 
Controle Acadêmico, lo-
calizada na Avenida Nove 
de Julho, 245, Centro; In-
formações: no site da Uni-
tau ou no 0800 557255.  
Inscrições para nova cota 
do FIES Período: até o es-
gotamento da nova cota; 
Como fazer: é necessário 
cadastrar-se no site do FIES  
(http://sisfiesportal.mec.
gov.br/) e levar os docu-
mentos exigidos à Pró-rei-
toria Estudantil, localizada 
na Avenida Nove de Julho, 
nº 183, Centro; Informa-
ções: no site do FIES ou no  
(12) 3625-4180.

Paratleta José Maurício 
é um dos destaques da 

equipe Esporte para Todos
Com 31 anos, José Mau-
rício Melo dos Santos 
tem o sorriso estampa-
do no rosto e motivação 
é o que não falta para 
ele brilhar nas piscinas e 
nas pistas de atletismo.
Antes de iniciar a vida no 
esporte, precisou superar 
um grande obstáculo na 
vida. Há seis anos, quan-
do morava em São Paulo, 
estava a caminho do servi-
ço onde trabalhava como 
ajudante de acabamento. 
Após pegar o trem lota-
do, a porta abriu de forma 
inesperada e ele caiu do 
vagão de passageiros so-
bre os trilhos. O acidente 
resultou na amputação da 
perna esquerda. A tragé-
dia não foi o fim da linha 
para José Maurício, pelo 
contrário, marcou o início 
de uma nova vida. “Após 
o acidente, o que ajudou 
a me reerguer foi o apoio 
da família e o contato com 
o esporte”, explicou. A 
adaptação só foi possível 
ao lado do pai e irmãs que 
moram no Vale do Paraíba. 

Desde então, José Maurí-
cio se tornou atleta e espe-
cialista na natação. A gran-
de braçada veio quando se 
juntou a equipe Esporte 
para Todos de Taubaté. 
“Além de ser bom, é um 
projeto que eu acredito. 
Temos piscina coberta e 
aquecida, além de pro-
fessores e fisioterapeutas 
competentes”, ressaltou o 
nadador.Colecionador de 
medalhas, o competidor 
garantiu mais duas este 
mês nos Jogos Regionais 
de Caraguatatuba após 
vencer no nado costas e 
peito. A palavra limitação 
não faz parte do dicioná-
rio do atleta. Ele também 
compete no arremesso de 
peso e disco, além de com-
por o time de basquete so-
bre rodas. Apesar da rotina 
puxada, já que se desloca 
todos os dias de Pindamo-
nhangaba para Taubaté, 
Maurício não está de olho 
apenas nas competições 
nacionais. Ele também tem 
fôlego para chegar aos Jo-
gos Paralímpicos. “Além 

de participar dos Jogos 
Abertos do Interior, quero 
melhorar meu índice para 
o Circuito Loterias Cai-
xas e também estou foca-
do nos treinamentos para 
chegar um dia nas Para-
limpíadas”, completou. O 
competidor ainda incenti-
va as pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência. 
“O esporte e os estudos 
são as melhoras saídas 
para quem tem deficiên-
cia. Conversar com a fa-
mília e com as pessoas que 
também passaram por este 
problema, ajudam. Desa-
nimar, nunca”, disse o me-
dalhista, que em outubro 
disputará os Jogos Aberto 
do Interior em Bauru-SP. 
O Projeto Esporte para To-
dos tem o apoio da Top 10 
Assessoria em Comunica-
ção Esportiva, Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté, Via Vale Garden 
Shopping, Colégio Jardim 
das Nações, New Kaw 
Biquinis, Poli Pet, Facul-
dade Dehoniana e Insti-
tuto Gotas de Cidadania.

Sebrae promove palestra 
sobre higiene e

manipulação de alimentos 
em Pindamonhangaba

A atividade vai apresen-
tar técnicas para garantir 
a segurança dos alimentos 
levados a mesa de restau-
rantes, lanchonetes, ba-
res, pousadas e hotéis. O 
Sebrae-SP vai realizar na 
próxima terça-feira (23) 
em Pindamonhangaba 
uma palestra sobre "Hi-
giene e Manipulação de 
Alimentos em Estabeleci-
mentos de Alimentação". 
A atividade é gratuita e é 
voltada para empresários 
e profissionais do segmen-
to de alimentação fora do 
lar, como Hotéis, pousa-
das, restaurantes, bares e 
lanchonetes. O objetivo é 
orientar sobre as corretas 
práticas de manipulação 
dos produtos, evitando os 

riscos de contaminação 
dos clientes, por meio de 
agentes biológicos, quími-
cos ou físicos. "O cuida-
do com a higiene dos ali-
mentos é uma maneira de 
garantir uma boa imagem 
ao empreendimento, resul-
tando no aumento da cre-
dibilidade e lucrativida-
de do negócio", explicou 
Tamares Gomes Ferreira, 
consultora do Sebrae-SP. 
A Palestra tem o apoio da 
prefeitura do município e 
será ministrada pelas con-
sultoras Natalia Solano e 
Tamares Gomes Ferreira, 
especialistas em alimenta-
ção fora do lar do Escritó-
rio Regional do Sebrae-SP, 
de Guaratinguetá. Após 
a apresentação também 

haverá consultorias indi-
viduais aos empresários 
interessados. A Palestra 
"Práticas de Higiene e Ma-
nipulação de Alimentos 
em Estabelecimentos de 
Alimentação" acontecerá 
a partir das 16h, na prefei-
tura municipal, localizada 
na avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, nº1400, 
centro, próximo a rodoviá-
ria. Programação: Palestra: 
“Práticas de Higiene e Ma-
nipulação de Alimentos”. 
Data: 23/07 – 16h às 18h. 
Local: Prefeitura de Pin-
damonhangaba (Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
nº1400 - Centro). Inscri-
ções e mais informações 
pelos telefones: (12) 3132-
6777 ou 0800 570 0800.

Lavrinhas e São Ben-
to do Sapucaí ganham 
nesta terça Estação de 
Tratamento de Esgoto

Nesta terça-feira (23) 
dois municípios da Re-
gião Metropolitana do 
Vale do Paraíba serão 
beneficiados com inves-
timentos em saneamento 
básico. Nesta terça-feira,  
Lavrinhas rece do Gover-
no do estado a Estação 
de Tratamento de Esgo-
tos da Capela do Jacu, 
em Lavrinhas. O investi-
mento de R$ 2,6 milhões 
executado pela Sabesp 
beneficiará a população 

do Distrito Capela do 
Jacu, que é de 1.750 ha-
bitantes. Além desta obra,  
a Sabesp já está em fase 
de licitação para mais duas 
estações de tratamento no 
município, uma na Sede 
e outra no Distrito de Pi-
nheiros. A obra está or-
çada em R$12,3 milhões 
com previsão de inicio 
em outubro. Estação de 
Tratamento de Esgoto em 
São Bento do Sapucaí. 
O governo de São Pau-

lo inaugura dia 23 de 
julho, as obras de am-
pliação do tratamento de 
esgoto do município de 
São Bento do Sapucaí. 
O investimento de R$ 8,9 
milhões executado pela 
Sabesp beneficiará a popu-
lação de 11.642 habitantes 
e elevará o tratamento de 
esgoto coletado na cidade 
de 12% para 100%, além 
de contribuir com a des-
poluição no rio Mandú, 
em Pouso Alegre (MG).

Remédios são 16% 
mais baratos na

internet do que em
farmácias físicas

Diferença de preços co-
loca produtos de Saúde e 
Beleza como a 3ª catego-
ria mais importante para 
o e-commerce brasilei-
ro. Pesquisa de preços do 
Cliquefarma mostra que 
comprar remédios pela 
internet é 16% mais bara-
to do que em farmácias. 
A comparação foi feita 
para uma amostra de dez 
medicamentos, e calculou 
diferenças de valor entre 
o varejo físico e virtual da 
mesma rede. A análise foi 
realizada em quatro ban-
deiras de farmácias (Dro-
garia São Paulo, Droga 
Raia, Drogasil e Onofre) e 
comparou os preços publi-
cados na internet e o de lo-
jas na cidade de São Paulo, 
no dia 15 de Julho. Nas lo-
jas físicas, os preços com e 
sem carteirinha de descon-

to foram respectivamente 
16% e 45% mais caros que 
na loja virtual da mesma 
cadeia. As variações regis-
tradas não levam em conta 
diferenças de preços entre 
redes concorrentes. Quan-
do comparado o preço com 
carteirinha de desconto, 
oito medicamentos tinham 
preço médio inferior na 
internet, um tinha preço 
igual e outro preço supe-
rior. Sem desconto, todos 
os preços de loja eram su-
periores ao canal on-line. 
A pesquisa completa está 
publicada no Blog da Cli-
quefarma. “Comprar na 
farmácia equivale a pagar 
uma taxa de urgência para 
usufruir de um produto. 
Se o consumidor planejar 
a compra de medicamen-
tos, obterá uma economia 
significativa” afirmam 

Ângelo Alves e Cézar Ma-
chado. do Cliquefarma. 
Compras na internet são 
isentas de taxa de entre-
ga para valores entre R$ 
20 e R$ 100, conforme a 
loja. As vantagens de com-
prar pela internet já foram 
percebidas pelo consu-
midor. Segundo a e-Bit, a 
categoria Saúde, Beleza e 
Medicamentos é a 3ª mais 
importante para o e-com-
merce brasileiro com 12% 
do total de pedidos, atrás 
apenas de Eletrodomésti-
cos e Moda. O site Clique-
farma (www.cliquefarma.
com.br) pesquisa gratuita-
mente preços de medica-
mentos de 40 farmácias e 
registra cerca de 3 milhões 
de pageviews por mês de 
internautas que desejam 
economizar na compra de 
remédios pela internet.

Papa faz aumentar em 
30% o número de crian-

ças registras com o 
nome Francisco

A vinda do Papa Francisco 
ao Brasil já está causando 
um novo fenômeno  nos re-
gistros de recém-nascidos. 
Com base nos dados dos 
Cartórios de Registro Ci-
vil, a Fundação Seade 
(Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados ) constatou 

que houve um significa-
tivo aumento no número 
de crianças registradas 
com o nome de Francisco. 
Após a nomeação do Papa, 
que aconteceu no dia 13 
de março último, foram 
registrados 30% de no-
vos Franciscos brasileiros. 

De 1º de janeiro a 12 
de março foram regis-
trados 248 Francisqui-
nhos, informa o Seade. 
Já entre 13 de março e 
31 de maio deste ano,  
320 meninos recebe-
ram esse nome, no Es-
tado de São Paulo.

Papa Francisco chega ao 
Brasil

O papa Francisco acaba de 
chegar na Base Aérea do 
Galeão, para sua primeira 
visita ao Brasil. Ele parti-
cipará, a partir de amanhã, 
da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ). Francis-
co foi recebido pela pre-
sidenta Dilma Rousseff e 
o vice-presidente, Michel 

Temer. Também forma-
ram a comitiva de recep-
ção ao papa oito ministros 
de Estado, o governador 
do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, e o prefeito do 
Rio, Eduardo Paes. A de-
sembarcar, Francisco bei-
jou duas crianças na testa 
que lhe recepcionaram 

com flores. Acompanha-
do da presidenta, o papa 
cumprimentou todas as 
autoridades presidentes, 
inclusive do Clero. Em se-
guida, Dilma e Francisco 
conversaram descontrai-
damente e cumprimentou 
pessoas que o aguardavam 
na Base Aérea do Galeão.

Tempo muda em todo 
Vale do Paraíba a partir 

desta Quarta-feira e
deverá ser chuvosa

O tempo muda nesta terça-
feira (23) em toda a região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e 
Serra da Mantiqueira. Se-
gundo dados do Cptec/Inpe 
o aumento da temperatura 

e da nebulosidade deve 
causar chuva com trovoa-
das em algumas localida-
des, ainda no final da tarde 
desta segunda-feira. Com 
a chegada de uma massa 
polar amanhã, a tempera-

tura cai em toda a região. 
O dia será nublado e chu-
voso a partir da terça-feira 
(23), podendo se estender 
até a quinta. A temperatu-
ra máxima estará baixa e 
haverá frio no fim da tarde.


