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O Governo Municipal, por 
meio da secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com Defi-
ciência e do Idoso, realiza 
entre os dias 30 de setem-
bro e 6 de outubro a 2ª Se-
mana de Valorização do 
Idoso. Durante a semana, 
estão programadas diver-
sas atividades – palestras, 
prática de esportes, pas-
seata, exposição de artes, 
espetáculo de dança, elei-
ção da Miss e Mister Me-
lhor Idade, entre outros. 
Os interessados podem se 
inscrever a partir do dia 23 
de setembro, na secreta-
ria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so, Avenida Rio de Janeiro, 
860, Indaiá ou pelo telefo-
ne 3897-7023 ou no 0800-
7747055, entre 8h e 17h. 
Programação. Dia 30/9 
- segunda. Oficina: “Com 
maior Cuidado: Prevenção 
de riscos domésticos para 
os idosos (Fundação Ma-
pfre). 8h30 – Destinado a 
profissionais do município 
(50 vagas). 14h – Destina-
do à população idosa (50 
vagas).Local: Secretaria 
de Educação - Auditório 
Monteiro Lobato – Ave-
nida Rio de Janeiro, 860 
– Indaiá Dia 1º/10 (Dia 
Internacional do Idoso) - 

terça. 8h – Passeata: Res-
peite nossos direitos: 10 
anos do Estatuto do Idoso. 
Participação da fanfarra da 
Emef Prof. Alaor Xavier 
Junqueira. Saída: Avenida 
da Praia, em frente a Uni-
med. Chegada: Coreto da 
Praça Cândido Motta. 14h 
– Abertura da Exposição 
“Criatividade não tem Ida-
de” (Associação dos Apo-
sentados e Pensionistas 
de Caraguatatuba/Ennio 
Ângelo Bertoncini). Local 
– Museu de Arte e Cultu-
ra Caiçara – Praça Cândi-
do Motta. 18h – Abertura 
Solene – Espetáculo “Do 
Chão à Memória”, com o 
grupo Espaço Expressão 
Cia. de Dança – Lança-
mento da Campanha “Vo-
vôVoluntário” – Roda de 
Conversa: “O Outono da 
Vida” – com a irmã Ma-
ria de Lourdes (religiosa, 
educadora, enfermeira 
especializada). Local: Te-
atro Mario Covas. Dia 2 - 
quarta. 9h – Apresentação 
do Coral Estrela do Mar, 
Grupo de Tai Chi Chuan e 
Dança Sênior (projetos do 
Centro de Convivência da 
Terceira Idade Estrela do 
Mar (CCTI) e do centro 
de Referência da Melhor 
Idade (Cremi). Local – 

Coreto da Praça Cândido 
Motta. 14h30 – Oficina de 
Educação Somática para 
Idosos - Inscrições ante-
cipadas – 25 vagas. Local 
– Teatro Mario Covas. Dia 
3 - quinta. 9h – Exposição 
de trabalhos Artesanais 
(Pró+Mais Vida, CCTI, 
Cremi, Lar São Francisco 
de Assis). 10h – Oficina de 
Dobradura (Inscrições no 
local). Local – Coreto da 
Praça Cândido Motta. Dia 
4 – sexta. 18h – Concurso 
Miss e Mister Melhor Ida-
de de Caraguatatuba 2013 
– Show com a Banda Trio 
Los Angeles. Local – Cen-
tro de Referência da Me-
lhor Idade (Cremi) – Jar-
dim Jaqueira (Inscrições 
e convites antecipados). 
Dia 5 - sábado. 8h – Ma-
nhã Saudável – Atividades 
– Pilates, Stand Up, Vôlei, 
Frescobol e Canoagem. 
Local: Praia Acessível  - 
Avenida da Praia. Dia 6 
– domingo. 11h – Visita à 
Praça Sensorial “Mitsuo 
Kashiura” – Cidade Jar-
dim. 12h – Apresentação 
do grupo Pagode Muvuca. 
13h – Almoço de Confra-
ternização (Convites ante-
cipados) – Local – Centro 
de Convivência Estrela 
do Mar – Cidade Jardim

 Caraguátatuba 
Semana de Valorização 
do Idoso começa dia 30

25 de setembro é o Dia Na-
cional do Trânsito. Fique 
alerta e evite acidentes. 
A desatenção ao volante 
é uma das principais con-
sequências de uma noite 
mal dormida. De acordo 
com dados da Associação 
Brasileira do Sono (ABS), 
o sono é responsável por 
20% dos acidentes e 30% 
das mortes no Brasil. Além 
disso, os números da Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF) também mostram 
que 28% dos desastres são 
causados pelo fato de dor-
mir mal, o que acaba ge-
rando sonolência ao dirigir.  
A Consultora do Sono da 
Duoflex, Renata Fede-
righi, alerta que é indis-
pensável que o indivíduo 
esteja com o sono em dia 
antes de pegar a estrada. 
“Uma boa noite de sono 
é de extrema importância 
para qualquer pessoa, prin-
cipalmente para quem via-
ja ou dirige por um longo 
período. A falta de sono 
provoca diversas conse-
quências, como redução 
da capacidade de racio-
cínio, falta de atenção, 
perda dos reflexos, falhas 
de memória, sonolência, 
dentre outras”, afirma.  
Na luta contra o sono no 

trânsito, é comum que 
muitas pessoas tomem 
café, energéticos, ou mo-
lhem o rosto durante o tra-
jeto. No entanto, esses são 
métodos paliativos. “Não 
são medidas 100% efica-
zes. Quando o condutor 
sentir que o sono chegou, 
a melhor opção é parar o 
carro e tirar algumas horas 
de sono”, complementa. 
A consultora ainda des-
taca a importância de um 
descanso de, em média, 
sete a oito horas por dia, 
para que os prejuízos da 
privação do sono não sur-
jam em longo prazo. “O 
sono também deve ser re-
novador, para isso a pos-
tura correta é fundamen-
tal durante toda a noite”, 
ressalta Renata.  Um sono 
de qualidade implica em 
medidas simples, que po-
dem evitar os imprevistos 
nas estradas. Confira ago-
ra as dicas da consultora:
·         Evite dirigir entre 
meia-noite e 8 horas da 
manhã ou logo após o al-
moço. Nesses horários, 
normalmente, a temperatu-
ra do corpo cai e o indiví-
duo sente mais sonolência;
·         Procure dormir de 
sete a oito horas por dia. 
Apesar de esse tempo va-

riar de pessoa para pes-
soa, é importante sentir o 
corpo descansado e com 
uma boa disposição an-
tes de assumir o volante; 
·         A postura correta 
ao dormir é imprescindível 
para um sono revigorante. 
A posição de lado é a mais 
indicada pelos especialis-
tas. Utilize um travesseiro 
para apoio da cabeça, em 
altura que se encaixe per-
feitamente entre ela e o 
colchão, formando um ân-
gulo de 90 graus no pesco-
ço. Os joelhos devem estar 
semiflexionados com um 
travesseiro ou um Rolinho, 
por exemplo, entre eles;
·         Realize atividades 
físicas, sobretudo, cami-
nhadas, que ajudam a dei-
xar o corpo mais disposto 
antes de assumir o volan-
te. Já no trânsito parado, 
aproveite para fazer alguns 
exercícios de ginástica la-
boral para melhorar a oxi-
genação e as articulações;
·         Café e cigarro 
podem despertar tem-
porariamente, mas não 
evitam a sonolência;
·         Mantenha horá-
rios fixos para dormir e 
acordar. Isso colabora 
para que seu relógio bio-
lógico não seja afetado.

Não Durma Ao Volante: 
Dicas Essenciais  

Colaboram Para Um 
Bom Descanso
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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.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Atibaia, Bertioga, Campos 
do Jordão, Ibirá, Ilhabe-
la, Itu e Santos participa-
ram da feira, que reuniu 
92 mil pessoas. Estâncias 
discutiram estratégias de 
divulgação dos destinos 
e roteiros . Buenos Aires, 
Argentina – A Aprecesp 
(Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo) 
/ Turismo Paulista partici-
pou da 18ª edição da Feira 
Internacional de Turismo 
da América Latina, reali-
zada entre os dias 14 e 17 
de setembro, em Buenos 
Aires, Argentina. Somen-
te no último fim de sema-
na do evento, ao menos 
92 mil pessoas visitaram 
a feira, e mais 31 mil nos 
dias exclusivamente volta-
dos para o trade turístico, 
segundo a organização. 
A cada ano, a FIT, como 
é mais conhecida, vem se 
posicionando como a feira 
internacional de turismo 
mais importante da Améri-
ca Latina. A Aprecesp/Tu-
rismo Paulista participou 

com um estande de 24m² 
e uma comitiva compos-
ta por secretários, direto-
res e gestores de turismo 
das estâncias de Atibaia, 
Bertioga, Campos do Jor-
dão, Ibirá, Ilhabela, Itu e 
Santos. Durante a FIT, o 
grupo participou de uma 
reunião com a embaixada 
brasileira na Argentina, na 
qual estiveram presentes o 
chefe do setor de turismo, 
Victor Martins, sua assis-
tente Maria Sol Sanches 
Coria, a diretora da Em-
bratur (Instituto Brasileiro 
de Turismo) para a  Amé-
rica o Sul, Leila Houlsba-
ch; e a gerente de mercado 
das Américas, Fátima  de 
Paula Pinto. “Essa reunião 
foi importante para apre-
sentarmos nossos objeti-
vos aqui na Argentina na 
embaixada. Eles se pron-
tificaram a intermediar e 
apoiar todas as ações que 
desenvolvermos e aten-
taram para a necessidade 
de focarmos em roteiros 
pontuais para divulgação e 
promoção”, disse o presi-

dente da Aprecesp, Anto-
nio Luiz Colucci, que tam-
bém é prefeito de Ilhabela, 
no litoral norte paulista, 
cidade que também par-
ticipou da feira. Divulga-
ção. Na pauta também foi 
discutida as estratégias de 
divulgação dos destinos e 
roteiros estruturados para 
os operadores. “Aprovei-
tamos para expor nossa 
parceria de sucesso com 
operadoras de turismo 
para a criação de pacotes 
inserindo as estâncias pau-
listas como destinos turís-
ticos”, completou Colucci.  
A ideia de se criar road 
shows para divulgação 
das estâncias teve aceita-
ção positiva. A Embratur 
e a embaixada se colo-
caram à disposição para 
a implantação do proje-
to, levando-se em conta 
a constatação de que não 
há divulgação de destinos 
brasileiros para a Copa. 
“O que existe é muito 
pouco e não muito dife-
rente do usual”, observou 
o presidente da Aprecesp.

Turismo Paulista  
mostrou belezas das 
estâncias turísticas 

para o Mercosul
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A primavera terá início no 
próximo domingo, 23 de 
setembro, e se a estação 
traz mais cor e robustez à 
vegetação pode também 
ser ocasião para transtor-
no com árvores plantadas 
irregularmente. Por esse 
motivo, a EDP Bandeiran-
te, distribuidora de energia 
elétrica do Grupo EDP, 
alerta sobre os cuidados 
que devem ser tomados no 
momento do plantio e com 
a manutenção de podas 
regulares da vegetação.
O contato de árvores com 
a rede elétrica está entre 
as maiores causas de inter-
rupção no fornecimento de 
energia elétrica. Entre as 
principais orientações à po-
pulação está a de não plan-
tar árvores de grande porte 
(espécies altas), como eu-
caliptos, palmeiras, ipês 
e similares, próximas ou 
embaixo da rede elétri-
ca. Para manter um pai-
sagismo adequado e sem 
riscos de interferência no 
fornecimento da energia, 
a dica é sempre optar por 
árvores de pequeno porte.
O alerta vale também para 
as folhagens que podem 
ocultar a fiação. Elas são 
fator de risco, pois au-
mentam a probabilidade 
de contatos acidentais na 
rede, por exemplo, por 
crianças que brincam pró-
ximas da vegetação. Ain-
da, em zonas rurais, há 
risco de incêndios com 
o tombamento de árvo-
res sobre redes elétricas, 
ocasionado por reflores-
tamentos imprudentes. 
Além disso, o contato de 
galhos de árvores com a 
rede elétrica tem poten-
cial para causar rompi-
mento de fios, provocar 
acidentes com passantes 
e danificar equipamen-
tos que dependem da ele-
tricidade para funcionar. 
Vale lembrar que antes de 
qualquer plantio de árvores 
em área urbana, a prefeitu-
ra do município deve ser 
acionada para a liberação 
ambiental. Além disso, em 

caso de necessidade, o tra-
balho de poda de vegeta-
ção em vias públicas deve 
ser solicitado pelo muní-
cipe ao órgão municipal.
Em relação à vegetação 
próxima a rede elétrica, 
a manutenção é realizada 
pela EDP Bandeirante que 
realiza ações de poda pre-
ventiva seguindo os crité-
rios do Guia de Arboriza-
ção Viária e Áreas Verdes, 
publicado pela EDP em 
2011. O material oferece 
as bases técnicas vigen-
tes para a excelência na 
prestação de serviços rela-
cionados à arborização ur-
bana, abordando o uso da 
árvore e seu correto mane-
jo técnico, tanto no siste-
ma viário como nas áreas 
verdes públicas - AVPS. 
Este manual está dispo-
nível para a população 
no site da Distribuidora. 
Para orientação, escla-
recimento de dúvidas e 
denúncia de possíveis ris-
cos com a rede elétrica, 
o cidadão pode entrar em 
contato com a EDP Ban-
deirante por meio dos ca-
nais de atendimento como 
a Agência Virtual, www.
edpbandeirante.com.br, a 
Central de Atendimento, 
no 0800 721 0123, e por 
meio das agências pre-
senciais de atendimento. 
Sobre a EDP Bandeirante 
– Distribuidora de energia 
elétrica do Grupo EDP, 
que fornece energia para 
uma base de clientes de 
1,64 milhão, o que corres-
ponde a uma população 
de cerca de 4,5 milhões 
de habitantes de 28 muni-
cípios do Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Nor-
te do estado de São Paulo.  
Sobre a EDP Energias do 
Brasil – EDP Energias do 
Brasil, que adota a mar-
ca EDP, é a holding que 
consolida ativos de ener-
gia elétrica nas áreas de 
geração, comercialização 
e distribuição (EDP Ban-
deirante e EDP Escelsa). 
É controlada pela EDP 
Energias de Portugal.

Com a chegada da 
primavera, a EDP 
Bandeirante alerta 
para cuidados no 
plantio de árvores

Evento de gestão empresa-
rial voltado a empresários 
formalizados será realiza-
do no dia 26 de setembro 
no Asilo Roberto Ugolini. 
 O Sebrae-SP e a Asso-
ciação Comercial, Indus-
trial e Agropecuária de 
Santa Branca promovem 
no dia 26 de setembro, às 
18h30, a palestra gratuita 
“Controle Seu Estoque e 
Não Perca Dinheiro”, no 
Asilo Roberto Ugolini.
O encontro visa sensibi-
lizar o empresário para a 
importância da adminis-

tração de estoque como 
fator de lucro e orientá-lo 
para o uso de ferramentas e 
práticas que levam à otimi-
zação do manuseio e arma-
zenamento de materiais.
Serão analisados tópicos 
como o impacto dos es-
toques nas finanças da 
empresa; critérios para 
determinação das quan-
tidades a estocar; cui-
dados no manuseio e 
armazenagem de itens;  
controle de estoque; 
prevenção contra pro-
dutos obsoletos; pro-

cedimentos para guar-
dar e retirada de itens. 
 Palestra “Contro-
le Seu Estoque e 
Não Perca Dinheiro”
Data: 26 de setembro
Horário: 18h30 às 20h30
Local: Asilo Roberto Ugo-
lini (Rua João Pessoa, 446, 
Centro - Santa Branca)
Evento gratuito, com 
vagas limitadas. Inscri-
ções para as atividades e 
mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3972-0436 ou e-mail 
aciasb2010@hotmail.com

Sebrae-SP e Associação  
Comercial promovem  

palestra  sobre controle de 
estoque em Santa Branca
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Novo programa da Secre-
taria da Educação aconte-
ce até o final do ano letivo 
e todos os meses estudan-
tes serão indicados para 
rever o conteúdo escolar.  
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
começou a abrir as esco-
las aos sábados para ofe-
recer um novo programa 
de revisão do conteúdo 
pedagógico de todas as 
disciplinas. Para o mês de 
setembro, foram indicados 
146 mil alunos entre o 5º 
ano do Ensino Fundamen-
tal e a 3ª série do Ensino 
Médio que podem parti-
cipar do projeto “Reforço 
aos Sábados”.  A indica-
ção foi feita com base na 
Avaliação da Aprendiza-
gem em Processo e outros 
mecanismos pedagógicos, 
como o conselho de classe. 
Até o final do ano, todas as 
escolas foram orientadas a 
fazer a indicação dos alu-
nos e elaborar o cronogra-
ma de aulas aos sábados 
no início de cada mês. 
Além de recuperar even-
tuais defasagens de apren-
dizado, o projeto “Refor-
ço aos Sábados” também 
é aberto aos jovens com 
bom desempenho que po-
derão reforçar o conteúdo. 
Em ambos os casos, a par-
ticipação se dá por adesão 
com autorização dos pais.  
“O objetivo do Reforço aos 
Sábados é ampliar ainda 
mais as oportunidades de 
aprendizagem e aproveitar 
um momento diferencia-
do, fora da rotina escolar. 
Esta iniciativa está alinha-
da aos outros programas 
de reforço e recuperação 
contínuos da Secretaria, 
que respeita os ritmos dos 
alunos e as características 
de cada comunidade esco-
lar”, afirma o secretário da 

Educação do Estado, pro-
fessor Herman Voorwald. 
O novo modelo de Refor-
ço será oferecido de acor-
do com cada escola, até 
o fim do semestre letivo. 
Cada unidade de ensino 
ficará responsável por or-
ganizar as classes de acor-
do com a demanda e ne-
cessidade dos alunos. Os 
professores que participa-
rem vão receber adicional 
pelas horas trabalhadas.  
As escolas ficam respon-
sáveis também por definir 
os horários das turmas, 
que podem ocorrer em 
um ou mais sábados por 
mês. Acompanhamento 
Permanente. Atualmen-
te, cerca de 135 mil estu-
dantes da rede estadual de 
ensino passam por algu-
ma forma de recuperação.  
Na modalidade “Inten-
siva”, são atendidos 
22,2 mil alunos que fre-
quentam classes regula-
res com estratégias pe-
dagógicas específicas 
para suas necessidades.  
Na modalidade “Contí-
nua”, 28 mil professores
-auxiliares dão suporte aos 
professores titulares na 
recuperação imediata de 
conteúdo para cerca de 115 
mil estudantes do Ensi-
no Fundamental e Médio.  
Nas férias escolares de 
julho, cerca de 70 mil es-
tudantes passaram por um 
reforço inédito e tiveram a 
oportunidade de revisarem 
o conteúdo nas últimas 
semanas de recesso esco-
lar. Levantamento da Se-
cretaria aponta que a ade-
são foi de cerca de 90%.  
Os dados mostram tam-
bém que 37% dos alunos 
eram do 9º ano e outros 
36% do 6º ano. Os demais, 
15% e 12%, da 3ª série e do 
5º ano, respectivamente.

Educação  
indica 146 mil  
alunos para  
‘Reforço aos  

Sábados’ no mês 
de setembro
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O evento, coordenado 
pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), está em 
sua oitava edição e tem se 
mostrado um sucesso. Em 
2012, na Capital, o índice 
de acordos para audiên-
cias pré-processuais nas 
áreas cível e de família foi 
de 82% – das 946 sessões 
realizadas, 781 tiveram 
acordos, que movimen-
taram juntos mais de R$ 
3 milhões. A Semana da 
Conciliação deste ano, na 
cidade de São Paulo, acon-
tecerá no Parque da Água 
Branca, onde será instala-
da uma tenda com dezenas 

de salas de audiências para 
atender pessoas físicas 
e jurídicas interessadas 
em finalizar suas pendên-
cias de forma amigável.
A Presidência do Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
convida os magistrados 
a concentrarem, no perí-
odo do evento, o maior 
número de audiências em 
processos nos quais exista 
possibilidade de concilia-
ção. Todas as audiências 
realizadas, inclusive no 
sábado, serão computa-
das na estatística nacio-
nal, para a aferição dos 
resultados do movimento.

A Semana  
Nacional da 
Conciliação 
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Há muitas pessoas que 
reclamam quando não 
conseguem médicos, no 
entanto, após marcarem a 
consulta acabam faltando. 
Este tipo de atitude pre-
judica não apenas quem 
faltou, mas também a po-
pulação de forma geral. 
Ter comprometimento e 
atitude cidadã é o papel de 
cada indivíduo. A saúde é 
um direito de todos e dever 
do Estado, como consta 
em Lei, mas é necessário 
que isso seja respeitado. 
Faltar em consultas mé-
dicas é algo recorrente 
em Pindamonhangaba e a 
Secretaria de Saúde espe-
ra que a população com-
preenda a necessidade de 
comunicar a falta quando 

o paciente tiver algum im-
previsto. De acordo com 
a Secretaria de Saúde, o 
índice de faltas em con-
sultas médicas chega até 
a 70% em algumas espe-
cialidades, isto não ocor-
re apenas em consultas, 
mas também em exames 
e outros procedimentos.  
Os agendamentos ocor-
rem diariamente e são re-
alizados de acordo com 
as agendas dos médicos. 
Devido uma solicitação da 
população, os agendamen-
tos passaram a ser para 90 
dias, por exemplo, ante-
riormente era para 30 dias 
e neste prazo o paciente 
era atendido, agora o pa-
ciente pode receber o aten-
dimento em até 90 dias. 

No caso de oftalmologia, 
existia uma demanda repri-
mida desde o ano de 2010. 
Para que os munícipes fos-
sem atendidos, a Prefeitura 
realizou vários mutirões e, 
no momento, estão sendo 
chamados os pacientes do 
segundo semestre de 2012 
e as urgências de 2013. Em 
caso de falta, as pessoas 
também são prejudica-
das, porque para fazer um 
novo agendamento estas 
entrarão na fila de espera, 
caso a agenda do médico 
já esteja preenchida. A dica 
para não esquecer a data da 
consulta é informar os fa-
miliares que passará pelo 
médico e, além disso, es-
crever em um papel e dei-
xá-lo em local bem visível.

Pinda: Falta em  
consultas médicas  

prejudica a população

A equipe que prepara a 10ª 
edição do Festival da Pri-
mavera, que será realizado 
na cidade entre os dias 3 e 
6 de outubro, já definiu a 
programação para o even-
to. Promovido pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Turismo em parce-
ria com o Núcleo Turís-
tico do Ribeirão Grande, 
o festival reunirá restau-
rantes desta região, que 
estarão preparando pratos 
especiais. A programação 
será diversificada, com 
atrações musicais e apre-
sentações teatrais, dentre 
outros. O festival também 
contará com opções espor-

tivas e ecológicas. Neste 
ano, uma das principais 
atrações do evento será o 
show do cantor Kiko Zam-
bianchi, que encerrará o 
festival no domingo, dia 
6. Utilizando como base 
gastronômica a mandioca, 
serão desenvolvidos diver-
sos pratos especialmente 
para a ocasião. Uma novi-
dade para esta edição serão 
os bolinhos feitos com a 
mandioca, contendo di-
versos recheios caracteri-
zando e identificando cada 
restaurante participante 
do evento. Serão ofereci-
dos bolinhos com recheio 
de truta, jaca, bacalhau, 
linguiça, tender, queijo, 

carne moída e carne seca.  
O Departamento de Turis-
mo da Prefeitura participa 
todos os anos do Festival 
da Primavera, com um 
estande de informações 
turísticas, tenda, painéis, 
exposição de fotos e distri-
buição de material gráfico 
sobre o turismo na cidade 
e no Circuito Mantiqueira.  
Nesta edição, o De-
partamento de Meio 
Ambiente fará o plan-
tio de mudas na região.  
Além disto, o evento con-
tará com a participação do 
Departamento de Agricul-
tura/Senar, Projeto Cerâmi-
ca, Artesãos do Circuito da 
Mantiqueira – Acip, Apae 
e também do Mãos Ami-
gas, projeto de artesanato 
do bairro Ribeirão Grande.  
A 10ª edição do Festival 
da Primavera acontece 
na estrada municipal Je-
sus Antônio de Miran-
da, altura do quilômetro 
17, no Ribeirão Grande.

Pinda: 10ª edição do 
Festival da Primavera 
divulga programação

O Sesc Taubaté reali-
za as inscrições para a 
Copa Sesc do Comér-
cio e Serviços entre os 
dias 24 de setembro e 9 
de outubro. O evento,  
que acontece nos meses 
de outubro e novembro, 
reúne funcionários de em-
presas do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
para participação em di-

versas modalidades, bus-
cando valorizar a prática 
de esporte e o associati-
vismo como forma de la-
zer e promoção de saúde.  
As inscrições podem ser 
feitas de terça a sexta, 
das 9h30 às 21h e aos sá-
bados e domingos, das 
09h30 às 17h30, somente 
por trabalhadores no co-
mércio de bens, serviços 

e turismo matriculado no 
Sesc, acima de 18 anos. 
A Copa Sesc do Comér-
cio e Serviços contem-
plará as modalidades de 
Tênis, Futebol Socie-
ty Masculino, Voleibol 
quarteto Misto, Futsal e 
Tênis de Mesa.  Infor-
mações: (12) 3634.4014 
ou pelo e-mail zeno@
t auba te . sescsp .o rg .b r

Sesc Taubaté abre  
inscrições para Copa Sesc 

do Comércio e Serviços

Interessados em inscre-
ver seus filmes – sejam 
produções independentes 
ou profissionais, curtas 
ou longas-metragens para 
a IV Mostra Animal tem 
até o dia 30 de setembro 
para entrega dos filmes. 
Para realizar a inscrição, 
que é gratuita, é neces-
sário entrar no site www.
mostraanimal.com.br e 
clicar no link “Inscrições”.  
Os filmes precisam estar 
de acordo com a temática 
do evento, que é a defe-
sa e respeito aos animais 
em suas mais amplas for-
mas. A 4º edição da Mos-
tra Animal - Mostra In-

ternacional de Cinema 
Pelos Animais acontece 
nos dias 30 de novembro 
e 1º de dezembro, na Ci-
nemateca, em Curitiba.  
A Mostra tem o objetivo de 
promover um debate entre 
a relação entre humanos e 
animais, ajudando a cons-
cientizar em relação à ne-
cessidade de uma nova for-
ma de nos relacionarmos 
com as outras espécies 
que habitam nosso planeta.  
A Mostra Animal teve 
sua primeira edição em 
2009. Em 2012 foram 
exibidas 19 produções na-
cionais e internacionais.  
O evento é organizado 

pela SVB – Sociedade 
Vegetariana Brasileira em 
parceria com a Fundação 
Cultural de Curitiba e Pre-
feitura da Cidade e apoio 
de empresas importantes 
como ANDA – Agência 
de Notícias de Direitos 
Animais, CNA - Curitiba/
Boa Vista, ViSta-se e Se-
mente de Girassol – Pro-
dutos Veganos. Serviço:
Inscrições de filmes para 
a IV Mostra Animal – 
Mostra Internacional de 
Cinema Pelos Animais.
Data: até 30 de setembro
Mais informações: www.
mos t raan ima l . com.b r
Inscrição gratuita

Últimos dias para  
inscrição de filmes para 

a IV Mostra Animal


