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

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

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

SAIBA MAIS QUEM FOI 
MADRE CARMINHA DE 

TREMEMBÉ

Sobre Madre Carminha

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

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

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

Mais de 10 mil 
 fazem manifestação 

em Taubaté

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

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

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

Ubatuba: Em seis 
meses, prefeitura  

contrata 10 médicos 
para “Postinhos” e 
aumenta número de 

especialistas

O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Municí-
pio convida a população 
tremembeense para audi-
ência pública onde será 
apresentado o Balancete 
Financeiro sobre as des-
pesas e fonte de recur-

sos aplicados na Saúde, 
bem como sobre a oferta 
e produção de serviços na 
rede assistencial própria 
e contratada, referente ao 
1º Quadrimestre de 2013, 
que acontecerá na Câma-
ra Municipal da Estância 

Turística de Tremembé, no 
dia 26 de Junho de 2013, 
às 10h00, em cumprimen-
to à Lei Complementar nº 
141, de 13 de Janeiro de 
2012. Contamos com sua 
valiosa presença, agra-
demos antecipadamente. 

TREMEMBÉ CONVITE PARA 
APRESENTAÇÃO DO

BALANCETE  FINANCEIRO 
REFERENTE AO 1º 

QUADRIMESTRE DE 2013

Fatecs divulgam locais 
de exame do Vestibular

A lista que traz os locais de 
exame para os candidatos 
que se inscreveram no pro-
cesso seletivo das Faculda-
des de Tecnologia (Fatecs) 
do Estado de São Paulo 
para o segundo semestre de 
2013 já está no site www.
vestibularfatec.com.br.  
A prova do próximo do-
mingo, 30 de junho, co-
meça às 13 horas e terá 
cinco horas de duração. 
Os portões das escolas 
serão abertos às 12h15 
e fechados às 13 horas.  
Após esse horário não será 
permitida a entrada de 
nenhum candidato. Nes-
te processo seletivo, mais 
de 44 mil candidatos dis-
putarão as 12.555 vagas, 
distribuídas entre as 56 
Fatecs que oferecem 65 
cursos de graduação tecno-
lógica gratuitos. Exame: A 

prova será constituída por 
uma redação e 54 ques-
tões de múltipla escolha,  
cada uma com cinco al-
ternativas. Desse total, 40 
questões abordam o nú-
cleo comum do Ensino 
Médio – serão 5 perguntas 
de cada uma das 8 disci-
plinas:  biologia, física, 
geografia, história, inglês, 
matemática, química e 
português.  Outras 5 ques-
tões envolvem raciocínio 
lógico e as nove questões 
restantes abrangem con-
teúdo multidisciplinar.  
Quanto ao peso da prova, 
oito conjuntos de questões 
terão peso 1 e dois con-
juntos, peso 2,  conforme 
o eixo tecnológico a que 
pertence o curso escolhi-
do pelo candidato. Para 
fazer a prova, é preciso 
levar caneta esferográfi-

ca de tinta preta ou azul, 
lápis preto nº 2, borracha, 
e o original de um dos se-
guintes documentos: cé-
dula de identidade (RG);  
cédula de identidade de 
estrangeiros (RNE); car-
teira nacional de habili-
tação com foto, dentro da 
validade; documento expe-
dido por ordens ou conse-
lhos profissionais que, por 
lei federal, valem como 
documento de identidade 
(exemplo: OAB, Coren e 
Crea, entre outros); cartei-
ra de trabalho e previdên-
cia social (CTPS) ou pas-
saporte brasileiro, dentro 
do prazo de validade. O 
gabarito oficial da prova 
será divulgado no dia 30 de 
junho, a partir das 18h30, 
nos sites www.centropau-
lasouza.sp.gov.br e www.
vestibularfatec.com.br

Caraguátatuba
Receberá 8 mil atletas 

para os Jogos 
Regionais

Caraguá recebe entre os 
dias 3 e 13 de julho os 57º 
Jogos Regionais do Inte-
rior. Cerca de oito mil atle-
tas da 2ª Região Esportiva 
do Estado (Vale do Para-
íba, Litoral Norte, Serra 
da Mantiqueira e parte da 
grande São Paulo), que par-
ticipam do evento, ficarão 
hospedados em 30 escolas 
municipais e 10 estaduais. 
Por este motivo as férias 
escolares foram antecipa-
das. Os alunos entram em 
recesso na próxima sexta 
(28) e retornam às aulas em 
22 de julho. A medida não 

prejudica o cumprimento 
do ano letivo. Ao todo, 793 
equipes de 43 municípios 
disputam competições de 
atletismo, atletismo PCD, 
basquetebol, biribol, bo-
cha, capoeira, ciclismo, 
damas, futebol, futsal, gi-
nástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, judô, 
karatê, malha, natação, 
natação PCD, taekwondo, 
tênis, tênis de mesa, vôlei 
de praia, voleibol e xadrez, 
além das modalidades ex-
tras beach soccer e futevô-
lei. O Congresso Técnico 
define, por sorteio, as cha-

ves e os grupos das com-
petições na próxima terça 
(25), às 16h, no Teatro Ma-
rio Covas. A cerimônia de 
abertura será no dia 4 de 
julho, às 19h, no Centro 
Esportivo Municipal Ubal-
do Gonçalves (Cemug). 
Mais informações sobre a 
competição no site www.
jogosregionais.caragua-
tatuba.sp.gov.br. Os 57º 
Jogos Regionais são uma 
realização da Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventu-
de do Estado de São Paulo 
em parceria com o Gover-
no Municipal de Caraguá.

Festas juninas em Cunha 
prometem movimentar 
a cidade “Festá na Pra-
ça” terá quadrilhas de 
bonecos gigantes, comi-
das típicas e o já tradic 
ional bingo, além de ou-
tras atrações. A charmo-
sa cidade de Cunha, que 
tem a Serra do Mar co 
mo pano de fundo, deve fi-
car ainda mais agitada nos 
próximos dias. Isso porque 
no dia 22 de junho começa 
a “Festá na Praça” – anima-
da festa junina da cidade, 
que reúne moradores lo-
cais e dos arredores, além 
de muitos turistas. As co-
memorações acontecem na 
Praça da Igreja Matriz, no 
centro da cidade, nos dias 
22, 23, 29 e 30 de junho. 
Na programação, quadri-
lhas, apresentações artís-
ticas, bingo – organizado 
pelas escolas da cidade – e, 
claro, muitos quitutes típi-
cos das Festas de São João. 
Além das clássicas quadri-
lhas – que este ano serão 

protagonizadas por alunos 
de três escolas locais –, a 
Quadrilha de Bonecões 
do “Grupo de Assessoria 
de Mobilização de Talen-
tos” (GAMT), uma ONG 
de Caçapava, também é 
atração da festa e prome-
te divertir os visitantes.  
Com a ajuda de 12 bonecos 
gigantes, o grupo repro-
duz a coreografia de uma 
quadrilha junina tradicio-
nal, a partir de elementos 
do teatro, dança e música.  
O espetáculo existe desde 
2010 e foi idealizado para 
alertar o público sobre a 
importância de preservar a 
tradição cultural das qua-
drilhas durante os festejos 
típicos desta época. Para 
isso, os integrantes se uti-
lizam do humor e dão vida 
a personagens divertidas e 
cativantes, que cumprem 
com graciosidade a missão 
de transmitir a mensagem 
para a plateia. Além da qua-
drilha nada convencional, 
o GAMT também apresen-

ta a Dança do Coco, que 
recria o tradicional Coco 
de Roda – dança de origem 
popular, de letras simples,  
acompanhada por ins-
trumentos e executa-
da em pares, fileiras ou 
círculos durante festas 
populares nordestinas.  
A sonoridade singular do 
Coco de Roda é garantida 
pelos participantes, que 
batem pés e palmas para 
marcar o ritmo da música 
– e tornam quase impossí-
vel a tarefa de ficar para-
do. Cunha está localizada 
no Alto Vale do Paraíba, 
 a 225 quilôme-
tros de São Paulo.  
De clima temperado e 
seco, no inverno as tem-
peraturas podem chegar a 
valores negativos durante 
as madrugadas. Estância 
climática tradicional, tam-
bém é uma cidade com 
ampla infraestrutura turís-
tica, com dezenas de pou-
sadas e restaurantes para 
todos os gostos e bolsos.

Festas juninas em 
Cunha prometem

movimentar a cidade

Obras no Ouro Verde 
vão trazer mais 

educação e lazer para a 
população

Localizado na região cen-
tral de Pindamonhangaba, 
o Ouro Verde teve seu en-
contro com a administra-
ção municipal no Centro 
Educacional Municipal 
Benedito Clemente Ramos.
Os moradores estiveram 
presentes à reunião fa-
zendo seus questiona-
mentos principalmente 
em relação a trabalhos 
de limpeza no bairro, 
 sugerindo a criação de 
uma campanha edu-
cativa aos moradores.
Essa sugestão foi dada 
pela moradora e professo-
ra de inglês, Helena Anéas 
Rodrigues. A professora 
solicitou a realização de 

um trabalho de conscien-
tização junto à população. 
“Mesmo com o trabalho 
da administração munici-
pal, a população precisa 
ser parceria na manuten-
ção da limpeza na cidade”,  
afirmou Helena.
Para o autônomo Euclides 
Raimundo Moraes, a reu-
nião foi muito válida, pois 
para ele é uma oportuni-
dade da população fazer 
suas propostas e entender 
o trabalho da Prefeitura.
Já para a assistente so-
cial Suely Machado, 
 o maior questionamento 
foi quanto à capacitação 
contínua dos profissionais 
que atuam no PSF - Pro-

grama de Saúde da Famí-
lia. Suely ainda solicitou 
a construção de uma cal-
çada na rua João Goulart 
e a limpeza de bueiros.  
“Acredito que esse momen-
to de contato com a Prefei-
tura é muito importante, 
pois também podemos ex-
por nossas dúvidas e rece-
ber as soluções de forma 
mais rápida”, disse Suely.
A exemplo de outras reu-
niões, duas obras foram 
escolhidas pelos morado-
res do bairro Ouro Verde: 
a construção de uma cre-
che, após a desapropriação 
de um terreno existente no 
bairro; a cobertura da qua-
dra e a reforma da escola.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro 
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

Campos do Jordão (SP) – 
Parte das 67 estâncias tu-
rísticas do Estado de São 
Paulo poderá integrar os 
pacotes turísticos comer-
cializados pela TAM Via-
gens. A ideia da empresa é 
oferecer ao público, além 
do aéreo, o transfer para 
as principais estâncias, in-
cluindo hospedagem e até 
descontos nos comércios 
locais.  Para a viabilida-
de do projeto, a Aprecesp 
(Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo), 
juntamente com represen-
tantes da TAM Viagens, 
vem se reunindo com suas 
filiadas para apresentar 
a proposta, que já regis-
tra adesões. As cidades 
que integram o Circuito 
Mantiqueira, entre elas, 
as estâncias climáticas de 
Campos do Jordão, São 
Bento do Sapucaí e Santo 
Antônio do Pinhal, foram 
as primeiras a receber de-
talhes da proposta na se-
mana passada. Em Cam-
pos do Jordão e São Bento 
do Sapucaí, cerca de 40 
empresários participaram 
de duas reuniões para co-
nhecer o novo produto. 
Vantagens: Segundo o ge-
rente de produtos da TAM 
Viagens, André Mesquita, 
o turista que adquirir paco-
tes para visitar as estâncias 
terá como vantagens pre-
ços diferenciados no aé-
reo, rede hoteleira e até no 
comércio, onde o visitante 
poderá adquirir lembran-
cinhas, por exemplo, com 
descontos. “Dependendo 
dos atrativos que cada es-
tância possuir, podemos 
montar pacotes de oito, 
cinco ou três dias, sempre 
com promoções e vanta-
gens”, explica. Segundo o 
gerente, os turistas ainda 
terão a vantagem de ad-
quirir os pacotes e realizar 
o pagamento em 10 vezes 
sem juros. O transfer po-
derá ser feito por meio de 

locação de veículos (inclu-
so no pacote), deixando o 
turista à vontade com re-
lação a horários, sem a ne-
cessidade de ficar “preso” 
a um transfer coletivo. “O 
trade que participará do 
programa também ofere-
cerá preços convidativos, 
como por exemplo, uma 
fábrica de chocolates de 
Campos do Jordão, que 
poderá ofertar seus pro-
dutos com desconto para 
o turista que adquiriu o 
pacote. O mesmo pode 
acontecer com as opera-
doras de turismo, lojinhas 
de artesanato, restaurantes, 
etc”. Projeto semelhante 
foi desenvolvido no litoral 
norte do estado da Bahia e 
é mencionado pela TAM 
Viagens como um “case 
de sucesso” e que, sabendo 
implantá-lo por intermédio 
de parcerias com o trade, 
pode movimentar conside-
ravelmente a cadeia turísti-
ca local. Mesquita explica 
que os municípios daque-
la região baiana sofriam 
grande dificuldade com as 
vendas e para atrair turis-
tas. Por meio de parceria 
com a Bahiatursa (Empre-
sa de Turismo da Bahia 
S/A) e o trade regional, 
desenvolveram produtos 
e colocaram em prática 
durante os nove meses da 
baixa temporada. Em pou-
co tempo, o empresariado 
local começou a registrar 
lucros com a chegada dos 
turistas. Expansão: De 
acordo com o assessor da 
presidência da Aprecesp, 
Fernando Zuppo, o proje-
to também será expandido 
a outros circuitos, como o 
das Águas, das Frutas, Li-
toral Norte, região de Pe-
reira Barreto, entre outros. 
“A ideia é avançarmos 
com a proposta em todo o 
estado para impulsionar-
mos o turismo regional”. 
Para o secretário municipal 
de Turismo de Campos do 
Jordão, Milton Longobar-

di, as cidades terão, entre 
outras vantagens, um gran-
de centro de distribuição 
de seus produtos no Bra-
sil e exterior. “Podemos 
usufruir desta estrutura 
já existente da TAM Via-
gens”. Para o presidente do 
Campos do Jordão e Re-
gião Convention & Visi-
tors Bureau, Silvio da Mat-
ta, a proposta será benéfica 
para os municípios. “Isso 
reforçará nossa proposta 
de regionalização do turis-
mo, conforme prega a Em-
bratur”. “Vamos vivenciar 
esta primeira experiência, 
incentivar o empresaria-
do a aderir ao programa. 
Nossa região tem produtos 
a ofertar e poderá ser uma 
saída para combatermos 
a sazonalidade em nossa 
região”, salientou Longo-
bardi. Sobre a TAM Via-
gens: Criada para absorver 
passageiros que possuíam 
programas de fidelidade da 
empresa aérea, a TAM Via-
gens, que está há 15 anos 
no mercado, possui 200 lo-
jas franqueadas no Brasil, 
e pretende chegar a 300 em 
2014. É filiada a Latam, 
(fusão entre Lan e TAM), 
considerada a terceira em-
presa aérea mais valiosa 
do planeta. Possui 43 lo-
jas em São Paulo e 26 no 
Rio de Janeiro, dois mer-
cados promissores. Sobre 
a Aprecesp: A Aprecesp 
é uma entidade privada e 
sem fins lucrativos, criada 
em 1985 com o objetivo de 
representar os interesses e 
trabalhar pelo desenvolvi-
mento turístico das cidades 
estância no litoral e inte-
rior paulista. Hoje congre-
ga 67 estâncias que estão 
divididas entre Balneárias, 
Climáticas, Hidrominerais 
e Turísticas. A entidade 
tem assento no Conselho 
Estadual de Turismo, na 
Câmara de Turismo da Fe-
deração do Comércio e no 
COC (Conselho de Orien-
tação e Controle) do Dade. 

Turista que adquirir pacotes para visitar as estâncias turísticas terá como vantagens tarifas dife-
renciadas no aéreo, na rede hoteleira e até no comércio, que poderá oferecer descontos

Estâncias da região podem 
integrar pacotes turísticos 

da TAM Viagens

Pindamonhangaba
NAP realiza palestra so-
bre o desenvolvimento 
da criança através da 

brincadeira

ACIT promove 6º
Liquidatau em Taubaté

Atendendo a solicitação 
dos empresários, a ACIT 
- Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté reali-
za a 6ª edição do LIQUI-
DATAU. As lojas deverão 

permanecer abertas até às 
20h, nos dias 26, 27 e 28 
e até às 18h no dia 29, sá-
bado.  Será uma oportuni-
dade para a população re-
alizar compras com preços 

diferenciados, e para o em-
presário prospectar mais 
clientes e fortalecer sua 
marca. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 2125-8201.

O NAP – Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico – da Se-
cretaria de Educação da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, realizou na ter-
ça-feira (18), palestras com 
os pais dos alunos atendi-
dos, sobre como melho-
rar o desenvolvimento da 
criança através da brinca-
deira. A palestra foi minis-
trada pela pedagoga e pela 
fonoaudióloga do NAP. 
O objetivo do trabalho é 
instrumentalizar os pais e 
responsáveis pelas crian-
ças atendidas no NAP so-

bre a importância do brin-
car no desenvolvimento 
motor, emocional, social 
e de aprendizagem acadê-
mica. Para isso, foi falado 
a respeito dos jogos, das 
brincadeiras antigas liga-
das a costumes popula-
res, entre outros, em que 
há interação com outras 
crianças e atividade física. 
De acordo com informa-
ções do NAP, brincar, 
além de ajudar a descarre-
gar o excesso de energias, 
é agradável, dá prazer à 
criança e estimula seu de-

senvolvimento intelectual. 
Na próxima semana, de 24 
a 28 de junho, o NAP rea-
lizará o momento do brin-
car e aprender com os pais 
e crianças do núcleo. To-
dos podem participar, pois 
será no horário dos aten-
dimentos pedagógicos.  
Ao final da palestra hou-
ve sorteio de um kit de 
guloseimas e um jogo 
para um participante e 
entrega de um jogo da 
velha, confeccionado pe-
los profissionais do Nap, 
para cada participante.

Pindamonhangaba
Melhorias em estradas 
rurais levam segurança 

para motoristas
Pindamonhangaba pos-
sui diversas estradas 
rurais ao longo de seu 
território. Trânsito de veí-
culos, tratores, caminhões 
e a ação do tempo, como 
as fortes chuvas, estão 
permanentemente preju-
dicando essas estradas.  
Por isso, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Obras, Departamento de 

Serviços Municipais, rea-
liza constantemente ações 
de melhorias desses locais, 
levando melhores condi-
ções de tráfego e segu-
rança para os motoristas.  
A melhor época para a 
realização dessas ações 
é a época de seca, que 
está ocorrendo atualment.  
Nesta semana, os servi-
ços foram realizados nas 
Estradas da Tetequera, 

Jesus Antônio Miran-
da, Borboleta, Guami-
rim, Serraria / Rodeio, } 
Estrada Velha Pinda-Cam-
pos do Jordão no Piracu-
ama, além da Estrada das 
Bicas para a Estrada do 
Toco.Na próxima semana, 
a equipe do DSM estará 
em outros locais da cida-
de, visando a manuten-
ção de todas as estradas 
rurais, periodicamente.


