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25 de setembro é o Dia Nacio-
nal do Trânsito. Fique alerta e 
evite acidentes. A desatenção 
ao volante é uma das princi-
pais consequências de uma 
noite mal dormida. De acor-
do com dados da Associação 
Brasileira do Sono (ABS), o 
sono é responsável por 20% 
dos acidentes e 30% das mor-
tes no Brasil. Além disso, os 
números da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) também 
mostram que 28% dos desas-
tres são causados pelo fato de 
dormir mal, o que acaba ge-
rando sonolência ao dirigir.  
A Consultora do Sono da 
Duoflex, Renata Federighi, 
alerta que é indispensável 
que o indivíduo esteja com 
o sono em dia antes de pegar 
a estrada. “Uma boa noite 
de sono é de extrema impor-
tância para qualquer pessoa, 
principalmente para quem 
viaja ou dirige por um lon-
go período. A falta de sono 
provoca diversas consequên-
cias, como redução da capa-
cidade de raciocínio, falta de 
atenção, perda dos reflexos, 
falhas de memória, sonolên-
cia, dentre outras”, afirma.  
Na luta contra o sono no trân-
sito, é comum que muitas 
pessoas tomem café, ener-
géticos, ou molhem o rosto 
durante o trajeto. No entanto, 
esses são métodos paliativos. 
“Não são medidas 100% efi-
cazes. Quando o condutor 
sentir que o sono chegou, a 
melhor opção é parar o car-
ro e tirar algumas horas de 
sono”, complementa. A con-
sultora ainda destaca a im-
portância de um descanso de, 
em média, sete a oito horas 
por dia, para que os prejuí-
zos da privação do sono não 
surjam em longo prazo. “O 

sono também deve ser re-
novador, para isso a postura 
correta é fundamental duran-
te toda a noite”, ressalta Re-
nata.  Um sono de qualidade 
implica em medidas simples, 
que podem evitar os impre-
vistos nas estradas. Confira 
agora as dicas da consultora:
·         Evite dirigir entre meia-
noite e 8 horas da manhã ou 
logo após o almoço. Nesses 
horários, normalmente, a tem-
peratura do corpo cai e o indi-
víduo sente mais sonolência;
·         Procure dormir de sete 
a oito horas por dia. Apesar 
de esse tempo variar de pes-
soa para pessoa, é importan-
te sentir o corpo descansado 
e com uma boa disposição 
antes de assumir o volante; 
·         A postura correta ao 
dormir é imprescindível para 
um sono revigorante. A posi-
ção de lado é a mais indicada 
pelos especialistas. Utilize 
um travesseiro para apoio 
da cabeça, em altura que se 
encaixe perfeitamente entre 
ela e o colchão, formando 
um ângulo de 90 graus no 
pescoço. Os joelhos devem 
estar semiflexionados com 
um travesseiro ou um Roli-
nho, por exemplo, entre eles;
·         Realize atividades físi-
cas, sobretudo, caminhadas, 
que ajudam a deixar o corpo 
mais disposto antes de assu-
mir o volante. Já no trânsito 
parado, aproveite para fazer 
alguns exercícios de ginás-
tica laboral para melhorar a 
oxigenação e as articulações;
·         Café e cigarro podem 
despertar temporariamente, 
mas não evitam a sonolência;
·         Mantenha horários fixos 
para dormir e acordar. Isso 
colabora para que seu relógio 
biológico não seja afetado.

Não Durma  
Ao Volante:  

Dicas  
Essenciais   

Colaboram Para 
Um Bom  

Descanso

Coordenadores do
programa Fast de 

Tremembé desenvolveram 
workshop em Ubatuba

Nesta última quinta feira, 
19 de setembro, os coorde-
nadores Fernanda Zanitti 
e Tumaki Aruanã do pro-
grama FAST – Famílias 
e Escolas Juntas, de Tre-
membé, estiveram na ci-
dade de Ubatuba e desen-
volveram um workshop 
de apresentação do pro-
grama, com dinâmicas e 
momentos lúdicos para 
professores e comunidade 
presente na escola muni-
cipal Governador Mário 
Covas. O workshop foi 
desenvolvido inicialmente 
com professores da nossa 
Rede Municipal duran-
te o III EREP e apresenta 
as intenções do programa 
piloto que será desenvol-
vido em nossa cidade e 
com as cidades parceiras 
no projeto de Ubatuba, Ja-
careí e Aparecida. O pro-
jeto inicial consiste em 

um programa familiar em 
grupo, com duração de 
oito semanas, onde os pais 
podem ajudar seus filhos a 
sentirem-se confortáveis 
na escola, participando de 
atividades como artesana-
tos, jogos, refeições e can-
tos no ambiente escolar. 
As sessões visam reduzir 
conflitos, construir redes 
de amizade entre os pais, 
promover a interação en-
tre as famílias com crian-
ças da mesma idade e da 
mesma escola, aumentar 
o envolvimento da famí-
lia na escola e a liderança 
dos pais nas comunidades, 
além de criar espaços para 
que os pais conversem 
entre si sobre a vida fa-
miliar por meio de meca-
nismos de apoio mútuo.
A Equipe FAST Tremem-
bé em parceria com a Se-
cretaria de Educação de 

Ubatuba unem forças para 
criar um ambiente saudá-
vel para o crescimento e 
desenvolvimento de suas 
crianças, seguindo a refe-
rência do provérbio afri-
cano, sempre citado no 
programa: “É preciso toda 
uma vila para criar uma 
criança.” O workshop con-
siste na apresentação das 
teorias e práticas relacio-
nadas às atividades FAST 
e estudos desenvolvidos 
há 25 anos que garantem 
o sucesso do programa 
em mais de 18 países.
Os coordenadores con-
sideram que o workshop 
alcançou além do espera-
do, percebendo a emoção 
e comprometimento das 
famílias e gestão esco-
lar em iniciar as sessões 
FAST e são gratos pela 
recepção da comunida-
de e membros da escola.

Vacinação antirábica 
tem mais uma etapa no 

sábado em Taubaté

No próximo sábado, a Pre-
feitura de Taubaté realiza 
mais uma etapa da vacina-
ção contra a raiva animal na 
zona urbana da cidade, re-
alizada por meio da Secre-
taria de Saúde, Vigilância 
Epidemiológica e Centro 
de Controle de Zoonoses.  
A vacinação aconte-
ce das 8h às 17h e é im-
portante levar a carteira 
do animal para melhor 
acompanhamento. As 
equipes irão atender 
nos seguintes locais:  
PAMO Bonfim; PAMO 
Estiva; PAMO Vila São 

Carlos; PAMO Indepen-
dência; PAMO Parque 
Planalto; PAMO Jardim 
Mourisco; PAMO Bosque 
da Saúde; PAMO Cháca-
ras Reunidas; PAMO Re-
sidencial Santo Antônio; 
PAMO Fonte Imaculada; 
PAMO Cidade Jardim; 
PAMO Gurilândia; Cre-
che Iracema de Almeida, 
Jardim Jaraguá; Escola 
Celina Monteiro, Chácara 
Silvestre; Casa do Figu-
reiro, Fonte Imaculada; 
Escola Anita Ribas, Par-
que Três Marias II; Esco-
la Moura Abud, Jardim 

América; Escola Ernani 
Gianico, Parque Urupês; 
Praça do Alto do Cristo;  
5º Batalhão da Polícia 
Militar, Independência; 
Palco de Eventos do Dis-
trito do Quiririm; Base 
do Corpo de Bombei-
ros, Jardim Ana Emília.  
A perspectiva da coor-
denação do Centro de 
Controle de Zoonoses é 
vacinar 52 mil animais.  
Mais informações podem 
ser obtidas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h, pelos telefones (12) 
3629-2799 e 3625-5047.

ITA sedia simpósio
internacional na área de defesa

Entre os dias 24 e 27 de 
setembro, o Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica 
(ITA), sediado em São 
José dos Campos (SP), 
realizará a 15ª edição do 
Simpósio de Aplicações 
Operacionais em Áreas de 
Defesa (SIGE). O evento, 
que tem caráter interna-
cional, objetiva fornecer 
um espaço adequado para 
a discussão de questões 
relacionadas à pesqui-
sa e ao desenvolvimento 
no âmbito da Política de 

Defesa Nacional, e reú-
ne os setores acadêmico, 
industrial e o operacio-
nal das Forças Armadas.  
A palestra de abertura do 
evento será ministrada no 
dia 25, quarta-feira, pelo 
Chefe da Terceira Subche-
fia (3SC) do Estado-Maior 
da Aeronáutica, Brigadei-
ro-do-Ar Hudson Costa 
Potiguara, e terá como 
tema “Ações Estratégicas 
para as Aplicações Ope-
racionais”.  O 15º SIGE 
também vai reunir con-

ferencistas provenientes 
dos Estados Unidos, Itá-
lia e Israel, além da apre-
sentação de 40 artigos 
científicos selecionados. 
O SIGE é um simpósio 
anual, cuja última edição 
teve mais de 400 inscritos. 
A realização é do Progra-
ma de Pós-Graduação em 
Aplicações Operacionais 
(PPGAO), do Laborató-
rio de Guerra Eletrônica 
(LAB-GE) e do Labora-
tório de Comando e Con-
trole (LAB-C2) do ITA.

Sabesp realiza limpeza 
de reservatório em São 

Luiz do Paraitinga
A Sabesp informa que se-
rão realizados nesta quar-
ta-feira (25) serviços de 
limpeza de reservatório 
de água. O objetivo é as-
segurar a qualidade da 
água fornecida à popu-
lação.  Para a realização 
desta manutenção, será 
necessário interromper o 
abastecimento, entre 9h e 
15h, nas ruas do Cruzeiro 
e Luiz Aguiar e nos bair-
ros  Pimentas e Orris. A 
Sabesp pede que os mora-
dores evitem o desperdício 
e usem de forma racional 
o volume de suas caixas

-d’água. Confira algumas 
dicas de economia de água:
- tome banhos mais cur-
tos e feche o registro du-
rante o ensaboamento;
- deixe a torneira fecha-
da enquanto escova os 
dentes ou faz a barba;
- deixe para lavar o carro 
em outra data – e evite usar 
a mangueira, para isso, 
prefira um balde com água;
- lave a calçada ou o quin-
tal em outro dia – e lem-
bre-se de usar uma vas-
soura e um balde com 
água, não a mangueira;
- dê preferência para lavar 

a roupa e a louça em ou-
tro dia ou use a lava-rou-
pa e a lava-louça apenas 
quando elas estiverem 
na capacidade máxima;
- antes de lavar a lou-
ça, retire e excesso de 
comida com a esponja;  
deixe a torneira fecha-
da ao ensaboar. Casos 
de emergência e pedi-
dos de serviços podem 
ser informados pelo te-
lefone 0800-055-0195,  
com prioridade para 
hospitais, creches, asi-
los e demais entida-
des dessa natureza. 

Semana de moda
movimenta Taubaté

Nos dias 24, 25 e 26 de 
setembro, a partir das 
19h, acontece a Sema-
na de Moda Personi, no 
Taubaté Country Club, 
evento que promete 
movimentar a cidade.
O encontro é destinado aos 
empresários da moda e tra-
rá para Taubaté Silvo Tre-
vilato, responsável pela 
tendência de moda e cores 
da Havaianas, entre 1994 a 
2010. A Semana de Moda 
Personi começa nesta ter-
ça-feira, dia 24, com a pa-
lestra “Tendência de moda 
– Da pesquisa ao público 
final”, ministrada por Sil-
vio Trevilato. Na quarta-

feira, dia 25, Eduardo Nas-
cimento, especialista em 
finanças do Sebrae, fala 
sobre “Fluxo de caixa” e 
a coordenadora do curso 
de pós-graduação em ne-
gócios de moda do Senac, 
Patrícia Sant´anna, aborda 
o “Panorama de moda do 
Brasil – Empreendedoris-
mo e economia criativa”. 
Já na quinta-feira, 26, às 
21h, encerrando a sema-
na, acontece o Desfile da 
Personi com as principais 
tendências da Primavera 
Verão 2014 e a participa-
ção especial da cantora e 
compositora Janies. Na 
sequência os convidados 

poderão curtir o primei-
ro show do cantor Thiago 
Correa no Vale do Paraí-
ba, além da apresentação 
do DJ Rubens Junior que 
seguirá até a madrugada.
Para participar da Sema-
na de Moda da Personi 
os interessados devem 
adquirir o convite pelo te-
lefone (12) 3632 8122. É 
indispensável à apresen-
tação do convite no local 
do evento. A Semana de 
Moda da Personi é reali-
zada pela Rede Difusora 
em comemoração ao se-
gundo aniversário da Re-
vista Personi e tem o apoio 
da Acit, Senac e Sebrae.

Ligação rodoviária 
de Potim à Via  

Dutra pode esbarrar 
em ano eleitoral

Ano eleitoral pode preju-
dicar um velho sonho da 
população potinense, que 
há anos espera a constru-
ção da rodovia que ligará 
a cidade com a Via Dutra. 
O prefeito Benito Tho-
maz mantém o otimismo
Potim ultrapassa 21 mil 
moradores que vivem 
afastados do maior eixo 
rodoviário do país. Por 
questões de situação ge-
ográfica, a Rodovia Pre-
sidente Dutra não corta o 
território do município. 
Dessa forma, para chegar à 
Dutra, os potinenses usam 
uma velha estrada que faz 
ligação com a cidade à 
Aparecida. Mas isso pode 
mudar, pelo menos é o que 
garante o prefeito Benito 

Thomaz. Na semana que 
passou, o engenheiro Ri-
cardo Madalena, superin-
tendente do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes, DNIT/São 
Paulo, se reuniu com Beni-
to Thomaz, e trouxe boas 
novas, segundo o prefeito. 
“Ele veio assinar a ordem 
de serviço da empresa que 
ganhou a licitação, concor-
rência federal para elabo-
rar o projeto executivo da 
obra. Confiante, Benito es-
clarece a empresa tem oito 
meses para elaborar esse 
projeto e encaminhar para 
o Ministério dos Transpor-
tes para ser aprovado pelo 
DNIT, e consequentemen-
te liberando recursos do 
Governo Federal para iní-

cio das obras!”. A longa 
espera no entanto, pode 
esbarrar na proximidade 
do próximo ano eleitoral. 
“A expectativa é que, até 
março ou abril do ano que 
vem, tudo esteja conclu-
ído para que a Presidente 
possa assinar isso antes do 
prazo, por causa de ques-
tões de eleição, só tem até 
abril para aprovar...”, disse 
o prefeito potinense com 
otimismo. O trajeto da 
rodovia de ligação com a 
Via Dutra terá cerca de 4,5 
Km, com início próximo 
ao Seminário São Geraldo 
e término na altura do Pos-
to Arco-Íris, em Roseira. 
A obra completa contem-
pla uma ponte e um via-
duto sobre o Rio Paraíba.
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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 
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.

Programação do Festival 
Nacional traz teatro todos 

os dias para Taubaté

Até o próximo dia 29 a 
programação do Festival 
Nacional de Teatro oferece 
atrações todos os dias em 
Taubaté. As peças do tea-
tro de rua são encenados 
na Praça Epaminondas e 
no Sedes (Sistema Educa-
cional de Desenvolvimen-
to Social), todos gratuitos. 
Os espetáculos adulto e 
infantil serão apresentados 
no Teatro Metrópole. Para 
as peças no Teatro Metró-
pole a entrada é 1 quilo de 
alimento não perecível ou 
produto de higiene pesso-
al. Os ingressos devem ser 
trocados na bilheteria do 

teatro uma hora antes do 
espetáculo. A arrecadação 
será destinada ao FUSSTA 
(Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté). Du-
rante todo o festival, que 
teve início na sexta-feira 
dia 20, serão apresentadas 
27 peças em uma mostra 
competitiva. O objetivo é 
estimular as companhias 
da cidade, região e outros 
Estados a revelar novos 
talentos, promover o in-
tercâmbio cultural entre os 
artistas e as pessoas além 
do acesso ao universo do 
teatro. A competição - Se-
rão nove espetáculos para 

cada categoria que terá 
como premiação para o 1º 
colocado R$ 7 mil; 2º co-
locado R$ 5 mil; 3º colo-
cado R$ 4 mil. E mais R$ 
2 mil como prêmio único 
de excelência profissional 
para o grupo escolhido 
pelo júri. Todos os gru-
pos selecionados também 
receberão uma ajuda de 
custo no valor de R$ 1 
mil. O festival faz parte 
da programação do EN-
CUT (Encontro Cultural 
de Taubaté). O encerra-
mento do festival acontece 
no dia 29 com a entrega 
das premiações e apre-
sentação da peça “Quei-
jo & Goiabada”, da Cia. 
Balakko Bacco. O espe-
táculo representa Taubaté 
na fase regional do Mapa 
Cultural Paulista. Mais in-
formações pelo site www.
taubate.sp.gov.br ou pelo 
telefone (12) 3624-8695.

Sebrae-SP participa da
Primeira Semana Municipal 

do Turismo de Aparecida
O Sebrae-SP participa da 
Primeira Semana Munici-
pal do Turismo, que ocorre 
até sexta feira, em Apare-
cida, com a realização de 
duas palestras voltadas 
para empresários do setor. 
Na quarta-feira (25/09), 
o tema será “Qualidade 
no Atendimento para Fei-
rantes e Ambulantes – O 
diferencial para aumentar 
suas vendas” e na quinta 
(26/09), a apresentação 
vai tratar sobre “Higiene 
e Manipulação de Ali-
mentos”, para estabeleci-
mentos e ambulantes que 
trabalham com alimenta-
ção fora do lar. As duas 
palestras serão no colégio 
técnico Coteca, a partir 
das 18h. As atividades fa-
zem parte do programa 
do Sebrae-SP voltado aos 
empreendimentos do Cir-

cuito Turístico Religioso 
do Vale do Paraíba e fo-
ram adaptadas à realidade 
do comércio no município. 
Além de Aparecida, o pro-
jeto também abrange Gua-
ratinguetá, Lorena, Ca-
choeira Paulista e Canas. 
Organizada pela Secreta-
ria de Turismo de Apare-
cida, a Semana Municipal 
do Turismo tem o objetivo 
de debater propostas para 
o desenvolvimento do tu-
rismo no município, bus-
cando melhorias nos servi-
ços oferecidos e auxiliar as 
empresas e profissionais 
ligados a esse segmen-
to da economia. Além de 
palestras, a programação 
inclui apresentações cultu-
rais, de música e teatro, e 
city tours pelos principais 
pontos turísticos de Apa-
recida, coordenados por 

guias especializados. Para 
participar é necessário 
fazer a inscrição na Se-
cretaria de Turismo.  
As escolas municipais 
também terão progra-
mação de passeios es-
peciais. Programação
P a l e s t r a :  
“Qualidade no Atendimen-
to para Feirantes e Ambu-
lantes – O diferencial para 
aumentar suas vendas”
Data: 25/09 – 18h Pa-
lestra: “Higiene e Mani-
pulação de Alimentos”
Data: 26/09 – 18h
Local: Colégio Coteca (Av. 
Padroeira do Brasil, 499, 
Jardim São Paulo) Confira 
a programação completa 
da Semana Municipal do 
Turismo no site de Apa-
recida. Mais informações 
sobre as palestras pelo 
telefone (12) 3132-6777
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O Governo Municipal, 
por meio da secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso, 
realiza entre os dias 30 de 
setembro e 6 de outubro a 
2ª Semana de Valorização 
do Idoso. Durante a se-
mana, estão programadas 
diversas atividades – pa-
lestras, prática de espor-
tes, passeata, exposição de 
artes, espetáculo de dança, 
eleição da Miss e Mister 
Melhor Idade, entre ou-
tros. Os interessados po-
dem se inscrever a partir 
do dia 23 de setembro, na 
secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e do Idoso, Avenida Rio 
de Janeiro, 860, Indaiá ou 
pelo telefone 3897-7023 
ou no 0800-7747055, en-
tre 8h e 17h. Programa-
ção. Dia 30/9 - segunda. 
Oficina: “Com maior Cui-
dado: Prevenção de riscos 
domésticos para os idosos 
(Fundação Mapfre). 8h30 
– Destinado a profissionais 
do município (50 vagas). 
14h – Destinado à popu-
lação idosa (50 vagas).
Local: Secretaria de Edu-
cação - Auditório Montei-
ro Lobato – Avenida Rio 
de Janeiro, 860 – Indaiá 
Dia 1º/10 (Dia Internacio-
nal do Idoso) - terça. 8h – 
Passeata: Respeite nossos 
direitos: 10 anos do Esta-
tuto do Idoso. Participação 
da fanfarra da Emef Prof. 
Alaor Xavier Junqueira.  
Saída: Avenida da Praia, 
em frente a Unimed. 
Chegada: Coreto da Pra-
ça 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


