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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 de Pinda

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.

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.

TREMEMBÉ
"ARRAIÁ DO CRAS" 
REÚNE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DO 

PROJETO MEU
ESPAÇO

O Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
do Maracaibo realizou, na 
última quinta-feira (20), o 
"Arraiá do Cras", festa juni-
na voltada para as crianças 
e adolescentes do Projeto 
Meu Espaço. Comidas tí-
picas, danças, brincadeiras 
e muita animação deram o 
tom da festança. O evento 
foi realizado com apoio da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secreta-
ria de Ação Social. Grupos 
de adolescentes e crianças 
abrilhantaram a festa com 
muita alegria. Não faltou 
diversão e diversas brin-

cadeiras lúdicas atraíram 
a criançada. De acordo 
com a Secretária de Ação 
Social Andréa Vaqueli, o 
principal objetivo do even-
to é promover um momen-
to de integração e lazer 
para as crianças e jovens 
atendidos. "Além de uma 
oportunidade de festejar 
em clima de temas típicos, 
o evento também promove 
a integração e o fortaleci-
mento dos laços sociais 
entre os participantes", ex-
plica. Andréa destaca ain-
da que o evento contribui 
para o diálogo intergera-
cional através da interação 
entre pessoas de diferentes 

idades. "A festa também é 
um espaço para a interge-
racionalidade, uma forma 
de compreender os limites 
e as necessidades de cada 
geração através do respei-
to ao indivíduo", conclui. 
No momento do lanche, os 
presentes no evento foram 
especialmente servidos em 
suas mesas pela equipe 
do Cras. Maria, gostou do 
atendimento vip e elogiou 
a organização da festa. "Es-
tou gostando muito dessa 
festa tão bonita e bem or-
ganizada. Aqui a gente 
encontra respeito, digni-
dade, carinho, atenção, 
e muita diversão", disse.

A equipe TCC/Unitau/
Fecomerciários/Tarumã 
Taubaté é a grande cam-
peã do Pan-americano de 
clubes de handebol, que 
aconteceu no último fi-
nal de semana na cidade. 
Com a conquista do cam-
peonato, o time do Tauba-
té garantiu uma vaga no 
campeonato mundial de 
clubes de hanbedol, no 
Qatar, em agosto. O time 
ainda disputa o paulista 
de hanbebol, que está em 
andamento, e a Liga Na-
cional. O time enfrentou o 
tradicional Esporte Clube 
Pinheiros, de quem havia 
perdido no primeiro jogo 
do campeonato. Numa par-
tida competitiva e impul-
sionados pela torcida, os 
taubateanos venceram por 
25 a 23. Trajetória: Tauba-
té classificou como segun-
da colocada no grupo B. 

Na semi-final de sábado, 
22, o time da casa bateu 
a atual campeã do título, 
a Metodista, com jogadas 
trabalhadas, vibrantes e 
defesas impressionantes 
do goleiro Maik. No se-
gundo tempo, o Taubaté 
foi abrindo vantagem e ad-
ministrou o bom resultado 
até o fim, ganhando por 32 
a 26 e garantindo a dispu-
ta da final. Na grande final 
de domingo, 23, a torcida 
taubateana mais uma vez 
lotou o ginásio do CEMTE 
e animava os jogadores o 
tempo todo com gritos de 
“orgulho de ser Taubaté”, 
mas o jogo não foi fácil, 
pois o Pinheiros estava 
motivado a levar a taça. O 
primeiro tempo foi muito 
apertado, levado gol a gol, 
e com a vantagem sempre 
para o Pinheiros. Retor-
nando dos vestiários para o 

segundo tempo, o Taubaté 
voltou mais forte e moti-
vado, conseguindo virar o 
jogo, mais uma vez com as 
defesas do goleiro Maik, 
que levaram a torcida ao 
delírio em cada uma delas. 
Além da taça e das meda-
lhas, alguns jogadores fo-
ram destacados pela sua 
qualidade técnica: Maik foi 
eleito melhor jogador de 
toda competição e goleiro, 
André Toko o melhor pivô, 
Daniel Zepan o melhor la-
teral direita e Marcus Tatá 
o melhor técnico. Cidade 
sede: Taubaté foi pela pri-
meira vez sede deste cam-
peonato. Todos os jogos 
aconteceram na quadra do 
CEMTE, no bairro Novo 
Horizonte. Além dos três 
times brasileiros, a cida-
de recebeu dois clubes ar-
gentinos, um chileno, um 
paraguaio e um uruguaio.

Taubaté é campeão do 
6º Pan-americano de 

clubes

Pindamonhangaba
Professores participam 
de vivência comunitária
O trabalho com as emo-
ções vem sendo valorizado 
nos espaços de formação 
continuada da Secretaria 
de Educação e Cultura da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Cursos como 
o “Cuidando de Quem 
Cuida” e encontros reali-
zados no HTPC - Horário 
de Trabalho Pedagógi-
co Coletivo   nas escolas,  
contemplam vivências que 
têm como objetivo o for-
talecimento da autoestima 
e a criação de redes de 
apoio. Dar voz ao educa-

dor, compartilhar de suas 
conquistas permite que 
as situações sejam com-
preendidas e modificadas,  
evitando o adoecimento 
gerado pelo sofrimento 
psíquico. Aproximada-
mente 200 educadores 
participaram de encontros 
como o de quarta-feira 
(19), no Espaço Anália 
Franco, Casa Transitória 
Fabiano de Cristo, ten-
do como responsáveis as 
terapeutas comunitárias 
Carmen Sílvia Martins,  
Célia Ascenço e Lucia-

na Ferreira.  Paralela-
mente a esse trabalho,  
ações preventivas são de-
senvolvidas com grupos 
de pais e alunos, como 
a Roda de Conversa (ou 
Terapia Comunitária).  
Atualmente, oito turmas de 
alunos dos 5oS anos par-
ticipam dessa atividade.  
Em agosto será ofere-
cida a fase II do Curso  
“Cuidando de Quem Cui-
da” a todos os profissionais 
que participaram do curso 
no ano passado e no pri-
meiro semestre desse ano.

A Campanha de Vaci-
nação contra a Polio-
mielite foi encerrada na 
última sexta-feira (21).  
Pinda atingiu a meta de 
imunização entre crianças 
de 6 meses a 5 anos, va-
cinando mais de 95%  da 
população-alvo entre os 
dias 8 e 21 de junho. De 
acordo com o objetivo es-
tabelecido pelo Ministério 
da Saúde, deveriam ser 

vacinados 95% das crian-
ças que atendem aos cri-
térios em cada município.  
No caso de Pinda, que 
possui 9.639 crianças in-
clusas na faixa etária a 
ser vacinada, trata-se de 
mais de 9.155 crianças. 
O vírus causador da polio-
mielite se desenvolve na 
garganta ou nos intestinos 
e, a partir daí, espalha-
se pela corrente sanguí-

nea, atacando o sistema 
nervoso e paralisando os 
músculos das pernas- daí 
o termo "paralisia infan-
til". Em alguns casos, 
pode ser fatal. Isso ocor-
re quando o vírus paralisa 
músculos respiratórios ou 
de deglutição. A doença 
é caracterizada por febre, 
mal-estar, dor de cabeça.  
No Brasil, a pólio já 
está extinta há 24 anos.

Pinda atinge meta de 
vacinação contra a

Póliomielite
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Atenção:
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana, além de vários órgãos 
Federais, Estaduais e Municipais.
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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.

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.

Taubaté vence clássi-
co contra São José nas 

categorias de base
Destaque para o Sub11, 
Sub15 e Sub20, que go-
learam no Campeonato 
Paulista O fim de semana 
foi positivo para as ca-
tegorias de base do E.C. 
Taubaté/ CFA Vale na 
rodada do Campeonato 
Paulista. Em cinco jogos 
disputados, foram quatro 
vitórias e apenas uma der-
rota. Sub11: Os meninos 
do Sub11 enfrentaram o 
Suzano no domingo, dia 
23, e derrotaram os donos 
da casa pelo placar de 6 x 
0. Sub13: No mesmo dia, 
os garotos do Sub13 tam-
bém jogaram contra o Su-
zano no estádio Francisco 

Marques Figueira e ven-
ceram por 3 x 1. Sub15:  
Já no sábado, dia 22, o 
Sub15 fez o clássico re-
gional contra o São José e 
decretou goleada de 4 x 0. 
Sub17: Também no dia 22, 
o Sub17 deixou a vitória 
escapar e perdeu para os 
joseenses por 2 x 1. Sub20: 
No domingo, dia 23, os 
taubateanos receberam o 
São José no estádio do Jo-
aquinzão e golearam por 4 
x 0. Com mais esse resul-
tado positivo, o time lidera 
o grupo 4 com 14 pontos. 
E.C. Taubaté / CFA Vale 
tem o apoio da Top 10 As-
sessoria em Comunicação 

Esportiva e Secretaria de 
Esportes e Lazer de Tauba-
té. Próximos jogos: Sex-
ta-feira, 28/06/2013 15h 
– Camp. Paulista (Sub20) 
E.C. Taubaté/ CFA Vale 
x Guaratinguetá Local: 
Estádio Joaquinzão –  
Taubaté Sábado, 
29/06/2013 09h – Camp. 
Paulista (Sub15/Sub17) 
E.C. Taubaté/ CFA Vale x 
União Mogi Local: Está-
dio Joaquinzão – Tauba-
té Domingo, 30/06/2013 
09h – Camp. Paulis-
ta (Sub11/Sub13) E.C. 
Taubaté/ CFA Vale x Co-
rinthians Local: Estádio 
Joaquinzão – Taubaté.

Pinda define seus
representantes para 

fase regional do Mapa 
Cultural Paulista

Pindamonhangaba definiu 
os representantes da cida-
de para a fase regional do 
Mapa Cultural Paulista. A 
divulgação do resultado 
foi realizada no centro co-
munitário do Bosque, após 
as apresentações de dança 
e de música instrumental. 
Diversas autoridades es-
tiveram presentes na final 
municipal do Mapa, com 
o destaque para o prefeito 
de Pindamonhangaba. As 
apresentações de todas as 
modalidades foram reali-
zadas no centro comunitá-
rio do Bosque, no Bosque 
da Princesa e no Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina. A organização 
da fase municipal foi do 
Departamento de Cultura. 
Dança, Teatro e Música: 
Os representantes de Pinda 
na fase regional do Mapa 
são: Projeto Saindo das 
Ruas, com a coreografia 
Instinto Urbano (Dança); 
Cia TEP – Teatro Experi-
mental de Pindamonhan-
gaba, com o espetáculo 

A Farsa do Advogado Pa-
thelin (Teatro); Camerata 
Orquestra Jovem de Pinda-
monhangaba, com a peça 
Tema de Filmes – Alfred 
Newman/Nino Rota, Car-
mina Burana – Carl Orff/
Trem das Onze – Adoni-
ran Barbosa, com arranjos 
de William Anaia Bona-
fé (Música Instrumental). 
Vídeo, Fotografia e Artes 
Plásticas: Em artes visuais,  
Müller Anderson Marin 
Zeferino, com o documen-
tário Sem Roteiro (Vídeo) 
e com a obra Longa Expo-
sição: Sensações – Cres-
púsculo – Noite Chuvosa 
(Fotografia). Em Artes 
Plásticas, serão os repre-
sentantes da cidade Le-
nice Lopes da Silva, com 
as obras Pindamonhanga-
ba Princesa do Vale, Pin-
damonhangaba – Luz do 
Folclore e Memórias de 
Pindamonhangaba; Feli-
pe Callipo, com Folia de 
Reis; Mônica Coura do 
Espírito Santo Kaneshiro, 
com África e Luar Africa-
no. Essa modalidade teve 

uma menção honrosa para 
Ícaro Cícero Turra, pelo 
ensaio do artista com a 
obra Jongueiros. Conto, 
Crônica e Poesia: Em Lite-
ratura, foram classificados 
Alberto Marcondes San-
tiago, com o conto Ama-
rílis; Anamaria Jório Ro-
drigues Marcondes, com 
o conto A Menina, O Pai 
e A Mãe; Audinete Alves 
de Barros, com o con-
to Papai Noel; Giovani 
Salgado Romão, com a 
crônica Incapacidade;  
Rodrigo de Oliveira Dias, 
com a crônica O Amor: do 
Platônico ao Verdadeiro; 
Rosana Dalle Leme Celi-
donio, com a crônica Com 
ou Sem Sacola?; Giova-
ni Salgado Romão, com 
a poesia Brasil e seus Bs; 
Luiz Henrique Nascimen-
to, com a poesia Vida em 
Trânsito e Rodrigo de Oli-
veira Dias, com a poesia 
Poema, Piada ou Protesto? 
A modalidade poesia teve 
menção honrosa para Al-
tair Fernandes Carvalho, 
pela obra Rosa Esquecida.

A Anhanguera Educacio-
nal realiza um concurso 
de bolsas de estudo para o 
vestibular de inverno. Se-
rão oferecidas 70 bolsas 
integrais, na modalidade 
escolhida pelo candidato, 
contemplando os cursos 
presenciais e de Educa-
ção a Distância (EAD) 
em todas as unidades 
do Grupo Anhanguera.  
Para participar do con-
curso, basta se inscrever 
no vestibular da Anhan-
guera, realizar a pro-
va e efetuar a matrícula.  
As inscrições acontecem 
até o dia 30 de julho e de-
vem ser feitas pelo site 
www.vestibulares.br. O 
critério de seleção será 
a pontuação no processo 

seletivo e a lista dos ga-
nhadores será divulgada 
no dia 20 de agosto, por 
meio do site de inscrição. 
A Anhanguera ressalta 
que os cursos de Medici-
na, Medicina Veterinária 
e Odontologia não fa-
zem parte deste concurso.  
Vantagens Anhanguera: 
atualizada com as melho-
res práticas do mercado 
de trabalho, a Anhanguera 
conta com corpo docente 
formado por professores 
com experiência de mer-
cado e programas institu-
cionais exclusivos, como o 
Programa do Livro-Texto 
(PLT), centrado na ofer-
ta de livros com até 80% 
de desconto. Considerado 
o maior programa de li-

vros do Ensino Superior 
do Brasil, incentiva a lei-
tura e combate a pirataria.  
A Anhanguera oferece cur-
sos em bacharelado e licen-
ciatura, além de cursos su-
periores de graduação em 
tecnologia, com duração 
de dois ou três anos, para 
quem busca rápida inserção 
no mercado de trabalho.  
Os cursos da Anhanguera 
são oferecidos na moda-
lidade presencial, semi-
presencial e EAD Online, 
que passa a ser oferecido 
a partir do segundo semes-
tre desse ano, em agosto. A 
oferta de cursos no forma-
to online faz parte do com-
promisso da instituição em 
democratizar o acesso à 
educação em todo o País.

Anhanguera realiza
concurso nacional de

bolsas de estudos

PAT de Caraguá divulga 
vagas de emprego des-

ta semana
Confira as vagas dis-
poníveis no Posto de 
Atendimento ao Tra-
balhador de Caraguá 
(PAT) desta semana.  
O interessado deve apre-
sentar os documentos 
pessoais. Serralheiro, Re-
cepcionista de Hotel, Ven-
dedor Pracista, Operador 
de Processamento de Da-
dos, Soldador, Auxiliar 
de Mecânico de Autos, 
Garçom, Marceneiro de 
Móveis, Operador de Re-
tro-Escavadeira, Pedreiro, 
Mecânico de Veículos, Ali-
nhador de Direção, Balan-
ceador, Servente de Obras, 

Auxiliar Contábil, Instala-
dor de Som e Acessórios de 
Veículos, Padeiro, Gerente 
Comercial, Encarregado de 
Obras, Cozinheiro Geral,  
Borracheiro, Oficial de 
Serviços Gerais, Profes-
sor de Matemática, Me-
cânico de Radiadores, 
Arquiteto de Edificações, 
Analista Contábil, Ope-
rador de Patrol, Opera-
dor de Pá Carregadeira, 
Operador de Escavadeira, 
Confeiteiro, Pedreiro de 
Acabamento, Organizador 
de Evento, Designer Grá-
fico, Conferente de Carga 
e Descarga, Motorista de 

Caminhão, Chapa de Ca-
minhão, Auxiliar de Es-
crituração Fiscal, Corretor 
de Imóveis, Almoxarife.  
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
a experiência, escolari-
dade, entre outros,  po-
dendo sofrer variações 
 e não estarem mais dispo-
níveis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Taubaté, 
520, bairro Sumaré. O te-
lefone é (12) 3882-5211.

Serviços de limpeza em
diversos bairros de
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, ininter-
ruptamente, serviços de 
limpeza, capina e roçada 
em toda a cidade. A ação 
tem como objetivo levar 
mais segurança para pe-
destres e motoristas. Na 
última semana, a equipe da 
Secretaria de Obras/Depar-

tamento de Serviços Muni-
cipais, realizou a limpeza 
e roçada das praças: San-
ta Edwiges, Oscar Kano,  
Santa Terezinha e São Be-
nedito. Também foi feita a 
limpeza na área verde do 
Crispim, limpeza e roçada 
da área do Campo do Qui-
rino, na rua Sargento José 

Joaquim Sobrinho (Andra-
de) e no Lessa, limpeza e 
roçada da área do Parque 
da Cidade, limpeza da 
via Expressa e retirada de 
vegetação no São Bene-
dito e na Vila Bourghese. 
Nas próximas semanas, a 
equipe executará em ou-
tras regiões do município.

O segundo maior evento 
de São João do Estado de 
São Paulo continua suas 
festividades, neste final 
de semana. A festa junina 
de Caçapava tem como 
objetivo resgatar a cul-
tura caipira-religiosa do 
Vale do Paraíba, além de 
contribuir com 21 entida-
des beneficentes da cida-
de. De 21 a 24 de junho, 
a São João de Caçapava 
contará com atrações re-
gionais e nacionais, como 
a Orquestra Sanfônica do 
Estado de São Paulo e o 
cantor Yassír Chediak. Ele 
é o artista mais atual, dinâ-
mico e revolucionário do 
cenário “Cultura de Raiz”, 
que tem como ícones: Al-
mir Sater, Sérgio Reis e 
Renato Teixeira. Compro-
metido com a divulgação 
da música do Brasil Rural, 
combina o tradicional e o 
contemporâneo com uma 
instrumentação moderna e 
cria um som vibrante, ale-
gre e dançante que pode 
ser chamado de: “Arrasta-
Pé Violado.” A cultura de 
raiz e a qualidade artística 
das atrações musicais são 
as prioridades da festa. 
Neste ano de 2013, uma 
nova equipe está cuidan-
do do evento que promete 
ser um dos melhores. Na 
sexta-feira, a festa junina 
foi aberta com o tradicio-
nal pau de sebo, em que 
corajosos festeiros terão o 
objetivo de subir 9 metros 

para alcançar o prêmio de 
2 mil reais. Além disso, no 
dia 21, aconteceu a primei-
ra semifinal do Concurso 
de Quadrilhas, do qual na 
primeira semana, seis gru-
pos apresentaram luxuosas 
roupas e criativas coreo-
grafias. A atração principal 
da noite ficou por conta de 
Yassir Chediak com o seu 
elogiado Arrasta-Pé Viola-
do. Nos dias 22 e 23, a festa 
do Padroeiro abrirá os por-
tões logo pela manhã para 
o almoço, contemplando 
pratos como: feijoada, co-
mida italiana, frango com 
polenta e galinhada. No sá-
bado de manhã, acontecerá 
o famoso cortejo de carros 
de boi, em que dezenas de 
carroças decoradas pelo 
Grupo da Terceira Idade 
Viva a Vida percorrem as 
ruas da cidade, em uma 
tradição com mais de 80 
anos. À noite, o som fica-
rá sob a responsabilidade 
da Orquestra Meninos do 
GAMT, um projeto social 
de Caçapava que possibili-
ta o acesso de 349 jovens 
de 7 a 29 anos às ações 
culturais. No domingo, o 
evento se iniciará às 11h 
com uma missa Campal. 
Logo após o culto, o Bin-
gão de São João tomará 
toda tarde com prêmios 
diversos, como Moto 0 
km, geladeira, entre ou-
tros. Ao anoitecer, teremos 
a segunda semifinal do 
Concurso de Quadrilhas e 

o show da dupla Paulo e 
Rafa. Para encerrar com 
chave de ouro, na segun-
da-feira (24), dia de São 
João, padroeiro do municí-
pio, a festa contará com o 
show especial da Orques-
tra Sanfônica do Estado 
de São Paulo que traz em 
sua bagagem, músicas raiz 
sertaneja, proporcionan-
do nostalgia aos amantes 
da tradição caipira. Além 
disso, será divulgado o 
concurso da barraca mais 
decorada, visto que as 21 
entidades participantes do 
evento, enfeitam suas pra-
ças de alimentação com o 
tema “200 anos do Jubileu 
da Igreja Matriz de São 
João de Caçapava” e con-
correrão ao prêmio de 3 
mil reais. No dia 24, tam-
bém acontecerá a grande 
final do Concurso de Qua-
drilhas com premiação de 
2 mil reais e o pau de sebo 
estará à disposição aos 
aventureiros de plantão. 
Na primeira semana, 52 
mil pessoas passaram pelo 
recinto, em torno de 20 
toneladas de alimentos fo-
ram arrecadados no show 
do Leonardo e mais de 20 
mil bolinhos de São João 
foram vendidos. A Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
não registrou nenhum inci-
dente grave. Serviço: Festa 
de São João de Caçapava. 
Datas: 21, 22, 23 e 24 de 
junho. Local: Avenida Bra-
sil, s/nº - Entrada Franca.

Festa de São João de 
Caçapava continua 

nesta semana


