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Duelo de cartas
Pokémon no Via Vale 

Garden Shopping

O famoso torneio que se 
tornou febre em todo o país 
entre crianças e adolescen-
tes funcionará durante um 
mês no empreendimento.
O Via Vale Garden Sho-
pping, empreendimento 
administrado pela Tenco 
Shopping Centers, realiza 
de 25 de junho a 25 de ju-
lho o Torneio Pokémon na 
programação de férias das 
crianças e adolescentes. O 
espaço, montado na praça 
de eventos do shopping, 
pretende reunir os fãs de 
cartas Pokémon. Além de 
jogar muito e aprender 
os segredos, as crianças 
poderão participar de um 
campeonato. O espaço vai 
funcionar de segunda a do-
mingo, incluindo feriados 
das 14h às 21h com ses-

sões de meia em meia hora 
(última sessão 20h30). O 
evento além de ser gratui-
to é organizado pela Poké-
mon Company Internatio-
nal e pela Copag, pioneira 
em produção de jogos de 
baralho em todo o Brasil.
O cenário destinado aos 
fãs a partir de 4 anos tem 
monitores da Copag, 
empresa que fornece os 
cards oficiais de duelos 
Pokémon, para ensinar os 
pequenos a usar os po-
deres em emocionantes 
partidas. Além das aulas 
de cartas, duelos “livres” 
serão realizados entre 
as crianças. Para parti-
cipar, basta estar acom-
panhado dos pais ou res-
ponsável e preencher um 
cadastro. A criança pode-

rá levar seu próprio deck 
de cartas ou utilizar um 
deck cedido pela orga-
nização do evento. Será 
permitido até oito pesso-
as por cada mini torneio.
Para cada dia de torneio, 
o vencedor receberá uma 
insígnia (Item de cole-
cionador obtido apenas 
em torneios). Ao final da 
ação, os participantes que 
tiverem as oito insígnias, 
receberão uma caixa com 
espaço para guardá-las. 
Além disso, a Copag tam-
bém entregará 10 booster 
para o primeiro colocado, 
cinco para o segundo lu-
gar e três booster para o 
terceiro ganhador, além 
de brindes como chavei-
ros e cartas de energias 
aos visitantes do espaço.

Programa Estrada para a 
Cidadania realiza 112

oficinas com educadores 
municipais

Encontros temáticos so-
bre Trânsito e Meio Am-
biente foram realizados 
em 36 cidades lindeiras 
à Via Dutra no primei-
ro semestre de 2014
Com o total de 112 en-
contros pedagógicos, a 
CCR NovaDutra encerrou 
as atividades do primei-
ro semestre do Programa 
Estrada para a Cidadania. 
As oficinas foram reali-
zadas para capacitar e re-
ciclar educadores de es-
colas municipais das 36 
cidades lindeiras à Via 
Dutra. Em 2014, o Estra-
da para a Cidadania está 
atendendo 100% dos mu-
nicípios, envolvendo 5,5 
mil educadores e 128 mil 

alunos do 4º e do 5º ano 
do ensino fundamental.
No primeiro semestre do 
ano, a CCR NovaDutra 
também promoveu ou-
tras atividades por meio 
do programa. Professores 
que atuam com crianças 
com deficiência visual 
puderam participar de ofi-
cinas de Braille. Já com 
a supervisão de professo-
res e apoio da PRF – Po-
lícia Rodoviária Federal,
 alunos saíram das salas 
de aula e participaram de 
blitze educativas na ro-
dovia, aplicando, junto 
aos motoristas, nos esta-
dos de São Paulo e Rio 
de Janeiro, o conheci-
mento adquirido em sala 

de aula. Os estudantes 
ainda escreveram carti-
nhas que serão entregues 
aos motoristas na Sema-
na Nacional do Trânsito.
Estrada para a Cidadania
Considerado o maior pro-
jeto privado de educação 
de trânsito do país e rea-
lizado por todas as con-
cessionárias de rodovias, 
o Programa Estrada para 
a Cidadania da CCR foi 
criado em 2002. O objeti-
vo é disseminar os concei-
tos de educação de trânsito 
para os alunos do 4º ano 
e de meio ambiente para 
os estudantes do 5º ano 
do ensino fundamental 
das escolas públicas dos 
municípios localizados 
ao longo das rodovias 
sob a administração 
das oito concessioná-
rias do Grupo CCR nos 
Estados do Paraná, São 
Paulo e Rio de Janeiro.
O Estrada para a Cida-
dania conta com mate-
rial didático exclusivo, 
constantemente atualiza-
do e produzido também 
em Braille, visando in-
cluir professores e alunos 
com deficiência visual.

Codivap Turismo define 
plano de trabalho

O Codivap Turismo rea-
lizou mais uma reunião, 
onde apresentado o plano 
de trabalho e o regimen-
to interno da instituição. 

O próximo encontro acon-
tecerá no dia 15 de ju-
lho, aqui mesmo em Pin-
damonhangaba, cidade 
que preside a instituição. 

Em Pinda, os integrantes 
do Codivap Turismo fa-
rão o City Tour Histórico 
Cultural e conhecerão um 
atrativo de turismo rural.

Parque Ecológico da
Moçota em Caçapava

ganha novo visual

O Parque Ecológico da 
Moçota, localizado na 
Vila Menino Jesus, em 
Caçapava, está de cara 
nova. O histórico casarão 
onde funciona a adminis-
tração e o Museu do Par-
que receberam pintura, 
além de nova decoração 
externa. As pedras distri-
buídas pela área do Parque 

também foram pintadas.
Os serviços de pintura 
foram executados pelo 
setor de manutenção da 
secretaria de educação e 
a limpeza e manutenção 
foi realizada pela secreta-
ria de obras e serviços do 
Município de Caçapava.
Cerca de 150 pessoas vi-
sitam diariamente o local, 

que oferece várias ativida-
des, entre elas: yoga, aula 
de dança de rua, capoei-
ra, academia ao ar livre 
com acompanhamento, 
pilates, acompanhamento 
esportivo e fisioterapia.
O Parque Ecológico da 
Moçota é subordinado à 
secretaria de educação do 
Município de Caçapava
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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 Galvao 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 Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 
Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras 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.

Fundap abre vagas 
para o Via Rápida em 
Campos do Jordão

A Fundação do Desenvol-
vimento Administrativo 
(Fundap) abriu inscrições 
para credenciamento de 
profissionais de nível su-
perior para trabalharem 
como supervisores nos cur-
sos do Programa Via Rápi-
da Emprego e também no 
EJA – Mundo do Trabalho, 
que serão ministrados na 
cidade a partir de Agosto.
O prazo de inscrição vai 
até dia quatro de julho. 
Os candidatos devem 
acessar os siteshttp://cre-
denciamento.sp.gov.br/
prjN1402/default.asp para 
o Via Rápida Emprego 
e http://credenciamen-
to.sp.gov.br/prjN1403/
default.asp para o EJA, 
para efetuar as inscrições.
A Fundap procura pro-
fissionais com formação 
universitária e experiência 
comprovada em coordena-
ção, planejamento, docên-
cia ou supervisão de cursos.
O formulário de inscrição 
e a lista de documentos 
exigida em edital estão 
disponíveis exclusivamen-
te nos sites acima. O valor 
da remuneração para os 
profissionais contratados 
será fixado com base no 
número de visitas aos es-
paços de qualificação, es-
tabelecido em R$315,00, 
por visita, comprovada 
pelo relatório realizado.
As vagas são para todo 
o Estado de São Paulo e, 

no momento da inscrição, 
o interessado pode esco-
lher dois entre 13 grupos 
de municípios já estabe-
lecidos como a região em 
que pretende atuar. Como 
alguns destes cursos serão 
em Campos do Jordão, 
os profissionais da cidade 
tem chance de trabalharem 
aqui e em cidades vizinhas.
A Comissão de Creden-
ciamento avaliará quais 
candidatos atendem às 
condições exigidas. A lista 
dos profissionais creden-
ciados, por ordem de clas-
sificação, será divulgada 
no site da Fundap e pu-
blicada no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.
Outras vagas de emprêgo:
O PAT – Posto de Aten-
dimento ao trabalha-
dor está com 64 vagas
 abertas de empre-
go. São 37 vagas para
 mulheres e 27 para ho-
mens. Os interessados 
devem deixar currículo 
na sede do PAT, que fun-
ciona no antigo prédio 
da Telefônica, em Aber-
néssia. Dentre as vagas 
da semana há empregos 
para a temporada, mas 
também outros que são fi-
xos. As dúvidas sobre as 
condições de contratação, 
como idade, escolaridade 
e experiência, são eximi-
das na hora da candida-
tura das vagas. Confira:
Vagas para mulheres: 

AJUDANTE DE CO-
ZINHA; ATENDENTE; 
ATENDENTE DE CAI-
XA; AUXILIAR DE CO-
ZINHA (2); AUXILIAR 
DE SERVIÇOS; AUXI-
LIAR DE HOTELARIA; 
BALCONISTA DE FAR-
MÁCIA; BALCONIS-
TA; CAMAREIRA (6); 
CASEIRO ; CORTADEI-
RA; COSTUREIRA ;CO-
PEIRA;COZINHEIRA 
(2); CUMIM; COSTU-
REIRA E REMALHA-
DEIRA; DOMÉSTICA 
(2) ;DOMÉSTICA (SÃO 
PAULO); DOMÉSTICA 
(TAUBATÉ); DIARIS-
TA (2) ; GARÇONETE; 
GOVERNANTA ;HOUS-
TER;LAVADORA CAR-
RO; MANICURE(2); 
RECEPCIONISTA(2)
Vagas para Homens: 
AJUDANTE DE COZI-
NHA (2); ASSISTENTE 
DE LOJA; AUXILIAR 
DE MANUTENÇÃO; 
BACHAREL EM FAR-
MÁCIA; BALCONISTA 
DE FÁRMACIA; BAR-
MAN; BORRACHEIRO; 
COPEIRO; CONFEI-
TEIRO; COZINHEIRO; 
CUMIM; GARÇOM; 
HOUSTER; MARCE-
NEIRO; MOTOBOY (2); 
MOTORISTA “CLASSE 
D”; PANELEIRO; PIZ-
ZAIOLO; RECEPCIO-
NISTA (3); SERVIÇOS 
GERAIS(2); VENDE-
DOR; VIDRACEIRO.

Taubaté apresenta aos
sábados Projeto
Mercado Musical

Todos os sábados,
 às 9h30, o Merca-
tau em Taubaté rece-
be as atrações do pro-
jeto Mercado Musical.
Os músicos da ci-
dade se apresentam
 na feira livre propor-
cionando entretenimen-
to aos frequentadores 

durante suas compras.
Os artistas são variados e 
os estilos vão desde a MPB 
aos ritmos internacionais.
O Mercatau fica na Rua 
Professora Escolásti-
ca Maria de Jesus, no 
bairro Jardim Eulália.
Confira a progra-
mação abaixo:

Dia 05
09h30 – Maressa – 
Música Internacional
Dia 12
09h30 – Peu Júnior – M.P.B
Dia 19
09h30 – Peu Júnior – M.P.B
Dia 26
09h30 – Luiza Montei-
ro – Música Internacional
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Veículos com placas de
final 4 devem ser

licenciados em Julho

Poupatempo comunica
horário diferenciado

nesta sexta (4)

Taubaté informa: Projeto 
Bairro a Bairro - Orçamento 

Cidadão tem nova data

Proprietários têm até o 
dia 31 para licenciar o 
veículo. O valor de R$ 
68,48 deve ser pago na 
rede bancária credenciada. 
Quem preferir pode re-
ceber o documento pelos 
Correios, pagando o valor 
de R$ 11 para a entrega
 CarrosProprietários de 
veículos com placas de 
final 4 devem realizar o 
licenciamento obrigató-
rio do exercício 2014 du-
rante o mês de julho. O 
serviço pode ser feito de 
forma eletrônica, com en-
trega do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) pelos 
Correios, ou diretamen-
te nos postos do Detran.
SP e do Poupatempo. 
 De acordo com o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), válido em todo 
o país, todos os veículos 
devem ser licenciados 
anualmente e o porte do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV) é obrigatório. No 
Estado de São Paulo, o li-
cenciamento é feito entre 
abril e dezembro, de acor-
do com o final da placa. 
 Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso é 
infração gravíssima (artigo 
230 do CTB): multa de R$ 
191,54, inserção de sete 
pontos no prontuário do 

Devido ao jogo do Bra-
sil na Copa do Mundo, 
os postos irão atender 
até as 12h30, os postos 
Poupatempo terão hoi-
rário diferenciado nesta 
próxima sexta-feira, 4.
O expediente das agên-

A Prefeitura de Taubaté 
informa que a reunião do 
projeto Prefeitura Bairro 
a Bairro - Orçamento Ci-
dadão, que acontecerá na 
EMIEF Docelina Silva de 
Castro Coelho no bairro 
Santa Tereza, mudou para 
dia 18 de julho, sexta-feira.
Visando acompanhar as 
necessidades da popula-
ção que mora nas regiões 
atendidas, os portões serão 
abertos às 13h para o ca-
dastramento e organização 
do atendimento. Para parti-
cipar é preciso comparecer 
ao local do evento até às 
22h, quando os portões se-
rão fechados para finalizar 
o serviço. Para falar com 
o prefeito, as senhas se-
rão distribuídas até às 20h.

condutor, além de apreen-
são e remoção do veículo. 
 Já conduzir sem portar o 
documento, mesmo que o 
licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (arti-
go 232 do CTB): multa 
de R$ 53,20, três pontos 
na carteira e retenção do 
veículo até que o docu-
mento seja apresentado. 
 Por isso, é importante que 
o condutor não deixe para 
última hora para regulari-
zar o CRLV, pois a partir 
de 1° de agosto de 2014, 
veículos com final de pla-
ca 4 estarão em situação 
irregular, caso transitem 
sem o licenciamento 2014. 
 PASSO A PASSO – A 
taxa de licenciamento 
para o exercício 2014 é de 
R$ 68,48 e pode ser paga 
pela internet, caixas ele-
trônicos ou nas agências 
dos bancos credenciados 
(Banco do Brasil, Santan-
der, Bradesco, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, BMB, 
HSBC, Safra e Citibank). 
Ao realizar o licenciamen-
to, é preciso quitar possí-
veis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas. 
Na hora do pagamento, é 
preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o valor 

cias, bem como do te-
leatendimento, se en-
cerra às 12h30, devido 
ao jogo do Brasil 
na Copa do Mundo.  
No sábado, 5, as uni-
dades voltam a aten-
der no horário habitual.

O projeto Bairro a Bair-
ro faz parte do Orçamen-
to Cidadão, inserido no 
Plano de Governo da ad-
ministração municipal, 
permitindo que os mora-
dores apresentem as ne-
cessidades de seus bairros 
para que sejam realizadas 
de forma direcionada, 
com a destinação de par-
te do orçamento do mu-
nicípio para essas ações.
Todas as Secretarias Mu-
nicipais estarão presentes, 
objetivando um atendi-
mento personalizado e 
possibilitando uma maior 
agilidade na solução das 
solicitações. É importante 
que cada morador apre-
sente solicitações globais, 
visando a melhoria em ge-

adicional de R$ 11, refe-
rente à postagem. A entre-
ga é feita em até sete dias 
úteis. É imprescindível 
que o endereço esteja atu-
alizado junto ao Detran.
SP. Caso contrário, não 
será possível fazer a entre-
ga e o cidadão terá de re-
tirar o documento em uma 
unidade de atendimento. 
Quem preferir retirar o 
documento presencial-
mente deve apresentar 
o comprovante de paga-
mento na unidade do De-
tran.SP na qual o veícu-
lo está registrado ou nos 
postos do Poupatempo. 
Nesse caso, será solici-
tado um documento de 
identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios.
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que compro-
ve o grau de parentesco. 
O passo a passo comple-
to do serviço está dis-
ponível na área de “Veí-
culos” do portal Detran.
SP (www.detran.sp.gov.
br) ou diretamente neste 
link http://migre.me/jf8ip.

Informações sobre todos 
os serviços prestados pe-
los postos podem ser ob-
tidas pela internet, no site 
www.poupatempo.sp.gov.
br, ou pelo Disque Pou-
patempo, no 0800 772 
36 33 - ligação gratuita.

ral do local onde reside.
Durante o evento os alu-
nos da Escola do Trabalho 
realizam corte de cabelo e 
esmaltação nos munícipes 
presentes. O evento ainda 
conta com atividades para 
as crianças, desenvolvidas 
pelas Secretarias de Tu-
rismo e Cultura, Esporte 
e Lazer e Transito, com 
a presença dos persona-
gens do Sitio do Picapau 
Amarelo, atividades es-
portivas, brincadeiras, 
contação de historia e a 
mini cidade do transito, 
onde as crianças e adul-
tos recebem orientações.
A próxima reunião está 
prevista para aconte-
cer dia 25 de julho na 
região da Gurilândia.

Produtores agrícolas da
região investem no
planejamento com o

Produza Fácil

Hospital Santa Catarina
inaugura centro de

endometriose

O Sebrae-SP e a CATI 
(Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral 
do Estado de São Paulo) 
promoveram três ofici-
nas de apresentação do 
Produza Fácil Agricultu-
ra na região. As ativida-
des realizadas em Jacareí, 
Caçapava e São Luiz do 
Paraitinga atraíram 63 
pequenos agricultores, 
que puderam obter deta-
lhes sobre a ferramenta.
Para o engenheiro agrôno-
mo da CATI Francisco Jor-
ge Pely, responsável pela 
Casa da Agricultura de Ja-
careí, a oficina do Produza 
Fácil Agricultura promo-
vida na semana passada 
na cidade trará benefícios 
duradouros aos 30 par-
ticipantes que estiveram 
na Casa da Agricultura.
“Um dos principais pro-
blemas dos pequenos pro-
dutores é o planejamento. 
Às vezes falta produto, às 
vezes sobra e o produtor 
não consegue controlar. O 
Produza Fácil é uma so-
lução simples, que cabe 
perfeitamente no dia a dia 
do agricultor. A apresen-
tação da ferramenta foi 
bastante clara e os produ-

Nova ala conta com equi-
pe multidisciplinar para 
auxiliar no diagnóstico 
e tratamento da doença
São Paulo, julho de 2014 
– A endometriose é um 
dos principais problemas 
de saúde enfrentados por 
mulheres em idade fér-
til. Além de causar in-
fertilidade e dor pélvica 
crônica, a doença afeta 
diretamente a qualida-
de de vida de milhões de 
pacientes no mundo todo. 
Com o objetivo de ampliar 
sua atuação em saúde da 
mulher, o Hospital San-
ta Catarina inaugura seu 
centro de endometriose.
A unidade conta com equi-
pe multidisciplinar com-
posta por psicólogas, en-
fermeiros, nutricionistas,  
fisioterapeutas e técnicos 
de imagem, além da coor-
denação-geral do gineco-
logista Alexander Kopel-
man, formado pela Escola 
Paulista de Medicina. O 
centro oferece infraestru-
tura completa para diag-
nóstico e tratamento da 
doença, além de fornecer 
todo o suporte necessário 
para melhorar a qualidade 
de vida de suas pacientes.
Os sintomas da endo-
metriose podem reduzir 
a capacidade da mulher 
de executar tarefas diá-
rias e tem grande impac-

tores vão poder colocar 
em prática o que apren-
deram para melhorar a 
produção”, disse Pely, que 
coordena a iniciativa na 
CATI junto com o enge-
nheiro agrônomo Eduardo 
Rizek Elias no município.
O Produza Fácil Agricul-
tura - elaborado pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a FAESP/SENAR-AR/SP 
- é um painel de apoio ao 
planejamento da produção 
agrícola, que traz dicas e 
orientações para que o pro-
dutor consiga fazer seu pla-
nejamento de forma sim-
ples e rápida nas culturas 
de hortaliças e fruticultura.
Para Jardel José Busa-
rello, consultor em agro-
negócios do Sebrae SP, o 
treinamento só traz van-
tagens a quem produz ou 
pretende produzir. “Du-
rante a oficina o produtor 
tem contato com concei-
tos quanto produtividade 
por hectare e por metro 
quadrado, ciclo produtivo 
e quantidade de canteiros 
necessários para entregas 
semanais, por exemplo. 
Também são abordados 
temas como a aquisição 
de produtos para a Meren-

to emocional, por isso 
é importante identificar 
corretamente a doença. A 
existência de um centro 
ligado a um hospital de 
excelência facilita a reali-
zação de exames que auxi-
liam o diagnostico preco-
ce. “A união de diversos 
profissionais especializa-
dos no tratamento da do-
ença ajuda na obtenção de 
resultados mais efetivos”, 
ressalta dr. Kopelman.
A doença é caracterizada 
pela presença do endomé-
trio (tecido que reveste o 
útero internamente) fora 
da cavidade uterina, cau-
sando uma reação inflama-
tória crônica. Estimativas 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) indicam 
que entre 10% e 15% das 
mulheres em idade repro-
dutiva apresentam algum 
grau de endometriose. Isso 
significa que pelo menos 6 
milhões de brasileiras so-
frem com a doença, consi-
derada uma das principais 
causas de infertilidade. 
Casos mais graves po-
dem exigir intervenção 
cirúrgica, especialmen-
te quando lesões profun-
das estão presentes. Para 
atender a essa necessi-
dade, o novo centro do 
Hospital Santa Catarina 
conta com expertise e in-
fraestrutura de excelên-

da Escolar por meio das 
Prefeituras e as vantagens 
em se possuir a Declara-
ção de Aptidão ao Pro-
naf (DAP)”, comentou.
O kit do Produza Fácil 
contém uma brochura ex-
plicativa, que ensina como 
o produtor deve usar o ma-
terial, um painel de plane-
jamento e papéis adesivos. 
A ferramenta questiona o 
produtor sobre quais são 
os produtos que produz, 
quais são seus comprado-
res e o auxilia a escalonar 
sua produção para atender, 
de forma eficaz, os contra-
tos de compra firmados.
O Produza Fácil Agricul-
tura também ajuda a dei-
xar visível para todos os 
envolvidos na produção 
as etapas a serem cumpri-
das, desde o plantio até a 
colheita. O Sebrae-SP e a 
CATI estão programando 
as futuras oficinas, que de-
verão ser aplicadas nos mu-
nicípios do Litoral Norte.
Mais informações sobre 
o Produza Fácil Agricul-
tura podem ser obtidas 
no Escritório Regional 
do Sebrae-SP em São 
José dos Campos. 
Tel.(12) 3922-2977

cia para a realização de 
procedimentos minima-
mente invasivos, como 
a cirurgia laparoscópica.
Hospital Santa Catarina
Há mais de 100 anos, o 
Hospital Santa Catari-
na prima pela excelência 
no atendimento seguro e 
humanizado. Referência 
de qualidade em serviços 
de saúde no Brasil, aten-
de desde pequenos pro-
cedimentos até cirurgias 
de alta complexidade.
O Hospital Santa Cata-
rina é uma instituição fi-
lantrópica e faz parte da 
Associação Congregação 
de Santa Catarina, a qual 
compõe uma rede social 
que atua nos eixos da 
saúde, educação e assis-
tência social. Congrega 
mais de 12 mil colabo-
radores, distribuídos em 
diversas obras sociais e 
programas de apoio em 
sete Estados brasileiros.
Com infraestrutura mo-
derna, equipamentos de 
última geração e profis-
sionais altamente quali-
ficados, o Hospital Santa 
Catarina dispõe de 327 
leitos, 20 salas de cirurgia, 
5 Unidades de Trata-
mento Intensivo (UTIs 
Neurológica, Cardioló-
gica, Pediátrica, Neona-
tal e Geral) e Pronto-A-
tendimento 24 horas.
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Volkswagen Taubaté
promove feira para

divulgar oportunidades 
de qualificação aos

empregados

A fábrica da Volkswagen 
do Brasil em Taubaté pro-
move nos dias 2 e 3 de julho 
a 10ª edição da “Feira do 
Saber” para divulgar aos 
seus empregados as opor-
tunidades de cursos pro-
fissionalizantes, técnicos, 
graduação, especialização, 
idiomas e informática na 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba voltados 
à indústria automotiva.
Durante a feira, que será re-
alizada nos períodos diur-
no e noturno à fim de aten-
der os colaboradores dos 
três turnos de trabalho da 
produção, as vinte institui-
ções de ensino de Taubaté 
e cidades vizinhas, conve-
niadas à empresa, estarão 
oferecendo seus cursos 
de curta e média duração. 
Na praça de eventos da 
fábrica as escolas estarão 
distribuídas em estandes 
para apresentar suas opor-
tunidades de cursos e con-
dições especiais para os 
colaboradores da empresa. 
Segundo o gerente de Re-
cursos Humanos, Mário 
Celso Marcondes, o ob-
jetivo é oferecer ao em-
pregado um atendimento 
pessoal com orientações 
e esclarecimentos. “In-
centivar a capacitação e a 
qualificação profissional 
é uma prática constante 
da empresa. Com a fei-
ra, todos os empregados 
encontrarão em um úni-
co local os cursos ofere-
cidos na região e como 
aproveitar os descontos 

do convênio”, explica.
A qualificação de empre-
gados e seus dependen-
tes é proporcionada pela 
Volkswagen por meio de 
subsídios e descontos que 
variam de 10% a 20%, por 
meio de convênios com 
instituições de ensino para 
diversos tipos de cursos. 
Na região de Taubaté, a 
empresa mantém convê-
nios com mais de 40 es-
colas e universidades para 
cursos de aprimoramento 
e qualificação profissional.
Capacitação técnica
Para a implantação da 
nova linha de produção 
do Volkswagen up! na 
unidade de Taubaté, inau-
gurada neste ano, a em-
presa investiu não só em 
tecnologias de processo 
produtivo como também 
na qualificação profissio-
nal de seus empregados.
A unidade conta com 
três novos centros 
de treinamento nas 
áreas de Armação, Pin-
tura e Montagem Final, 
todos com o novo mode-
lo global de treinamen-
to do Grupo Volkswa-
gen. Esses centros estão 
estruturados em três pi-
lares: Lean-Training, 
voltados à aplicação dos 
conceitos de produção 
enxuta do SPVW (Siste-
ma de Produção Volkswa-
gen); Fundamental Skills, 
que ensinam a execução 
de forma padronizada de 
operações essenciais de 
cada área produtiva; e 

Profiraum Training, para 
cursos específicos con-
forme necessidades de 
cada produto e unidade.
Para o diretor da fábrica 
de Taubaté, Marcos Apa-
recido Ruza, o nível de 
qualificação oferecido aos 
empregados equivale ao 
nível dos investimentos 
em tecnologia que a uni-
dade recebeu. “A evolu-
ção dos processos para a 
produção do up! exigiram 
que nossos empregados 
estivessem capacitados 
para atuar com alta per-
formance e em condi-
ções de acompanhar essas 
inovações”, comentou.
Em razão das novas tec-
nologias da nova unidade 
de Pintura, por exemplo, 
foram oferecidos treina-
mentos de 28 dias para 
um grupo de operadores 
especialistas na fábrica de 
Bratislava, na Eslováquia, 
responsável pela produção 
do modelo na Europa. Ou-
tras operações específicas, 
como controle das cabines 
robotizadas de aplica-
ção interna e externa 
de tinta, foram realiza-
das em treinamentos na 
Alemanha. Histórico
Atualmente, a fábrica 
de Taubaté é responsá-
vel pela produção do 
Gol, Voyage e up!. A 
unidade que completou 
38 anos de operações já 
produziu mais de seis 
milhões de veículos e 
conta com cerca de cin-
co mil colaboradores.

Concerto “Quando
os Anjos Cantam”

em Pinda

41ª Semana
Internacional de Vela
de Monotipos começa 

nesta sexta em Ilhabela

O arquipélago de Ilhabe-
la se prepara para receber 
nesta sexta-feira (4/7) a 
41ª edição da Semana In-
ternacional de Vela de Mo-
notipos. O evento reunirá 
os melhores velejadores 
das classes de monotipos 
do município e continua 
até domingo (6/7), com 
realização da Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Esportes, Lazer 
e Recreação. A abertura 
será às 11h30, no Centro 
de Regatas (Pequéa) – sede 
da Secretaria de Esportes. 
A competição será válida 
para as classes: Star, La-
ser Standart, Laser Radial 
Feminino, Laser 4.7, La-
ser Radial Masculino, Li-
ghtning, Snipe, Hobie Cat 
16, Optimist, Holder, 420, 

Byte, Day Sailer, Fórmula 
Windsurf, Fórmula One 
Design, Kitesurf, Tornado, 
Nacra 20, Dingue, Hobie 
Cat 14, Escaler, Open Bic, 
A-Class, Finn e Windsurf 
Slalon. Destaque para as 
regatas de classe Bico 
de Proa, que serão rea-
lizadas no sábado (5/7). 
Tradicionalmente, após 
as regatas do dia, os vele-
jadores se reúnem para a 
Canoa de Cervejas e Re-
frigerantes, numa grande 
festa de confraternização 
entre os velejadores. Para 
se inscrever, os velejado-
res interessados devem 
entrar em contato com a 
Secretaria de Esportes, 
Lazer e Recreação, pelo 
telefone 12 3896-5330 
ou solicitar o aviso de 

Regata pelo e-mail im-
prensa.selar@gmail.com.
Paulista de Snipe
Ilhabela também recebe 
entre os dias 12 e 13 de 
julho a primeira etapa do 
Campeonato Paulista de 
Snipe. O evento reúne os 
melhores velejadores do 
Estado de São Paulo. Na 
competição, os atletas já 
se preparam para os Jogos 
Panamericanos de 2015.
Ilhabela Sailling Week
De 19 a 26 de julho será 
realizada a competição 
de vela oceânica, a 41ª 
Ilhabela Sailling Week, 
organizada pelo Yacht 
Club Ilhabela e que tem 
o apoio da Prefeitura. 
O evento tem o patrocí-
nio do Banco do Brasil 
e da Mitsubishi Motors.

Venha ouvir “Quando os 
Anjos Cantam”, com o 

Quarteto Anna Paula Sah-
di, nesta sexta-feira, dia 4 de

 julho, às 20 horas, na Igre-
ja Matriz. Entrada gratuita!

Festa do Tropeiro em
Jambeiro terá César
Menotti & Fabiano

Tem início nesta quinta-
feira, dia 3, com encerra-
mento no domingo, dia 6, 
a 29ª edição da Festa do 
Tropeiro, em Jambeiro.
A abertura, na quinta-fei-
ra, às 20h,  contará com 
café tropeiro, com distri-

buição de bolinho caipira, 
quentão e vinho quente. 
Em seguida haverá shows 
musicais, com sequên-
cia na noite de sábado, 
dia 5, a partir das 14h.
No domingo, dia 6, as 
festividades tem início 

às 9h30 com a Missa do 
Tropeiro e a tarde com 
várias atrações, seguida 
de shows musicais à noi-
te, que terá no encerra-
mento a apresentação da 
dupla César Menotti & 
Fabiano, a partir das 22h.


