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Teatro reforça luta
contra a dengue nas 

escolas municipais de 
Pindamonhangaba

Matriz de São Luiz de
Tolosa é restaurada e

entregue ao povo
Luizense

Mais esportes para
Tremembé

Palavra Cantada em 
Taubaté! No próximo

domingo

Diante do quadro grave 
de dengue vivido na cida-
de, a arte, mais uma vez, 
entra em cena para lutar 
contra a proliferação do 
aedes aegypti, o mosqui-
to transmissor da doen-
ça. Diante disso, o proje-

A igreja, um dos ícones 
turísticos da cidade, ruiu 
no dia 1º de janeiro de 
2010 durante a enchen-
te que castigou todo o 
município destruiu ou-
tras dezenas de casarões 
de arquitetura colonial.
Diante de grande núme-
ro de presentes e diversas 
autoridades, dentre elas, o 
governador do Estado Ge-
raldo Alckmin, do prefeito 
do município Alex Torres 
e da secretaria de Justiça 
e Defesa de Cidadania de 
São Paulo Eloisa Arruda, 
o Bispo da Diocese de 
Taubaté, Carmo João Rho-
den procedeu a cerimônia 
de benção do templo to-
talmente reconstruído, e 

to “Minha Escola, Eu e 
Meus Vizinhos Sem Den-
gue – Cai Fora, Dengue!”,
 apresenta uma 
peça teatral nas es-
colas municipais dos 
bairros onde há maior 
incidência de casos. 

com suas principais carac-
terísticas de arquitetura.
A igreja de São Luiz de 
Tolosa é do século XIX, 
tem portanto, 175 anos. “A 
igreja é um relicário. Ela 
foi não apenas reconstruí-
da, foi restaurada do ponto 
de vista artístico, as pintu-
ras, foi um trabalho feito 
com extrema competência. 
Então aqui foram restaura-
do o prédio da Prefeitura, 
a biblioteca, 17 casarões 
e a igreja, todos tomba-
dos pelo CONDEPHA-
AT.”, lembrou Alckmin.
Leandro Barbosa”Pra 
nós isso [reconstru-
ção] tem um valor 
imenso, emocional prin-
cipalmente, porque é um 

Todas as apresentações são 
realizadas às 10 e 15 horas, 
para englobar os alunos
 dos períodos da ma-
nhã e da tarde. 
O projeto seguirá até o 
início de junho por mais 
oito escolas da cidade.

símbolo da cidade. A igre-
ja ressurge e vem junto 
todo o valor que ela traz 
para a cultura.”, disse Le-
andro Barbosa, diretor 
de Cultura do município.
O trabalho de restauração 
envolveu equipes de pes-
quisadores, historiadores, 
pintores, artesãos e vá-
rios outros profissionais. 
A reconstrução da igreja 
contou com recursos da 
ordem de R$ 17 milhões 
do Governo de São Paulo 
e foi realizada por meio 
da  parceria entre a Se-
cretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo e a 
Mitra Diocesana de 
Taubaté, que é respon-
sável pelo santuário.
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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

Literatura de cordel
A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em 
folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Também são utilizados desenhos e 
clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo 
amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de marcados populares ou até 
mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos 
portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, 
podemos encontrar este tipo de literatura principalmente na região nordeste do Brasil. 
Ainda são vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, 
geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande 
sucesso em estados como Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este suces-
so ocorre em função do preço baixo. Do tom humorístico de muitos deles e também 
por retratar fatos da vida cotidiana da cidade ou da região. Os principais assuntos 
retratados nos livros são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos 
cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a presença do pú-
blico. Um dos poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro 
Gomes de Barros (1865/1918). Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. 
Mas recentes, podemos citar os poetas José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, 
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo Azevedo, Zé Melancia, Zé Vi-
cente, José Pacheco da Rosa, Gonçalves Ferreira da Silva, Chico Tratra, João de Cristo 
Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, 
José Lins do Rego e Guimarães Rosa.

Humor
O menino pediu ao pai para ajudá-lo a encontrar o Mínimo Denominador Comum num 
problema de seu dever de casa e o pai respondeu:
- Ainda não encontraram isso? Já estavam procurando quando eu era menino!
***
O menino entra no boteco gritando:
- Depressa seu João, sua mulher está na sua casa com outro!
O homem sai correndo e dez minutos depois está de volta. Senta-se, pede uma cerveja 
e diz aos amigos:
- Alarme falso, era o mesmo de sempre.
***
Dois alentejanos andavam caçando no meio dos montes. De repente, avistaram um 
jovem que voava de Asa Delta. Um deles levanta a espingarda e dá um tiro e o outro 
pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava largou.
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memori-
zação. Não esqueço mais nada.
- Ah é? 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 mesmo o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Responde o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

Mensagens
Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A existên-
cia é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você venha a aceitar 
influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e 
o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro 
não se detenha para lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida 
porque somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver 
bem se não aprendemos a conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a 
obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando 
em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experi-
ências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho é você.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atingir 
sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A humanidade 
caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminharem juntos, anda-
rem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não se entendem por quê? 
Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem 
quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando deve-
riam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens 
percebem que a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a 
iluminar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.
***
Já pensou hoje como a vida é bela? Já fez alguma coisa para mudar a sua vida? Já disse 
às pessoas de sua família o quanto as ama? Já agradeceu a Deus pelas coisas belas que 
você tem, nas bênçãos que Ele te concedeu desde o momento em que você nasceu? O 
que está esperando! E depois vá viver a sua vida, pois a felicidade com Deus e a Vir-
gem Maria, nossa mãe, não pode esperar.

Pensamentos
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem se fazer.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos tentando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma janela.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
Um bom começo já é a metade.
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Encontro Regional - Vale
do Paraíba - SP - Programa

Nacional de Educação Museal

São Bento do Sapucaí divulga 
reuniao do Ação Jovem e

Torneio de Truco

Infecção relacionada à
assistência à saúde: saiba o

que é e como prevenir
As infecções relaciona-
das à assistência à saúde 
são as mais frequentes 
complicações ocorridas 
em pacientes hospitaliza-
dos, os dados são da So-
ciedade Brasileira de In-
fectologia. A estatística 
no Brasil atualmente é de 
5% a 15% dos pacientes 
internados contraem al-
gum tipo de infecção.
Qualquer tipo de infec-
ção contraída pelo pa-
ciente dentro do hospital, 
ou após a alta, é chamada 
de infecção relacionada à 
assistência à saúde. Para 
diagnosticar a infecção, 
os médicos observam se 
o paciente por acaso não 
chegou ao hospital duran-
te o período de incubação 
do agente causador. Em 
seguida observam as in-
formações do prontuário 
e analisam os resultados 
de exames laboratoriais.
Uma nova visão inclui 
infecções relacionadas a 
procedimentos ambula-
toriais, cuidados em do-
micílio e até as adquiri-
das por profissionais da 

saúde durante o desem-
penho de suas funções.
Agentes causadores – Os 
microrganismos causado-
res dessas infecções são 
bactérias, fungos, vírus 
e protozoários. Formas 
de vida, que são visíveis 
através de análise mi-
croscópica, podem estar 
presentes no ambiente 
hospitalar, em outros am-
bientes e até no próprio 
organismo. A transmis-
são pode ser por meio de 
água, alimentos conta-
minados, de pessoa para 
pessoa, gotículas de sali-
va e pelo ar contaminado.
Qualquer pessoa está 
sujeita a contrair uma 
infecção, porém al-
guns grupos de pessoas 
possuem alterações no 
sistema imunológico, 
consequentemente são 
mais suscetíveis a infec-
ções. Entre eles estão re-
cém-nascidos, idosos, 
portadores de diabetes, 
pessoas com cân-
cer e transplantados.
Prevenção – Ações preven-
tivas devem ser tomadas 

tanto pelas instituições de 
saúde, profissionais e até 
mesmo pelos visitantes.
Os hospitais e ambulató-
rios possuem protocolos 
de higiene e procedimen-
tos que visam a prevenção 
do contágio do ambien-
te por bactérias e vírus. 
Mas os profissionais que 
prestam assistência à saú-
de devem tomar algumas 
medidas pessoais, como 
manter as unhas curtas e 
limpas, cabelos presos, 
além de cuidar do jaleco 
para não usá-lo em ou-
tras instituições ou fora 
do ambiente hospitalar.
De acordo com a enfer-
meira Luciana Gomes do 
Espaço Viva Bem Uni-
med, o princípio básico 
para evitar qualquer meio 
de transmissão e possível
 infecção é a higieni-
zação das mãos. “Essa 
é uma maneira sim-
ples e eficaz que evita-
rá futuras complicações 
a saúde. O certo é la-
var as mãos com água 
e sabão ou utilizar o 
álcool em gel”, diz.

Cunha apresenta sua 4a Festa 
Gastronômica da Truta

Cidade serrana abre as 
portas de seus trutá-
rios e demonstra como 
são produzidos e ma-
nipulados os peixes
A quarta edição da deli-
ciosa Festa Gastronômica 
da Truta será aberta neste 
sábado, 17 de maio, na Es-
tância Climática de Cunha, 
município a 230 quilôme-
tros de São Paulo, entre as 
Serras da Quebra-Canga-
lha, da Bocaina e do Mar. 
Até 8 de junho, os restau-
rantes da cidade preparam 
pratos especiais com o 
peixe e, nos trutários, os 
visitantes podem conhecer 
o processo de produção, 
abate e preparação para co-
mercialização. De quebra, 
duplas sertanejas locais 
apresentam a já tradicio-
nal roda de viola do pro-
jeto Violeiros de Cunha.
Originada dos Estados 
Unidos e Canadá, a truta 
é um peixe da família do 
salmão que se dá bem em 
rios de regiões montanho-
sas do sul e do sudeste do 
Brasil, especialmente na 

paulista Cunha, que con-
serva a maior reserva de 
Mata Atlântica do país, 
com suas cachoeiras, 
rios de águas cristalinas 
e riachos que correm so-
bre pedras emolduradas 
por ipês, manacás, qua-
resmeiras, sibipirunas...
Aliás, se a água de seu 
habitat não for cristalina, 
fresca e pura a truta não 
sobrevive. A 4ª Feira Gas-
tronômica da Truta por si 
só, portanto, garante que 
em Cunha a natureza está 
quase intocada. A cida-
de se constituiu em torno 
da antiga última parada 
dos tropeiros que per-
corriam a Estrada Real 
antes de chegar ao porto 
de Paraty. Hoje Cunha é 
um pedaço de sossego e 
ar puro repleto de pousa-
das aconchegantes, ateli-
ês de cerâmica artística, 
restaurantes que cultivam 
receitas saborosas à ba-
ses de pinhão, cogumelos 
shiitake e, claro, trutas...
Conheça os trutários da 
região. Eles estão aber-

tos à visitação e consu-
mo em todos os finais de 
semana. Na abertura da 
4ª Festa Gastronômica da 
Truta, no dia 17 de maio, 
às 14h e às 16h, apresen-
tarão o processo de produ-
ção, abate e manipulação 
da truta para comerciali-
zação (truta inteira e filé):
Trutário Guarirobas
Estrada do Indaiá, km 
7, Campos Novos, 
fone 12 99723.7695
Trutário Viven-
da das Meninas
Estrada do Paraibu-
na, km 19,  Cunha, 
fone 11 98251.9905
Pesqueiro do Zé Pequeno
Estrada do Paraibuna, 
acesso no Km 11, Cunha. 
Em 18/5, das 12h às 
14h30, haverá roda de 
viola com duplas de vio-
leiros da cidade. A apre-
sentação do processo de 
abate e manipulação da 
truta será somente às 15h.
Mais informações so-
bre a Festa podem ser 
encontradas no site 
www.cunha.sp.gov.br.
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Luiz Gustavo visita Pinda 
e fala da expectativa para 

a Copa do Mundo
Senac Taubaté oferece curso 

livre Básico de Vinhos

Secretaria de Saúde
promove várias palestras na 
2ª Semana da Enfermagem 

em Tremembé

Diversos bairros de
Pinda recebem

serviços de manutenção

SBPC fecha programação 
da Reunião Regional do 

Vale do Paraíba

Ele deixou Pindamonhan-
gaba como um desconhe-
cido e com um sonho de 
brilhar no futebol. Ago-
ra, Luiz Gustavo volta a 
sua terra natal com um 
currículo admirável e 
se declara pronto para a 
principal missão de sua 
carreira: representar o 
Brasil na Copa do Mundo. 
Um dos 23 chamados 
por Felipão para buscar 
o Hexa, o jogador de 26 
anos diz viver o melhor 
momento da sua vida, 
tanto profissional como 
pessoalmente, com o nas-
cimento do seu primeiro 
filho e a convocação. “Ver 
meu nome entre os convo-
cados foi à concretização 
de um sonho tanto meu 
como da minha família. 
Me sinto feliz em carre-
gar o nome do Vale na Se-
leção e espero conseguir 
esse título para o Brasil.”
O volante do Wolfsburg 
da Alemanha falou com a 
imprensa por cerca de 30 
minutos e depois atendeu 
aos fãs que esperavam 
por ele, que foi homena-
geado na final da Copa 
Guga do Futsal, torneio 
que aconteceu no Cen-
tro Esportivo “Zito” na 
noite de sexta-feira (16).
Veja os principais tópi-

A Senac Taubaté co-
meçou nesta terça-fei-
ra (20) um curso li-
vre básico de vinhos.
O curso promove uma 
iniciação ao mundo dos 
vinhos despertando o alu-
no para reconhecer aro-
mas, sabores e demais 
características e estilos de 

Em comemoração ao Dia 
do Enfermeiro, a Secre-
taria de Saúde ofereceu 
a cerca de 80 técnicos e 
enfermeiros uma progra-
mação diferenciada para 
compor a 2ª Semana da En-
fermagem, que teve como 
tema o “Protagonismo da 
Enfermagem no Processo 
de Cuidar”. A dinâmica, 
que contou com palestras, 
aconteceu no dia 10 de 
maio no Salão Paroquial 
da antiga Igreja provisória 
ao lado da cantina da Basí-
lica do Senhor Bom Jesus.
A primeira palestra foi 
ministrada pela Dou-
tora Sônia Lourenço 
Cortez, especialista em 
Estomoterapia das Facul-

Pindamonhangaba recebe 
serviços de manutenção 
constantemente, em todos 
os bairros da cidade. Na 
semana entre os dias 7 e 
14 de maio, foram reali-
zadas limpeza, capina, ro-

A programação da Reu-
nião Regional da Socieda-
de Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC) 
no Vale do Paraíba, que 
ocorrerá nos dias 5 e 6 de 
junho de 2014 no Parque 
Tecnológico, já está fe-
chada. As inscrições para 
o evento seguem até o dia 
30 de mai. A programa-
ção inclui assuntos como 
a relação universidade x 

cos da entrevista coletiva:
Infância em Pin-
d a m o n h a n g a b a
“É sempre um prazer re-
lembrar minha infância, 
pois passa um filme na 
minha cabeça. Eu lembro 
quando morava no Ipê I e 
participava de vários tor-
neios de futebol no bairro. 
E me alegra muito voltar 
aqui e prestigiar esse cam-
peonato com meu nome. 
Uma coisa que me marca 
muito é lembrar da con-
vivência com meus ami-
gos aqui, pessoas especial 
que levo para minha vida 
até hoje. Só tenho lem-
branças positivas da mi-
nha infância em Pinda.”
Sentimento de ven-
cer a Copa das Confe-
derações no Maracanã
“Aquele título no Mara-
canã foi um dos momen-
tos mais marcantes da 
minha carreira e me dei-
xou com um gostinho de 
quero mais, uma vontade 
de sentir aquela atmosfera 
de novo. Depois daquele 
jogo muita coisa mudou 
para a Seleção Brasilei-
ra, muita gente voltou a 
acreditar e isso é o que 
eu e os outros jogadores 
queremos, dar mais um 
título para os brasilei-
ros em casa. Sabemos 

vinhos, além de conhe-
cer as variedades de uvas 
brancas e tintas, as prin-
cipais regiões produtoras 
e a linguagem da área.
Além das competências 
básicas para iniciar o traba-
lho com vinhos em bares, 
restaurantes, hotéis, lojas, 
supermercados e importa-

dades Anhanguera. Du-
rante cerca de uma hora, 
ela cativou os partici-
pantes. Com o tema “O 
profissional de Enferma-
gem no Acolhimento ao 
paciente com feridas”.
Na palestra seguinte, o 
Coordenador do Pronto 
Atendimento, Professor 
Fabrício Grasnele Gal-
vão Velasco promoveu 
uma discussão diferente, 
com foco no acolhimen-
to do serviço de saúde. 
Em toda a palestra, ofe-
receu orientações e dire-
trizes sobre os conflitos 
que são enfrentados na 
rotina dos profissionais 
da área de enfermagem.
Segundo o coordenador 

çada, remoção de entulho, 
limpeza de boca de lobo, 
manutenção de estra-
das rurais e programa 
“Pega-tudo” em diver-
sos locais da cidade. 
Entre os dias 19 e 22 de 

empresa, biotecnologia 
para a saúde, novos ma-
teriais e manufatura para 
a saúde e indústria, con-
solidação de universida-
des de classe mundial no 
país, sistemas e desafios 
da industrial espacial, e 
impacto do novo caça da 
Força Aérea Brasileira 
na indústria aeronáutica.
O evento, que irá contar 
com cinco conferências 

que somos capazes e 
vamos buscar a taça.”
O que esperar do 
Guga na Copa
“A oportunidade que es-
tou tendo é o sonho de 
todo jogador de futebol e 
me sinto abençoado por 
isso. É um momento es-
pecial, pois é uma Copa 
do Mundo no nosso país, 
uma chance única. Posso 
garantir que não vai faltar 
raça e dedicação da nos-
sa equipe em buscar des-
se objetivo e espero que 
todos nos apoiem e tor-
çam pelo nosso sucesso.”
Principal dificul-
dade da Seleção
“Para mim, o principal 
ponto que devemos nos 
preocupar é com a parte 
psicológica. Muitos esta-
rão jogando sua primeira 
Copa e será em casa, en-
tão temos que controlar a 
ansiedade e o nervosismo 
para que nada afete nosso 
desempenho como time.”
Mensagem para os jo-
vens que querem 
brilhar no futebol
“Eu não mudei pratica-
mente nada do menino que 
eu era para o cara que sou 
agora. Acredito que o meu 
caráter e a educação que 
recebi dos meus pais fo-
ram os principais motivos 
que me deixaram sempre 
com os pés no chão. En-
tão, quando converso com 
as pessoas, tento passar 
isso, que devemos ser hu-
mildes, lembrar de nossas 
raízes e respeitar uns aos 
outros, pois somos todos 
iguais. Acredito que todas 
as oportunidades que Deus 
me deu serviram para que 
pudesse voltar e passar um 
pouco da minha vivência 
para as pessoas e é isso 
que procuro fazer, ajudar 
quem eu posso e mostrar 
que com força de vontade 
e muito trabalho é possí-
vel alcançar seus sonhos.”

doras, o curso proporciona 
ao aluno conhecimentos 
que poderão ser aprovei-
tados em sua vida pessoal, 
tendo em vista seu cres-
cimento cultural e social. 
Os alunos aprenderão re-
gras básicas de etique-
ta social e profissional, 
conhecerão a geografia 
mundial do vinho e per-
ceberão a importância e o 
valor da linguagem escri-
ta e falada para a comu-
nicação com seu público.
O curso acontece de 20 
de maio até 3 de junho 
e acontece as terças e 
quintas das 19h às 22h.
O Senac Taubaté fica na 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, 202, Jardim Eulália. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 2125-6099.

Fabricio  Grasnele Gal-
vão Velasco, a programa-
ção vai além de valori-
zar a data comemorativa. 
“Os temas abordados de-
monstraram a importância 
do trabalho em grupo e a 
renovação de valores, em 
relação à atividade de cui-
dar de pessoas”. O doutor 
enfermeiro Donato José 
Medeiros – Conselheiro 
Regional de Enfermagem 
do Estado de São Paulo 
encerrou a sessão de pales-
tras com o tema “Desafios 
na Enfermagem”. Após 
as apresentações realiza-
das, um Coffee Break foi 
oferecido aos participan-
tes. Estiveram presentes o 
Prefeito e seus secretários.

maio, a equipe do Pe-
ga-tudo estará no centro, 
próximo da Caixa D´Á-
gua até o Alto Tabaú, 
com serviço de capina, 
varrição, retirada de en-
tulho e limpeza geral.

e nove mesas-redondas 
sobre o tema “Tecnolo-
gias para um Brasil Com-
petitivo”, é voltado para 
estudantes de graduação 
e pós-graduação, pro-
fessores, pesquisadores, 
empresários, represen-
tantes de órgãos públicos 
e demais interessados. 
A programação completa 
no link www.sbpcnet.org.
br/valeparaiba/atividades/.


