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Via Vale recebe  
sessão do “Tapa Olho 

Experimental”
 Uma das maiores 
revelações humorísticas 
valeparaibanas, o “Tapa 
Olho Experimental” está 
de volta ao Via Vale para 
uma apresentação especial.  
 O encontro aconte-
ce gratuitamente na próxi-
ma quinta-feira, 14 de ju-
lho, às 19h30, na praça de 
alimentação do shopping. 
Na oportunidade, um telão 
será montado para exibir 
os cinco melhores vídeos 

do TOE, que finaliza a noi-
te com um stand up.
 O humor escra-
chado, com referências 
ao cotidiano da região, é a 
principal característica do 
comediante Júnior Guima-
rães, que convida o público 
a prestigiar a apresentação.  
 “É uma oportuni-
dade para se divertir e dar 
boas risadas. Além da co-
letânea dos melhores víde-
os e do stand up, preparei 

uma surpresa especial para 
o final do show”, concluí 
Guimarães.
 Serviço:
 Tapa Olho Experi-
mental – vídeos e stand up
 Data: 14 de julho – 
quinta-feira
 Horário: 19h30
 Investimento: gra-
tuito
 Local: Praça de 
alimentação do Via Vale 
Garden Shopping 

Caraguá promove  
capacitação sobre  

violência para  
servidores

 Com o tema, “Diga 
não à violência”, os servi-
dores das Secretarias de 
Saúde, Educação, Esporte 
e Recreação, dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso e Desenvolvi-
mento Social e Cidadania 
e Conselhos Municipais 
de Caraguá passaram por 
capacitação sobre violên-
cia nessa semana, no au-
ditório do Centro Univer-
sitário Módulo. O objetivo 
do encontro foi desenvol-
ver em cada setor, habili-
dades ainda mais técnicas 
e humanizadas voltadas ao 
acolhimento, cuidado in-
tegral e proteção à pessoa 

em situação de violência.
  O evento também 
teve como meta ampliar a 
capacidade destes profis-
sionais nas fases de iden-
tificação, notificação e 
acompanhamento de casos 
suspeitos ou confirmados 
de violência.
  A capacitação foi 
ministrada por profissio-
nais do Núcleo Estadual 
de Violência e do Grupo de 
Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria de Saúde 
do Estado, que abordaram 
desde o preenchimento da 
ficha de investigação - com 
o objetivo de aumentar as 
notificações e melhorar a 

qualidade destas informa-
ções - até a importância do 
acolhimento qualificado e 
humanizado às vítimas.
 De acordo com o 
setor de Vigilância Epi-
demiológica da Secreta-
ria de Saúde de Caraguá, 
este encontro promoverá 
um fortalecimento das 
Políticas de Promoção 
à Saúde no município, 
mediante as ações de vi-
gilância, prevenção e 
redução das violências. 
 Por meio destas 
capacitações, busca-se tra-
zer um novo olhar quanto 
a estas práticas aos profis-
sionais envolvidos.  

“História da vida no 
Vale do Paraíba” é a 
nova exposição do 
Taubaté Shopping 

Público conhece  
histórias de  

aventureiros em  
palestras da 4ª Flai

 O tema da mais 
nova exposição da Ala-
meda Cultural do Taubaté 
Shopping é a “História da 
vida no Vale do Paraíba”. 
Em exibição até o dia 21 
de agosto, a mostra é gra-
tuita e retrata por meio de 
painéis como ocorreu a 
formação geológica da re-
gião do Vale e os animais 
pré-históricos que aqui 
viviam há 24 milhões de 
anos, bem antes do surgi-
mento do homem. 
 Um dos destaques 
é o Paraphysornis Brasi-
lienses, conhecido como a 
“Ave do Terror” por pos-
suir cerca de 2,4 metros de 
altura, pesar em torno de 
180 quilos e pertencer à fa-
mília de aves considerada 
a maior predadora da Ter-
ra depois dos dinossauros. 
Outra espécie que chama a 
atenção é o Taubatherium 
– apelidado de a “Fera de 
Taubaté” –, um mamífe-
ro herbívoro similar a um 
cavalo, nativo do Vale do 
Paraíba. 
 Junto às imagens, 
o visitante terá informa-
ções sobre cada uma das 

 A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Cultura, pro-
move desde o dia 8 até o 
dia 17 do mês de julho a 
4ª Flai (Feira Literária de 
Aventura de Ilhabela), na 
Vila – centro histórico da 
cidade. Além da venda e 
exposição de livros, o úl-
timo domingo (10/7) foi 
marcado pelas palestras de 
três grandes aventureiros.
 O primeiro a contar 
as suas aventuras foi José 
Paulo de Paula e Silva, o 
Zé Paulo, de Ilhabela. Ele 
revelou que suas aventuras 
começaram ainda na ado-
lescência, quando cons-
truiu seu 1º barco aos 13 
anos de idade sem conhe-
cimento técnico algum, 
apenas na curiosidade de 
aprender. Hoje trabalha 
na restauração de barcos e 
gosta de velejar.

espécies, como altura, 
peso, alimentação e famí-
lia, além de outras curiosi-
dades. A exposição inédita 
foi criada pela produtora 
Almanaque Urupês com 
base no acervo do Mu-
seu de História Natural 
de Taubaté, que guarda 
um dos mais importantes 
acervos paleontólogos do 
Brasil. 
 Serviço:
 Exposição “Histó-
ria da vida no Vale do Pa-
raíba”
Visitação até o dia 21/08
Local: Alameda Cultural 
do Taubaté Shopping, na 
loja ao lado da Livraria 
Leitura 
Horário: Segunda-feira a 
sábado das 10h às 22h; do-
mingos e feriados das 13h 
às 20h 
Visitação gratuita
 Taubaté Shopping
Com uma área construída 
de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
mensal de mais 1 milhão 
de pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-

 Passou um ano ve-
lejando pela costa brasilei-
ra com sua família a bordo 
de um veleiro. Após essa 
aventura escreveu o livro 
“É proibido morar em bar-
co” e “Divã náutico” seu 
segundo título.
 A skatista Pâmela 
Rosa, com apenas 16 anos, 
também falou de suas ex-
periências. Inicialmente 
sem patrocínio para dispu-
tar campeonatos no exte-
rior, a garota contou ape-
nas com a ajuda da família 
para realizar o sonho das 
competições fora do país. 
Conseguiu juntar dinhei-
ro e embarcou com a mãe 
para brilhar fora do Brasil. 
Com poucos recursos pas-
saram algumas dificulda-
des, todas recompensadas 
com a medalha de ouro 
que conquistou no último 
X Games, na Noruega. 

diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
A AD Shopping, maior ad-
ministradora independen-
te de shopping centers do 
País, está presente em to-
das as regiões brasileiras. 
Com 25 anos de experiên-
cia e foco em planejamen-
to, comercialização e ges-
tão de shopping centers, a 
AD administra um patri-
mônio de R$ 5,3 bilhões. 
São mais de 5 mil lojas, 
em 1,9 milhão de m² de 
área construída e 790 mil 
m² de área bruta locável. 
Visite: www.adshopping.
com.br.

Pâmela hoje é tricampeã 
Paulista, bi Carioca, tetra 
Brasileira, bi Sul-Ameri-
cana e bi Mundial.
 A jornalista Carol 
Barcellos encerrou as pa-
lestras da Flai. Ela contou 
um pouco da experiência 
que teve a frente de pro-
grama de tv onde viveu 
muitas aventuras. O con-
vite para o programa sur-
giu depois de uma matéria 
em uma maratona no Polo 
Norte. Pediram a ela para 
fazer um pequeno percurso 
para sentir todas as condi-
ções (físicas, climáticas e 
emocionais) que os atletas 
iriam sentir. Determinada, 
ela fez o percurso todo. A 
partir daí viveu grandes 
aventuras como marato-
nas, escaladas, mergulhos 
em altas profundidades e 
até enfrentou um terremo-
to no Nepal.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Curiosidades

A águia é membro de uma família da rapina, que também se inclui o falcão, o gavião e 
o abutre, As águias têm aproximadamente um metro de comprimento, chegando suas 
asas abertas a medir mais de um metro e oitenta centímetros. Os machos são menores 
que as fêmeas. Alimentam-se de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pe-
quenas ovelhas. O ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhas-
cos. Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.
***
Durante a Guerra de Secessão, quando as tropas voltavam nos quartéis, após uma ba-
talha, sem nenhuma baixa, escreviam numa imensa placa: 0 Killed (sem morto), daí 
surgiu a expressão OK para indicar que tudo está bem.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o kiwi é rico 
em fosfato, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém, para aproveitar todos esses 
nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é descascada. As propriedades do 
kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, estimula o funcionamento do intestino 
e do estômago e, assim, melhora a prisão de ventre. Os médicos recomendam que o 
kiwi seja consumido diariamente, já que não existem contradições para a fruta.

Humor

Uma velhinha é atropelada por um motoboy e levada às pressas para o hospital. Rapi-
damente um médico chega para examiná-la e vai relacionando as lesões, ditando para 
a enfermeira anotar em uma ficha:
- Escoriações na cabeça, fratura no braço esquerdo, luxação na clavícula, desarticula-
ção do tornozelo esquerdo, secção longitudinal na coxa esquerda.
E virando-se para a idosa, pergunta:
- Qual é a sua idade, minha senhora?
- Trinta e cinco anos! Respondeu a idosa.
O médico vira-se para a enfermeira e acrescenta:
- Anote também... Perda da memória.
***
Depois de dar a luz um bebê, a loira começa a andar pelos corredores do hospital. Pre-
ocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo era você estar em seu quarto descansando.
- Eu queria uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica para fazer essa escolha. Nós vamos 
lhe dar um livrinho com os significados dos nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro nome. Eu quero 
arranjar um sobrenome.

Mensagens

Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO 
TAMBÉM PASSA! Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era 
para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, pudesse se lem-
brar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum motivo, 
mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que não deixas-
se tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis 
viriam de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos 
os quais temos que passar, sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por 
algum motivo... Nunca se esqueça do mais importante: NADA É POR ACASO! Ab-
solutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor 
maneira possível.
***
Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninha-
rá em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens 
que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça de suas mãos 
lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas 
faculdades criadoras, centralizando-se nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que 
fizer delas. Não condene sua imaginação as excitações permanentes. Suas criações 
inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia 
do sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, in-
dicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o Céu será construída dentro 
de você mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

O bom humor não custa nada e compra tudo.

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.

Um homem não envelhece, quando sente paixão.

Somos formados e talhados pelo que amamos.

A felicidade consiste em fazer o bem.

A filosofia de um século é o senso comum do próximo.

Permita que eu escute a mim e não os outros.

Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.

A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.

A humildade é o esforço do amor.

Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.

Quem não vive para servir, não serve para viver.

O futuro é comprado pelo presente.

MISCELÂNEA Secretaria de Saúde de  
Caraguá presta contas  

à comunidade

 Nesta semana, a 
equipe da Secretaria de 
Saúde de Caraguá abor-
dou as últimas conquistas 
da pasta de 2015 até julho 
deste ano para os repre-
sentantes das Associações 
de Moradores de Bairros, 
Conselhos Municipais e 
Conselhos Gestores de 
Caraguá. O encontro foi 
no Salão Monteiro Lobato, 
na Secretaria de Educação.
 O secretário de 
Saúde, dr. Juan Lambert, 
apresentou à comunidade 
presente as últimas ações 
da Secretaria e falou sobre 
avanços promovidos pelo 
Governo Municipal nas 
áreas da Atenção Básica, 
na rede de especialidades 
médicas e no combate  à 
Dengue no município.
 Principais con-
quistas:
  Novas especialida-
des - Entre os principais 
avanços estão as novas 
especialidades médicas 
implantadas no município 
que, até meados de ju-
nho, já realizaram mais 
de três mil atendimentos. 
 Destes, foram pro-
movidas 193 consultas 
pela hematologia desde 
fevereiro; 1.579 pela otor-
rinolaringologia desde 
novembro de 2015; 1.247 
pela reumatologia desde 
setembro do ano passado 
e 12 pela oncologia clínica 
desde maio.

 Compra de 200 ci-
rurgias de Catarata - Para 
reduzir o tempo de espera 
por cirurgias de catarata no 
Ambulatório Médico de 
Especialidade (AME) aos 
pacientes de Caraguá, o 
Governo Municipal com-
prou 200 cirurgias de cata-
rata. Dentro deste projeto, 
já foram encaminhados, 
até meados de junho, 84 
pacientes que já passaram 
por avaliação para serem 
encaminhados à cirurgia.
 Samu de Caraguá 
ganha duas novas ambu-
lâncias - Desde dezembro 
de 2015, o atendimento 
conta com o reforço de 
duas novas ambulâncias 
compradas pelo Governo 
Municipal de Caraguá. Es-
tes veículos substituíram 
uma de suporte básico e 
outra de suporte avançado. 
 No total, hoje a fro-
ta conta com quatro viatu-
ras, três unidades básicas 
e uma avançada (UTI).  
 A equipe é com-
posta por médicos so-
corristas, enfermeiros, 
auxiliares e técnicos de 
enfermagem em um total 
de 44 profissionais.
 Redução de 
99% nos casos de den-
gue de 2015 para 2016 –  
 De acordo com 
a Secretaria de Saúde, 
houve uma redução de 
99% no número de ca-
sos de 2015 para 2016. 

Até o dia 8 de julho, a  
cidade registrou 498 noti-
ficações da doença, destas, 
60 casos foram confirma-
dos e 438 negativos. Até 
esta data, a cidade seguiu 
por um mês sem nenhuma 
confirmação de caso posi-
tivo da doença.
  Caraguá adquire 
novo nebulizador para re-
forçar ações contra Den-
gue - Um novo nebuliza-
dor veicular foi adquirido 
pelo Governo Municipal 
de Caraguá, por meio da 
Secretaria de Saúde, no 
início deste ano. A ferra-
menta é utilizada quando 
há confirmação de casos 
da doença. Segundo a Se-
cretaria, o equipamento, 
que custou, aproximada-
mente, R$ 70 mil, apóia 
os agentes que já usam 12 
nebulizadores costais. 
 Exército no  
combate à Dengue - Quin-
ze soldados do Exército 
Brasileiro estiveram em  
Caraguá em março des-
te ano para acompanhar  
agentes de com-
bate à Dengue em  
bloqueios mecânicos nos 
bairros do município.  
 As ações foram 
concentradas no bairro 
Morro do Algodão, onde 
as equipes foram bem 
vindas por moradores que 
aprovaram a presença  
do exército em visitas casa 
a casa na última segunda.
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Segundo semestre
apresenta maior oferta

de vagas de estágio
Números indicam que, 
mesmo na crise, época é a 
mais favorável para estu-
dantes entrarem no merca-
do de trabalho
Para o jovem, conseguir 
uma colocação profissio-
nal é, muitas vezes, mais 
desafiador do que para 
qualquer trabalhador. A 
grande maioria desses can-
didatos enfrenta um dilema 
crucial para o desenvolvi-
mento de suas carreiras: 
como adquirir experiência 
e se tornar competitivo no 
mercado quando boa parte 
das vagas exige este requi-
sito? Tradicionalmente, o 
estágio é uma das princi-
pais alternativas para que 
o jovem consiga superar 
essa dificuldade – esses 
programas possibilitam a 
entrada em grandes em-
presas à título de experi-
ência e oferecem, até mes-
mo, a chance de efetivação 
futura. E mesmo diante da 
crise enfrentada pelo país, 
a oferta de vagas durante 
o segundo semestre tem 
apresentado números po-
sitivos: nesse período do 
ano, as empresas costu-
mam disponibilizar mais 
vagas e aproveitar o mo-
mento de transição uni-
versitária para selecionar 
os candidatos mais prepa-
rados. Em vista disso, o 
estudante deve ficar atento 
às oportunidades e apro-
veitar o momento propício 
para investir no aperfeiço-
amento de suas habilida-
des e na preparação para o 
processo seletivo.
Histórico favorável
Ainda que de uma manei-
ra geral o mercado não 
esteja tão convidativo, o 
momento é o mais opor-
tuno para o estudante de-
seja se candidatar à uma 
vaga de estágio: neste 
período, a demanda por 
estudantes é maior em 
relação ao início do ano. 
Essa tendência é resulta-
do, sobretudo, do caráter 
temporário do programa.  
De acordo com Tiago Ma-
vichian, diretor da Compa-
nhia de Estágios, consul-
toria especializada nesse 
tipo de programa “Nessa 
época as empresas preci-
sam se antecipar quanto 
à demanda por novos es-
tagiários em vista do fim 
dos contratos vigentes e 
até mesmo da efetivação 
dos atuais participantes. 
Da mesma forma, mais 
estudantes concluem seus 
cursos na segunda meta-
de do ano e partem para 
o mercado formal. Como 
resultado, mais processos 
seletivos são iniciados e 
mais vagas são abertas 
para preencher essa lacu-
na.” – explica.

A afirmação é corroborada 
pelo histórico positivo do 
mercado – dados da recru-
tadora apontam que nos 
três últimos anos a média 
de crescimento na oferta 
de novas vagas de está-
gio durante o segundo se-
mestre foi de 7%. Mesmo 
em 2015, período no qual 
houve um aprofundamen-
to da crise do emprego, 
essa taxa chegou à 6,8% 
- resultado notável, visto 
que o país perdeu mais de 
1,5 milhão de postos de 
trabalho formal ao longo 
do último ano, de acordo 
com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged).
A perspectiva deve se 
manter favorável também 
em 2016 – de acordo com 
a consultoria, a expecta-
tiva é nos próximos dois 
meses processos seletivos 
sejam abertos para vagas 
de estágio em grandes em-
presas no país: “Em breve 
daremos início aos proces-
sos seletivos de empresas 
de atuação expressiva, 
inclusive multinacionais. 
Desde gigantes do setor 
tecnológico, químico e de 
serviços.” Diante disso, o 
especialista prevê que a 
tendência do aumento no 
número de vagas deva se 
confirmar também neste 
ano, mantendo-se próxi-
mo da média observada. 
Porém, é fundamental que 
o estudante explore este 
período como chance de 
aperfeiçoamento do currí-
culo e de suas habilidades, 
uma vez que, além do au-
mento na oferta de vagas, 
aumenta também o núme-
ro de candidatos disputan-
do esses postos.
Concorrência também é 
maior
Devido à natureza cíclica 
do processo de contrata-
ção, é natural que mais 
jovens se candidatem à 
esses postos – alunos que 
ingressaram nas universi-
dades no início do ano, já 
se encaixam no perfil con-
templado pelo programa 
de estágio e incrementam 
a lista de estudantes que 
buscam uma oportunidade 
durante este período. De 
acordo com a consultoria, 
dados do último triênio 
apontam que os processos 
seletivos do segundo se-
mestre costumam contar 
com cerca de 20% a mais 
de inscritos. O resultado 
é que, apesar dos proces-
sos oferecem mais vagas, 
a disputa é mais acirrada. 
Ainda assim, de acordo 
com o diretor da Compa-
nhia, o estudante que sou-
ber utilizar esse momento 
a seu favor pode se bene-
ficiar “É importante obser-

var que este período tam-
bém compreende as férias 
escolares, portanto, o can-
didato que aproveitar essa 
época para reforçar o cur-
rículo, fazendo por exem-
plo um curso de férias da 
sua área ou reforçando 
o inglês e a informática. 
Assim estará mais prepa-
rado para o processo se-
letivo e terá mais chances 
de se destacar em meio à 
concorrência.” – esclarece 
Mavichian.
Investimento em qualifica-
ção é aposta eficaz
Ainda que o país este-
ja atravessando um dos 
momentos mais difíceis, 
sobretudo na área do em-
prego, é preciso que o es-
tudante siga investindo em 
sua qualificação – ainda 
mais considerando-se que 
o mercado está mais en-
xuto e, em decorrência da 
própria crise, mais jovens 
se lançam ao mercado a 
cada dia. Dessa forma, 
destacar as qualidades e 
aprimorar conhecimentos 
afim de compor um currí-
culo mais atrativo é fun-
damental de acordo com 
a psicóloga Greta Munhoz 
“Aprender um idioma, fa-
zer cursos de extensão e 
se envolver em atividades 
que valorizem o currículo 
é extremamente importan-
te para este candidato que, 
por sua pouca experiência, 
não é tão competitivo no 
mercado formal. Apesar 
de não exigir experiências 
anteriores o programa de 
estágio considera com-
petências extremamente 
relevantes aos emprega-
dores: habilidades inter-
pessoais, desenvoltura e 
qualificações extra curri-
culares. Por isso é essen-
cial que o jovem dê ênfa-
se à essas características 
e as desenvolva para que 
se sobressaia no proces-
so seletivo.” – aconselha. 
Essa importância foi re-
velada, inclusive, por um 
levantamento da própria 
consultoria: uma pes-
quisa realizada em todo 
país revelou que mais de  
60% dos candidatos que 
concorrem à vagas de es-
tágio neste ano investiram 
em algum curso comple-
mentar recentemente “É 
importante que o candi-
dato não enxergue apenas 
a dificuldade do mercado, 
é preciso entender que a 
crise é momentânea, en-
quanto a carreira é uma 
conquista a longo prazo.  
Logo, motivar-se e seguir 
se dedicando aos estudos 
é a melhor forma de con-
quistar uma dessas opor-
tunidades e dar o primei-
ro passo para a realização 
profissional.” – conclui.

Piscina com 600 mil  
bolinhas é atração de  

shopping em São José

 Uma piscina com 
mais de 600 mil bolinhas é 
a atração de férias no Vale 
Sul Shopping, em São 
José dos Campos. Pessoas 
de todas as idades podem 
se divertir no local e a en-
trada é gratuita.
 A piscina tem 80 
centímetros de profundi-
dade, um escorregador de 
2,85 metros e outros três 
menores. Há ainda uma 
área baby para as crianças 
menores, mas elas também 
podem brincar na piscina 
maior desde que acompa-

nhadas por um responsá-
vel.
 A atração tem 
o intuito de promo-
ver o filme “A Era do 
Gelo - O Big Bang”.  
 No local estão es-
palhadas diversas nozes e 
quem encontrar ganha um 
par de ingressos para as-
sistir ao filme no cinema 
do shopping.
 A piscina de Bo-
linhas ficará no shopping 
até o dia 31 de julho, de 
domingo a sexta das 12h 
às 22h, e sábados das 10h 

às 22h.
 Distribuição de 
ingressos - Para evitar fi-
las grandes e longa espera 
para a brincadeira, o Vale 
Sul distribui ingressos 
com horários marcados. 
Assim, os participantes 
podem voltar somente no 
horário de entrar na pisci-
na.
 Os ingressos são 
distribuídos em lotes: de 
segunda a sábado às 10h,  
às 13h, às 16h e às 19h, e 
aos domingos das 12h, às 
16h e às 19h
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Senac Campos do Jordão 
oferece cursos rápidos 

em gastronomia

Festival do Camarão
começa em Caraguá

O Senac Campos do Jor-
dão está com uma progra-
mação extensa de cursos 
rápidos na área de gastro-
nomia.
Os interessados devem 
entrar em contato com o 
Centro Universitário Se-
nac - Campos do Jordão 
por meio do telefone (12) 
3668-3001, pessoalmente 
na unidade ou acessando 
o Portal do Senac (www.
sp.senac.br/universitario-
campos).

A 19ª edição do Festival 
do Camarão de Caragua-
tatuba começa nesta quar-
ta-feira (13). O evento se-
gue até domingo (17) com 
uma extensa programação 
gastronômica e cultural 
com o intuito de valorizar, 
preservar e promover a 
cultura caiçara.
Nesta edição, dezesse-
te famílias de pescadores 
da comunidade pesqueira 
da Praia do Camaroeiro e 
uma do Porto Novo, foram 
selecionadas para oferecer 
ao público pratos à base de 
camarão e doces tradicio-
nais.
“Foram realizadas com-
provações de documentos, 
participações em ativida-
des culturais e curso de 
boas práticas e manipu-
lação de alimentos, tudo 
para garantir a qualidade 
e trazer autenticidade ao 
conceito do festival, que 
prima sempre pela valo-
rização e salva-guarda 
da Cultura Caiçara em 
Caraguatatuba”, afirmou 
Adbailson Cuba, diretor 
da Fundacc (Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba).
A abertura oficial do fes-
tival será às 19h, com a 
apresentação da Banda 
Municipal Carlos Go-
mes. Entre os destaques 

Confira os cursos com inscrições abertas:

Cozinha Vegetariana
11 a 15/7, segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas

Preparo de Bebidas com Café
15/7, sexta-feira, das 19 às 21 horas ou 22/7, sexta-feira, das 19 às 21 horas

Crepes Doces e Salgados
16/7, sábado, das 13 às 17 horas ou 23/7, sábado, das 13 às 17 horas

Cozinha Descomplicada para o Dia a Dia
18 a 20/7, segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas

Cozinha Tex-Mex
18 a 22/7, segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30

Preparo de Risotos
20/7, quarta-feira, das 18h30 às 22h30

Preparando Coquetéis e Long Drinks
23/7, sábado, das 14 às 17 horas ou 30/7, sábado, das 14 às 17 horas

Comida de Botequim
25 a 29/7, segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas

Cupcake
25 a 29/7, segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas

Cardápio Espanhol
25 a 29/7, segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30

Cardápio de Inverno
25 a 29/7, segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30

O Centro Universitário Senac - Campos do Jordão fica na Avenida Frei Orestes 
Girardi, 3549, Vila Capivari.

Programação:

Dia 13/7 – Quarta
19h – Banda Municipal Carlos Gomes
20h30 – Água Viva Coral
22h – Conexão Central (MPB)

Dia 14/7 – Quinta
19h – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba
19h30 – Grupo Fandango Caiçara
20h30 – Banda D2 (MPB)
22h – Banda Legend (MPB)

Dia 15/7 – Sexta
19h – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba
19h30 – Puxada de Rede e Samba de Roda com o Mestre Angolinha
20h30 – Sandro Bacellar (MPB)
22h – Grupo Coincidência (Samba)

Dia 16/7 – Sábado
13h – Julie Drummond (MPB)
14h – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba
19h – Grupo de Maracatu Odé da Mata
20h – Quadrilha Junina do CCTI – Estrela do Mar
20h30 – Bonecos Gigantes da Mantiqueira
22h - Guilherme Martinez 
22h15 – Os Cabra Zoró (Forró)

Dia 17/7 – Domingo
10h – Corrida de Canoa Caiçara
14h – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba
15h – 5º Festival de Música Raiz de Caraguatatuba
18h – Forró de Três (Forró)
20h – Bichos da Costeira (Reggae)
21h30 – Zé Maria

da programação, estão os 
shows do grupo Fandan-
go Caiçara, Legend, Julie 
Drummond, Forro de Três, 
Bichos da Costeira, Sam-
ba de Roda com o Mestre 
Angolinha e Zé Maria do 
Prado, entre outros. De 
quinta-feira a domingo, 
além das apresentações 
musicais e culturais, o 
evento contará também 
com atrações como a tenda 
das Artes, exposição de ar-
tesanato identitário, Casa 
Caiçara e da Farinha, com 
café de garapa e demons-
tração da produção da fa-
rinha de mandioca, cunha-
gem de canoa no tronco de 
Guapuruvú, tenda do Polo 
Cultural Profª Adaly Co-
elho Passos, entre outras 
atividades. No domingo, 
a programação começa às 

10h com a Corrida de Ca-
noa Caiçara, em frente à 
Praça da Cultura. No mes-
mo dia, o público poderá 
prestigiar o 5º Festival de 
Música Raiz de Caragua-
tatuba, com a apresentação 
da Orquestra de Viola Cai-
pira Estrela de Ouro.
O Festival do Camarão é 
uma realização do Gover-
no Municipal por meio da 
Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba, em parceria 
com a Associação de Pes-
cadores da Praia do Cama-
roeiro, com o apoio das 
Secretarias Municipais de 
Educação, Esportes e Re-
creação, Desenvolvimento 
Social e Cidadania, Saú-
de, Turismo, Serviços Pú-
blicos e Meio Ambiente, 
Agriculta e Pesca.


