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Biblioteca Municipal de 
São Bento Programa de 

Viagem Loterária

Em setembro a Biblio-
teca Municipal de São  
Bento do Sapu-
caí recebe o Progra-
ma Viagem Literária.  

 Esse ano a apresen-
tação fica por conta da Cia  
Malas Portam, com uma 
contação de histórias “pra 
lá” de alegre e mágica.

Não percam, o evento é 
gratuito…desde já todos 
estão convidados!
É cultura ao alcance de to-
dos!

Shopping Pátio Pinda 
recebe Tocha Olímpica 
no “Espaço Medalha

de Ouro” 

Em comemoração aos Jo-
gos Olímpicos e Paralím-
picos de 2016, o Shopping 
Pátio Pinda criou o “Espa-
ço Medalha de Ouro” para 
promover uma programa-
ção recheada de atrações 
temáticas para o público. 
Confira as atividades que 
acontecerão no local a par-
tir deste sábado (30):
 30 de julho
Oficina de rugby e jogo 
amistoso entre esquipes da 
região
Novidade nos Jogos Olím-
picos, o rugby também 
estará no Pátio Pinda. 
Neste sábado (30), das 
10h às 12h e das 13h às 
15h, a criançada poderá 
participar de uma oficina 
sobre o esporte, que acon-
tecerá no estacionamen-
to do empreendimento. 
 Na oportunida-
de, os atletas das equipes 
Leões do Vale (Pinda) e 
Taubaté Rugby ensinarão 
fundamentos e regras bá-
sicas, como passagem de 
bola e marcação de pontos. 
Às 15h, os participantes 
terão a chance de assistir a 
um jogo amistoso entre as 
duas equipes. 
 De 01 a 06 de 
agosto
Exposição da tocha olím-
pica 
Na ocasião, o público po-
derá conferir uma das to-

chas usadas na passagem 
da chama olímpica pela 
cidade de Taubaté. A peça 
pertence à taubateana Bru-
na Karoline Cavalcanti, de 
27 anos, que foi uma das 
vencedoras da promoção 
“Isso é Ouro” da Coca-
Cola. A chama é um dos 
maiores símbolos dos jo-
gos e as tochas são usadas 
para passá-la de um con-
dutor para o outro durante 
o revezamento, finalizan-
do com o acendimento da 
pira olímpica na cerimônia 
de abertura. 
 De 01 a 10 de 
agosto
Exposição fotográfica: 
“Olhar a Toda Prova”
Reunindo ensaios de im-
portantes fotógrafos brasi-
leiros, imagens de atletas 
de 12 modalidades incen-
tivadas pela área de es-
portes do Sesi-SP também 
estarão expostas no local. 
Claudio Edinger, Jonne 
Roriz, Marlene Bergamo 
e Renan Cepeda são al-
guns dos profissionais que 
documentaram os desa-
fios técnicos enfrentados 
por equipes masculinas e 
femininas e o espírito vi-
torioso e de superação de-
monstrados pelos atletas 
olímpicos e paralímpicos.
 Shopping Pátio 
Pinda
Construído em uma área de 

120 mil metros quadrados, 
o Shopping Pátio Pinda é 
resultado de um investi-
mento de R$ 150 milhões 
e já se consolidou como 
um espaço de compras, 
lazer e convivência para 
moradores de Pindamo-
nhangaba e região. O em-
preendimento gera cerca 
de 2.400 empregos diretos 
e indiretos e oferece uma 
infraestrutura com mais de 
130 lojas – cinco âncoras 
e duas megalojas –, quatro 
salas de cinema da rede 
Cineflix, sendo 2 salas 3D, 
uma diversificada praça de 
alimentação, supermerca-
do e ainda 1.300 vagas de 
estacionamento. Inaugura-
do em 21 de novembro de 
2013, o empreendimento 
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.

Taubaté recebe Semana  
Nacional do Livro

 Nesta semana, até 
o dia 30 de julho, os aman-
tes da literatura poderão 
participar da programação 
da 4ª edição da Semana do 
Livro Nacional, promovi-
da pela Livraria Maxsig-
ma , no Via Vale Garden 
Shopping.
 O objetivo é valo-
rizar a literatura regional 
e dar ainda mais voz aos 
autores locais para que a 
população possa descobrir 
novos títulos e se encantar 
com novas obras. A atra-
ção reunirá diversos auto-
res, entre eles: Conceição 
Molinaro, Rodrigo Cabre-
ra, Héctor Enrique Giana, 
Benedito Dimas Ferreira, 
Alberto Mazza, Lourdes 
Abreu, entre outros.
 Os convidados 
participarão de debates, 
rodas de leitura, sessões 
de autógrafos e palestras, 
permitindo ao público fi-
car por dentro de muitas 
novidades no campo da 
literatura. O evento acon-
tece no auditório da Livra-
ria, a partir das 19h.
 Confira programa-
ção:
Terça-feira - 26 de julho
19h00 - Evento Choque 
Térmico Arte e Cultura 
Avla (Academia Valepa-
raiban de Letras e Artes)
Abertura: Comendador 
ALBERTO MAZZA e 
Presidente da AVLA - Co-

mendador CID MAOMÉ.
 19h30 - Exibição 
do curta-metragem “Apai-
xonadinhos” (15 min.) 
com a cineasta acadêmica 
da AVLA “LIXA PALO-
SA” a qual fará um aden-
tro sobre o Cinema e suas 
produções.
20h30 - Recital de Poe-
sias com os escritores da 
AVLA - Academia Valepa-
raibana de Letras e Artes.
21h00 - Relançamento 
da obra “Colo que Aco-
lhe” do escritor BENEDI-
TO DIMAS FERREIRA 
(Acadêmico da AVLA e 
ATL).
21h15 - Esquete Teatral 
com os atores ALBERTO 
MAZZA e LOURDES 
ABREU.
 Quarta-feira - 27 
de julho
19h00 - Palestra e sessão 
de autógrafos com o au-
tor CARLOS BARROSO 
sobre um tema super atual 
e de interesse de todos ci-
dadãos brasileiros, a “DE-
MOCRACIA DIRETA”, 
cuja tradução está está de-
talhada em seu novo livro: 
“OS FUNDAMENTOS 
DE UMA GRANDE NA-
ÇÃO” (Uma Nova Consti-
tuição Federal para o Bra-
sil).
 Quinta-feira - 28 
de julho
19h00 - Palestra e Noite 
de Autógrafos de ATER-

NÍZIO OLIVEIRA so-
bre “MUDANÇA: Você 
no controle da vida” o 
qual é co-autor do li-
vro “MAPA DA VIDA”:  
 Você na rota do 
sucesso pessoal e profis-
sional com ferramentas de 
Coaching e Mentoring.
 Sexta-feira - 29 de 
julho
19h00 - Apresentação so-
bre o histórico campo de 
futebol Palestra Itália e 
lançamento do livro “PAR-
QUE DOS SONHOS”.
20h00 - Sessão de au-
tógrafos com os autores 
FERNANDO GALUPPO 
e JOSÉ EZEQUIEL FI-
LHO.
 Sábado – 30 de ju-
lho 
16h00 - Palestra sobre a 
presença dos IRMÃOS 
GRIMM (Contos de Fa-
das) na Literatura Brasilei-
ra e sessão de autógrafos 
com a palestrante GEOR-
GETTE SILEN e autora 
do livro “AS TRÊS PRIN-
CESAS NEGRAS” entre 
outros.
18h00 - Lançamento do 
Livro “A ILHA DOS 
MORTOS” o 4° livro da 
consagrada saga “Crô-
nicas dos Mortos” do  
escritor RODRIGO DE 
OLIVEIRA o qual estará 
recebendo todos os seus 
fãs para a sessão de autó-
grafos.
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Homenagem a João do 
Pulo marca passagem 
da tocha por Taubaté

 O revezamento da 
tocha olímpica em Tauba-
té, no interior de São Pau-
lo, começou com passos 
largos. ‘Pulinho’, filho do 
medalhista olímpico João 
do Pulo, não seguiu os 
mesmos passos do pai no 
esporte, mas sabe a gran-
deza que representa uma 
olimpíada. João do Pulo, 
bronze nos Jogos de Mos-
cou em 1980, é de Pinda-
monhangaba, cidade vizi-
nha a Taubaté. Ele também 
chegou a ser recordista 
mundial na modalidade.
 Atacante Gil-
sinho carrega tocha 
olímpica em Taubaté. 
 Atacante Gil-
sinho carrega tocha 
olímpica em Taubaté. 
 Responsável por 
abrir o revezamento na 
cidade, Emmanuel de Oli-
veira carregou a tocha com 
um sorriso contagiante e 
empolgou o público que 
acordou cedo para ver o 
fogo olímpico.
- Meu primeiro pensamen-
to foi imaginar como seria 
a reação do meu pai. Eu 
tentei me espelhar ao má-
ximo nele. É a memória 
dele que foi representada 
ali. Eu me senti no lugar 
dele, foi um momento úni-
co, gratificante, eu estou 

muito feliz - disse Emma-
nuel, o Pulinho.
Além dele, outras 31 pes-
soas, entre atletas e sele-
cionados por patrocinado-
res, conduziram a tocha 
em Taubaté. O símbolo 
olímpico também passou 
pelas mãos de André Ro-
cha, paratleta da cidade, 
Gilsinho, ídolo do Espor-
te Clube Taubaté, Toko, 
jogador e capitão do time 
de handebol da cidade, 
e Lorrayna Silva, atleta 
da cidade que integra a 
seleção sub-17 de vôlei. 
 A jovem atleta  en-
cerrou o revezamento.
- Foi uma emoção incrí-
vel, eu não esperava estar 
na lista, então só consigo 
dizer que estou muito feliz 
- disse a jogadora de vôlei 
após o revezamento.
 Ao longo do tour 
pela cidade, a tocha foi 
recebida com muita festa, 
como na Avenida do Povo, 
onde ela foi recepcionada 
com danças de alguns gru-
pos culturais da cidade. Já 
no Sedes, local de encerra-
mento do tour na cidade, a 
Famuta, banda de fanfarra 
local, recebeu a tocha com 
uma exibição.
Lorrayne, jogadora da 
seleção de vôlei sub-17, 
com a tocha olímpica  

 Lorrayna Sil-
va, jogadora da sele-
ção de vôlei sub-17, 
com a tocha olímpica  
 São Luiz e Ubatu-
ba
 Após o término em 
Taubaté, a chama olím-
pica segue para São Luiz 
do Paraitinga, onde o re-
vezamento tem início às 
9h48 na Praça do Coreto. 
 A tocha percor-
re as principais ruas e 
finaliza o trajeto na Pra-
ça Dr. Oswaldo Cruz às 
10h15. Na sequência, às 
10h25, o fogo olímpico 
segue para Ubatuba, pela 
Rodovia Oswaldo Cruz. 
 O trajeto completo 
pode ser conferido neste 
link.
Em Ubatuba, o trajeto co-
meça logo no pé da estra-
da Oswaldo Cruz, na altu-
ra do bairro Ipiranguinha, 
por volta das 11h. A chama 
segue até a Praia do Cru-
zeiro, onde passará por um 
percurso curto de mar. De-
pois, segue até a rua Capi-
tão Felipe, onde o trajeto 
chega ao fim. de Ubatuba, 
a tocha olímpica segue 
para Paraty-RJ. Entre os 
responsáveis por carregar 
a tocha está Renatinho, ex
-árbitro de basquete e co-
mentarista do SporTV.

COTIDIANO FEMININO
O dia começa com o som 
do meu despertador, que 
desperta meu medo e mi-
nha dor.
Antes de sair de casa me 
visto com minha coragem 
e me cubro de pano, pois 
tenho medo de despertar 
desejo por “engano”.
No meu trabalho o meu 
currículo mostra que te-
nho: experiência, canudo 

e dedicação; Mas não im-
porta o quanto me esforço, 
sou sempre segunda op-
ção.
Quando acaba o expedien-
te já sei que é horário de 
pico no metrô, e isso me 
deixa pior; A cada estação 
eu me preocupo com quem 
está ao meu redor.
Em casa que é lugar de 
descanso, eu me canso, e 

chego até a ficar em pran-
tos, rezando para todos os 
santos. Tudo isso, pois ele 
não chega com a mente sã, 
o álcool o confundiu tanto 
que me faz virar vilã.
Então por fim, deito a ca-
beça no meu travesseiro, 
e aproveito para poder so-
nhar... E sair deste pesade-
lo.
*Por: Daniel Castilho.

“Caraguá a Gosto”
movimenta setor

gastronômico 
Após as férias de julho, 
período em que foi regis-
trado um aumento na mo-
vimentação turística da 
cidade, o Governo Muni-
cipal, por meio da Secre-
taria de Turismo e seus 
diversos parceiros, aposta 
no Caraguá a Gosto como 
um estímulo à economia 
na baixa temporada e uma 
opção de lazer para mora-
dores.
 De acordo com o Secre-
tário Municipal de Tu-
rismo, André Procópio, 
a continuidade do evento 
incentiva o aprimoramen-
to dos serviços gastronô-

micos na cidade, valori-
za o setor e atrai turistas 
neste período de baixa 
temporada. “O Caraguá a  
Gosto se fortalece a cada 
ano, graças à maior par-
ticipação e envolvimento 
do setor comercial e ou-
tros parceiros, estimula o 
profissionalismo das di-
versas áreas envolvidas na 
organização do evento”, 
comentou.
O evento será realizado 
no período de 1º de agos-
to a 4 de setembro. Este 
ano, 30 estabelecimen-
tos, entre restaurantes,  
quiosques, pizzarias e ba-

res concorrem a prêmios 
de Melhores em: Sabor da 
Praia, à La Carte, Comida 
de Boteco e Melhor Pizza, 
com pratos criados espe-
cialmente para o Festival.
Os critérios para a avalia-
ção dos pratos são a cria-
tividade, o sabor, a apre-
sentação e o ambiente.  
A inovação este ano foi 
a categoria Sabor da 
Praia. Ao saborear o pra-
to, o público atribuirá  
notas de 5 a 10 e a partir da 
melhor média obtida nos 4 
quesitos, serão premiados 
um estabelecimento e um 
chef de cada categoria.

Vale do Paraíba recebe 27  
novos profissionais da Polícia 

Técnico-Científica
 A Polícia Técni-
co-Científica recebeu 272 
novos profissionais para 
reforçar o efetivo de suas 
unidades do Instituto Mé-
dico Legal (IML) e Insti-
tuto de Criminalística (IC) 
em diversas regiões do Es-
tado. Vinte e sete policiais 
técnico-científicos recém-
formados foram enviados 
para a região do Vale do 

Paraíba.
 Somente neste 
mês, foram formados 105 
peritos, 71 auxiliares de 
necropsia, 35 médicos 
legistas, 27 fotógrafos 
técnico-periciais e 13 de-
senhistas. Em junho, foi 
realizada a formatura de 
21 atendentes de necroté-
rio. 
 Além do refor-

ço de efetivo já recebi-
do, o Estado está for-
mando mais policiais. 
 Estão nas acade-
mias das polícias outros 
seis policiais técnico-cien-
tíficos, 704 civis (entre 
delegados, investigadores, 
escrivães e agentes poli-
ciais) e 5.224 futuros po-
liciais militares (entre sol-
dados e alunos oficiais).

 Vendas do varejo do Vale do
Paraíba caem 6,3% em maio

informa Associação Comercial 
de SP

 O volume de ven-
das do comércio varejista 
da região do Vale do Para-
íba caiu 6,3% em maio na 
comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Foi a 
menor queda em relação às 
outras regiões paulistas.  
O faturamento nominal 
(sem descontar a inflação) 
aumentou 2,7%.
 Os dados são do 
ACVarejo, levantamen-
to mensal da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP), e referem-se ao 
varejo ampliado, que in-
clui automóveis e material 
de construção.
 No período acu-
mulado (janeiro-maio), 
o setor teve retração de 
2,7% nas vendas na região 
e crescimento de 6,1% no 
faturamento, frente a igual 
período de 2015. Já em 12 
meses, as vendas diminuí-
ram 4,3% e o faturamento 
aumentou 3,8%.
 Os dados compre-
endem os seguintes muni-
cípios: Aparecida, Arapeí, 
Areias, Bananal, Caça-
pava, Cachoeira Paulista, 
Campos do Jordão, Canas, 
Caraguatatuba, Cruzei-
ro, Cunha, Guaratinguetá, 
Igaratá, Ilhabela, Jacareí, 
Jambeiro, Lagoinha, La-
vrinhas, Lorena, Monteiro 
Lobato, Natividade da Ser-
ra, Paraibuna, Pindamo-
nhangaba, Piquete, Potim, 
Queluz, Redenção da Ser-
ra, Roseira, Santa Branca, 
Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, São 
José do Barreiro, São José 
dos Campos, São Luiz do 
Paraitinga, São Sebastião, 
Silveiras, Taubaté, Tre-
membé e Ubatuba.
 “Os resultados dos 
primeiros cinco meses do 
ano continuam a mostrar 

fortes quedas, refletindo a 
renda em queda, o avanço 
do desemprego e o crédito 
mais caro e escasso. Tudo 
isso deixa a confiança do 
consumidor em patamares 
muito reduzidos, minando 
a disposição a comprar”, 
destaca Alencar Burti, pre-
sidente da ACSP. “Mas 
nossa expectativa é que as 
retrações no varejo podem 
começar a arrefecer, na 
medida em que melhore a 
confiança do consumidor”, 
diz Burti, que também pre-
side a Federação das As-
sociações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Fa-
cesp). 
 Ele lembra que a 
crise no varejo paulista - 
assim como no resto do 
País - atinge todas as re-
giões paulistas e todos os 
setores, mesmo os de con-
sumo mais essencial.
 Os resultados de 
maio também foram in-
fluenciados pelo efeito-
calendário do feriado de 
Corpus Christi e pelo fato 
de o mês ter começado 
num domingo, reduzindo 
o número de dias úteis.
 O ACVarejo é ela-
borado pelo Instituto de 
Economia Gastão Vidigal, 
da ACSP, com base em in-
formações da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São 
Paulo. O material também 
disponibiliza dados sobre 
vendas e faturamento do 
varejo restrito (que não in-
clui automóveis e material 
de construção).  
 Estado e capital 
 Setores
Dos nove setores analisa-
dos pela pesquisa no Esta-
do, aqueles que são mais 
dependentes de créditos 
apresentaram os maio-
res recuos no volume de 

vendas em maio frente ao 
mesmo mês de 2015. São 
eles: móveis/decorações 
(-26,2%), concessionárias 
de veículos (-22,5%), lo-
jas de departamento/ ele-
trodomésticos/eletroele-
trônicos (-18,7%) e lojas 
de materiais de construção 
(-16,6%).
 Dos nove setores 
analisados pela pesqui-
sa, aqueles que são mais 
dependentes de créditos 
apresentaram os maiores 
recuos no volume de ven-
das do varejo paulista em 
maio frente ao mesmo mês 
de 2015. São eles: móveis/
decorações (-26,2%), con-
cessionárias de veículos 
(-22,5%), lojas de departa-
mento/ eletrodomésticos/
eletroeletrônicos (-18,7%) 
e lojas de materiais de 
construção (-16,6%).

No acumulado dos cinco 
primeiros meses de 2016, 
apenas um setor ficou com 
saldo positivo ante 2015: o 
de farmácias/perfumarias, 
com pequeno crescimento 
de 1%. Já em 12 meses, 
farmácias/perfumarias e 
supermercados apresenta-
ram aumentos de 3,1% e 
de 0,4%, respectivamente.
 Regiões
 Em maio, nenhu-
ma região paulista regis-
trou crescimento do vo-
lume de vendas no varejo 
ampliado na comparação 
anual. A menor queda 
foi no Vale do Paraíba 
(-6,3%). Na outra ponta, 
o maior tombo foi da re-
gião Metropolitana Oeste 
(-21,3%). No acumulado 
do ano, a região de Marí-
lia teve ligeiro aumento, 
de 0,3%. E em 12 meses 
a Região do Alto Tietê re-
gistrou leve alta de 0,6%.

JOSE TADEU DE CARVALHO, torna público que recebeu da CETESB 
a Licença Prévia e de Instalação Nº 3000914 e requereu a Licença de 
Operação para Carvão vegetal (florestas plantadas) produção de , sito à 
Estrada Municipal Bom Retiro S/Nº, SÍTIO ARAUCÁRIA, SANTA CRUZ, 
NATIVIDADE DA SERRA/SP.
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Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entretanto nos 
meses de abril e outubro movimento turístico diminui muito. Poucos sabem que 
uma das paisagens mais belas apresenta-se justamente no inverno baiano. A Cha-
pada Diamantina compreende as cidades de Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, 
Vale do Capão, Muergê, Palmeiras, Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas 
naturais incompatíveis com a Cachoeira do Mosquito e a Gruta da Paixão, perfeita-
mente combinadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter idéia 
da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 metros. 
O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma linda lagoa. O Poço 
Azul é uma caverna com 16 metros de profundidade com água cristalina para nadar 
e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de Porto Seguro vive o turismo baia-
no, há muito mais para ser explorado, por um preço geralmente baixo, em meio de 
vitorias régias, samambaias d’água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.
***
A luminosidade e os raios emitidos pela telinha, de perto ou de longe, não causam 
danos permanentes aos olhos de ninguém. O máximo que pode acontecer, momen-
taneamente é um cansaço das vistas ou um ressecamento do globo ocular, porque a 
pessoa “vidrada” na programação acaba diminuindo a freqüência das piscadas, Ler 
com pouca luz ou dentro de um carro em movimento pode até causar dor de cabeça, 
tontura e outros desconfortos, mas também não estraga a capacidade da visão.

Humor

Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo, é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo, é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fala uma frase com o verbo 
hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O professor de ciências era muito nervoso. Um dia ele levou para a aula uma pata 
de um pássaro. Apontou para um aluno e perguntou:
- Olhando esta pata de pássaro, responda-me qual é a família, gênero e espécie do 
animal?
- Como é que eu vou saber tudo isso só com uma pata?
- Seu ignorante. Gritou o professor. Você está suspenso!
E pegando uma caneta e papel perguntou ao aluno:
- Qual é seu nome completo?
O menino estendeu a mão para o professor e disse:
- Adivinha?

Mensagens

Por mas inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde 
na arrogância, A humildade ainda é parte mais bela da sabedoria.
***
Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de 
algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas de lado. Perdoar 
ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessaria-
mente se reconciliar, Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. Se o 
que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato sim-
bólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e se o 
orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.
***
Toda satisfação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu con-
tentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mes-
mo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante 
investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase 
de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie os fami-
liares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa 
remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do Sol, esquecendo a sombra e 
brilhando de novo.

Pensamentos, provérbios e citações

O pensamento é escravo da vida e a vida o bobo do tempo.

MISCELÂNEA

A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.

Uma má consciência é que faz de todos nós covar-
des.

Ser grande é abraçar uma grande causa.

A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Quem ama a vida é amado pela vida.

A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.

Enfrentamos a força física com a nossa força moral.

Só refletimos quando somos confrontados com um 
problema.

É mais fácil desintegrar um átomo do que um pre-
conceito.

Nem só de pão vive o homem, ele também vive de 
créditos.
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“Como a Cultura  
Inclusiva pode 

ajudar no mundo 
dos negócios” é 
tema de Palestra  

em Caraguá

A Prefeitura Municipal de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso (SEPEDI), re-
aliza uma palestra alusiva 
à 3ª edição do Concurso 
“Empresa Inclusiva” nesta 
semana, na sede da Secre-
taria, no Jardim Jaqueira. 
O empresário e consultor 
Marcelo Pires, do grupo 
Consolidar Diversidade, 
fará a palestra “Como a 
Cultura Inclusiva pode 
ajudar no mundo dos ne-
gócios?”.
 A palestra mar-
ca o início da assessoria 
ofertada aos participantes 
inscritos no concurso e é 
aberta ao público em ge-
ral.  Interessados devem se 
inscrever até quinta-feira 
(28/07), das 8h às 17h, na 
sede da Secretaria, locali-
zada na Av. Jorge Burihan, 
10 - Jardim Jaqueira, ou 
pelos telefones: 3886-
3050 ou 0800 774 7055.
 O concurso visa 
estimular a propagação da 
cultura inclusiva, reconhe-
cendo ações promotoras 
de acessibilidade e empre-
gabilidade de pessoas com 
deficiência e idosos nas 
empresas privadas da ci-
dade. Este ano o concurso 
conta com trinta e oito em-
presas de pequeno porte e 
microempresas inscritas.
  A secretária dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso, 
Ivy Malerba, reforçou a 
importância desta asses-
soria ofertada às empresas 
“É uma oportunidade úni-
ca e gratuita de qualifica-
ção, ampliação de visão e 
crescimento para as em-
presas, afinal um terço da 
população tem algum tipo 
de deficiência ou é idosa, 
sendo assim, a empresa 
que estiver preparada terá 
um diferencial em respon-
sabilidade social, como 
em lucratividade. E quem 
ganha também, é Caraguá, 
que vai caminhando em 
direção de ser uma cidade 

cada vez mais acessível, 
inclusiva e para todas as 
idades”
 O concurso
As empresas que se inscre-
veram no concurso “Em-
presa Inclusiva” receberão 
assessoria visando orien-
tações a cerca do regula-
mento e capacitação em 
como tornar o estabeleci-
mento acessível, formas 
de eliminar barreiras.
 As empresas terão 
de agosto a outubro para 
realizarem modificações, 
melhorias e adaptações, á 
partir da assessoria recebi-
da, visando alcançar resul-
tados durante a avaliação 
da comissão julgadora, 
que será realizada em no-
vembro.
 Os estabelecimen-
tos de comércio e serviços 
de Caraguá concorrem nas 
seguintes categorias: mi-
croempresa (até nove fun-
cionários); pequeno porte 
(10 a 49 funcionários); 
empresa de médio porte 
(50 a 99 funcionários); e 
grande porte (acima de 99 
funcionários).
 O primeiro lugar 
nas categorias empresa de 
grande e médio porte re-
ceberá R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) e troféu. O pri-
meiro lugar nas categorias 
pequena e microempresa 
receberá R$ 8.000,00 (oito 
mil reais) e troféu.
 O selo “Empre-
sa Inclusiva 2016” po-
derá ser utilizado nas 
veiculações publicitárias 
para promover serviços 
e produtos da empresa. 
 Os vencedores 
também terão publicidade 
nos eventos da Secreta-
ria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so e da Prefeitura Munici-
pal.
 A premiação ocor-
rerá no dia 3 de dezembro, 
data em que se comemora 
o “Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência”, 
durante a realização do 
Fórum Inclusivo.
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7° Festival da
Tainhavai de

sexta a domingo 
em Ilhabela

 A Prefeitura de 
Ilhabela realizará de 
sexta (29/7) a domingo 
(31/7) a 7ª edição do Fes-
tival da Tainha, na Praia  
Grande, região da sul do 
arquipélago. Neste ano, 
destaque para os shows 
musicais, além dos tradi-
cionais pratos à base do 
pescado, preparados pela 
comunidade local, sempre 
a partir das 13h.
 O evento é re-
sultado de uma par-
ceria da Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da  
Secretaria de Turismo, 
com o comércio local.
As atrações musicais co-
meçam no dia 29 de ju-
lho (sexta), às 19h, com 
o show da Banda Brisa. 
Mais tarde, às 21h, tem 
André e Kadu.
 No dia 30 (sába-
do), às 19h, é a vez do 
grupo Mais Simpatia. Às 
21h quem sobe ao palco é 

a Banda Sacode a Poeira.
 Já no dia 31 de ju-
lho (domingo), o destaque 
vai para o show da dupla 
Maria Cecília e Rodolfo, 
às 21h.
Programação completa do 
7° Festival da Tainha:
 Local: Praia Gran-
de, no sul da Ilha 
 *Venda dos tradi-
cionais pratos à base do 
pescado, preparados pela 
comunidade local , sempre 
a partir das 13h.
 29 de julho (sexta)
 19h – Banda Brisa
 21h – André e 
Kadu
 30 de julho (sába-
do)
 19h – Mais Simpa-
tia
 21h – Banda Saco-
de a Poeira
 31 de julho (do-
mingo)
21h – Maria Cecília e Ro-
dolfo
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