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Cinco atletas de Taubaté
disputam mundial pela 
Seleção Brasileira de

Kickboxing

Secretaria de Educação 
promove palestra gratuita 
sobre jogo “Baleia Azul” e 
seus perigos em CaçapavaAlunas da Escola do

Trabalho de Taubaté
realizam feira para o

Dia das Mães

Pega-Tudo estará no
Terra dos Ipês 2 em Pinda

Cinco atletas de Taubaté 
embarcam no dia 10 de 
maio para compor a Sele-
ção Brasileira de Kickbo-
xing, que irá disputar o 
mundial da modalidade, 
na Argentina.
Os taubateanos Johnny 
Kabeça, Dayane Cristine, 
Sofia Lizasso, Monique 
Adriane e Bruna Wing es-
tarão no selecionado bra-
sileiro, em Buenos Aires, 
e disputam a competição, 

A Secretaria de Educação 
de Caçapava promoverá 
gratuitamente a palestra 
“Baleia Azul, GTA, Car-
mageddon: Os Perigos dos 
Jogos Online, Riscos de 
Mutilação e Suicídio” vol-
tada para orientação aos 
pais pelo psicanalista Prof. 
Dr. Jairo de Paula, no pró-
ximo dia 9 (terça-feira), às 
18h30, na sede do Clube 

A partir desta semana, será 
aberta a Feira de Artesana-
to da Escola do Trabalho 
de Taubaté, unidade Jabo-
ticabeiras I, que fica na Av. 
Monte Castelo, 15.
As peças produzidas pe-
las alunas estarão à venda 
e expostas na própria sala 
de aula. A feira permane-
cerá montada das 8h30 às 
21h30 até o dia 12 maio.
Em Patch Aplique podem 
ser encontrados caminhos 
de mesa, jogo americano, 
toalha quadrada e redon-
da, toalhas de lavabo, jo-
gos de banho e panos de 
prato. Feitos em crochê 

A equipe do Pega-Tudo da 
Subprefeitura de Moreira 
César estará no bairro Ter-
ra dos Ipês 2, a partir desta 
semana. 
A coleta será até o dia 19 de 
maio. A Subprefeitura de 
Moreira César orienta que, 
nesta semana, os morado-
res desse bairro coloquem 

que acontece nos dias 13 e 
14 de maio.
A equipe de Taubaté 
vem de dois Campeona-
tos Paulistas, diversos 
eventos de divulgação do  
esporte e tem agenda cheia 
após o mundial. Na volta 
ao Brasil, o time se pre-
para para os próximos tor-
neios.
Agenda
13 e 14/05 – Mundial de 
Kickboxing – Argentina

Recreativo Jequitibá (R. 
José de Noronha Ferraz, 
454 - Vila Resende).
Prof. Dr. Jairo é Autor 
de 15 livros, entre eles o 
best-seller “Uma Marca 
Chamada , além de ser 
Psicanalista, escritor e 
conferencista internacio-
nal; Doutor em Psicanáli-
se; Mestre em Educação e 
Psicanálise; Pós-Graduado 

serão expostos tapetes, 
caminhos de mesa, jogos 
de banheiro, barrados nos 
panos de prato e toalhas.  
De Cartonagem, podem 
ser adquiridas bolsas, 
carteiras, caixas para em-
balagem, caderno de re-
ceitas, agendas, blocos 
de anotações e caixas de 
costuras. Em Decoupage  
haverá peças em técnicas 
em vintage, quadros e cai-
xas.
Estarão expostos tam-
bém caminhos de mesa 
bordados. Do curso de 
Hardanger podem ser 
compradas toalhas e jo-

o entulho de seus quintais 
nas calçadas, afastados  
do muro, para que a equi-
pe da Subprefeitura pos-
sa fazer o recolhimento. 
Não será retirado entulho 
de dentro dos quintais 
ou terrenos particula-
res, apenas das calçadas,  
por isso a  

20/05 – WGP Kickboxing 
37 (o evento será transmi-
tido ao vivo na Fox Sports, 
Canal Combate e Band 
Sports)
27/05 – Paulista de Muay 
Thai
28 /05 – Luta profissional 
de MMA – Johnny Kabeça 
(Rio de Janeiro)
03/06 – Thunder Fight 
MMA – Dayane Cristine, 
Mauro Gomes e André 
Carvalho

em marketing empresarial; 
Graduado em Economia; 
Especialista em ‘Artes 
Cênicas’ e ‘Musicotera-
pia’; Personal e Execu-
tive Business Coaching, 
pela Sociedade Brasileira 
de Coaching; Membro da 
“Academia Brasileira Ma-
çônica de Letras – Cadeira 
33”.O evento é aberto a to-
dos, sem taxa de inscrição. 

gos americanos. Da téc-
nica de tear, haverá gorro,  
cachecol, echarpes e al-
mofadas. Em aplicação de 
macramê, serão vendidas 
toalhas, bolsas e bijuterias.
O objetivo da feira é ofe-
recer opções de presentes 
para o Dia das Mães, que 
será comemorado no dia 
14, segundo domingo de 
maio.
Serviço Feira de Artesa-
nato – Escola do Trabalho 
Jaboticabeiras I
De 8 a 12 de maio
Das 8h30 às 21h30
Endereço: Av. Monte Cas-
telo, 15 – Jaboticabeiras

participação da popula-
ção é de grande impor-
tância. Lembrando que 
o entulho depositado nas 
calçadas fora do perío-
do do Pega-Tudo é pas-
sível de multa. O Pega-
Tudo é um programa de  
recolhimento de entulho 
dos quintais, um aliado 
dos moradores da cidade e,  
atualmente, em especial, do 
distrito de Moreira César.  
A ação combate a proli-
feração de animais peço-
nhentos e colabora para 
exterminar os criadouros 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya. 
O disk-denúncia para 
entulho depositado  
em locais inapropriados 
no distrito de Moreira Cé-
sar é o 3641-2060.
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EXPEDIENTE
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.

Miscelânea
Curiosidades

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem 
não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito ser prazeroso 
para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são nada positivos. Afinal, 
muitos micro-organismos são ingeridos e também há risco para a saúde dos den-
tes. O ato pode estar relacionado a origens de auto-estima e ansiedade. Por isso, 
estratégias devem ser tomadas para dar fim a essa mania, progressivamente. Con-
fira algumas, mantendo-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum 
pedaço lascado e você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas sema-
nalmente, a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela faci-
lita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse ato substitui 
o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito 
é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena investir em atividades em que ela 
possa ser extravasada como praticar exercícios físicos, ler livros e escrever.
***
Restrita a América Central, América do Sul e África, a febre amarela é doença 
típica de regiões tropicais e subtropicais. Sua transmissão se dá por meio da pi-
cada da fêmea do mosquito “aedes aegypti”, que passa aos seres humanos o “fla-
vivirus”, encontrado em primatas não humanos que habitam regiões de florestas. 
Os sintomas apresentados pela pessoa infectada são: febre alta, dor de cabeça, 
vômitos, problemas do fígado e hemorragia. Ao longo de duas semanas a pessoa 
pode permanecer com a doença em seu corpo, podendo vir a morrer devido ao seu 
agravamento. Como não há tratamento específico, os procedimentos visam evitar 
complicações. Recomenda-se repouso, ingestão de bastante água e boa alimenta-
ção, além de reposição sanguínea, no caso de hemorragia.  Doença recebeu esse 
nome devido a cor que a pessoa adquiri depois de contraí-la.

Humor 

Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da mulher contemplan-
do a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não tava?
- Tava, homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, você tava 
do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha fugiu grávida com aquele capataz, você tava do meu lado, 
não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu lado, não 
tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que é, homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!
***
Um avião cai na floresta e restam apenas três sobreviventes. Um indiano, um 
judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da grande floresta, eles en-
contraram uma pequena choupana e pediram para pousar a noite. O dono da casa 
disse: Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que 
dormir no curral. O indiano respondeu: Eu dormirei, sou indiano e hinduísta, 
necessito praticar o bem. E foi lá pro curral. Após trinta minutos alguém bate na 
porta da casa. Era o indiano que disse : Não posso dormir no curral, lá tem uma 
vaca que é animal sagrado e eu não posso dormir junto a um animal sagrado. 
Então o judeu respondeu: Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde 
e sem preconceitos. E foi lá pro curral. Após trinta minutos alguém bate na porta 
da casa. Era o judeu que disse: Não posso dormir no curral, lá tem um porco, que 
é um animal impuro e eu não posso dormir junto a um animal que não seja puro. 
Então, o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral. E foi lá pro curral. 
Após trinta minutos, alguém bate na porta. Era a vaca e o porco.

Mensagens 

Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa e efeito” que rege nossos 
atos. Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então em vez de reclamar 
das relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente 
prever as conseqüências desses atos. É certo de que ninguém deseja o mal para si 
mesmo, deliberadamente, mas ignorar os efeitos de suas atitudes está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou falar.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em 
constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma ima-
gem antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. In-
vista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por 
erro do passado. O passado passou. Comece neste exato momento porque nunca 
é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.

Pensamentos, provérbios e citações

Uma pessoa para compreender tem que se transformar.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma. 
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
O tempo convence mais do que os argumentos.
É triste ter por amizade alguém que se tem por amor.
O difícil fazemos na hora, o impossível demora um pouco mais.
Mesmo o mais nobre dentre nós cede perante a carga do amor.
Velhas canções são como o vinho melhoram com o tempo.
Quando Deus fecha uma porta, Ele estará abrindo uma janela.
Culto é aquele que sabe encontrar aquilo que não sabe.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS 
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO Nº 12 E 14/2017

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, me-
diante incentivo à participação popular na discussão dos Projetos de Leis do 
Executivo nº 12 e 14/17 e anotações necessárias na Lei do Plano Plurianual 
– PPA 2014/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária 
Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que será 
realizada, a partir das 18hs do dia 18 de maio de 2017, no Plenário da Câ-
mara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a 
população do município.

Ver. AILTON RODOLFO MARTINS – Presidente da Câmara
Ver. GISLENE APARECIDA BARRETO COSTA – 1ª Secretária

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO  
DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018,  
DO MUNÍCIPIO DE MONTEIRO LOBATO.

Em atendimento ao Artigo 48, Parágrafo Único, da Lei Nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, 
mediante incentivo à participação popular na discussão da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2018, do Município de Montei-
ro Lobato, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna público que 
será realizada, a partir das 18hs do dia 18 de maio de 2017, no Plenário da 
Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados 
e a população do município.

Ver. AILTON RODOLFO MARTINS – Presidente da Câmara
Ver. GISLENE APARECIDA BARRETO COSTA – 1ª Secretária
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Formalização, controle financeiro e motivação de equipe 
são temas de oficinas do Sebrae-SP em Ubatuba

Obra de revitalização da 
ponte do bairro Eldorado 

está em fase final
em Caçapava

Especialistas do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae
-SP) vão estar em Ubatuba ao 
longo de todo o mês de maio 
promovendo uma série de ati-
vidades de formação gratuitas, 
voltadas a quem quer abrir ou 
aperfeiçoar seu negócio.
A primeira delas – a oficina 
“Sei controlar meu dinheiro!” 
– acontece na segunda-feira, 
dia 8, no auditório da secre-
taria municipal de Educação 

As obras de revitaliza-
ção da ponte do bair-
ro Eldorado já estão em  
fase final, a Prefeitura de 
Caçapava, por meio da 
Secretaria de Obras e Ser-
viços Municipais, está há 
um mês realizando melho-
rias no local. 

(rua Gastão Madeira, 101 – 
Centro), às 18h30. A ativida-
de é voltada para quem abriu 
uma empresa mas não sabe por 
onde começar a organizar suas 
finanças. O objetivo é ajudar a 
estabelecer práticas simples de 
controle de caixa, que podem 
ser facilmente aplicadas no dia 
a dia do negócio.
Já quem deseja entender quais 
são os benefícios da legaliza-
ção de seu negócio e qual o 
passo a passo a ser feito pode 

A ponte, principal aces-
so do bairro, cedeu par-
cialmente há um ano e se 
encontrava em péssimas 
condições, oferecendo ris-
cos a população. 
Cabeceiras, muretas, pa-
rapeitos e calçadas da 
ponte foram reconstruí-

se inscrever na oficina “Come-
çar Bem: Formalização”, que 
acontece na sede da Comtur 
– Companhia Municipal de 
Turismo (Rua Madame Janina, 
28), no Perequê-Açu, na ter-
ça-feira, dia 9, às 18h30. Esta 
oficina se repetirá outras cin-
co vezes, nas seguintes datas: 
7 de junho, 3 de agosto, 6 de 
setembro, 18 de outubro e 23 
de novembro.
“Como motivar sua equipe” 
é o tema da oficina que se re-

dos. A reforma da pon-
te é uma reivindicação 
antiga dos munícipes,  
e trará mais tranquilidade 
e segurança para a traves-
sia dos transeuntes. A pre-
visão é que a obra esteja 
totalmente concluída em 
10 dias.

Polo da Beleza em
Taubaté oferece cortes de 
cabelo e escova gratuitos

A partir da próxima ter-
ça-feira, dia 09 de maio, 
o Polo da Beleza atenderá 
o público gratuitamente  
para cortes de cabelo e 
escova com o profes-

sor Jefferson Vascon-
cellos. Os cortes serão  
realizados pelo professor 
durante o seu curso de 
Aperfeiçoamento para Ca-
beleireiro.

O atendimento acontecerá 
todas as terças e quintas, 
das 8h30 às 11h, na Rua 
Armando Salles de Olivei-
ra, 284, Centro (prédio da 
Escola do Trabalho).

Ceu das Artes elege
Conselho Gestor em
Pindamonhangaba

De acordo com o edital pu-
blicado no dia 21 de março 
de 2017, foi realizada na 
quarta-feira (26), a eleição 
do novo Conselho Gestor 
do Ceu das Artes, para o 
mandato 2017/2018. Um 
total de 46 pessoas compa-
receu para as votações, re-
sidentes nas comunidades 
da região. 
Foram eleitos os seguin-
tes representantes da So-
ciedade Civil Organizada: 
Alcione Cristine Ferreira 
- Projeto Amor de Mãe 
- CDHU - Cícero Prado; 

Geraldo Domingos Ramos 
(Picolé) - Associação de 
Moradores de Bairro Cíce-
ro Prado; e Roseli Gabriel 
- Projeto Criança Feliz - 
Bairro Liberdade. Repre-
sentantes da comunidade 
do entorno do Ceu das 
Artes: Beatriz Silvestre 
Gamboa - bairro Liberda-
de; Karen Cristine Ferreira 
Rosa - bairro Liberdade e 
Douglas da Silva Quinto - 
bairro Liberdade.
As eleições foram organi-
zadas pela Comissão Elei-
toral, formada por Fran-

cisco Antonio Leite de 
Freitas Filho, Natalia Ro-
drigues Vieira, Edna Al-
ves Faria Sebastião, Maria  
Aparecida Pedroso e 
Marcos Antonio da Sil-
va. À Comissão cou-
be as seguintes tarefas: 
Elaborar e publicar o  
Edital do Processo Eleito-
ral; Homologar o creden-
ciamento dos candidatos 
de acordo com as normas 
do Edital; Abrir e encerrar 
a votação; Lavrar atas de 
abertura e encerramento 
da eleição.

Empate com Taubaté leva 
Pinda para a regional dos 

Joguinhos
As meninas do Futsal sub 
19 de Pindamonhangaba 
estão classificadas para a 
fase regional dos Jogos 
Abertos da Juventude, os 
“Joguinhos”. Após par-
tida emocionante contra 
Taubaté, na noite de ter-
ça-feira (2), na casa das 
adversárias, as atletas de 
Pinda aguardam agora os 
próximos jogos, nos dias 
18 e 19 de maio.
Pinda vem se destacando 
na competição. Na fase 
sub regional, formada 
também por Campos do 
Jordão e Taubaté, as me-
ninas da cidade venceram 
logo no primeiro jogo, 

contra Campos, com um 
placar de 6 a 3. Na terça 
(2), o jogo contra Tauba-
té foi decisivo e o empate 
classificava Pinda por sal-
do de gols.
Pinda abriu o placar no 
primeiro tempo com Edi-
layne, com uma forte 
marcação e com uma boa 
posse de bola para as pin-
denses, que foram melhor 
no primeiro tempo, mas 
não contavam com a vi-
rada de Taubaté por 2 a 
1. Com muita paciência e 
aproveitando a qualidade 
técnica de Waleska, Pinda 
empatou o jogo logo no re-
torno do segundo tempo. E 

assim ficou, com as Guer-
reiras segurando o empate 
até o final.
As representantes de Pin-
damonhangaba em quadra 
foram: Paulinha (goleira 
), fixa: Débora, alas: Mi-
chele, Emilly, Edilayne e 
Liandra, pivô: Waleska. 
Completaram a equipe: 
Rayssa, Mari, Samantha, 
Duda, Analuz e Carol. 
Preparador de goleiras: 
Gledson e técnico: Prof. 
Marcio Silva.
A fase regional será em 
São José dos  Campos nos 
dias 18 e 19, contra São 
Sebastião e São José dos 
Campos.

alizará no dia 22 de maio, às 
18h30, também na secretaria 
municipal de Educação.  A 
atividade abordará aspectos 
como liderança e a melhora 
na comunicação com a equipe 
para aperfeiçoamento do de-
sempenho de seus integrantes.
As inscrições podem ser fei-
tas no Posto de Atendimento 
ao Empreendedor (PAE) do 
Sebrae, que fica na Prefeitura 
de Ubatuba (rua Dona Maria 
Alves, 865 – Centro) tanto pre-

sencialmente, das 9 às 16 ho-
ras, quanto por telefone, até as 
18 horas. O número do PAE é 
(12) 3834-1055. Email: pae@
ubatuba.sp.gov.br
Serviço
Data: 9 de maio, às 18h30. 
Esta oficina se repetirá nas se-
guintes datas: 7 de junho, 3 de 
agosto, 6 de setembro, 18 de 
outubro e 23 de novembro.
Local: Comtur – Companhia 
Municipal de Turismo (Rua 
Madame Janina, 28, Perequê

-Açu)
Oficina “Como motivar sua 
equipe”
Data: 22 de maio, às 18h30
Local: Secretaria Municipal 
de Educação (rua Gastão Ma-
deira, 101 – Centro)
Inscrições
Posto de Atendimento ao Em-
preendedor (PAE) do Sebrae 
– rua Dona Maria Alves, 865 
– Centro. Tel. (12) 3834-1055. 
Email: pae@ubatuba.sp.gov.
br


