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A discussão pela
transformação do Vale do
Paraíba em Região
Metropolitana tem
ganhado força nas
cidades. Durante o sétimo
encontro promovido pelo
deputado Marco Aurélio
(PT) para divulgar o
projeto de criação de uma
RM nas 39 cidades do
Vale, em
P i n d a m o n h a n g a b a ,
representantes do
Executivo e do
Legislativo defenderam
que o município seja a
sede administrativa visto
que está no centro
geográfico da região.O
encontro sobre a Região
Metropolitana em Pinda
foi realizado na Câmara
Municipal, na noite da
última quinta-feira (26), e
reuniu cerca de 40
pessoas.Durante o
seminário, o deputado
Marco Aurélio explicou
os principais pontos do
projeto que deve ir à
votação na Assembleia
Legislativa, usando por
base estudos feitos pela
Emplasa (Empresa
Paulista de Planejamento
Metropolitano), ligada ao
governo estadual, e
também o projeto da
r e c é m - o f i c i a l i z a d a
Região Metropolitana de
São Paulo.Animados
pelos avanços que uma
Região Metropolitana
devem trazer para o Vale
do Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral
Norte, o vereador
Alexandre Faria (PT) e o
secretário de

Planejamento da
Prefeitura de Pinda, José
Mauricio Puppio
Marcondes defenderam
que a cidade se torne a
sede administrativa da
RM – os estudos da
Emplasa apontam para
São José dos Campos,
por ser a maior cidade da
região. O argumento das
autoridades de Pinda é
que a cidade está no
centro geográfico do
Vale do Paraíba e,
portanto, poderia
centralizar a
superintendência e
unidades regionais para
atender as 39 cidades.O
deputado Marco Aurélio
disse que se existe esse
anseio os representantes
dos dois poderes já
podem começar a tentar
fazer uma gestão junto ao
governo estadual, que
legalmente deve ser o
autor do projeto, para que
a proposta possa entrar na
discussão, visto que ainda
serão realizadas
audiências públicas para
posterior apreciação e
votação da
Assembleia Legislativa.O
secretário de
Planejamento de Pinda
participou do evento
como representante do
prefeito João
 Ribeiro (PPS), que não
pôde estar
presente durante a
discussão, mas ao final
foi até a Câmara
cumprimentar o deputado
Marco Aurélio pela
iniciativa de levar o
encontro sobre a Região

Metropolitana até
Pinda.SemináriosAté
agora já foram realizados
seis encontros para
divulgar o projeto da
Região Metropolitana do
Vale – Jacareí, Taubaté,
São José dos Campos,
Santo Antônio do Pinhal
e Arapeí –, com a
participação de mais de
600 pessoas.Durante os
encontros, o deputado
Marco Aurélio fala de
outras RMs já existentes
no Estado e compara com
outras do País, mostrando
como o Vale do Paraíba
tem características para
também se tornar uma
R e g i ã o
Metropolitana.Entre os
ganhos com a criação da
RM no Vale está o fato de
a região passar a ser
prioridade para
investimentos e
programas federais e
estaduais, além do fim da
cobrança de interurbano
para ligações telefônicas
entre as cidades com o
mesmo DDD. A região
também passa a ter
dotação específica no
Orçamento do Estado,
garantindo mais
autonomia e
transparência aos
investimentos. As cidades
que fazem parte da RM
passam a ter também um
conselho de
d e s e n v o l v i m e n t o
metropolitano – com a
participação dos 39
prefeitos – para a
elaboração de um
planejamento integrado,
visando ações regionais.

Pinda reivindica ser sede
da Região Metropolitana

Após seis meses de
intensas atividades
realizadas nas aulas de
Português e de Redação,
os 155 alunos dos sextos
anos do Colégio Idesa,
lançam no próximo dia 4
de novembro, sexta-feira,
às 19:30 h, na quadra
coberta do colégio, a VI
Antologia de Contos
Maravilhosos, intitulada
No Mundo da Magia. Para
demonstrar a amplitude
deste Projeto e destacar o
desempenho e a
dedicação dos alunos, sob
a orientação e
organização das
professoras Celinha
Marques e Isabel
Nogarotto, o Colégio
Idesa promoverá uma
noite de autógrafos com a
expressiva presença dos
alunos-autores da referida
obra, diretores,
c o o r d e n a d o r e s ,
professores, familiares e
autoridades locais.No
Mundo da Magia é uma
obra constituída por
narrativas dinâmicas e
criativas, resultado do
profícuo trabalho
desenvolvido em sala de
aula, a partir de um
Projeto sugerido no livro
didático “Português:

Linguagens”, de William
Roberto Cereja e Thereza
Cochar Magalhães,
utilizado pelos alunos dos
sextos anos. “Nesta
antologia, nossos alunos,
no jogo lúdico e
inventivo da palavra,
entraram no mundo do
faz-de-conta e, unindo
tradição à modernidade,
criaram personagens
encantadas e enredos
engraçados, com
d e s f e c h o s
s u r p r e e n d e n t e s . ” ,
explicam as professoras
Celinha Marques e Isabel
N o g a r o t t o . P a r a
desenvolver este Projeto,
os alunos tiveram acesso
às histórias das edições
anteriores e elaboraram,
em grupo, contos
maravilhosos. A partir dos
contos clássicos já
conhecidos por todos, os
alunos escreveram
histórias ocorridas nos
dias atuais, nas quais
enfatizaram personagens
típicas, como, por
exemplo, princesas,
príncipes, bruxas, fadas e
tantas outras, como um
conjunto de rock e até
uma avó moderna. Esta
produção partiu de
histórias conhecidas,

com a presença de um
elemento intruso que
“ q u e b r o u ”
propositalmente a
sequência do “conto
maravilhoso”, criando
sobre ele um olhar
moderno e com novos
sentidos.Esta noite de
autógrafos será
inesquecível para aqueles
que amam a literatura, o
encanto das palavras e a
magia das páginas de um
livro. “No Mundo da
Magia é o passaporte
encantado para uma
viagem literária, na qual
nossos jovens escritores
dos sextos anos são
protagonistas talentosos
na arte de ler e escrever.”,
concluem as
professoras.A direção, a
coordenação e os
professores do Colégio
Idesa, sentem-se
honrados com o resultado
desse trabalho coroado
de brilhantismo,
compartilhando-o com
toda Taubaté. Sem dúvida,
este sucesso literário
ficará “autografado” para
sempre nas páginas
educacionais da história
de Taubaté, que é a
Capital Nacional da
Literatura Infantil.

Alunos do Colégio Idesa
lançam VI Antologia de
Contos Maravilhosos

em “Noite de
Autógrafos”

Os vereadores aprovaram
em sessão na quarta-
feira, 26, projeto do
Executivo que concede
crédito adicional de R$
600 mil para a
Universidade de Taubaté,
para atender ao
pagamento do
parcelamento da dívida
com o IPMT (Instituto de
Previdência do
Município de Taubaté),
permitido pela Lei nº
4.528, de 6 de setembro
de 2011.Reajuste salarial
de 5% aos servidores da
Unitau e do Colégio Dr.
Alfredo José Balbi
também foi permitido
pelos parlamentares, com
a aprovação de outra
proposta do Executivo.
Ambas devem passar por
segunda votação na
sessão dia 3.O reajuste
vale a partir de 1º de
outubro e estende-se a
inativos e pensionistas.
“Julgamos estar
cumprindo o
compromisso de
valorizar a dedicação e o
eficiente trabalho de
nossos servidores”,
afirmou o reitor José Rui
Camargo no anteprojeto.
Ele lembra que o último
reajuste salarial de 8,6%
foi concedido em abril de
2009. Em abril de 2010,
foi dado abono de R$ 100
e, em abril de 2011, outro
abono de R$ 180.Os
vereadores também
aprovaram, em primeira
votação, doação de área à
empresa P. Martins
Usinagem e Calderaria,
no distrito industrial do
Una I, no total de 7.225
m². A empresa prevê a
geração de 120 empregos
e investimento de R$ 777
mil.Do vereador José
Antonio de Angelis
“Bilili” (PSDB), teve aval
em plenário a proposta
que altera Lei
Complementar nº 7/
1991, e penaliza quem
abandonar veículos em
logradouros públicos.A
lei determina pena de
multa, apreensão e
pagamento de despesas
com a remoção para
pessoas que lavarem,
repararem ou pintarem
veículos nas vias
públicas. Com a
aprovação da proposta, as
sanções se estendem
aqueles que deixarem
veículos estacionados na
rua por prazo superior a
cinco dias, em mau estado
de conservação ou sem
placas de

identificação.Proibição
de exploração de areia do
leito e margens de corpos
d’água, proposta por
Luizinho da Farmácia
(PR), foi aprovada pelos
vereadores em primeira
discussão, com emenda
da Comissão de Justiça
dispondo que a medida
entre em vigor três anos
após a publicação.A
extensão da
obrigatoriedade de
instalação de banheiro
família para academias,
lanchonetes, parques e
teatros foi concedida
pelos parlamentares em
primeira discussão. A
proposta é do presidente
da Casa, Jeferson
Campos (PV), e altera lei
de sua autoria sancionada
em junho deste ano, que
obriga shoppings e
supermercados a
instalarem o banheiro
e s p e c i a l . P a r e c e r
contrário da Comissão de
Justiça a projeto de
Jeferson Campos foi
derrubado pelo plenário.
A proposta obriga a
divulgação de listagens de
pacientes que aguardam
por consultas com
especialistas, exames e
cirurgias na rede pública
do município e segue
para a análise de outras
comissões para ser levada
à votação.Presidente da
Comissão de Justiça,
Chico Saad (PMDB)
explicou que o projeto
conflita com a
Constituição Federal,
mas concordou com o
mérito da
iniciativa.Pollyana Gama
(PPS) manifestou-se
favorável à proposta. “Em
se tratando de recursos e
atendimentos públicos,
quanto mais transparência
no setor, melhor. É o que
a população nos pede.
Causa indignação quando
tem fila de espera e, às
vezes, por conta de
pedido do gabinete do
prefeito ou de algum
político, esquecem-se
das pessoas
da fila para atender ao
pedido.”O autor da
proposta frisou que a
medida não gera custo,
pois consiste apenas na
publicação das
informações .Ores tes
Vanone (PSDB)
considerou o projeto
pertinente, destacou que
a publicação da lista de
pacientes não vai gerar
constrangimentos porque
não divulgará nomes, e

sim o número do Cartão
Nacional de Saúde ou do
cartão SIM. “Não
podemos deixar de ser
persistentes e
perseverantes para ter
saúde à altura da
população.”Requerimento
de Pollyana que pede
informações ao prefeito
sobre processo licitatório
para a contratação de
serviços de limpeza
pública e coleta de lixo
teve aval dos vereadores,
que mantiveram veto ao
projeto de Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB) que
institui o programa
municipal de arborização
urbana com espécies
frutíferas.Em segunda
discussão, obtiveram aval
proposta da Mesa que
altera regras da licença-
prêmio; a proibição do
trote universitário e
escolar, projeto de Maria
Teresa Paolicchi (PSC); e
a inclusão de medidas
contra o cyberbullying na
proposta pedagógica de
escolas públicas, de
autoria da vereadora
Maria das Graças Oliveira
(PSB).Foram adiadas a
discussão de projetos de
Henrique Nunes e
Jeferson Campos. Do
primeiro, a permissão aos
vereadores de requererem
informações diretamente
a representantes de
fundações e autarquias; do
segundo, autorização ao
Executivo de celebrar
convênio com o Estado
para erradicar a pobreza
extrema no
município.HomenagemA
empresa Ladeira Miranda
Engenharia e Construção
foi homenageada durante
a sessão pelo pioneirismo
em certificações ISO,
selo de qualidade
internacional. Rodson
Lima (PP), autor da
homenagem, destacou a
atuação da empresa no
d e s e n v o l v i m e n t o
imobiliário de Taubaté.
“Entre toda essa pujança,
Ladeira Miranda, em seu
30º ano de vida, se
destaca, ganha aprovação e
se preocupa com meio
a m b i e n t e . ” R o d s o n
entregou uma placa
comemorativa ao
representante da Ladeira
Miranda, engenheiro Ivan
Correia. “Em nome de
Rosemar Ladeira Miranda
e dos filhos Cristiano e
Tiago, digo que ficamos
honrados. Buscamos
sempre construir com
qualidade”, afirmou Ivan.

Câmara aprova crédito de R$ 600 mil e
reajuste para funcionários da Unitau
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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No feriado de 12 a 15 de
novembro, Campos do
Jordão recebe o Festival
“Jazz Sem Fronteiras” que
acontecerá no Auditório
Cláudio Santoro e na
Igreja Santa Terezinha
(matriz).O Festival
promovido pela Fundação
Lia Maria Aguiar, com
produção da Art Invest,
trará para serra nos quatro
dias nomes como  Yamadu
Costa. Tradiconal Jazz
Band, Ricardo Herz Trio,
Jeremy Davenport e La
Camorra.Abrindo a
agenda de atrações, no
sábado (12/10) o
trompetista Jeremy
Davenport sobe ao palco
do Auditório Cláudio
Santoro, para apresentar o
seu repertório que o
consagra há mais de uma
década em Nova Orleans
(EUA) pela música e letra
num estilo moderno, mas
trazendo o clima de
quando o jazz vivia seus
momentos áureos.
Davenport já acompanhou
nomes com Sting, Paul
McCartney, Harry
Connick Jr, Diana Krall e
recentemente lançou o
álbum intitulado “We’ll
Dance ‘Til Dawn”.Jeremy
Davenport se apresenta às
20h, os ingressos
custam R$ 12,00 ou
ingresso solidário que
podem ser trocado por 4
kg de alimentos e um
brinquedo novo com selo
Inmetro.No domingo, o
Jazz Sem Fronteira terá
duas atrações, a primeira
será o trio brasileiro
Ricardo Herz Trio, que se
apresenta na Igreja Santa
Terezinha, a partir das
13h. O trio formado pof
Ricardo Herz(violino),
Pedro Ito (bateria) e
Michi Ruzitschka (violão)
que trazem um repertório
bem eclático que une jazz,
choro, MPB, forró e
outros ritmos bem
brasileiros. O violinista,
que empresta o seu nome
à formação, morou nove
anos no exterior, sendo
um em Boston e os
demais em Paris, se
apresentando por palcos
da Europa na França,
Dinamarca, Itália e
Holanda. Além de ter
dividido palco com nomes
como a a Orquestra Jazz
S i n f ô n i c a ,
Dominguinhos, Didier
Lockwood, Carlos Malta,
Yamandú Costa, Zimbo
Trio, SpokFrevo
Orquestra, Orquestra Tom
Jobim, entre outros.E
está as vésperas do
lançamento do seu quarto
trabalho “Aqui é o meu
lugar”.Ricardo Herz Trio

tem entrada franca ou as
doações de alimentos não
perecíveis ou brinquedos
novos com selo do
Inmetro são
facultativas.Mais a noite,
o Auditório Cláudio
Santoro recebe em seu
palco o quinteto
argentino La Camorra,
para trazer a Campos do
Jordão o seu repertório
que contempla
composições clássicas e
contemporâneas do
tango, prestigiando
nomes como Astor
Piazzolla e também
composições próprias,
além de everedar por
estilos como a música
clássica e jazz. O quinteto
formado em 1993, pelos
instrumentistas por
Luciano Jungman
(bandoneon), Sebastián
Prusak (violino), Hugo
César Asrin
(contrabaixo), Nicolás
Guerschberg (piano) e
Jorge Omar Kohan
(violão) já levaram sua
música a países como a
Bélgica, Holanda,
Espanha, Brasil, Argentina
e outros países das
Américas do Sul e
Central.La Camorra se
apresenta às 20h, os
ingressos custam R$
12,00 ou ingresso
solidário que podem ser
trocado por 4 kg de
alimentos e um brinquedo
novo com selo
Inmetro.Na véspera do
feriado (14/10), quem
sobe ao palco do
Auditório Cláudio
Santoro é o violonista
brasileiro, Yamandu
Costa.Filho da cantora
Clari Marson e do
trompetista e
violoncelista Algacir
Costa, o garoto de Passo
Fundo (RS) começou a
desenvolver livremente o 
seu estilo e técnica de
violão de 7 cordas, dando
novos ares aos clássicos
e dando asas às suas
produções. O violonista já
se apresentou em
diversos palcos pelo
Brasil e exterior,
participando de festivais,
ganhando prêmios e
indicações ao
Grammy Latino 2010,
pelo álbum “Luz da
Aurora”, com
Hamilton Hollanda. Em
2011, lança no Brasil o
álbum “Mafuá”, um cd
gravado na Alemanha em
2007 e que ganhou o
mercado europeu, mas
que só agora os
brasileiros poderão
conferir esse que é o
primeiro na carreira de
Yamandú, que traz a sua

versatilidade em canções
folclóricas, folk e
nacional.Yamandu Costa
se apresenta às 20h, os
ingressos custam R$
12,00 ou ingresso
solidário que podem ser
trocado por 4 kg de
alimentos e um brinquedo
novo com selo
Inmetro.Encerrando a
programação, na terça
feira, às 15h, quem se
apresenta na Igreja Santa
Terezinha é a Traditional
Jazz Band, que neste ano
completa 45 anos de
formação. Os brasileiros
que nessa trajetória já
somam 21 cds e
apresentações em
festivais como de Nova
Orleans, Boston e
Washigton, trazem em
seu repertório obras de
grandes mestres do jazz
como  Duke Elligton, Fats
Wallers, Count Basie,
entre outros, e
composições próprias.
Pela turnê tem levado o
estilo musical verde
amarelo, como na versão
de “In the Mood” de Glen
Muller, que ganha uma
versão temperada de
samba.Tradicional Jazz
Band tem entrada franca
ou as doações de
alimentos não perecíveis
ou brinquedos novos com
selo do Inmetro são
f a c u l t a t i v a s . C o m
realização da Fundação
Lia Maria Aguiar, o
Festival Jazz Sem
Fronteiras, visa propiciar
à população de Campos
do Jordão e seus
visitantes a
democratização ao
acesso a grandes eventos
na área da cultura. Ao
mesmo tempo em que
permite aos jovens
atendidos pelos projetos
sociais a possibilidade de
adquirir mais experiência
e envolvimento com a
realidade do mundo da
música profissional.Os
ingressos podem ser
adquiridos a partir de
novembro na Fundação
Lia Maria Aguiar (Rua
Victor Godinho, 455 -
Vila Capivari) ou no dia
das apresentações os
ingressos remanescentes
estarão à venda na
bilheteria do
Auditório Cláudio
Santoro. Os
donativos serão
destinados à campanha
“Natal dos Sonhos”,
realizada pela Fundação, e
que vão atender a
comunidade desassistida
da região do Vale do
Paraíba. Mais
informações, pelo
telefone (12) 3663-4293.

Feriado de
15 de novembro terá

Jazz Sem Fronteira em
Campos do Jordão

ACESSE:
WWW.AGAZETADOSMUNICIPIOS.COM

Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom
coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos de moedas próximas
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou o
nome de Papai Noel. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com
uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão
Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha
e branca, com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklys
nesse mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças
de todo mundo, principalmente durante as festas natalinas, e o bom velhinho de barbas
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Polo Norte e, com
seu trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas.
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o novo visual foi dar uma volta de carro pelo campo e lá encontrou um
pastor de ovelhas e disse:
- Bom dia, senhor pastor! Que lindo rebanho o senhor tem!
- Obrigado! Respondeu o pastor.
- Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma?
- Claro! Eu duvido que a senhora seja capaz de acertar!
- São 627 ovelhas!
- Impressionante! Esse é o número exato de ovelhas do meu rebanho. Pode escolher
uma, ela é sua!
A loira olhou com atenção todas as ovelhas macias e, depois de muito acariciá-las,
selecionou uma e a estava levando para o carro quando o pastor a chamou:
- Moça! Se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora devolve o meu
cachorro?

O filho grita para o pai:
- Pai, pai! Tem alguma coisa fazendo barulho no seu quarto! Acho que tem gente lá!
Corra lá, pai!
- Imagine! Acho que é impressão sua, meu filho! Em todo caso, vamos lá ver!
O menino apontava pro armário e gritava:
- Abre, pai! Abre! Acho que tem alguém aí!
- Pronto! Já abri! Tá vendo? Não tem nada, só o... Moreira? Que é que você está
fazendo dentro do meu... Ah, não! Não acredito! Meu melhor amigo! Eu nunca ia
esperar isso de você, Moreira... O meu melhor amigo, meu chapa, tem coragem de fazer
um negócio desses comigo... Se esconder no meu guarda-roupa, só para assustar o meu
filho! Francamente, Moreira...

O professor pergunta:
- O que devo fazer para repartir 11 batatas para 7 pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batata, senhor professor!

Um aluno de Direito foi fazer exame oral e o professor pergunta:
- O que é uma fraude?
E o aluno responde:
- É o que o senhor está fazendo comigo.
E o professor indignado:
- Ora essa, explique-se...
E o aluno responde:
- Segundo o Código Penal, comete fraude todo àquele que se aproveita da ignorância
do outro para prejudicá-lo!
A professora pergunta:
- Maria, aponte no mapa onde fica a América do Norte.
E a Maria aponta:
- Aqui está.
E a professora diz:
- Correto. Agora turma, quem descobriu a América?
E a turma responde:
- Foi a Maria...

Mensagens
A jabuticabeira
Um jovem se aproximou de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o homem.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos
pensassem assim como você...
Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de
prazer.
- isole palavras e expressões destrutivas, tais como: não posso, sou apenas, por
enquanto, vou tentar, não passo de, etc.
- interrompa pensamentos, boicotando as mensagens negativas.
- realce seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você.
- reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia de maneira diferente.
- crie hábito de se lembrar do melhor que existe em você.
- lembre-se somente de coisas boas.
- faça disso um lema de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um
céu, mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento, a escolha
é sua.


