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Jornal Regional

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.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

A Prefeitura de Taubaté
abre neste dia 1 de junho,
a 7a Semana do Meio
Ambiente. O evento faz
parte da programação pelo
Dia Nacional do Meio
Ambiente, comemorado
em 5 de junho.
Durante toda a semana,
que será realizada no
Parque Municipal Vale do
Itaim, serão
realizadas palestras,
oficinas, plantio de
mudas, apresentações
teatrais e trilhas
ecológicas.O evento é
organizado pela
Secretaria do Meio
Ambiente da Prefeitura de
Taubaté e a entrada é
gratuita. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3633-5008 e pelo e-

m a i l
jornaltagarela@hotmail.com.
O endereço do Parque do
Itaim é Avenida São
Pedro, 2.000, bairro
Jardim América.Confira a
programação1 de junho
(4a feira)8h30 – Abertura
9h20 – Palestra: Poluição
e Preservação de Águas
10h – Palestra:
Sustentabilidade: Lucro,
capital, humanos e meio
ambiente podem caminhar
juntos14h –
Palestra: Reciclagem e
Meio Ambiente
 2 de junho (5a feira)
Seminário CIAVEX8h30
– Palestra:
Aproveitamento de água e
tratamento de lixo 10h –
Palestra: Educação
Legislação Ambiental 14h
– Palestra: Gestão

Ambiental – Município
Verde Azul3 de junho (6a
feira) Atividades de Meio
Ambiente: Trilha
Ecológica e oficina de
desenho11h – Palestra: A
importância dos recursos
hídricos 14h – Palestra:
Gestão Ambiental –
Município Verde Azul 4
de junho (sábado)Período
da manhã: atividades
práticas, com aula de
campo com estudantes
u n i v e r s i t á r i o s
Período da tarde:
atividades sobre meio
ambiente, com teatro e
trilha ecológica 5 de
junho (domingo)
Período da manhã:
plantio de mudas e
caminhada Período da
tarde: plantio de mudas e
teatro

Prefeitura de Taubaté realiza 7ª
Semana do Meio Ambiente

O suplente de vereador
Gilson Bilard, enquanto
assumia a vereança em 2010,
encaminhou um ofício ao
prefeito municipal Roberto
Peixoto que solicitou o
recapeamento das avenidas
Renato Ortiz, José Felipe de
Moura, dr. José Getúlio
Monteiro e as ruas Ana
Perpétua Marques, Mons.
Juvenal Cauly, Pedras
Verdes, José Ramos Ortiz,
Alfredo Cândido Vieira,

Evangelina Monteiro Silva,
Thélio Carreira, Alcídia
Pereira do Nascimento e
Maria da Cunha, no Bairro
da Vila Aparecida. Na época
o prefeito solicitou a visita do
engenheiro José Antonio, da
Usina de Asfalto,
acompanhado de Bilard, que
avaliou a necessidade deste
trabalho.”Os moradores me
procuraram no gabinete e
fizeram essa reivindicação.
Fui até o local e pude

constatar a necessidade deste
recapeamento. De fato o
asfalto das vias estava em
precárias condições”, disse
Bilard.Desde a semana
passada, as avenidas e ruas
já estão sendo recapeadas
pelos funcionários da
prefeitura. Hoje Gilson Bilard
trabalha na Ouvidoria da
Prefeitura e atende aos
munícipes em suas
reivindicações de melhorias
para Taubaté.

Bairro da Vila Aparecida
recebe recapeamento

Taubaté recebe entre os
dias 1 e 5 de junho, a
Carreta da Fundação SOS
Mata Atlântica. A carreta
com a Exposição
Itinerante do Cidadão
Atuante ficará aberta para
visitação na Praça Santa
Terezinha, com entrada
gratuita e faz parte das
comemorações do Dia
Nacional do Meio

Ambiente, que ocorre em
5 de junho.Durante todo o
período, haverá diversas
atividades, como
distribuição de mudas,
apresentações teatrais,
palestras e exposição de
fotos. As atividades serão
realizadas, no dia 1 de
junho, das 11h às 16h, e
nos dias 2, 3, 4 e 5 de
junho, das 10h às 16h.O

evento conta com o apoio
da Secretaria de Meio
Ambiente da Prefeitura de
Taubaté. Mais
informações podem ser
obtidas pelos
telefones (12) 3624-
4195 e (11)
3262-4088, pelo e-mail
i t i n e r a n t e @
sosma.org.br e no site
www.sosma.org.br.

Taubaté recebe a Carreta
da Fundação SOS Mata

Atlântica

O Projeto de Extensão
“Saúde na Educação”, uma
parceria da Prefeitura
Municipal de Taubaté
(PMT) e da Universidade
de Taubaté (UNITAU)
participará nesta quarta-
feira, 1° de junho, de mais
uma edição do “UNITAU
na Praça” projeto da Pró-
Reitoria de
 Extensão e Relações
C o m u n i t á r i a s
(PREX) da UNITAU, que
promove ações
culturais e artísticas, de
saúde e atividades físicas
abertas à comunidade.
Nesta edição o Projeto
“Saúde na Educação” irá
trabalhar os seguintes

temas: DST (doenças
s e x u a l m e n t e
transmissíveis), devido à
proximidade do Dia dos
Namorados; doenças
respiratórias, devido à
proximidade do inverno e
dengue, já que estamos
em meio a uma epidemia,
a qual está sendo
controlada na cidade.
Essas ações serão
coordenadas pela
professora Rose Análio
(enfermagem UNITAU) e
Stella Zöllner (Vigilância
Epidemiológica da
Prefeitura Municipal e
Instituto Básico de
Biociências (UNITAU).
Participarão estudantes

de enfermagem,
jornalismo e medicina,
além de profissionais da
Secretaria de Saúde da
Prefeitura.O Programa
Municipal de DST/AIDS,
da Prefeitura de Taubaté,
fará as orientações e
panfletagem sobre os
cuidados relacionados ao
assunto “doenças
s e x u a l m e n t e
transmissíveis”. O evento
ocorrerá no período das 8
às 12 horas, na Praça
Dom Epaminondas, em
Taubaté. Toda a população
está convidada a conhecer
e participar dessas ações
em benefício da saúde e
da cultura.

Prefeitura de Taubaté e
Unitau promovem ações

na praça Dom
Epaminondas
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O Programa Educacional
de Resistência às Drogas
e à Violência (Proerd),
levado às escolas pela
Polícia Militar (PM),
entregou no dia 13 de
maio, no Centro
Comunitário de
Natividade da Serra,
certificado de conclusão
a 62 alunos das séries 5ª
A, 5ª B e 5ªC . A parceria
entre a corporação e a
Secretaria Municipal de
Educação coloca um
instrutor da PM local na
sala de aula, onde os
ensinamentos sobre
como se manter longe e
imune às drogas e a
violência são passados
num clima de amizade e
interação.Segundo a
secretária de Educação,
Renata Aparecida dos
Santos Alves, os
estudantes têm em média
12 anos e cursam o
Ensino Fundamental na
escola municipal Tereza
Garcia Minari.Na
cerimônia realizada no
Centro Comunitário de
Natividade, todos fizeram
o juramento de cumprir o
que lhes foi ensinado nas
aulas ministradas pelo
instrutor da Polícia
Militar (PM) do 5º BPMI
General Salgado de
Taubaté, Soldado PM José

Eliano Salvador. Com o
apoio da Prefeitura, por
meio da Secretaria
Municipal de Educação, a
escola abriu espaço para
as lições sobre como
dizer “não às drogas e
rejeitar a
violência”.Participaram
do evento o prefeito João
Batista de Carvalho, 1ª
Dama Maria de Lourdes,
vice-prefeito José
Aparecido (Zico
Caetano), Secretária da
Educação Renata
Aparecida dos Santos
Alves, as Diretoras da
escola Tereza Garcia
Minari Luciana Aparecida
da Silva e Cleide Maria
Alves dos Sanrtos , as
coordenadoras da
educação Maisa Fernades
da Silva, Grasiele Andreza
da Silva. Autoridades
militares presentes:
capitão da Polícia
 Militar Wanderley
Pereira, Sargento Edson
Americo, os Cabos
da PM Numes e Maia,
além dos pais dos alunos.
Como surgiu o Proerd? O
Proerd nasceu nos
Estados Unidos, em
1983, e vem sendo
aplicado em mais de 70
países como uma forma
de prevenir e evitar que
crianças, jovens e

adolescentes venham a se
envolver com drogas. Ao
mesmo tempo, aprendem
a não se envolver com
atos violentos e são
inseridos no caminho que
leva à cidadania plena. O
material didático é o
Livro do Estudante e o
Material do Instrutor.Os
alunos acompanham os
ensinamentos do policial
que lhes ensina o que é o
Proerd e têm nele um
amigo a quem recorrer,
caso necessitem de
orientação e apoio. Em
casa, a continuidade em
reforçar o que
aprenderam cabe à
família, assim como a
escola é vista como um
apoio importante na
caminhada por uma vida
livre de drogas e
violência.Segundo a
diretora da escola Tereza
Garcia Minari, Luciana
Aparecida, o curso é
ministrado por policiais
militares fardados e
acontece em 10 aulas,
uma vez por semana. Ao
final de um trimestre em
sala de aula, cria-se um
elo de confiança, carinho
e amizade entre o
instrutor e os alunos,
noções que são
reforçadas no ato da
formatura.

Polícia Militar entrega
certificado do Proerd

Uma das tradições da
estação mais badalada de
Campos do Jordão, o
Market Plaza inaugura sua
16ª temporada na cidade,
no dia 22/06, quarta-feira
que antecede o feriado de
Corpus Christi.O
primeiro shopping
sazonal do Brasil, nessa
edição terá seu nome para
Nestlé Market Plaza,
devido ao seu
patrocinador-master,
reunindo neste ano
diversas lojas de roupas,
acessórios, jóias,
e l e t r o d o m é s t i c o s ,
eletros-eletrônicos, além
de uma área de
alimentação com fast-
foods a restaurantes e
café.No total são 7,2 mil
m², onde toda a família
poderá conhecer as
novidades que deixarão o
inverno ainda mais
atraente. Pensando nisso,
o shopping ainda promove
os consagrados passeios
de inverno: Passeio de

Bebê (09/07) e Passeio
de Cães (16/07). Para
João Dória Júnior,
idealizador deste
empreendimento, a
expectativa é superar a
marca da edição de 2010.
“Registramos no ano
passado a presença de 361
mil pessoas no Shopping,
superando a marca de
passeios tradicionais na
cidade durante a
temporada”, observa
Doria. “Em 2011,
traremos atrações e lojas
que farão com que esse
número aumente
c o n s i d e r a v e l m e n t e .
Consequentemente, as
marcas presentes
contarão com muito mais
v i s i b i l i d a d e ” .
O Nestlé Market Plaza
fica na Av. Macedo
Soares, 499 - Capivari  - 
Tel. (12) 3663-5144/
(12) 3663-5143, aberto
até o dia 31 de julho, de
domingo às quintas das
11h às 21h e na sexta e

sábado das 11h às
24h.Outra atração que
unirá toda a família no
cenário de Campos do
Jordão é o Boulevard
Market Plaza, que na sua
quinta edição virá a se
chamar Boulevard
Nestlé.Numa área de 10
mil m², sendo sete de mata
preservada, o Boulevard
reúne atrativos para toda
família que deseja
contemplar um belo
cenário enquanto
aproveita atrativos que
agitam a estação,
contando com espaços
em que a arquitetura
externa é projetada para
estar em harmonia com a
natureza.O Bouleard
Nestlé fica na Av. Pedro
Paulo, 1500 - Estrada do
Horto - Tel. (12) 3663-
5144 / (12) 3663-5143,
aberto até o dia 31 de
julho, de domingo às
quintas das 11h às 21h e
na sexta e sábado das 11h
às 24h.

Market Plaza abre suas
portas no dia 22/06

Neste feriado, o
Auditório Cláudio
Santoro será palco do
Corpus Christi Music
Show, trazendo para
Campos do Jordão Luiza
Possi e Duo
Sciotti, integrados pelos
irmãos Sergio e Derico
(saxofonista do Sexteto
do Programa do Jô).
Luiza Possi será a
primeira atração a se
apresentar na sexta-feira
(24/06). No show que
abre a turnê do seu novo
dvd “Seguir Cantando”,
gravado neste ano. A
cantora reencontra seu
público, trazendo em seu
repertório novas canções,
além das que consagraram
a sua carreira “Eu Espero”
e “Tudo Certo”.Às
vésperas de completar 27
anos, Luiza mostra que a
música é realmente um
dos seus genes de
dominância, com nove
anos de carreira
profissional chega ao seu
sexto trabalho, trazendo
em sua discografia “Eu
Sou Assim” (2002), “Pro
Mundo Me Levar”
(2004), “Escuta” (2006),
“A Vida é Mesmo Agora”
(2007) e “Bons Ventos
Sempre Chegam” (2009),
o último num trabalho
mais autoral.Filha de uma
das intérpretes da música
brasileira, Zizi Possi,
Luiza mostrou seu talento

ainda no período escolar
arrastando legião de fãs
que acompanhavam em
suas canções, chegou a
integrar bandas estudantis
que participaram de
festivais. Eleita uma das
novas vozes da música
nacional, Luiza mostra
que além de cantar e
encantar, também toca
piano, que é a sua
formação e mostra
habilidades ao violão,
onde compõe as suas
canções que se
encontram perfeitamente
letra e melodia. No
sábado (25/06) será a vez
do Duo Sciotti subir ao
palco do Auditório
Cláudio Santoro, para
uma apresentação
intimista, mas que levará
o público a um passeio
pelos diversos cenários da
música. Há quase três
décadas, os irmãos Sergio
e Derico Sciotti, o último
integrante do Sexteto do
Programa Jô (Rede
Globo), começaram com
esse trabalho para
apresentações em eventos
corporativos e
congressos, mas que
ganhou nova roupagem
para ser apresentado em
teatros e casas
noturnas.Com 29 anos de
estradas, o Duo Scotti já
possui três trabalhos
gravados Derico e Sergio
– Duo Sciotti (2002),

Dois Por Dois (2004) e
Derico e Sergio – Duo
Sciotti 25 Anos (2007).A
versatilidade musical de
Derico na flauta e
saxofone e de Sergio no
teclado e piano traz
nomes da música
brasileira como Cazuza,
Djavan e Caetano Veloso,
até os internacionais Phill
Collins, Paul McCartney,
Elton John.Corpus
Christi Music Show é uma
realização da Meta Som,
com promoção de
Miranda’s Eventos, com
apoio da Secretaria
Municipal de Turismo,
Governo do Estado de
São Paulo, Santa
Marcelina Cultural,
Grupo Cozinha da
Montanha, Central de
Pousadas, Campos do
Jordão Associação de
Hotelaria e Gastronomia
(Asstur) e  Campos do
Jordão e Região
Convention & Visitors
Bureau.As apresentações
começam às 21h, com
classificação 14 anos e
ingressos à venda no local
e no quiosque na Vila
Capivari, à R$ 80,00
(inteira), R$ 40,00 (meia)
e em ação social –
doadores de 1 kg de
alimento não perecível
paga R$ 70,00.
Informações pelos
telefones (12) 9766-
7711 e (12) 9761-8222.

Em Campos do Jordão
Auditório recebe Corpus

Christi Music Show

Entre os dias 24 de julho
e 06 de agosto, as quadras
do Campos do Jordão
Tênis Clube serão palcos
das disputadas do
MasterCard Tennis Cup
2011. O torneio, que
encerra o calendário de
atrações da alta temporada
na cidade, recebe nomes
do esporte do Brasil e do
exterior para duas
semanas de confrontos
que garantem um total de
prêmios de US$ 100 mil
e pontos nos ranking da
ATP e WTA.A
programação dessa 11ª
edição começará com as
disputas femininas no dia
24 de julho, já os homens
entram em quadras no dia
30, junto com as
semifinais entre as
mulheres e o torneio se
encerra no dia 06, com o
campeão na chave
simples masculina.O
Tennis Cup é a parada
brasileira do circuito
mundial de tênis, onde o

público, desde 2001,
podem conferir de perto
o desempenho de
consagrados nomes do
tênis como futuros
líderes do ranking, tendo
nesses 11 anos de
história, nomes que se
destacaram no esporte
como o argentino Juan
Martin del Potro,
campeão do US Open
2010, competiu em
Campos, há cinco anos, o
croata Mario Ancic, que
disputou o torneio em
2002, aos 18 anos de
idade, e quando era 154º
do mundo chegou às
quartas-de-final; o
cipriota Marcos
Baghdatis foi vice-
campeão do Australian
Open 2006, dois anos
depois de ter passado por
Campos do Jordão. No
ano passado o campeão
foi o argentino Horacio
Zeballos, atual 44º da ATP
e titular da equipe
argentina da Copa Davis,

entre outros.  Entre os
brasileiros estão André
Sá, Marcelo Melo, Bruno
Soares, além de Flávio
Saretta e Ricardo Melo,
bicampeão do torneio; já 
no feminino, Maria
Fernanda Alves tricampeã
do torneio, Teliana
Pereira são alguns dos
nomes que vem
representando o país nas
quadras do torneio.A
MasterCard Tennis Cup é
uma realização da Try
S p o r t e s
E m p r e e n d i m e n t o s
Esportivo, com
patrocínio de empresas de
diversos segmentos e do
tênis, apoio do Campos
do Jordão Tênis Clube de
Turismo e desde a
primeira edição o torneio
tem a divulgação do que
acontece nas quadras nos
p o r t a i s
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br.
Informações pelo
telefone (11) 5093-9312

Tennis Cup marca
presença em mais um
inverno em Campos do

Jordão

No dia 31 de maio foi o
Dia Mundial sem Tabaco.
Em Pindamonhangaba foi
criado o “Grupo
Respirar”, por uma equipe
de saúde de Moreira
César. O objetivo é
conscientizar as pessoas
sobre os malefícios do
cigarro e auxiliar no
combate ao tabagismo.O
grupo é composto pela
agente comunitária Edína
Rocha, com o apoio do
médico Francisco Duarte,
a psicóloga Ellen Rabello
e a enfermeira Rosiane.
As atividades tiveram
inicio em novembro de
2009.Os participantes se
reúnem semanalmente e
contam com quatro
apostilas desenvolvidas
pelo Ministério da Saúde

para auxiliar durante as
atividades. “Além dos
encontros, o grupo
também participa de
sessões de relaxamento,
terapias comunitárias e
r e a l i z a
confraternizações”, conta
Edína.Vale lembrar que os
resultados alcançados
pelo Cisas de Moreira
César no combate ao
tabaco ficaram acima dos
índices previstos pelo
Ministério da
Saúde.Segundo dados da
Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia
publicados pela Folha de
São Paulo, 26% dos
brasileiros estão
expostos à fumaça de
cigarro durante quatro
horas por dia. Segundo a

Organização Mundial da
Saúde, o fumo é uma das
principais causas de
morte evitável, hoje, no
planeta. Um terço da
população mundial adulta
– cerca de 1,3 bilhão de
pessoas – fuma:
aproximadamente 47% da
população masculina e
12% da população
feminina fazem uso de
produtos derivados do
tabaco. No Brasil,
pesquisa realizada
recentemente pelo
Ministério da Saúde, por
meio do Instituto
Nacional de Câncer
(Inca), indica que 18,8%
da população brasileira é
fumante (22,7% dos
homens e 16% das
mulheres).”

No Dia Mundial contra o
Tabaco Pinda teve ações

contra o fumo
Carreta da Saúde da
Mulher atende a
população taubateana na
rua Tico-Tico, em frente
ao Pronto Atendimento
24 horas da Gurilândia, na
altura do n° 61, onde
permanecerá até o dia 26
de junho.A Carreta da
Saúde tem o objetivo de
prevenir o câncer entre as
mulheres do município.
Os exames realizados são
de Prevenção do Câncer
Ginecológico e de
Mamografia. Os horários

são das 7h30 às 11h30 e
das 12h30 às 16h30, de
segunda a sexta-feira.
Para ser atendida, a
munícipe deve se dirigir à
carreta e apresentar seus
cartões de saúde “SIM” e
“SUS”, RG e CPF, para
a g e n d a m e n t o
da consulta. Esta é uma
forma de atendimento que
facilita o acesso à saúde,
pois o aparato médico se
desloca até as
comunidades e, desta
forma incentiva as

pessoas a realizarem os
exames. A Carreta da
Saúde está em
funcionamento desde
2006. Somente no último
período de atendimento,
mês de maio, na Avenida
do Povo, foram realizados
137 exames preventivos e
1 5 1
mamografias.Serviço
Informações na
Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Taubaté, nos
telefones (12) 3625-
5113, 3621-6600.

Carreta da Saúde da Mulher
atende na Gurilândia


