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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

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

Governo federal
coordenará ações
estratégicas que vão
aumentar acesso e
qualificar a atenção à
saúde das mulheres e
crianças antes, durante e
após o parto A presidenta
Dilma Rousseff e o ministro
da Saúde, Alexandre Padilha,
lançaram nesta segunda-feira
(28), em Belo Horizonte
(MG), a Rede Cegonha,
composta por um conjunto
de medidas para garantir a
todas as brasileiras, pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS), atendimento
adequado, seguro e
humanizado desde a
confirmação da gravidez,
passando pelo pré-natal e o
parto, até os dois primeiros
anos de vida do bebê. As
medidas previstas na Rede
Cegonha – coordenadas
pelo Ministério da Saúde e
executadas pelos Estados e
Municípios, que deverão
aderir às medidas –
abrangem a assistência
obstétrica (às mulheres) –
com foco na gravidez, no
parto e pós-parto como
também a assistência infantil
(às crianças). A Rede
Cegonha contará com R$
9,397 bilhões do orçamento
do Ministério da Saúde para
investimentos até 2014. Estes
recursos serão aplicados na
construção de uma rede de
cuidados primários à mulher
e à criança. “Estamos
colocando nesta Rede não só
recursos financeiros mas,
também, toda a força do
SUS com o objetivo de
priorizar os cuidados às
mulheres e às crianças do
Brasil”, destacou o ministro
Alexandre Padilha, durante a
cerimônia de lançamento da
Rede Cegonha. A presidenta
Dilma definiu a Rede
Cegonha como um dos
programas de expansão do
Sistema Único de Saúde. “Ela
faz parte de um compromisso
que eu assumi com a
qualidade da saúde no país”,
afirmou. “Nosso esforço é
continuarmos ampliando o
acesso à saúde em um
sistema de alta qualidade. E
o SUS começará a medir a
qualidade dos serviços que
presta pelas ações da Rede
Cegonha direcionadas às
mães e aos bebês”,
completou a presidenta. De
acordo com o ministro
Alexandre Padilha, os quase
R$ 9,4 bilhões serão
investidos “em toda a rede de
serviços, que devem assumir
o cuidado à gestante e à
criança, desde o pré-natal até
os dois anos de idade:
começa pela unidade básica
de saúde, passa pelos

exames de pré-natal e pelo
transporte seguro, até o parto
nos leitos maternos do SUS”.
Estimativas apontam que o
Brasil tem cerca de três
milhões de gestantes, sendo
que mais de dois milhões são
assistidas exclusivamente
pelo SUS. A meta é levar as
ações inseridas na Rede
Cegonha a todo o país.
Inicialmente, o cronograma
de implantação da rede
priorizará as regiões da
Amazônia Legal e Nordeste
– que têm os mais altos
índices de mortalidade
materna e infantil – e as
regiões metropolitanas,
envolvendo a maior
concentração de gestantes.
Porém, conforme explicou o
ministro Alexandre Padilha,
qualquer município pode
aderir à Rede. “E vamos
acompanhar a
implementação das ações em
todo o Brasil porque não
podemos e não vamos tolerar
o mal uso dos recursos da
saúde”, reforçou. O ministro
também lembrou que as
obras do artista plástico
Romero Brito, produzidas
especialmente para a Rede
Cegonha, serão utilizadas
como padrão visual das
unidades de saúde inseridas
na Rede. Durante a
cerimônia, em Belo
Horizonte, foi assinado
Termo de Doação para
transferência dos direitos
autorais das obras ao
Ministério da Saúde.
Também foi assinado Termo
de Compromisso entre o
ministério e os conselhos
nacionais de Secretários
Estaduais de Saúde (Conass)
e de Secretários Municipais
de Saúde (Conasems) para
a implementação das ações
estratégicas da Rede
Cegonha em todo o país.
Gestantes – A Rede
Cegonha terá atuação
integrada com as demais
iniciativas para a saúde da
mulher no SUS, com foco nas
cerca de 61 milhões de
brasileiras em idade fértil.
Nos postos de saúde, será
introduzido o teste rápido de
gravidez. Confirmado o
resultado positivo, será
garantido um mínimo de seis
consultas durante o pré-natal,
além de uma série de exames
clínicos e laboratoriais. A
introdução do teste rápido,
inclusive para detectar HIV
e sífilis, também será
novidade para reforçar o
diagnóstico precoce e a
adesão ao tratamento. Desde
a descoberta da gravidez até
o parto, as gestantes terão
acompanhamento da Rede
Cegonha, tomando um posto
de saúde como referência, e

saberão, com antecedência,
onde darão a luz. As grávidas
receberão auxílio para se
deslocarem até os postos de
saúde para realizar o pré-
natal e à maternidade na hora
do parto, com vale-
transporte e vale-táxi. A Rede
Cegonha também prevê a
qualificação dos profissionais
de saúde que darão a
assistência adequada às
gestantes e aos bebês. Serão
capacitados os profissionais
de saúde que atuam tanto na
atenção primária como em
serviços de urgências
o b s t é t r i c a s . A t e n ç ã o
Hospitalar – A qualificação
da atenção compreenderá a
criação de novas estruturas
de assistência e
acompanhamento das
mulheres e reforço na rede
hospitalar convencional, com
o mote “Gestante não
Peregrina”; ou seja, a
garantia de sempre haver
vaga para gestantes e recém-
nascidos nas unidades de
saúde.Entre as novas
estruturas estarão as Casas
da Gestante e do Bebê, que
dará acolhimento e
assistência às gestantes de
risco, e os Centros de Parto
Normal, que funcionarão em
conjunto com a maternidade
para humanizar o nascimento.
A rede hospitalar obstétrica
de alto risco também será
fortalecida, com ampliação
progressiva da quantidade de
leitos na rede SUS, de
acordo com as necessidades
apresentadas pelos
municípios.Bebês – Nos
primeiros dois anos de vida
da criança, a Rede Cegonha
compreenderá a atenção
integral à saúde da criança,
desde a promoção do
aleitamento materno até a
oferta de atendimento médico
especializado para eventuais
necessidades de cada
criança.Outra ação prevista
na Rede Cegonha
direcionada às crianças será
equipar as unidades do
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu
Cegonha) para o transporte
seguro do recém-
nascido.Educação e
P l a n e j a m e n t o
Reprodutivo e
Aleitamento Materno – A
Rede Cegonha contará com
campanhas públicas nas
escolas (de nível médio e
superior) e também com
ações de mobilização da
sociedade sobre a
importância da educação
sexual e reprodutiva, bem
como do aleitamento
materno. A alta taxa de
gravidez entre adolescentes
também contribui para risco
para mãe e o bebê.

Rede Cegonha conta com quase R$ 9,4

bi para garantia da assistência segura e

humanizada à mãe e ao bebê

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Saúde e Assistência
Social, alerta para a
vacinação contra dois
tipos de gripe: a H1N1,
conhecida também como
gripe suína, e a influenza,
que é a gripe
comum.Segundo ordem
do Ministério da Saúde,
serão imunizadas as
pessoas acima de 60 anos,
gestantes, crianças
menores de dois anos e
profissionais ligados
diretamente à área da
saúde: funcionários do
Pronto- Socorro, das
UBS’s (Unidade Básica de

Saúde) e dos PSF’s (Posto
de Saúde da Família).A
campanha inicia-se no dia
25 de abril e encerra-se
no dia 12 de maio.
Durante o período, será
realizado, no dia 30 de
abril, um sábado, o Dia D,
quando serão utilizados
pontos estratégicos da
cidade para atingir a
população que não tem
tempo para ir ao Posto de
Saúde para tomar a vacina.
“Esses possíveis lugares
serão as praças da cidade,
asilos e supermercados”,
explica a enfermeira da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica e
responsável pela

imunização em
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Rosangela Maria
Pires.Quando a campanha
começar, a orientação é
para que as pessoas
incluídas no grupo de
imunização se dirijam até
a UBS mais próxima de
suas casas. No caso das
gestantes, é obrigatória a
apresentação da
carteirinha do pré-natal; já
para as pessoas acima de
60 anos é necessário
levar a carteirinha do
idoso, e as crianças acima
de dois anos devem estar
acompanhadas pelos pais
e a carteirinha de
vacinação.

Abril é mês de vacinação
contra a gripe comum e

a H1N1

De acordo com anúncio
da Secretaria de Saúde de
Caçapava, os munícipes
terão, a partir de abril, um
novo local para retirada de
medicamentos de alto
custo.Os beneficiados
pelo programa poderão
retirar os medicamentos
no Cine Vogue, que fica na
Rua José Guimarães, 160
– Centro. Antes a entrega
era feita no Centro
Educacional, Cultural e
Esportivo José Francisco
Natali. De acordo com a
prefeitura, a mudança vai
beneficiar os usuários do
sistema, já que fica na

região central da
cidadeEm abril, a
primeira entrega no Cine
Vogue acontece nos dias
18, 19 e 20, das 8h às
15h30. A entrega da
medicação de alto custo é
feita durante três dias por
mês e atende a cerca de
3.000 munícipes, com até
250 tipos de
medicamentos. Qualquer
cidadão caçapavense pode
ser inserido no programa,
desde que apresente a
d o c u m e n t a ç ã o
necessária, incluindo
exames, comprovante de
residência e receita
médica. Para mais

informações sobre este
programa, o munícipe
deve buscar o setor de
atendimento, que
funciona no prédio da
Farmácia Popular do
Brasil, na Travessa Dr.
Freitas, 21 –
Centro.Cronograma de
entrega de medicamentos
no Cine Vogue:Abril: dias
18, 19 e 20Maio: dias 17,
18 e 19Junho: dias 17, 20
e 21Julho: dias 18, 19 e
20Agosto: dias 17, 18 e
19Setembro: dias 19, 20
e 21Outubro: dias 17, 18
e 19Novembro: dias 17,
18 e 21Dezembro: dias
16, 19 e 20.

Caçapava altera local de
entrega de

medicamentos de alto
custo
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O Centro Cultural
Municipal de Taubaté abre
neste dia 1º de abril, às 20
horas, mais um evento de
nível internacional. Trata-
se da exposição da
fotógrafa holandesa
Marianne Lemmen, em
comemoração ao Ano da
Holanda no Brasil. A
abertura da exposição
contará com a presença da
cônsul adjunta da Holanda
em São Paulo, Gonneke
de Ridder.O Ano da

Holanda foi instituído
para comemorar o
centenário da imigração
holandesa no Brasil. Para
Taubaté, Marianne
Lemmen trará cerca de
150 fotografias coloridas,
mostrando paisagens
rurais e urbanas e cenas da
vida cotidiana na
Holanda.Também estarão
expostos selos postais,
moedas e objetos da
coleção particular do
jornalista Antonio

Barbosa Filho, curador da
exposição.O evento está
incluído na programação
oficial do Ano da Holanda
no Brasil, que pode ser
consultada no site
www.anodaholandanobrasil.com.br.A
exposição permanecerá
aberta ao público até 30
de abril, com entrada
gratuita. O endereço do
Centro Cultural
Municipal de Taubaté é
Praça Coronel Vitoriano,
1, centro.

Centro Cultural
Municipal abre na

sexta-feira exposição em
comemoração ao Ano da

Holanda no Brasil

A Prefeitura de Taubaté,
por intermédio da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica (VE) da
Secretaria Municipal de
Saúde, tem intensificado
o programa de combate à
dengue no
município.Uma das
principais ações para
eliminar criadouros do
mosquito transmissor da
doença é a Operação Cata
Treco, que ocorre
novamente no próximo
sábado, 2 de março, nos
bairros Vila São Carlos e
Jardim Maria
Augusta.Além do Cata

Treco, que já foi realizado
em 14 bairros do
município, diariamente
equipes da VE percorrem
a cidade realizando visitas
nas residências e
realizando bloqueio de
criadouros e, quando
n e c e s s á r i o ,
nebulização.Paralelamente,
a administração
municipal, por
determinação do prefeito
Roberto Peixoto, tem
promovido diversas
atividades de
conscientização da
população, destacando a
importância de se

promover uma verdadeira
“limpeza” nas residências,
eliminando possíveis
criadouros do
mosquito.Nesse sentido,
a ação mais recente
ocorreu no último
sábado, 26 de março, com
a realização de um grande
ato ecumênico na Praça
D .
Epaminondas.”Estamos
buscando o envolvimento
de todos os segmentos
organizados e, em
especial, da população
em geral, para juntos
combatermos a dengue”,
destacou Peixoto.

Prefeitura de Taubaté
intensifica programa de

combate à dengue

A biker de Caraguá, Bruna
Moura, viaja hoje (30/04/
2011) para Chía, na Colômbia.
A ciclista foi convocada para
disputar os Jogos
Panamericanos de Mountain
Bike pela seleção brasileira.
A prova será dia 2 de abril
(sábado).Bruna tem 16 anos
e é a única representante do
país na categoria Junior

Feminino. Ela já tem no
currículo títulos estaduais,
nacionais e internacionais. No
ano passado, esteve no
Canadá em um intercâmbio
esportivo com a equipe
MTeenB. A delegação
brasileira ainda terá atletas
como Rubens Donizete,
Edivando Souza Cruz, Ricardo
Pscheidt; Erika Gramiscelli,

Julyana Machado e Roberta
Stopa.  A biker é patrocinada
pela de Scott
Bicycles e Bicicletaria Probike
Ubatuba e conta com
o apoio do Projeto
MTeenB, da
Academia Litoral Fitness,
Suum Isotônicos e Assessoria
de Imprensa Bianca
Fernandes.

Atleta de Caraguá chega
à seleção brasileira de

Mountain Bike

Neste final de semana há
várias opções de atrações
culturais. Festa Japonesa,
espetáculo Elvis Presley,
Exposição Fotográfica,
Contação de História,
Música no Museu e
projeto CineClube são as
a t i v i d a d e s
programadas.No sábado
(2/04/2011), na Praça
Cândido Mota, a
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguá
(Fundacc) e a Associação
Cultural Recreativa e
Esportiva de Caraguá
(ACREC) realizam a festa
japonesa ‘Caraguá
Mastsuri’. O evento tem
início às 17h e celebra os
62 anos da colônia
japonesa na cidade,
comemorado no dia 17 de
abril.A apresentação traz
atrações musicais como
Taiko Okinawa, Gaijin
Sentai, comidas
tradicionais e exposição e
venda de objetos da
cultura japonesa.Também
neste dia tem o tributo ao
Elvis Presley, com

Ronnie Packer. O
espetáculo será no Teatro
Mario Covas, a partir das
21h, com a participação da
banda Extasis. Os
ingressos custam R$ 50
(inteira) e R$ 25 (meia
entrada). A indicação é
livre.A partir do sábado,
até o dia 29 de maio, o
Museu de Arte e Cultura
de Caraguá (MACC)
recebe a exposição
fotográfica ‘Memória’, na
sala ‘Antonio Carelli’Os
fotógrafos JC. Curtis e
Adriana Coutinho
c a p t u r a r a m
Caraguá de hoje, a partir
das mesmas cenas
produzidas desde a década
de 20. Com a supervisão
d e
Fernando Braun, as fotos
ganharam novas
dimensões e apontam o
desenvolvimento da
cidade.Neste mês tem
Contação de Histórias. A
visitação é de terça a
sexta-feira, das 10h às
17h, para as escolas e aos
sábados, das 15h às 17h,

para o público em geral. 
O projeto ‘Música no
Museu’ apresenta música
instrumental com artistas
de Caraguá, todas as
sextas-feiras, às 18h. A
entrada é gratuita.O
projeto CineClube volta
neste mês, de quinta a
domingo, às 20h. Os
ingressos custam R$
1.Serviço:Teatro Mario
CovasAvenida Goiás, 187
– Indaiá Tel (12) 3881-
2623Polo Cultural Profª
Adaly Coelho
PassosMACC - Museu de
Arte e Cultura de
CaraguatatubaPraça Dr.
Cândido Motta, 72 -
CentroTel (12) 3883-
9980 / 3883-
9188CineClubeDia 01/
04 - SextaDizem por Aí...
- Comédia Dia 02/04 -
SábadoO Clube
de Leitura de Jane
Austen - Drama
 (14 anos/105min.)Dia
03/04 - DomingoAs
Aventuras de Moliére -
Aventura (14 anos/
120min.)

Programação cultural
tem atrações diversas

em Caraguá

Um grupo de cerca de 30
manifestantes foram
recebidos na tarde de
quinta-feira (31) no
auditório da Prefeitura de
São José dos Campos.
Eram moradores dos
bairros Santa Cecília I e II
que cobram da
municipalidade os
motivos da demolição de
três moradias naquela
área.Os manifestantes
alegam que têm contratos
de compra e venda de
terreno junto a
imobiliárias. A Prefeitura
pediu um prazo para  que
essa informação seja 
apurada.”O poder
público quer resolver
essa e outras questões
da melhor forma
possível, e pedimos a
compreensão de todos.
Há  procedimentos,
análises de equipes 
técnicas, parecer
jurídico e isso leva
tempo. Os moradores

fizeram solicitações e
nós conversamos com as
principais lideranças,
entre eles, José Costa e
Maria Amélia.”,
respondeu a assessoria de
imprensa da Secretaria de
Governo.Segundo José
Costa, um dos líderes da
mobilização popular, o
bairro existe há 30 anos.
Foram três casas
demolidas no complexo
Santa Cecília II. “Eu moro
em São José há 20 anos
e tenho jornais que
provam que o prefeito de
antes, Emannuel
Fernandes permitiu que
a gente construísse no
local. As imobiliárias
vendiam os terrenos e as
pessoas foram
chegando. Está tudo no
jornal!”, disse Costa.Para
a municipalidade, é
importante que os
próprios moradores
colaborem, denunciando
quem se instala em

terrenos irregulares. “Da
noite para o dia são
erguidas moradias.
Independente de
estarmos apurando, a
gente precisa da ajuda
deles (comunidade)
porque não há como
colocar lá fiscais 24
horas. “, alega a
a s s e s s o r i a . A p ó s
levantamentos técnicos, a
prefeitura de São José
dos Campos promete
receber as lideranças dos
m o r a d o r e s
para mais
esclarecimentos dentro
dos próximos dias.Alem
do Santa Cecília I e II e
também do Rio
Comprido, outros bairros
do município estão na
lista daqueles que
passarão por processo de
regularização, o que pode
acarretar na retirada de
moradores que ocupam
áreas de risco ou de
preservação ambiental.

São José dos Campos: Moradores do
Santa Cecília vão à Prefeitura

reclamar de demolições

Serviços programados pela
EDP Bandeirante, na área
onde se localiza a estação de
tratamento de água, causarão
desabastecimento de água
nos dois municípios .Em
função de serviço
programado pela companhia
de energia elétrica no dia 10/
04, domingo, entre 8h16 e
13h30, haverá interrupção na
distribuição de água em
Taubaté e Tremembé. A falta
de água deve se estender até
as 20h, quando os níveis
ideais de reservação de água
para os dois municípios será

gradualmente recuperado. A
Sabesp recomenda a
utilização econômica da água
existente nas caixas d’água e
reservatórios residenciais,
e v i t a n d o - s e
 desperdícios, principalmente
durante o período
programado para a
interrupção do fornecimento
de energia elétrica. Casos de
emergência e pedidos de
serviços podem ser
informados pelo telefone
0800-05-50-195, com
prioridade para creches,
hospitais, asilos e demais

entidades dessa natureza.
IMPORTANTE Data e
horário dos serviços: 10/04/
11, domingo, entre 8h13 e
13h30, conforme
programado pela EDP
Bandeirante.Normalização
do abastecimento:
gradualmente no mesmo dia
a partir das 20h,
podendo essa recuperação
ser mais demorada nos
pontos mais altos e mais
distantes dos reservatórios.
Assessoria de Imprensa
Sabesp  Claudete Mourão –
12-3922-9197

Falta de energia afetará o
abastecimento de água em

Taubaté e Tremembé


