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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

Indústria, mineração,
construção civil,
prestação de serviços e
administração pública
puxam geração de
empregos.A última
publicação do Caged
(Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados) - órgão
da Secretaria Estadual de
Emprego e Relações do
Trabalho - mostrou que
P i n d a m o n h a n g a b a
continua na ponta na
geração de postos de
trabalho na região.Em
maio, a cidade apresentou
nova variação positiva e já
acumula 4,85% no ano.
Para ter uma base, é o
melhor índice da região,
que tem Caçapava com
2,41%; Guaratinguetá
(2,32); Jacareí (3,46);
São José dos Campos
(1,05); e Taubaté
(4,08).No acumulado dos
últimos 12 meses, a
diferença de
Pindamonhangaba para as
duas principais cidades da
região é ainda maior:
Pinda (6,40%); São José
dos Campos (- 0,67%); e
Taubaté (5,28%).A
Secretaria Municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o

Econômico atribui o
resultado a uma série de
fatores, dentre os quais se
destaca o aumento na
atividade industrial. “A
indústria de
transformação é o carro
chefe no indicador.
Trabalhamos fortemente
na captação de vagas junto
às empresas. É trabalho
diário e de muita
dedicação e nossa equipe
no PAT (Posto de
Atendimento ao
Trabalhador) tem uma
participação importante
neste sucesso”, disse o
secretário Álvaro Staut
Neto.O prefeito João
Ribeiro lembrou que nos
últimos anos a geração de
empregos sempre esteve
em alta na cidade. “O
número de empregos com
carteira assinada
a u m e n t o u
consideravelmente na
maioria dos segmentos
econômicos. As
indústrias e empresas de
uma maneira geral são as
grandes responsáveis por
isso, todavia, muitas delas
foram motivadas a se
expandir e a contratar,
devido ao planejamento
da cidade, plano diretor,

leis de incentivos fiscais
e mão-de-obra qualificada
e outras facilidades
encontradas em
Pindamonhangaba”.Além
do setor industrial, o
prefeito destacou outras
atividades. “Embora Pinda
seja uma cidade cujas
atividades sejam
p r e d o m i n a n t e m e n t e
industriais, temos dados
significativos em outros
setores – mostrando que
estamos atentos e
trabalhando também em
outras frentes
econômicas. Os setores
de serviços, construção
civil, extração e a
administração pública têm
uma parcela significativa
no índice”.João Ribeiro
ainda ressaltou que
Pindamonhangaba está
entre as 30
principais cidades do
Estado de São Paulo no
Índice de Participação
dos Municípios.
“Vivemos um
momento espetacular
neste quesito, que é
gerado, sobretudo, através
do sucesso no valor
adicionado - este que
cresceu 83% nos seis
últimos anos”,

Emprego: Pinda lidera
geração de postos de

trabalho na região

Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

A cidade está na chave 2,
junto com as cidades de
C a ç a p a v a ,
Pindamonhangaba e
Taubaté. A escola
municipal Professor Luiz
Ribeiro Muniz, do bairro
Martim de Sá, é a
representante de Caraguá
na 12ª edição da Gincana
da Solidariedade. O
alimento da primeira
etapa é o arroz, as
doações podem ser feitas
nas escolas municipais e
na secretaria municipal de
Educação. O
encerramento da primeira
etapa da chave 2 será no
dia 19 de agosto, em

Taubaté, onde haverá a
contagem dos alimentos
arrecadados. A cor da
cidade é amarela, que será
utilizada nas camisetas
dos alunos. As doações
serão entregues ao Fundo
Social de Solidariedade
do município, que
distribui os alimentos
para entidades
assistenciais. A próxima
etapa já tem data marcada.
Caraguá participa da final
do feijão no dia 9 de
novembro, em
Pindamonhangaba .O
evento tem início em
agosto e final prevista para
outubro. Os alimentos

arrecadados são pesados e
revertidos em pontos para
o município. Além dos
alimentos, outras
atividades também geram
pontos na gincana, como
brincadeiras, jogos e
apresentações artísticas e
c u l t u r a i s . C a d a
município se
 inscreve com uma
 escola representante,
que indica no mínimo dez
entidades assistenciais da
cidade para serem
beneficiadas. Caraguá foi
campeã da gincana em
2008, com a escola
Professora Antonia
Antunes Arouca.

Caraguá recolhe arroz
para Gincana da

Solidariedade
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Mostra fotográfica
incentiva a reflexão sobre
os avanços tecnológicos e
suas influências no
cotidiano do ser humano.
A entrada é gratuita e as
imagens ficarão expostas
até 15 de julho, de
segunda-feira a domingoA
partir de hoje, dia 1º de
julho, o Sesi Taubaté abre
a exposição Fotogosmas,
de José Carlos
Bisconcini Gama. A
mostra apresenta imagens
modificadas por meio da
tecnologia gráfica que
incentivam a reflexão
sobre o poder da
tecnologia. As fotografias
ficarão expostas à visita
gratuita até o dia 15 de
julho, de segunda-feira a
domingo. Igualando seu
processo de criação ao de
consumidores de
produtos midiáticos,
Gama utilizou
ferramentas disponíveis
em programas gráficos
para distorcer retratos de
pessoas e/ou ambientes
até o ponto em que a
imagem produzida tivesse
significação diferente da
inicial. Intituladas de

fotogosmas, as fotos são
esteticamente atuais e
p r o p o s i t a l m e n t e
embaçadas e disformes,
que se assemelham às
explosões solares.
Segundo o fotógrafo, as
fotos representam a
convivência humana com
as inovações
tecnológicas. “Tal como
metáfora da vida
contemporânea, cada
pessoa poderá criar sua
própria percepção dos
efeitos que os inúmeros
meios de comunicação
causam em seu
c o m p o r t a m e n t o ” ,
c o m p l e m e n t a .
Sobre o fotógrafo José
Carlos Bisconcini
Gama é cineasta,
educador, psicodramatista
e fotógrafo. Atuou
como diretor de
fotografia nos curtas-
metragens Aqua, Eu,
Professor Leigo,
Construção da Escrita e
Ar. Ministra estudos e
cursos sobre
planejamento e uso das
imagens a partir das
tecnologias de
informação e

comunicação. Com
dinâmicas de grupo do
Psicodrama, registra
vídeos e promove leituras
exploratórias, apoiadas
nas técnicas da autocópia.
Desta forma, observa
virtudes e tensões nas
relações dos indivíduos
em busca conjunta por
soluções emancipadoras.
Como artista plástico,
participou de Bienais
Internacionais de São
Paulo, em 1963 e1967,
Salão Nacional de Artes
Plásticas da Funarte, em
1982, e exposições como
O Homem Brasileiro e
suas Raízes Culturais,
instalada no MASP, em
1980. ServiçoLocal:
SESI Taubaté – Rua
Voluntário Benedito
Sérgio, 710 – Bairro
Estiva Datas e
horários: de 1º a 15 de
junho – de segunda-feira
a sexta-feira, das
8h às 20h, aos
sábados, domingos e
feriados, das 9h às 18h.
Informações: (12) 3633-
4699 ramal 213 com
Jessana Tavares  Entrada:
franca

Sesi apresenta a
exposição Fotogosmas

O prefeito de Taubaté,
engenheiro Roberto
Peixoto, cumpriu na
manhã desta quinta-feira,
dia 30, agenda de trabalho
na sede da Prefeitura
Municipal, localizada na
Avenida Tiradentes,
520.Peixoto assinou
documentos internos e
e n c a m i n h o u
reivindicações da
população taubateana para
diversas secretarias e
departamentos da

administração municipal e
recebeu o carinho dos
funcionários, que mais
uma vez se mantiveram
solidários como o Chefe
do Executivo.No período
da tarde, desta quinta-
feira, o prefeito de
Taubaté, irá percorrer os
canteiros de obras
instalados em diversos
pontos da cidade,
inspecionando de perto o
andamento dos
serviços.”Continuamos

trabalho intensamente,
tendo como objetivo
principal melhorar os
serviços prestados à
comunidade, pois
entendemos que
a união de todos os
segmentos tem
p o s s i b i l i t a d o
mostrar o
desenvolvimento de nossa
cidade, principalmente na
geração de novos
empregos”, abordou ainda
o prefeito Peixoto.

Peixoto cumpre agenda
de trabalho no Palácio

Bom Conselho

O médico Paulo Pereira,
membro da Academia
Taubataeana de Letras,
estreia como escritor e realiza
noite de autógrafos em prédio
histórico, ao som de piano,
nesta sexta-feira.Com o título
“Redenção da Serra: o café,
o leite e a água”, o médico
Paulo Pereira, diretor social
da Associação Paulista de
Medicina de Taubaté, lança
seu primeiro livro que conta
a história de sua cidade natal
através de contos criados
por ele. “Eu já tinha uma
história na cabeça, mas só ela
não seria suficiente. Então

criei mais alguns contos
sempre baseados nos ciclos
pelos quais a cidade passou”,
conta. As histórias se passam
em fazendas e retratam
épocas marcantes para a
cidade como a chegada dos
produtores de café e seus
escravos, o ciclo do leite e da
água, quando é construída a
represa de Redenção, um
dos cartões postais da
cidade. Dr. Paulo é membro
da Academia Taubateana de
Letras.O local escolhido para
a noite de autógrafos foi o
Solar da Viscondessa, prédio
centenário que atualmente

abriga o Centro de
Documentação e Pesquisa
Histórica (CDPH) da Unitau.
Antigamente o local era
conhecido como o Ginásio
Taubateano, escola de ensino
fundamental na qual os
jovens da cidade estudavam.
“É uma oportunidade de
reunir meus amigos
novamente nesse ambiente,
agora que o prédio está
restaurado e muito bonito”.O
lançamento do livro
aconteceu  dia 1º de julho, às
19h30, no Solar da
Viscondessa, que fica à rua
15 de Novembro, 996.

Diretor da Associação
Paulista de Medicina de

Taubaté lança livro

A Câmara de Taubaté
aprovou durante a sessão
ordinária do dia 29
projetos de lei
relacionados, direta ou
indiretamente, à área da
saúde, entre os quais a
proposta do vereador
Jeferson Campos (PV),
criando o programa de
saúde vocal para
professores da rede
municipal de ensino.O
projeto havia recebido
parecer contrário da
Comissão de Finanças,
mas o parecer foi
derrubado após apelo do
autor. Segundo Jeferson,
a administração municipal
poderá fazer uso dos
profissionais de sua
própria rede de saúde. “A
criação de um programa
de saúde vocal para
professores cobre uma
lacuna no atendimento ao
professor e contribui para
a almejada meta da
qualidade do ensino”,
justificou.Também do
vereador Jeferson, foi
aprovado projeto que
proíbe o usuário do
transporte coletivo a
ouvir música dentro de

ônibus e vans no modo
alto-falante, exceto com
uso de fones de ouvidos.
“Este comportamento
tem incomodado e
atrapalhado as outras
pessoas naquele espaço
coletivo, violando o
respeito à coletividade”,
explicou Jeferson,
citando cidades que
aprovaram lei semelhante,
tais como São José dos
Campos, São Paulo,
Curitiba e Vitória.Do
vereador Luizinho da
Farmácia (PR), foi
aprovado em segunda
votação projeto de lei que
obriga a Prefeitura a
divulgar em sua página na
internet a relação dos
medicamentos existentes
fornecidos gratuitamente
pelo município.
Também em segunda
votação, obteve aval do
plenário projeto de lei do
vereador Orestes
Vanone (PSDB) que
institui o programa de
saneamento por meio de
tratamento primário de
esgoto, autorizando a
Prefeitura a fazer
parcerias e investimentos

em propriedades
rurais.Da vereadora
Pollyana Gama (PPS), foi
aprovado em segunda
votação projeto que
regulamenta a
implantação de viveiros
de plantas nativas para
recuperação de mata
ciliar ou para projetos de
arborização urbana.Na
sequência, foram
aprovados nove projetos
de lei que denominam
vias públicas, sendo um
deles de autoria do
prefeito, especificando
travessa Policiano de Lara
uma via localizada no
bairro Imaculada
Conceição.Os demais são
de autoria do vereador
Chico Saad (PMDB): ruas
Bugio, Mico-Leão-
Dourado, Benedito
Elpídio Alves, Maria
Augusta Alves, Jayme
Domingues da Silva,
Geraldo Ferreira e Arthur
Eugênio Lopes, em
segunda votação; e rua
Capitão Expedicionário
Benedito Antunes de
Andrade, no bairro do
Pinhão, em primeira
votação.

Projetos relacionados à
saúde são aprovados

pela Câmara

O falecimento dos
jornalistas Antonio Leite
e José Antonio de
Oliveira foi mencionado
pelos vereadores durante
a sessão ordinária do dia
29. Mário Ortiz (DEM)
pediu um minuto de
silêncio em homenagem à
memória de ambos.Além
disso, Mário Ortiz,
juntamente com Henrique
Nunes (PV), propôs
moção de pesar pelo
falecimento de José
Antonio, fundador do
Jornal da Cidade de
Taubaté e de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
falecido em 24 de
junho.No documento,
Mário Ortiz lembrou que
no dia 31 de março foram
comemorados os 35 anos
de aniversário do jornal,
fato que levou a Câmara e
a Assembleia Legislativa
do Estado a
homenagearem o “Zé do
Jornal da Cidade”, como
era conhecido.”Nosso
querido amigo nos deixa
em momento de
turbulência política, em
que as notícias pululam e
precisam de emissários
respeitosos e

responsáveis, mas bem
sabemos que seu legado
continuará, pois seu
exemplo foi deixado com
m a g n i f i c ê n c i a ” ,
enfatizaram Mário Ortiz e
Henrique Nunes.A
Câmara também aprovou
moção de pesar pelo
falecimento do radialista
Antonio Leite, de autoria
de Mário Ortiz, Henrique
e Luizinho da Farmácia
(PR). No decorrer da
sessão, Luizinho fez uso
da palavra para destacar a
atuação de ambos os
jornalistas, destacando o
“tempo de convivência”
que manteve com
eles.”Tivemos a
felicidade de conviver
algum tempo com eles,
foram perdas lamentáveis
dentro do jornalismo
taubateano e do Vale do
Paraíba. Temos que
lamentar porque a vida é
assim, passa, mas a gente
tem que reconhecer os
frutos”, disse
Luizinho.Natural de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Antonio Leite foi vítima
de enfarto no dia 23, aos
76 anos de idade. Iniciou
sua atividade profissional

em 1950, no serviço de
alto-falantes Paraíba, em
Pindamonhangaba, com
16 anos de idade. Em
1952 passou a fazer parte
da equipe de locutores da
rádio Difusora de
Pindamonhangaba .A
partir de então, passou
pelas rádios Difusora de
Taubaté, Clube e
Piratininga de São José
dos Campos, até alcançar
a direção da Planeta
Diário FM. Em 2003 foi
convidado pela TV Band
Vale a apresentar o
programa Antonio Leite
Livre, por onde
permaneceu durante quase
oito anos. “Esse breve
relato ilustra a trajetória
de sucesso da figura
ímpar que foi o grande
radialista e jornalista
Antonio Leite, homem
corajoso, conhecido por
suas opiniões fortes e
polêmicas, porém,
sempre leais e
d e m o c r á t i c a s .
É, sem dúvida,
uma perda irreparável para
a mídia jornalística de
nossa região”,
justificaram os autores da
moção.

Jornalistas falecidos são
homenageados pela Câmara de

Taubaté

Os jovens interessados
em ingressar em estágio
devem acessar o Portal do
E s t u d a n t e
(www.ciee.org.br) para se
cadastrar gratuitamenteO
Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE)
prevê a abertura de 150
vagas de estágio na região
de Taubaté até meados de
agosto, para praticamente
todos os cursos. O
aumento das
oportunidades ocorre
nesta época do ano para
reposição de vagas em
empresas e órgãos
públicos, já que muitos
contratos vencem
coincidindo com a
formatura de estudantes e

com a efetivação de
e s t a g i á r i o s .
Nacionalmente, 15 mil
vagas serão abertas no
período.Segundo Eduardo
de Oliveira,
superintendente de
Operações do CIEE, a
fartura de vagas do
período vem confirmar a
tendência de crescimento
da oferta de vagas para
estágio.Os jovens
interessados em ingressar
em estágio devem acessar
o Portal do Estudante
(www.ciee.org.br) para se
cadastrar gratuitamente
no CIEE. Aos que já são
inscritos é importante
atualizar os dados pois,
assim, aumentarão as

chances de serem
convocados para
processos seletivos.Os
cadastrados no banco de
dados do CIEE contam
com uma série de
vantagens. Além de
concorrerem a programas
de estágio, que facilitarão
o acesso futuro no
mercado de
trabalho, podem turbinar
seus currículos
matriculando-se em um
(ou mais) dos 31
cursos gratuitos que
compõem a grade do
programa de Educação a
Distância do CIEE, que
abrange temas
c o m p o r t a m e n t a i s ,
técnicos e conceituais.

Ciee abre 150 vagas de
estágio

     A Prefeitura de
Paraibuna, por meio do
Departamento de Bem
Estar Social e da
Diretoria de Saúde, criou
o ‘Hiperdia’ – um projeto
voltado para a valorização
da saúde dos idosos.  A
primeira edição do
Hiperdia aconteceu na
manhã desta quarta-feira,
22, na sede do Centro de
Atendimento e
Assistência à Melhor
Idade (CAAMI). Um
grupo de idosos fez
exames como: glicemia
(taxa de açúcar no sangue)
e verificação de pressão
arterial, além de ter
assistido palestras com
profissionais das áreas de
Saúde e Bem Estar
Social.  Antes, os
participantes do Grupo da
Melhor Idade precisavam
se deslocar ao Centro de
Saúde; hoje, com o
projeto do Hiperdia,
receberão atenção
especial na própria sede
do CAAMI. Segundo a
psicóloga Teresinha
Gonçalves, a ideia é
incentivar os idosos a
cuidarem melhor da
saúde. “Este projeto é de
grande importância, pois

abordará temas de
interesse dos idosos,
dentre os quais:
sexualidade, prevenção
de doenças, controle de
medicamentos, entre
outros assuntos
relevantes”, afirmou. De
acordo com o
Departamento de Bem
Estar Social, o Hiperdia
será realizado em duas
quartas-feiras por mês,
com palestras educativas
envolvendo médicos,
enfermeiros, professores
de educação física,
dentistas, psicólogos,
entre outros. Os idosos
serão acompanhados por
uma equipe do PSF e
contarão com a atenção
de uma médica
especializada em
geriatria, contratada pela
Prefeitura, uma grande
conquista para os idosos
do município.  A senhora
Maria Inêz D. R. Lima, 60,
elogiou a iniciativa. “Faz
40 anos que eu moro em
Paraibuna, e para mim
esta é a primeira vez que
os idosos são tratados
com mais respeito e
dignidade. A Prefeitura
está de parabéns por
atender nossas

necessidades”, disse
Maria Inêz, que ainda
completou. “Estou me
sentindo bem melhor e
devo isto às atividades as
quais participo no
CAAMI; agradeço a
psicóloga Teresinha, aos
professores Cristiana e
Jean e aos profissionais
das áreas de Saúde,
Esporte e do Social, por
todo carinho que
recebemos de todos”. O
próximo Hiperdia será
realizado nos dias 13 e 27
de julho, das 9h às 11h.
Mais informações no
CAAMI. Tel: 3974-
2 0 4 7 . O u t r a s
atividadesAlém do
acompanhamento médico
no Hiperdia, os idosos
também são beneficiados
com as seguintes
atividades: ginástica,
vôlei, caminhada,
capoeira, malha, xadrez,
ioga, prática corporal
chinesa e musculação. As
novidades são as aulas de
dança de salão, que
acontecem as terças e
quintas, das 20h30 às
22h00, no salão do
CAAMI. Em breve, haverá
aulas de informática
básica e inglês básico.

Hiperdia: um projeto
dedicado à saúde do

idoso


