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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.
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Os trabalhadores na
Gestamp 1 de Taubaté
aprovaram em assembléia
realizada na tarde desta
terça-feira, dia 03/5, a
proposta de PLR
(Participação nos Lucros e
Resultados) para o
pagamento da primeira
parcela no mês de maio.Foi

acertado o pagamento total
de R$ 4.550,00, sendo a
primeira parcela no valor de
R$ 2.500,00.  Com a
proposta aprovada, o valor
garante a injeção de R$
1.575.000,00 na economia
de Taubaté.Para o presidente
do Sindicato, Isaac do
Carmo, “esta é mais uma

conquista da unidade e
mobilização  dos
trabalhadores”.A Gestamp 1
fica no Distrito do
P i r a c a n g a g u á
tem cerca de 630
trabalhadores e fornece
autopeças para as grandes
montadoras, entre elas
Volkswagen e GM.

Pagamento da 1ª parcela
da PRL dos

trabalhadores na
Gestamp 1 injeta mais de
1 milhão na economia de

Taubaté

Os lojistas esperam com
expectativa a primeira
data comemorativa do ano
e a segunda mais
importante do calendário
varejista: o Dia das Mães.
Comemorado no segundo
domingo de maio, o Dia
das Mães só perde em
vendas para o Natal e
costuma movimentar
vários segmentos do
comércio.E quem
também vem esperando
com ansiedade as datas
especiais do ano é o setor
de serviços.
Isso porque vem
crescendo o número de
pessoas que estão
procurando novas
opções para presentear. A
diretora do
Centro de Estética Tanara
Beauty de Taubaté, Ana

Rosa Ribeiro da Silva,
explica que, muitas
pessoas já estão
comprando pacotes de
massagens e outros
tratamentos para
presentear a esposa, mãe
ou namorada, por
exemplo. “Percebemos
que houve um aumento de
cerca de 30% este ano na
procura pelos serviços
para presentear. É uma
forma criativa e que vem
agradando muito”. Para
atender esses clientes, a
clínica elaborou várias
opções, que vão desde
uma semana de
tratamento, incluindo
limpeza de pele com
frações de timo,
revitalização facial com
máscara de ouro,
esfoliação, hidratação,

massagens e spa para pés
e mãos, até presentes
mais curtos, como banho
de ofurô e massagens
relaxantes. ”O cliente
compra o presente e leva
um cartão para entregar a
pessoa. Normalmente ela
recebe e liga para agendar,
mas também há clientes
que já conhecem a rotina
do presenteado e já
marcam a data para fazer
uma surpresa ainda
maior”, comenta Ana
Rosa. Ainda de acordo
com a diretora do centro
de estética, algumas
pessoas, tanto homens,
quanto mulheres acabam
comprando o presente
para o casal e desfrutam,
por exemplo, de uma
tarde juntos. Reportagem:
Alexandre Andrade

Dia das Mães: Serviços
surgem como nova
opção de presentes

Evento terá percurso
diferente neste ano,
passando pelo centro da
cidade
 Largada da Prova Soldado
Paulino em 2010A
Secretaria de Esporte e
Lazer da Prefeitura de
Ubatuba e a 3ª Cia da
Polícia Militar
promovem no dia 28 de
maio a 14ª Prova Pedestre
Soldado Paulino. Na
última segunda-feira, 25,
uma reunião entre a
Secretaria de Esportes e
Lazer da prefeitura,
Polícia Militar, Guarda
Municipal e Serviço
Municipal de Trânsito
definiu os últimos acertos
para a realização da prova
que neste ano terá
 um percurso diferente.
 A prova será
disputada nos percursos
de 2km (mirim) e 10 km
(demais categorias).O
evento homenageia o
soldado reformado
Francisco Paulino da
Silva, atleta que sempre
representou a cidade em
provas pedestres por todo

o Brasil. Novo percurso
e inscrições Neste ano
os corredores terão um
novo percurso. A largada
continuará sendo no
quartel da Polícia Militar,
a partir das 10h, e a prova
passará pelo centro da
cidade. Saindo do quartel,
os corredores farão o
seguinte percurso:
Avenida Rio Grande do
Sul, Avenida Thomaz
Galhardo, Rua Coronel
Domiciano, Rua Baltazar
Fortes com contorno em
frente à Fundart, passando
em frente a Igreja Matriz
e seguindo pela Rua
Salvador Correia até a
altura da Avenida Thomaz
Galhardo, onde os atletas
entrarão na Avenida 9 de
Julho, seguindo até a
Leovigildo Dias Vieira.
No final da Leovigildo,
em frente ao Camping
Igawa, será feito o
retorno, passando
novamente pela
Leovigildo, 9 de Julho e
entrando na Avenida
Brasil, até o Quartel da
Polícia Militar. As

inscrições podem ser
efetuadas até uma hora
antes da largada, no
quartel da 3ª Cia PM de
Ubatuba (Rua Maria
Regina, 2, Parque
Vivamar) ou antecipadas
na própria Secretaria de
Esportes e Lazer, na Rua
Minas Gerais, 46, Centro.
Os atletas deverão
apresentar RG, e no caso
de menores, os pais
devem estar presentes.
PremiaçãoOs duzentos
primeiros de cada
categoria receberão
medalhas. Os troféus
serão para os três
primeiros colocados e
nas categorias
com maior número de
inscritos, o primeiro
colocado ainda
ganha uma bicicleta.
Nesse ano a prova contou
com a participação do
comércio local, que doou
bicicletas para a
premiação da prova. Mais
informações podem ser
obtidas na Secretaria de
Esportes e Lazer pelo
telefone (12) 3833-3818.

Ubatuba : Prova Soldado
Paulino acontece no final

do mês de maio

Sistema será composto
pelo Cartão Nacional de
Saúde, Cadastro
Nacional de Usuários do
SUS e Portal de Saúde
do Cidadão foi
publicado no Diário
Oficial da União neste dia
2 de maio  o regulamento
ao Sistema Cartão
Nacional de Saúde, uma
base de dados nacional
que permite a
identificação dos
usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS),
por meio de um número
único válido em todo o
território nacional. O
objetivo é construir um
registro eletrônico que
permita aos cidadãos, aos
gestores e profissionais
de saúde acessar o
histórico de
atendimentos dos
usuários no SUS.Com o
Sistema, será possível, por
exemplo, saber a
participação de uma
determinada pessoa em
campanhas de vacinação,
se ela foi atendida em um
posto de saúde ou se fez
exames e cirurgias. É
importante destacar que
as pessoas que não
possuírem o Cartão
Nacional de Saúde não
serão impedidas de
receber atendimento em
qualquer estabelecimento
público de saúde.O
Ministério da Saúde será
responsável por
desenvolver as bases de
dados do Sistema Cartão
e oferecê-las a todas as
unidades públicas de
saúde. Também fará a
manutenção e o
gerenciamento do banco
de dados e prestará
cooperação técnica aos
gestores locais no
processo de
cadastramento dos
usuários do SUS.
A meta é implantar o
registro eletrônico de
saúde em todos os
municípios brasileiros
até 2014. Ao todo,
deverão ser emitidos 200
milhões de cartões, nos
próximos três anos, numa
ação em conjunto com
estados e municípios.De

acordo com a portaria, as
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde que
já possuem algum tipo de
sistema integrado de
registro de dados em
saúde terão um ano para
emitir e distribuir os
novos cartões. Com o
formato de um cartão de
crédito, ele trará uma
etiqueta com dados
pessoais do usuário e um
número, fornecido pelo
Ministério da
Saúde.CADASTRAMENTO
- Os usuários do SUS
deverão fornecer o
endereço do domicílio
p e r m a n e n t e ,
independentemente do
município em que esteja
no momento do
cadastramento ou do
atendimento. No caso de
brasileiros residentes no
exterior e estrangeiros
não residentes no Brasil
que busquem atendimento
no SUS, deverá ser
registrado como
endereço de domicílio
permanente apenas o país
e a cidade de
res idênc ia .GESTÃO
MODERNA - Para
Odorico Monteiro,
secretário de Gestão
Estratégica e Participativa
do Ministério da Saúde, o
novo sistema é uma das
prioridades para
modernizar a gestão do
SUS. “A regulamentação
[do Cartão] é um
importante passo para
organizar as ações e os
serviços de saúde
oferecidos no país,
fortalecendo a garantia de
acesso à atenção à saúde
no âmbito do Sistema
Único de Saúde”.Segundo
o secretário, o uso
adequado das
informações do Sistema
vai aprimorar o
planejamento, o
acompanhamento e a
avaliação das ações de
atenção à saúde da
população. “A partir
desses dados, os gestores
locais poderão construir
ferramentas e indicadores
que poderão interferir
diretamente na tomadas
de decisão em relação às

ações de saúde como um
todo, seja na vigilância
epidemiológica, na
organização da atenção
básica ou dos leitos
hospitalares, entre outras.
Para o gestor, será uma
espécie de bússola, de
carta de navegação”,
explica.Para viabilizar a
primeira versão do
registro eletrônico de
saúde, o Ministério e o
município de São Paulo
firmaram um acordo de
cooperação tecnológica,
com base no estudo de
caso do SIGA – sistema
de informação em saúde
utilizado na capital
paulista –, software
desenvolvido a partir do
SISREG (Sistema de
Regulação) do Ministério
da Saúde.REGISTRO
ONLINE - Além de
identificar os usuários do
SUS, o cartão servirá de
base para que o próprio
cidadão acompanhe seu
histórico de consultas
médicas. O Portal de
Saúde do Cidadão
permitirá - em área
restrita ao usuário -
acesso aos dados
cadastrais, atendimentos
por meio do SUS e
informações sobre a rede
pública de serviços de
saúde. O Portal, que
deverá ser lançado no
segundo semestre deste
ano, terá ainda uma área
de acesso público, com
informações em saúde,
campanhas e notícias
sobre o SUS.Todas as
informações dos usuários
terão garantia de
segurança tecnológica
para que não seja violado
o direito constitucional à
intimidade, à vida privada,
à integralidade das
informações e à
confidencialidade dos
dados. “Os profissionais e
gestores de saúde terão
seus acessos registrados
no Sistema e, caso exista
alguma conduta antiética
ou imprópria no
manuseio do sistema, os
envolvidos poderão ser
penalizados”, acrescenta
o secretário Odorico
Monteiro.

Ministério da Saúde regulamenta Cartão
Nacional de Saúde

O espetáculo
“Hermanoteu na Terra de
Godah” com a Cia. de
comédia “Os Melhores
do Mundo” acontece no
dia 6 de maio, na
Associação de Taubaté.A
Cia. de Comédia Os
Melhores do Mundo é
hoje o grupo de teatro
cômico do Brasil de
maior sucesso.
Trabalhando com humor
desde o início dos anos 90
com um vasto repertório

próprio, o grupo
conquistou um público
crescente e fiel e se
orgulha de ter se
apresentado em todas as
principais cidades do
Brasil e em
Portugal.Depois de todo o
sucesso conquistado com
a divulgação do quadro
‘’Joseph Klimber - O
Homem Que Não Desiste
Nunca’’, consagrando
assim o espetáculo
Notícias Populares pelo

youtube, a cia. tem levado
por todo o Brasil outro
recorde de bilheteria e
vizualizações no youtube
: “Hermanoteu na Terra de
G o d a h ” . S E RV I Ç O :
Espetáculo “Hermanoteu
na Terra de Godah” Dia 6,
às 20h e 22:30h Local :
Associação de Taubaté
Tel.: 12 3634-8566
Classificação 14 anos
Ingressos: R$60,00
(inteira ) R$30,00
(estudante)

Espetáculo “Hermanoteu
na Terra de Godah” dia 6

na Associação de
Taubaté

Desde o dia 2 de maio, a
Carreta da Saúde da
Mulher está atendendo a
população na Avenida
Prof. Walter
Thaumaturgo, a “Avenida
da Alegria do Povo
Taubateano”, ao lado do n°
700, próximo ao
Departamento de
Comunicação da Unitau,
onde permanecerá até o
dia 27 de maio. 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, e agendar a
consulta. Esta forma de
atendimento facilita o
acesso a um importante
serviço de saúde, pois o
aparato médico se
desloca até as

comunidades e incentiva a
realização dos exames
p e l a s
mulheres.Implantada na
administração do prefeito
Roberto Peixoto, a
Carreta da Saúde da
Mulher funciona desde
2006 em Taubaté. Até o
último mês de abril o
serviço já havia realizado
2 7 . 5 5 8
a t e n d i m e n t o s . M a i s
informações sobre
atendimentos e consultas
podem ser obtidas pelos
telefones: (12) 3625-
5113 e 3621-6600.

Carreta da Saúde da
Mulher está na Avenida

do Povo


