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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.
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Miscelânea

Curiosidades

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte
Elefante: muito usado para atrair riqueza e prosperidade. Alguns carregam na bolsa ou
chaveiro. O mais comum é ter em casa ou no trabalho sobre a mesa. Em geral, ficam de
costas para a porta de entrada, pois dizem que nesta posição atrai sorte.
Figa: na verdade a figa é usada para se proteger de olho gordo e inveja, pois atrapalham
muito a nossa sorte. É muito comum tê-la em corrente de pescoço, atrás da porta ou na
bolsa.
Pombo: eterno símbolo da paz. Ter dentro de casa uma estatueta com este pássaro é trazer
para a família tranqüilidade. Para muitos, é um símbolo de espiritualidade.
Buda: a imagem de Buda é símbolo de amor, paz e felicidade. Entre as várias imagens de
Buda, existe uma que é conhecida como Buda da riqueza, aquela que sempre sorrindo.
Este Buda deve ser colocado num pires com moedas ou arroz. Irá atrair sorte, fortuna e
alegria.
Olho de cabra: são sementes de uma árvore, usadas para afastar inveja e atrair sorte.
Trevo de quatro folhas: é um dos símbolos mais antigos para atrair boa fortuna. Dizem que
quem acha um trevo de quatro folhas terá sorte eterna.
Fita do Senhor do Bonfim: originário da Bahia, a fita do Senhor do Bonfim é usada por
todos para atrair sorte e o que for pedido nos três nós que é dado quando amarramos a fita
no braço. Dizem que ela tem mais força quando a ganhamos.
Estrela de Davi: é uma estrela de seis pontas que quando usada, seja junto ao corpo ou em
ambientes, atrai proteção e prosperidade.
Ferradura: muito usada atrás das portas de residências e comércio para atrair sorte e quebrar
as negatividades.
É claro que existem muitos outros símbolos de sorte. Use aqueles que você realmente
acredita que irá atrair sorte para você e a sua vida

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
O aluno responde:
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor na me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?

Em uma cidadezinha do interior havia um abacateiro carregado dentro do cemitério. Dois
amigos decidiram entrar lá à noite pegar todos os abacates.
- Pô, você deixou dois caírem do lado de fora do muro!
- Não faz mal. Depois que nós pegamos os outros.
- Então tá bom, mais um prá mim e um prá você.
Um bêbado, passando do lado de fora do cemitério, escutou esse negócio de “um prá mim
e outro prá você” e saiu correndo para a delegacia. Chegando lá, disse para o policial:
- Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo estão no cemitério dividindo as almas dos
mortos!
- Ah! Cala a boca seu bêbado.
- Juro que é verdade, vem comigo.
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar:
- Um prá mim e outro prá você.
O guarda assustado:
- É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão dividindo as almas dos mortos! O que será
que vem depois?
- Pronto, acabamos aqui e agora?
- Agora a gente vai lá fora e pega os dois que estão do outro lado do muro.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso
1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e
apenas 14 para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador quanto
uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir seu
próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém
você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso ao criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, dar
confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, o
do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer alguma
coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Os detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Não queira ser audacioso quando basta ser inteligente.
Não existe problema no mundo que um doce não o melhore.
Ninguém que tenha pressa é realmente civilizado.
Segredo a dois só matando um.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Traduzir é encontrar o equivalente.

Objetivo é fornecer aos
gestores e aos
profissionais de saúde
informações que
auxiliem no
planejamento de ações
voltadas à população
idosaEm comemoração
ao Dia Nacional e
Internacional da Saúde do
Idoso (1º de outubro), o
Ministério da Saúde lança,
em parceria com o
Laboratório de
Informações em Saúde, da
Fiocruz, uma ferramenta
que irá fornecer aos
gestores e profissionais
desaúde informações e
indicadores que auxiliem
na tomada de decisões e
no planejamento de ações
voltadas à população
idosa.O Sistema de
Indicadores de Saúde e
Acompanhamento de
Políticas do Idoso
(SISAP-Idoso) será
oficialmente lançado
durante o seminário
“Relevância da
informação para a
construção e efetivação
de política pública de
saúde do idoso”, que será
realizado na segunda-
feira (03), no campus da
Fiocruz em Manguinhos
(RJ).Pelo SISAP-Idoso é
possível fazer a consulta
online dos indicadores,
doenças, decretos,
legislação, políticas
públicas e programas que
contemplam a saúde do
idoso em todos os
estados e municípios
brasileiros. A ferramenta,
também, possibilita
sistematizar e
acompanhar as políticas,
programas e instrumentos
de gestão, como o Pacto
pela Vida, relacionados
com a saúde do idoso, e
estará disponível na
página do MS.”Esse
espaço será útil ao
Ministério da Saúde, pois
contará com todo tipo de
informação sobre o idoso
que servirá como base
para auxiliar na
formulação e
planejamento de ações
para a saúde do idoso”,
afirma a coordenadora da
área técnica de Saúde do
Idoso, Luiza Machado.A
atualização do sistema
também será realizada
pelos municípios, que
receberão treinamentos
para abastecer a página.
Luiza Machadoexplica
que esta medida servirá
para melhorar o
atendimento. “Se no
interior do Amazonas foi
verificado uma doença
que não está sob controle,

ao colocarmos esta
informação no sistema
teremos condições de
averiguar o que está
acontecendo e solucionar
o mais rápido possível o
problema”, destaca a
c o o r d e n a d o r a .
ESTATÍSTICAS- O
Brasil, hoje, apresenta um
contingente de
aproximadamente 21
milhões de idosos
(pessoas com idade igual
ou superior a 60 anos); em
2025 esse número
passará para 32 milhões,
quando o Brasil ocupará o
sexto lugar no mundo em
população idosa, e em
2050 o percentual de
idosos será igual ou
superior ao de crianças de
0 a 14 anos.Existem
diversos fatores que
contribuem para a maior
expectativa de vida e,
consequentemente, para
o aumento da população
idosa. Esse segmento da
sociedade tem crescido
de forma rápida e dentro
desse grupo, os
denominados “mais
idosos, muito idosos ou
idosos em velhice
avançada” acima de 80
anos, também vem
a u m e n t a n d o
proporcionalmente e de
maneira mais acelerada,
constituindo o segmento
populacional que mais
cresce nos últimos
tempos, sendo hoje mais
de 12% da população
idosa.O efeito entre a
redução dos níveis de
fecundidade e de
mortalidade no Brasil tem
p r o d u z i d o
transformações no padrão
etário da população,
sobretudo a partir dos
anos de 1980. O ganho
sobre a mortalidade e,
como consequência, o
aumento da expectativa
de vida, associam-se à
relativa melhoria no
acesso da população aos
serviços de saúde, às
campanhas nacionais de
vacinação, aos avanços
tecnológicos da
medicina, ao aumento do
nível de escolaridade e de
educação, aos
investimentos na infra-
estrutura de saneamento
básico, ao incentivo a
medidas de prevenção das
doenças e promoção da
saúde, à percepção dos
indivíduos com relação às
enfermidades.PLANO–
Para estimular um
envelhecimento ativo e
saudávelentre a população
brasileira, o Ministério da
Saúde dispõe do Plano de

Ações de Enfrentamento
às Doenças Crônicas Não
Transmissíveis, que
propõe estratégias que
visam fortalecer o
envelhecimento ativo de
forma saudável.
Paragarantir que o
envelhecimento seja uma
experiência positiva, deve
ser acompanhado de
oportunidades contínuas
de saúde, participação e
segurança.As doenças
crônicas não
transmissíveis são as
principais causas de
óbitos no mundo, sendo
responsáveis por elevado
número de mortes
prematuras e
incapacidades. No Brasil,
as DCNT se constituem
no problema de saúde de
maior magnitude,
correspondendo a 72%
das causas de
mortes.DIRETRIZES- A
Área Técnica da Saúde do
Idoso vem desenvolvendo
ações estratégicas com
base nas diretrizes
contidas na Política
Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa e nas metas
propostas no Pacto pela
Vida de 2006, objetivando
promover o
envelhecimento ativo e
saudável, a realização de
ações de atenção integral
e integrada à saúde da
pessoa idosa e de ações
intersetoriais de
fortalecimento da
participação popular e de
educação permanente, que
serão descritas a seguir:-
Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa-- Caderno
de Atenção Básica
Envelhecimento e Saúde
da Pessoa Idosa – Nº 19
– distribuídos para os
profissionais da rede;-
Curso de
Aperfeiçoamento em
Envelhecimento e Saúde
da Pessoa Idosa, na
modalidade a distancia –
visa à capacitação de
profissionais de saúde da
rede;- Oficinas Estaduais
de Prevenção da
Osteoporose, Quedas e
Fraturas em Pessoas
Idosas, com o objetivo de
sensibilizar e capacitar os
profissionais de nível
s u p e r i o r ,
p r e f e r e n c i a l m e n t e
aqueles que atuam na
Atenção Primária;-
Oficinas de Prevenção da
Violência contra a pessoa
idosa com o objetivo de
sensibilizar e capacitar os
profissionais de saúde na
identificação das pessoas
idosas vítimas de maus-
tratos e violência;

Saúde lança ferramenta
para melhorar

atendimento ao idoso
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Nos dias 16, 17, 18, 19 e
20 de outubro, a
Associação Brasileira de
Polímeros (ABPol)
realiza em Campos do
Jordão Convention
Center a 11ª edição do
Congresso Brasileiro de
Polímeros.O evento
bianual visa reunir um
número superior a última
edição, que somou mais
de 1100 profissionais
vindos de instituições de
ensinos e atuantes nas
áreas de polímeros no
Brasil, para um fórum de
discussão de temas de
caráter científico,
tecnológico e
mercadológico, com
programação científica
formada por sessões
orais, painéis e mesas
redondas.Entre os temas a
serem debatidos estão:
Adesivos e revestimentos;
Aditivos e

formulação;Biopolímeros
e polímeros
biodegradáveis; Blendas
poliméricas; Compósitos
e nanocompósitos
poliméricos; Correlação
estrutura e propriedades
nos polímeros;
Degradação e
estabilização de
polímeros; Emulsões,
tintas e vernizes;
Membranas e barreiras
poliméricas; Mercado e
d e s e n v o l v i m e n t o
tecnológico; Modelagem
e simulação no
p r o c e s s a m e n t o ;
Modificação de
polímeros; Polímeros
para a indústria do
petróleo e gás natural;
Polímeros para
eletroeletrônica, semi-
condutores, aplicações
magnéticas; Práticas do
ensino de polímeros;
Processamento de

polímeros; Processos de
p o l i m e r i z a ç ã o ;
Reciclagem de polímeros
e Técnicas experimentais
convencionais e
avançadas de
c a r a c t e r i z a ç ã o . O
Congresso receberá entre
convidados internacionais
para ministrar palestras,
nomes como Alessandro
Gandini (Portugal),
Bernhard A. Wolf
(Alemanha), Gregory
Melvin Glenn (Estados
Unidos) e João Maria
(Estados Unidos).11º
Congresso Brasileiro de
Polímeros conta
com o apoio da
Campos do Jordão
Eventos, responsável
pela administração de
reservas de
hospedagem dos
participantes. Mais
informações pelo
telefone (12) 3663-2166

Polímeros é tema de
congresso na cidade de

Campos do Jordão

Encerrando a
programação do I Festival
de Primavera Campos do
Jordão, a Orquestra
Filarmônica de Campos
do Jordão - Campos
Filarmônica se apresenta,
no Auditório Cláudio
Santoro, no sábado (08/
10), às 16h.A orquestra
formada por 25 músicos
será regida pela maestrina
e fundadora da orquestra,
Renata Cristina da Silva
apresenta um repertório
com composições
clássicas e populares que
irá agradar a plateia.Entre
as obras estão Hallelyha
(G.F. Handel), New York
New York (Frank Sinatra),
Lago dos Cisnes (P.
Tchaikovisky), Libertango
(Astor Piazzola), Eros
Philos e Agape (João
Carreno - integrante da
Orquestra), Aquarela do
Brasil e A Bela e a

Fera.Fundada em outubro
de 2010, a Orquestra
Filarmônica de Campos
do Jordão busca oferecer
aos musicistas existentes
de Campos do Jordão a
oportunidade de
aperfeiçoamento e a sua
preparação profissional,
ao mesmo tempo, dando
continuidade aos estudos
oferecidos em projetos
sociais na cidade aos
jovens músicos da cidade,
a fim de proporcionar o
desenvolvimento de sua
arte e sendo um acesso
para chegar aos eventos de
música clássica, inclusive
o que ocorre na cidade
que é considerado o
maior na América Latina,
o Festival Internacional
de Inverno.Desde a sua
criação, a Orquestra se
apresentou em Campos do
Jordão e São Paulo, tendo
o seu concerto inaugural

em dezembro de 2010, no
Auditório Padre Vita e
fazendo concertos em
eventos que vêm
ocorrendo na
cidade.Festival da
Primavera é uma
realização da Prefeitura
de Camos do Jordão,
através da Secretaria
Municipal de Cultura,
com apoio do Cineclube
Araucária, Campos do
Jordão e Região
Convention & Visitors
Bureau, Centro Italiano de
Cultura, Governo do
Estado de São Paulo,
Santa Marcelina de
Cultura e IPH.O concerto
da Orquestra Filarmônica
de Campos do Jordão tem
como ingresso popular a
doação de 1 livro infantil
em bom estado, que será
doado às escolas rurais da
cidade. Informações pelo
telefone (12) 3664-3524

Festival da Primavera em

Campos Jordão

Desde a implantação do
projeto, em 1997, o
número de acidentes
fatais nas praias do
Litoral Norte caiu em
média 32%.As inscrições
para o curso de guarda-
vidas temporário seguem
até o dia 12 de outubro
(quarta-feira). Ao todo
serão contratados 36
participantes da
capacitação em parceria
com o Governo
Municipal.A prova será
no dia 13 de outubro, às
8h30, no posto de
bombeiros da praia
Martim de Sá. A seleção
será dividida em duas
partes, uma de corrida, de
caráter eliminatório, na
qual os participantes
deverão percorrer uma
distância de 1.700m em
oito minutos, para
homens, e nove minutos
para mulheres. Na

segunda parte, os
participantes devem nadar
em um circuito de 500
metros em menos de 12
minutos, os melhores
tempos se classificam
para o curso de formação
de guarda-vidas. O
comandante de
salvamento marítimo, que
responde atualmente por
Caraguá, Tenente Krieger,
aponta os benefícios de
trabalhar como guarda-
vidas temporário no
verão. “É uma
oportunidade de emprego
na temporada. O trabalho
é de grande
responsabilidade, porém
é muito prazeroso, além
de agregar valor ao
currículo de quem se
interessa em seguir como
guarda-vidas em hotéis e
outras instituições
privadas”, disse. A
capacitação será entre 17

de outubro e 5 de
novembro, com matérias
de suporte básico da vida,
p r o n t o - s o c o r r i s m o ,
prática de salvamento
a q u á t i c o ,
condicionamento físico,
prevenção de
a f o g a m e n t o s ,
telecomunicações, entre
outros. O salário do
guarda-vidas temporário é
de R$ 850, mais
benefícios.Os requisitos
básicos para ingresso na
capacitação são: ter mais
de 18 anos, estar
em dia com as obrigações
de alistamento
(masculino), não
 possuir antecedentes
criminais de natureza
dolosa, ter ensino
fundamental completo e
comprovar, por meio de
atestado médico, boas
condições físicas e de
saúde.

Seguem abertas as
inscrições para o curso

de guarda-vidas
temporário

A prefeitura municipal de
Taubaté, através do
Departamento de
Desenvolvimento e
Inclusão Social, preparou
para o mês das crianças
uma série de atividades e
programações especiais
para pais e filhos
aproveitarem juntos, nos
Parques Municipais da
cidade.As atividades
estarão acontecendo no
Parque Municipal
Monteiro Lobato e no
Horto Municipal - Casa
de Histórias, no período
de 05 a 31 de outubro, de
terça a domingo.No
Parque Monteiro Lobato
as crianças poderão
participar de atividades
como Pintura no Rosto,
Cantinho do Desenho e
Oficina de Balões, além
da Contação de Histórias
que inclui “O Baú de
Histórias de Ananse” e “A
Lenda do Pavão. Também
haverá a apresentação da
peça teatral “Bang-Bang!
O Sítio no Velho Oeste”
e a interação com

personagens infantis. Os
pais e familiares podem
curtir junto com a criança
e aproveitar a área verde
do Parque, com lago,
quiosques, quadra coberta
poli esportiva, play
ground, campo de futebol
society, mesas para
piquenique, chalés para
descanso ao redor do lago
artificial, esculturas dos
personagens de Lobato,
além de exposição de
livros e documentos do
escritor.Já no Horto
Municipal os baixinhos
irão curtir a peça teatral
“Eu Chovo, Tu Choves, Ele
Chove”, Contação de
Histórias como “Viajante
do Dia”, “A Preguiça” e
“Vitória Régia” e se
divertir muito com
atividades que incluem
B r i n q u e d o t e c a ,
Oficina de Balões,
Pintura no Rosto e
Cantinho da Leitura. A
ampla área verde e a
tranqüilidade ao
redor do lago é
um convite para um

encontro familiar.A
prefeitura disponibiliza
monitores em todas as
atividades que são
apresentadas por
personagens infantis que
interagem com as
crianças.De acordo com a
profª Célia Policarpo,
coordenadora dos
Parques Municipais e
responsável pelo
Integrarte Teatro, todas as
atividades foram
preparadas com muito
carinho para promover
uma ação especial que
integra educação e
diversão, procurando
interagir as crianças e
seus familiares.O Parque
Municipal Monteiro
Lobato fica na Av. Charles
Schneider, s/n - Vila Costa
e o Horto Municipal está
localizado na Avenida
Santa Luiza Marillac, s/n.
O horário de
funcionamento dos
parques é das 09h as12h
e das 14h às 16h30 horas.
Telefone para contato:
(12) 36247955

Parques Municipais
comemoram mês das
Crianças com muitas

atrações

4 de outubro é o Dia dos
Animais, a mesma data em
que se festeja o dia de São
Francisco de Assis. E não
é coincidência, pois esse
santo é o protetor dos
animais. Ele sempre se
referia aos bichos como
irmãos: irmão fera, irmã
leoa. São Francisco de
Assis também amava as
plantas e toda a natureza:
irmão sol, irmã lua... São

expressões comuns na
fala do santo, um dos
mais populares até os
nossos dias.Nascido na
cidade de Assis, em 1182,
Francisco (quando ainda
não era santo) tentou ser
comerciante, mas não
teve sucesso. Nas
cruzadas, lutou pela fé,
mas com objetivos
individuais de se destacar
e alcançar glórias e

vitórias. Até que um dia,
segundo contam livros
com a história de sua vida,
Francisco recebeu um
chamado de Deus, largou
tudo e passou a viver
como errante, sem
destino e maltrapilho.
Desde então, adotou um
estilo de vida baseado na
pobreza, na simplicidade
de vida e no amor total a
todas as criaturas.

4 de outubro dia Mundial dos Animais


