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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.

A Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz, do
Ministério da Saúde)
assinou um acordo com a
multinacional Roche que
permitirá ao Brasil
produzir o medicamento
Micofenolato de
Mofetila, indicado contra
a rejeição de órgãos
t r a n s p l a n t a d o s ,
principalmente rins.
Ainda em 2011, a
Fundação fornecerá 9
milhões de comprimidos
ao Sistema Único de
Saúde (SUS). A parceria
com a Roche também
prevê intercâmbio
científico para o
desenvolvimento de
novos tratamentos e
transferência de
tecnologia para a
produção de
medicamentos contra
câncer, doenças
neurológicas e virais. O
acordo levará a uma
redução do preço
praticado com o
Ministério da Saúde (MS)
durante o período de
transferência de
tecnologia (o valor
passará de R$ 1,87 para
R$ 1,67) e também
propiciará o domínio de
todas as fases do
processo, incluindo a
produção do insumo
farmacêutico ativo (IFA).
Com a incorporação do
todo o processo de
produção do
medicamento, a
estimativa é que o gasto
anual do governo diminua
nos próximos anos. A
partir de 2012, a
produção da Fiocruz
atingirá 20 milhões de
unidades por ano. O
presidente mundial da
Roche, Severin Schwan, e
o presidente da Fiocruz,

Paulo Gadelha,
participaram da
assinatura, na sede da
Fiocruz, no Rio de
Janeiro. Para o presidente
da Fiocruz, o acordo com
a multinacional permitirá
aumentar a
sustentabilidade do SUS e
é mais um avanço no
fortalecimento da
política nacional de
pesquisa e
desenvolvimento (P&D),
além de abrir
oportunidade para outras
p a r c e r i a s . ” E s s a
capacidade de diálogo e
intercâmbio tecnológico
e científico é
fundamental para o país,
trazendo benefícios para a
população”. Gadelha
lembrou que o projeto
contribui para reduzir o
déficit comercial
brasileiro na área da saúde,
e que a Fundação e o
Brasil ganham ao firmar
parcerias que tenham
como contrapartida o
investimento em ciência e
tecnologia. “Estamos
garantindo o acesso a
m e d i c a m e n t o s ” ,
complementou. Segundo
o diretor do Instituto de
Tecnologia em Fármacos
( F a r m a n g u i n h o s /
Fiocruz), Hayne Felipe, o
acordo possibilita à
instituição incorporar
novas tecnologias e
aumenta sua autonomia.
O presidente mundial da
Roche, Severin Schawn,
afirmou que espera
desenvolver uma
cooperação de longo
prazo com a Fundação e o
país. “É uma oportunidade
para inovar e crescermos
juntos. Por isso não
penso em termos de
meses ou em projetos de
curto prazo. O Brasil é

cada vez mais importante
no mundo, e a Roche, que
está aqui há 80 anos, quer
ficar pelo menos mais
80”. O número de
transplantes realizados no
país apresenta
crescimento sustentado
nos últimos anos.
Enquanto em 2003 foram
realizados 12.722
procedimentos, em 2009
o Brasil contabilizou
20.253 cirurgias desse
tipo – um aumento de
59,2%. Só no primeiro
semestre de 2010, o
número de transplantes de
órgãos sólidos (coração,
fígado, rim, pâncreas e
pulmão) chegou a 2.367.
A quantidade é 16,4%
maior que o número de
procedimentos realizados
no mesmo período de
2009 (2.033
transplantes). A Roche é
uma empresa suíça e
ocupa a sétima posição
no ranking das maiores
empresas farmacêuticas
em âmbito mundial, com
um faturamento de 49,1
bilhões de francos suíços
(US$ 50,7 bilhões) e
i n v e s t i m e n t o
em pesquisa e
desenvolvimento de 9,9
bilhões de francos suíços
(US$ 10,3 bilhões), em
2009. A multinacional
atua nas áreas de
medicamentos e
diagnósticos, com foco
em oncologia, infecções
virais, disfunções dos
sistemas metabólico e
nervoso central e doenças
inflamatórias. Em 2009,
com a aquisição da
Genentech, empresa líder
em biotecnologia, por
US$ 46,8 bilhões, a
Roche assumiu também a
liderança no setor de
oncologia.

Brasil produzirá
medicamento contra

rejeição de transplantes
de rins

Estados e municípios devem
intensificar ações para
eliminar criadouros do Aedes
aegypti. Sintomas e
tratamento dos pacientes
independem do tipo de vírus
que causa a doença .O verão
acabou, mas os cuidados
com a dengue não devem ser
interrompidos. A
intensificação das chuvas e o
calor contínuo, em vários
estados, favorecem a
proliferação do Aedes
aegypti, mosquito transmissor
da doença. A prevenção
deve ser mantida, mesmo
com a redução de 37% nos
casos de dengue, no
comparativo entre janeiro e
fevereiro de 2011 e 2010.
Este ano, até 26 de fevereiro,
foram 155.613 casos em
todo o país, contra 248.385
no mesmo período do ano
passado. O alerta é do
secretário de Vigilância em
Saúde, do Ministério da
Saúde, Jarbas Barbosa. Para
ele, é fundamental manter as

ações de eliminação dos
focos do mosquito e ficar
atento para o surgimento dos
primeiros sintomas da doença
– recomendações que valem
tanto para os gestores
municipais e estaduais de
Saúde quanto para a
população. “A combinação
do trabalho preventivo de
cada família com as ações do
Poder Público é capaz de
reduzir a população do
Aedes aegypti e,
consequentemente, evitar
epidemias”, afirma Jarbas
Barbosa.Entre dezembro e
maio, as pessoas devem
redobrar os cuidados com
suas casas, verificando o
armazenamento de água, o
lixo e todos os recipientes
que possam acumular água e
virar criadouros do mosquito.
“Além disso, a população
deve cobrar das Prefeituras
o mesmo cuidado no
ambiente público, com o
recolhimento regular de lixo
nas vias, a limpeza de

terrenos baldios, praças,
cemitérios e a fiscalização de
borracharias”, recomenda o
secretário. De acordo com o
último Levantamento do
Índice Rápido de Infestação
por Aedes aegypti (LIRAa),
divulgado em dezembro de
2010 pelo Ministério, a maior
parte dos criadouros do
mosquito encontrados nas
capitais do Norte e Nordeste
estavam relacionados ao
abastecimento irregular de
água, em depósitos como
caixas d’água, tambores e
toneis.No Sudeste e no Sul,
predominam os criadouros
em depósitos domiciliares,
ou seja, dentro da casa ou do
ambiente de trabalho das
pessoas, em vasos e pratos
de plantas, ralos, lajes e
calhas. No Centro Oeste, as
larvas do mosquito foram
encontradas, na maioria das
vezes, nos chamados
resíduos sólidos, depósitos
relacionados ao lixo
acumulado.

Chuva e calor intensos mantêm o

Brasil em alerta contra a dengue

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
obstétricas.Atenção 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

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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Neste dia 05, a Associação
Comercial de Ubatuba-
ACIU realizou mais uma
reunião com os
representantes da sociedade
civil para discutir sobre os
problemas encontrados na
cidade.Neste encontro, o
tema predominante foi sobre
a falta de transparência na
criação do Ubatuba
Convention & Visitors
Bureau.Todos os
representantes se disseram
surpresos ao tomarem
conhecimento por meio de
notícia publicada
recentemente em um jornal
local, informando sobre a
criação do Convention.O
presidente do Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares do Litoral Norte-
Sinhores, Claudino Velloso
Borges Neto, disse que em
todas as cidades onde foi
criado e funciona, um
Convention Bureau reúne
como mantenedores o Poder
Público e os principais hotéis,
restaurantes, agências de
viagens, operadores de
receptivo e demais integrantes
do trade turístico, tendo
como principal fonte de
receita o repasse da Taxa de
Turismo, que é instituída por
lei e cobrada pelos hotéis,
além de repasses mensais da
Prefeitura, também autorizada
por lei. “Acontece que nada
disso foi observado pelos
criadores do Ubatuba
Convention Bureau, que
organizaram uma reunião na
surdina, sem convidar os
associados e diretorias da
ACIU e do Sinhores, ou seja,
as duas entidades que
reúnem os principais

empresários do setor turístico
do município e principais
interessados em participar de
um Convention Bureau que
seja sério e participativo”,
apontou Claudino.Alfredo
Corrêa Filho, presidente da
ACIU e Claudino Velloso
disseram que na condição de
entidades representativas da
classe empresarial ligada ao
trade turístico, têm a
obrigação e responsabilidade
de se dirigirem aos seus
filiados para inform”Um
Convention precisa de apoio
e aporte dos empresários
locais. Nosso grupo tem se
reunido há mais de um ano
voluntariamente para ajudar a
resolver os problemas da
cidade. O prefeito não nos
recebeu e agora aparece com
o Covention já formado. A
comissão de eventos e
a maioria das entidades que
representam o trade
turísticos sequer foram
consultadas”, diz o presidente
da ACIU. O presidente do
Sinhores disse que a cidade
sequer tem um
Centro de Convenções
terminado e acredita que não
ficará pronto até o final da
atual gestão. “Convention não
funciona sem Centro de
Convenções e vice-versa. De
repente formaram o
Convention sem o
conhecimento de
ninguém, na surdina. Fazer é
fácil e depois? Como irão
mantê-lo? De que adianta
fazer um Convention
amador? Agora,
arrependidos, estão correndo
atrás do prejuízo e
convidando alguns
empresários para

remendarem o estrago que
fizeram. Será que vale a pena
ou é melhor começar tudo o
processo de novo?”
questiona Claudino.Os
representantes que
participaram da reunião,
Associação Ubatuba de Surf,
Associação de Quiosques,
Associação de Hotéis e
Pousadas, Ordem dos
Advogados do Brasil,
Associação de Restaurantes
de Ubatuba, Conselho de
Segurança, Associação dos
Operadores de Mergulho se
disseram desrespeitados com
a atitude da administração
pública e que não apoiarão
esse Convention.
Convention & Visitors
BureauÉ uma associação
sem fins lucrativos que
congrega empresas e
entidades ligadas aos setores
de turismo, transportes,
comércio, indústria e serviços
de uma cidade. A função do
Convention Bureau é
promover o turismo e suas
atividades inerentes, atraindo
novas oportunidades de
negócios para seus
associados; fortalecendo a
imagem da cidade, nacional
e internacionalmente.Através
das mensalidades dos
associados, o Convention
Bureau mantém sua estrutura
física, o funcionamento de
suas atividades
administrativas e sua equipe
de profissionais. Já os
projetos da entidade são
executados a partir da
arrecadação da taxa de
turismo (room tax) e através
de parcerias técnicas e
financeiras com organizações
públicas e privadas.

Entidades se reúnem e
repudiam a forma de criação do

Ubatuba Convention Bureau

O prédio da Faculdade de
Tecnologia – Fatec de
Taubaté está concluído!
As obras de construção
do prédio foram
concluída em março. São
10.600 metros quadrados
de área construída, em
três pavimentos, com
investimentos municipais
de cerca de R$ 5,3
milhões.A Prefeitura
aguarda do governo do
estado a definição da data
de inauguração da
unidade. O prefeito
Roberto Peixoto já
comunicou o fato por
ofício ao o governador de
São Paulo, Geraldo
Alckmin Filho, e à
superintendente do
Centro Estadual de
Educação Tecnológica

Paula Souza, Laura Laganá
A parceria aconteceu nos
seguintes moldes: A
prefeitura ficou
responsável pela escolha
da área e construção da
unidade, enquanto cabe ao
estado a compra dos
equipamentos e
contratação do corpo
administrativo. O
primeiro curso da Fatec
de Taubaté deverá ser o de
Eletrônica Automotiva,
que deve oferecer 80
vagas.Prédio da Fatec – A
unidade tem três
pavimentos, sendo no
primeiro, pátio coberto,
biblioteca multimídia,
área de apoio
(almoxarifado, arquivo,
administração), sala
multiuso, auditório e área

de alimentação.O
segundo pavimento
possuirá nove salas de
aula, duas salas de
informática, sala de
reunião,sala de
professores, área de
apoio e WC para alunos e
funcionários. O terceiro
pavimento tem quatro
laboratórios, depósito de
materiais, seis salas de
aula, sala multiuso e WC
para alunos e
funcionários.Na área
externa foram
construídos campo de
futebol, quadra de vôlei,
campo de futebol de areia,
vestiários, quadra
poliesportiva com
arquibancada, quiosques,
estacionamento e
portaria.

Taubaté conclui prédio
da Fatec e aguarda do

governo data para
inauguração

 Até sexta-feira (8),
cidades do Estado de São
Paulo participam da
Semana Estadual de
Combate a Dengue, com
ações conscientizadoras
em escolas e coleta de
pneus.Em Caraguatatuba,
agentes de saúde
realizarão uma varredura
nos bairros
Caputera e Ponte
Seca,neste sábado (9) e
domingo (10), das 7h às
13h. Já a busca por pneus
abandonados será
realizada durante toda a
semana. O local para

entrega é o Centro
Esportivo Ubaldo
Gonçalves (Cemug), no
bairro Jardim Britânia, das
8h30 às 16h30. Na sexta-
feira (8), um caminhão da
Reciclanip, empresa
parceira nesta ação, fará a
retirada do material.Os
alunos da rede municipal
de ensino
receberão cartilhas
explicativas do
Sapolengue, mascote do
combate à Dengue criado
para trabalhos educativos
em Caraguá, e
orientações para a

prevenção da doença.Os
agentes do CCZ e do PSF
continuarão com vistorias
nos pontos estratégicos e
em imóveis considerados
pontos especiais
(borracharias, escolas e
prédios públicos) além
das visitas diárias nas
residências, com
aplicação de inseticida,
bloqueios mecânico e
químico.Segundo a
Prefeitura de
Caraguatatuba, a cidade
possui 551 notificações,
sendo 112 casos positivos
e 111 negativos.

Caraguá realiza
campanha de

combate a Dengue

Quando criança sempre
ouvia esta pergunta, “quem
nasceu primeiro, o ovo ou a
galinha?”. O tempo passou,
fui crescendo com esta
dúvida sempre presente.
Nem mesmo com as
respostas de Darwin me
sentia satisfeito.Está pergunta
fiz para a primeira Catequista,
sem respostas é claro. Às
vezes até pensava que Deus
poderia ter criado o ovo e
com muito zelo entregue para
o amigo Adão, lá no paraíso
aquecer, pra não dizer chocar
e assim nascer o primeiro
pintinho. E olha o
interessante, depois de
chocado não nasce galinha,
mas pintinho, e dúvidas
sempre pairavam na minha
cabeça de criança, que
cresceu freqüentando o
galinheiro para apanhar os
ovos e levá-los pára a
cozinha, pois sempre morei na
roça...O tempo passou e já
com quarenta anos, em um
belo dia, quando ministrava
aula de ensino religioso para
jovens, discutíamos a criação
e de repente a pergunta, em
tom de ironia, vinda de um

dos adolescentes, cravou em
mim:”Professor quem nasceu
primeiro o ovo ou a galinha?”,
a turma se desfez em risos, e
aí, quando menos esperava
me veio à reposta. Do fundo
da minha alma, de maneira
convincente, e o melhor com
base no Genesis, lá foi: “Deus
primeiro, criou foi o galo,
bonito, atlético, viril,
empinado, e bonitão, mas
percebeu que este não estava
feliz, algo lhe faltava, então o
Criador deu-lhe um sono
profundo e da costela do
galo, tirou a primeira galinha,
linda, formosa, embora
nascesse obviamente com
“juízo de galinha”, pois todos
conhecem o que ocorreu no
“paraíso”, e da relação intima
com o galo, aí sim nasceu o
ovo, o pintinho, e o processo
não parou mais...Talvez você
esteja perguntando o porquê
deste artigo, principalmente
que já se sabe
cientificamente, que a galinha
nasceu primeiro, basta você
clicar e ver a matéria do
Jornal da Globo (http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=baA3S1cbItI ) “a 

galinha nasceu primeiro, está
provado!”.  È notório
também que muita gente
acredita que o ovo nasceu
primeiro, e também defende
sua posição com austeridade.
Bem voltemos ao artigo, se a
galinha nasceu primeira,
então já chegou como galinha
formada com penas e
cacarejando, é o que
podemos concluir! Como? 
Outro poderá dizer: “elas
chegaram do espaço de outro
planeta, e ocuparam a terra,
impondo sua cultura
extraterrestre”, e “eram as
galinhas astronautas”... De
qualquer forma, não somente
por ser um alimento
saboroso, a invenção das
omeletes, e tudo mais, resolvi
escrever sobre o assunto, por
que acredito que as galinhas
influenciam muito a vida de
todos nós, pois como dizia
minha finada Vovó Teresa:
“nesse mundo tem muita
gente com juízo de galinha”.
E tem mesmo, basta olhar a
nossa volta, nos noticiários,
em todo lugar, o “juízo de
galinha” está presente, sempre
inconseqüente, marcado por

Está provado:
 A galinha nasceu primeiro que o ovo

um nível de infantilidade,
acima do normal aceito pelo
“pra mais de metro”. Tem
“juízo de galinha”, em todos
os setores da sociedade, em
todas as camadas sociais, de
todo sexo, nação, raça, time
de futebol, disseminando
suas idéias e crenças, seus
valores e interesses pessoais,
manipulando pessoas,
sistemas, onde a teoria da
conspiração se mostra algo
real, e o mundo parece estar
dominado. Àqueles que
possuem “juízo
de galinha”, estão no
comando, felizes e satisfeitos,
como “pinto no
lixo”, e se contrariados, ou
contestados se tornam
verdadeiros “galos de briga”,
bem”Certo homem chegou
numa cidadezinha onde a
rinha de galos
 era a principal diversão e
reunião dos moradores.
Conta-se que o sujeito,
juntou o que
pode para apostar e poder
sair de uma situação difícil,
pois muito devia. Quando
adentrou o recinto, avistou a
rinha com dois galos prontos

para iniciar o embate, um
galo branco e um preto. Na
dúvida em qual apostar,
perguntou a um dos
organizadores, “qual dos
galos é o bom”? O home
respondeu de pronto, “o
branco”. O matuto não teve
dúvidas apostou tudo no galo
branco, e a luta começou,
não chegando á cinco
minutos para se encerrar. O
galo preto, com voracidade
destruiu seu oponente sem
piedade, o galo branco
esfacelado foi retirado da
rinha. O apostador irado,
indagou do organizador, “o
senhor não me disse que o
galo branco era o galo
bom”?  “Disse sim”,
respondeu concluindo com
serenidade: “o galo preto é o
que é ruim e
bate em todos”...
Resumindo, que
Deus nos ajude a
compreender melhor nossos
papéis, e que as respostas
para a humanidade sejam
encontradas dentro de cada
um de nós, na disposição da
busca pelo crescimento
individual, na vivência da ética

e dos bons costumes, da fé
em Deus e do serviço ao
próximo. Percebemos que o
mundo, não de forma
silenciosa esta passando por
uma grande transformação,
basta olhar os fatos do
oriente, as mudanças
cambiais, a natureza e assim
por diante... Meu Amigo,
mesmo que você esteja
cansado de estar na condição
de “ galo bom”,  levando
muita surra, não se desespere
e lembre-se, que todo “galo
briguento na verdade tem
mesmo é juízo de galinha”, e
mesmo que pareça
invencível, se divertindo
“como pinto no lixo de suas
iniqüidades”, não se
desespere, pois sempre
haverá aquele que apostará
tudo em você, até as últimas
economias ou
conseqüências, pois espera-
se sempre a vitória do
bem...Até a próxima, pois
somos o que
desejamos parecer ser,
achando que podemos
enganar as pessoas a nossa
volta... aí me recordo de uma
anedota antiga:


