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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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Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea
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Manter a higiene adequada e
a vacinação em dia são
algumas dicas para não ter
transtornos durante viagens
Cuidados simples como manter
o calendário de vacinação em
dia, lavar sempre as mãos
antes das refeições e saber
escolher quais alimentos comer
na rua ou em restaurantes são
algumas das precauções que o
turista deve ter para evitar
transtornos e garantir férias
sem doenças. Ao viajar, seja no
Brasil ou para outros países,
hábitos saudáveis podem evitar
contratempos como ter que
trocar a praia por uma estadia
em algum hospital. Para
orientar viajantes, o Ministério
da Saúde publicou na internet
uma nota com várias dicas de
cuidados que devem ser
adotados antes, durante e
depois das férias. Uma das
recomendações é fazer uma
avaliação de saúde com
profissionais habilitados e não
viajar se estiver doente. Longas
horas de viagem de carro, avião
ou ônibus favorecem, por
exemplo, o surgimento de
problemas circulatórios e o
estresse durante a viagem
podem diminuir a resistência do
organismo e abrir caminho
para outras doenças. Outro
cuidado importante é avaliar a
situação vacinal, de acordo
com a idade do viajante. Para
isso, basta procurar uma
unidade de saúde, de
preferência da rede pública do
Sistema Único de Saúde,
portando o cartão de
vacinação. Lá, um profissional
de saúde fará a verificação do
cartão e irá atualizar as vacinas
necessárias para sua viagem.
Todas as vacinas em atraso
devem ser tomadas, com
destaque para febre amarela,
sarampo, rubéola e poliomielite.
Essa medida é essencial para
evitar a reintrodução de
doenças controladas no Brasil,
como o sarampo e a rubéola,
ou mesmo já erradicada, como
a poliomielite. Quanto à febre
amarela, existe a
obrigatoriedade para brasileiros
da apresentação do Certificado
Internacional de Vacinação ou
Profilaxia (CIVP), sob o risco
de ter sua entrada proibida no
país escolhido para visitar. O
CIVP é obtido nos Centros de
Orientação ao Viajante da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Para
facilitar o atendimento, faça o
pré-cadastro no site http://
www.anvisa.gov.br/viajante.
No caso da febre amarela, é
importante que a atualização
seja realizada no mínimo com
10 dias de antecedência da data
da viagem para que a vacina
possa fazer efeito e a
imunidade seja adquirida.
PERCURSO – Problemas de
saúde podem ocorrer ainda
dentro do carro, ônibus, navio
ou avião. Assim, não deixe de
levar, tanto na mala como na
maleta de mão, medicações
contra dor de cabeça, alergias
imprevistas ou aquelas de uso
regular no controle de doenças
pré-existentes, como
hipertensão, diabetes e asma,
entre outras. As medicações
devem ter prescrição médica.
Siga sempre as regras para
transporte de objetos e líquidos,
exigidas pelas companhias de
transporte aéreo internacional.
Se ocorrer qualquer alteração
no seu estado de saúde durante
um vôo ou cruzeiro,
comunique imediatamente a
tripulação de bordo. Em caso
de adoecimento durante a sua
estadia no local de destino,
busque atendimento médico e
não pratique a automedicação.

Frente a quaisquer situações
inusitadas (acidentes, assaltos,
perda de passaporte), bem
como a problemas mais graves
de saúde, procure ajuda e
orientações junto às
autoridades locais ou
Embaixada do Brasil em cada
país. Algumas outras
recomendações são: conhecer
características do local de
destino, tais como clima,
altitude, diferença de fuso-
horário, infraestrutura urbana,
alimentação, costumes,
normas, cultura, doenças que
afetam a população local e
susceptibilidade a desastres
naturais (inundações,
terremotos, furacões) dos
lugares visitados. É importante
manter-se informado, seja pela
internet, televisão, jornais ou
quaisquer outras formas de
comunicação, sobre o que
ocorre no país de destino e no
mundo, se há possibilidade de
ocorrência de epidemias,
calamidades e eventos como
ataques terroristas. Para
prevenir as doenças
sexualmente transmissíveis e
aids, o uso de preservativos é
recomendado em todas as
relações sexuais. Ter
preservativos facilita sua
utilização e a prevenção desses
agravos. Evite exposição
excessiva ao sol. Lembre-se
sempre de aplicar o protetor
solar no mínimo 30 minutos
antes da exposição, com fator
de proteção solar mínimo de
15, nas áreas do corpo não
protegidas por vestuário.
Reaplique conforme orientação
do fabricante. Utilize também
óculos de sol com filtro
ultravioleta e chapéu de aba
larga. E lembre-se: lave as
mãos com água e sabão,
principalmente depois de tossir
ou espirrar; antes de tocar os
olhos, a boca e o nariz; após
usar o banheiro e antes das
refeições. NAVIOS – Para os
viajantes de navios, outras
recomendações são
importantes, tais como
conhecer ter cuidados com o
consumo de água e alimentos
em cada parada da
embarcação. Dentro ou fora do
navio, evite o consumo de
alimentos crus ou mal
passados. Prefira os alimentos
bem cozidos, ao invés daqueles
que ficam expostos em balcões
térmicos aquecidos ou
refrigerados (sobremesas,
saladas e molhos frios). No
caso de diarréia três ou mais
vezes em um intervalo de 24
horas, procure atendimento
médico e informe
imediatamente a tripulação do
navio, que, por sua vez, deve
notificar a Anvisa. Exija do
operador de turismo um guia
de telefones e endereços de
serviços médicos disponíveis
em cada parada. Dessa forma,
em caso de emergência, você
saberá a quem recorrer.
Observe se a acomodação
escolhida apresenta de boa
ventilação em todos os lugares.
RETORNO – Após o retorno
da viagem, caso apresente
febre ou outros sintomas,
como diarréia, problemas de
pele ou respiratórios, procure
imediatamente o serviço
médico e informe o itinerário
de sua viagem. Se possível,
procure por serviços de
referência para doenças
infecto-contagiosas em seu
Estado. Exemplos de doenças
que exigem cuidados durante
viagens: doenças de
transmissão hidrica-alimentar;
cólera; doenças transmitidas
por vetores e zoonoses
(mosquitos, carrapatos e do
homem para o animal e do

animal para o homem); febre
amarela; malária; chikungunya;
doenças de transmissão
respiratória como a gripe,
sarampo, rubéola, varicela e
caxumba; doença
Meningocócica, entre outras.
DESTAQUES Febre do
Chikungunya: A Febre do
chikungunya é uma doença
infecciosa febril, causada pelo
vírus chikungunya (CHIKV),
transmitido pelos mosquitos
Aedes aegypti e Aedes
albopictus, os mesmos vetores
que transmitem a dengue. Não
existe transmissão da doença
nas Américas. Os casos
diagnosticados no Brasil foram
importados. Atualmente o
vírus circula em alguns países
da África e da Ásia. Em 2010
há relato de casos na Índia,
Indonésia, Mianmar, Tailândia,
Ilhas Maldivas, Ilhas Reunião
e Taiwan – todos com
transmissão sustentada. Os
principais sintomas da febre do
chikungunya são
principalmente febre acima de
39 graus, de início repentino,
e dores intensas nas
articulações de pés e mãos –
dedos, tornozelos e pulsos.
Algumas medidas de proteção
individual, como o uso de
repelentes, podem ser adotadas
para reduzir o risco de
infecção. Ao retornar da
viagem, caso apresente febre
alta e dores nas articulações, o
viajante deve procurar
atendimento médico
imediatamente, relatando seu
histórico de viagens, e evitar
tomar medicamentos por conta
própria. Doenças de
transmissão respiratória:
Influenza – A doença de
transmissão respiratória mais
comum é a gripe, que é uma
doença infecciosa de natureza
viral e de alta
t r a n s m i s s i b i l i d a d e .
Recentemente, a gripe causada
pelo vírus Influenza Pandêmica
(H1N1) 2009 teve grande
importância epidemiológica em
todo o mundo. No Brasil,
durante o ano de 2010 foi
realizada vacinação de grupos
populacionais mais vulneráveis,
alcançando aproximadamente
90 milhões de pessoas,
diminuindo o risco de
ocorrência de formas graves e
mortes pela doença. Sarampo
e Rubéola: O controle dessas
duas doenças tem relevância
epidemiológica fundamental,
considerando a fase atual de
interrupção da circulação viral
sustentada no Brasil. São
doenças de ocorrência comum
em eventos que envolvem
pessoas de diferentes países e
preveníveis por vacina. No
Brasil, a vacina contra o
sarampo e rubéola é
administrada regularmente,
independente da ocorrência
destas situações. No período
de férias os cuidados para
prevenir o sarampo e a rubéola
se tornam mais importantes
pela sua relação com viagens
internacionais e principalmente
eventos de massa (ex. houve
registro de surto de sarampo
na África do Sul durante a
copa do mundo). SERVIÇO
Confira a íntegra das
recomendações:
h t t p : / / p o r t a l .
saude.gov.br/portal/arquivos/
pdf/orientacao_viajante_24
_12_2010.pdf
Informações sobre o
C e r t i f i c a d o
 Internacional de Vacinação:
h t t p : / / w w w . a n v i s a
.gov.br/viajante
Outras informações
Atendimento à
 Imprensa (61) 3315 3580 e
3315 2351

MS recomenda
cuidados com a saúde

durante as férias
A Prefeitura de São Luis,
por meio da Secretaria
Municipal de Agricultura,
Pesca e Abastecimento
(Semapa), iniciou um
programa de implantação
de tanques de criação de
peixes em cativeiro, na
Zona Rural do município.
O primeiro ”peixamento”
aconteceu, no loteamento
Calembe, na presença do
secretário Júlio França,
de técnicos das áreas de
produção e
comercialização e
agricultores, familiares e
integrantes da primeira
fase do projeto.
Inicialmente, quatro
tanques, com 600m2  de
lâmina d’água, cada um, 
foram povoados com
5.000 alevinos de tilápia
(90%) e tambaqui (10%),
procedentes de viveiros
do município de Santa
Rita. De acordo com o
coordenador técnico do
D e s e n v o l v i m e n t o
Regional Sustentável
(DRS) de Piscicultura e
Pesca Artesanal da
Semapa, agrônomo
Anysio de Paula,   ”os
tanques foram povoados
com alevinos de 30 dias
para garantir uma
despesca na  Semana
Santa, em abril próximo,
época de comercialização
garantida para os
produtores”. Cada
a g r i c u l t o r
deverá produzir  entre 2,5
a 3 toneladas de pescado,
q u e  s e r ã o
comercializados nas
feiras livres móveis da
capital, através do
caminhão do peixe,
adquirido pelo Município
por meio do programa

Peixe nos Bairros do
Ministério da Pesca. Até
o final de 2011, a meta da
Semapa é implantar, na
Zona Rural de São Luís,
um total de 100 tanques
para o cultivo de tilápia,
tambaqui, tambacu e
curimatá, entre outras
variedades de peixe de
água doce. A produção
estimada, na reta final, é
de 400 toneladas de
p e s c a d o / a n o ,
considerando duas safras
anuais, o que garante
renda para os agricultores
familiares e reforço no
abastecimento de pescado
na capital. Para o
secretário municipal de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento, Júlio
França, o ano de 2010 foi
bom para a agricultura
familiar. Segundo ele, as
ações da Prefeitura foram
sempre no sentido de
melhorar a vida do
agricultor familiar, de
forma a lhe proporcionar
 a diversificação e
sustentabilidade. Em
2011, a Semapa tem como
meta produzir peixe em
cativeiro, em maior
escala. “Até o final deste
ano, implantaremos mais
100 novos tanques de
 600m2 (cada) em
dezenas de pequenas
propriedades. Isto nos
dará, por produtor, 500
quilos de pescado/ano. 
Dá para alimentar a
família, que é nosso
maior objetivo, e lucrar
com o excedente. Isto
com apenas um tanque de
peixe no sítio”, disse o
secretário Júlio França.
Ações positivas A
Prefeitura de São Luís,

por meio da Semapa, vem
m a n t e n d o  a ç õ e s
positivas, permanentes e
estratégicas na área da
produção de pescado. Em
2008, o prefeito João
Castelo inaugurou uma
fábrica de gelo no
povoado Estiva para
atender aos pescadores
artesanais, que
precisavam navegar até o
Portinho (Centro) a fim
de comprar o gelo
destinado a manter a
refrigeração do pescado,
nos dias de pesca em alto
mar. Em 2009, o
município iniciou uma
bem sucedida parceria
com a Fundação Alumar
para construir, no povoado
Taim (Zona Rural), a
Escola Familiar do Mar,
destinada a
profissionalizar, em nível
técnico, filhos de
pescadores artesanais de
toda a ilha de São Luís. A
escola está concluída e a
primeira turma inicia as
aulas neste mês de
janeiro. Em setembro
deste ano, o prefeito
assinou um acordo
operacional com a
Associação dos Criadores
do Maranhão para instalar,
no Parque Independência,
neste ano, a primeira
Estação de
Piscicultura do
município. Entre outras
atividades como pesquisa
e experimentos, a estação
vai produzir
alevinos de alta linhagem
para serem cultivados nos
tanques e criatórios
mantidos por pequenos
criadores e agricultores
familiares assistidos pela
Semapa.

Prefeitura de São Luís
estimula criação de
peixe na Zona Rural

Levantamento do
Ministério da Saúde
mostra que saúde bucal
do brasileiro teve
grande melhora como
reflexo do Programa
Brasil Sorridente. Desde
2003, cresceu 30% o
número de crianças sem
cárie O ministro da saúde,
José Gomes Temporão,
divulgou nesta terça-feira
(28) os resultados da
Pesquisa Nacional de
Saúde Bucal (SB Brasil
2010). O levantamento,
feito com base em
entrevistas e exames
bucais em 38 mil pessoas,
revela que o Brasil passou
a integrar o grupo de
países com baixa
prevalência de cáries, um
reflexo direto da
implantação do programa
Brasil Sorridente, em
2003, que passou a
oferecer prevenção,
tratamento especializado
e reabilitação em todo o
país. Para estar neste
grupo, o indicador CPO
(sigla para dentes
cariados, perdidos e
obturados) deve estar
entre 1,2 e 2,6, segundo a
classificação da
Organização Mundial da
Saúde. Em 2003, o país
tinha índice de 2,8,
passando, atualmente,
para 2,1 — melhor que a
média dos países das
Américas. “É um
resultado expressivo que
expressa a prioridade dada
à política. Esse é o grande
diferencial do trabalho
que foi feito: uma decisão
política coloca uma
prioridade. Essa
prioridade é perseguida e
isso se reverte em
benefícios para a
população”, disse o
ministro da Saúde, José
Gomes Temporão. A
pesquisa aponta uma
queda de 26% no número
de cáries dentárias nas
crianças de 12 anos desde
2003 — idade usada
como referência pela
Organização OMS, pois é
nela que a dentição
permanente está
praticamente completa.
Outro dado relevante da

SB Brasil 2010 é o
número de crianças que
nunca tiveram cárie na
vida. A proporção de
crianças livres de cárie
aos 12 anos cresceu de
31%¨para 44%. Isso
significa que 1,4 milhão
de crianças não têm
nenhum dente cariado
atualmente — 30% a mais
que em 2003.
ADOLESCENTES – Na
faixa etária dos 15 aos 19
anos, a queda do CPO foi
ainda maior, passando de
6,1 em 2003, para 4,2
este ano - uma redução de
30%. São 18 milhões de
dentes que deixaram de
ser atacados pela cárie.
Entre os adolescentes,
87% não tiveram perda
dentária. A necessidade de
prótese parcial
(substituição de um ou
alguns dentes) entre os
adolescentes caiu 50%.
ADULTOS – Na
população com idade
entre 35 e 44 anos o CPO
caiu 19%, passando de
20,1 para 16,3 em sete
anos. Comparando os
números de 2003 e 2010,
temos redução de 30% no
número de dentes
cariados, queda de 45%
no número de dentes
perdidos por cárie, além
do aumento de 70% no
número de dentes
tratados. Isso significa
que a população adulta
está tendo maior acesso
ao tratamento da cárie e
menos dentes estão sendo
extraídos por
conseqüência da doença.
BRASIL SORRIDENTE -
O Brasil Sorridente,
criado em 2003, funciona
de maneira integrada à
Estratégia Saúde da
Família, levando
a t e n d i m e n t o
odontológico às
residências e escolas. As
20,3 mil equipes de Saúde
Bucal - compostas por
c i r u r g i ã o - d e n t i s t a ,
auxiliar e técnico em
saúde bucal – já atendem
em 85% dos municípios
do país. Elas são as
responsáveis pelo
atendimento primário
(educação e prevenção,

distribuição de kits de
higiene, tratamento de
cáries, aplicação de flúor,
extração e restaurações).
“Essa é uma das áreas em
que podemos perceber a
dinâmica diferenciada da
saúde pública, o fato da
saúde ser, ao mesmo
tempo, política social,
fundamental para a
melhoria das condições
de vida, mas também uma
área dinâmica do ponto de
vista da criação de
e m p r e g o ,
d e s e n v o l v i m e n t o ,
inovação e riqueza. Com
uma política criamos
mais de 20 mil empregos
diretos”, afirmou o
ministro. São as equipes
de Saúde Bucal que
encaminham os pacientes
que necessitam de
procedimentos de média
e alta complexidade para
os Centros de
E s p e c i a l i d a d e s
Odontológicas (CEO).
Nesses locais, as pessoas
contam com tratamentos
de canal, gengiva,
cirurgias orais menores,
exames para detectar
câncer bucal e
intervenções estéticas. O
país tem 853 centros,
sendo que mais de 60%
deles estão nas cidades
com até 100 mil
habitantes. O
p r o c e d i m e n t o
especializado cresceu
mais de 300% desde
2002, chegando a 25
milhões no ano passado.
As medidas de
reabilitação são feitas
através dos Laboratórios
Regionais de Prótese
Dentária (LRPD), que
fornecem os produtos
para os CEO’s.
Atualmente, 664
laboratórios recebem
até R$ 12 mil por
mês para a produção
de próteses dentárias
totais e parciais
removíveis, com estrutura
metálica. Outras
i n f o r m a ç õ e s
Atendimento à Imprensa
(61) 3315 3580 e 3315
2351 Atendimento ao
cidadão 0800 61 1997 e
(61) 3315 2425

Brasil passa a integrar
grupo de países com
baixa prevalência de

cárie
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A prefeitura de Taubaté
anunciou a classificação dos
23 presépios inscritos no 19º
Concurso de Presépios. O
evento é promovido
anualmente pela Prefeitura de
Taubaté, por meio da
Secretaria de Turismo e
Cultura. O concurso tem por
objetivo envolver a
comunidade no resgate da
cultura popular do Natal de
confecção de presépios e
decoração em residências na
busca da expressão da cultura
popular. O julgamento foi
realizado por uma comissão
que, entre os dias 13 e 18 de
dezembro, realizou visitas a
todos os inscritos,
acompanhados de um grupo
de Folia de Reis, sempre no
período da noite. Os quesitos
julgados pela comissão

foram: Figuras básicas,
organização, iluminação e
beleza. Os presépios ficaram
assim classificados: Casa do
Ancião - 40 pontos, Lucia
Rossener de Souza - 38
pontos, Benedito Guilherme
Ramos de Faria - 37 pontos,
Dorotéia Almeida de Souza
– 36 pontos, Zilda Rodrigues
– 34 pontos, Ricardo
Augusto de Mattos Pinto –
33 pontos, Mary Aparecida
Campo – 32 pontos, Maria
Aparecida Furlan Marques –
32 pontos, Maria Aparecida
Dias da Costa – 32, Maria
Umbelina R. Silva – 32
pontos, Benedita Esméria
Simões – 32 pontos, Centro
do Professorado Paulista –
32 pontos, Odair Monteiro –
32 pontos, Terezinha dos
Santos Falcão – 31 pontos,

Luci Aparecida dos Santos –
31 pontos, Iara Solange
Xavier dos Santos – 30
pontos, Ângela Maria Leite
– 30 pontos, Silvia
Marcondes – 30 pontos,
Belarmino dos Santos – 29
pontos, Sociedade de
Amparo e Promoção
(Soapro) – 28 pontos,
Adilson Cristino César – 28
pontos, Ondina de Oliveira
Silios – 28 pontos e
Maximiliam Adrisan Xavier
dos Santos – 22 pontos. A
premiação acontecerá no dia
29 de janeiro, no Centro
Cultural Municipal, das 9 às
12 horas. O evento terá a
participação de grupos de
Folias de Reis da cidade. O
Centro Cultural Municipal
fica na Praça Coronel
Vitoriano, s/nº, no Centro.

Prefeitura de Taubaté
anuncia classificação do

19º concurso de
presépios

O Hemonúcleo de Taubaté
solicita a toda a população
do Vale do Paraíba e Região
que sejam doadores
voluntários de sangue. A
grande preocupação deste
serviço é a estocagem de
bolsas de sangue, que
atualmente se encontra muito
defasada, o que pode
ocasionar também o
cancelamento de cirurgias
eletivas. O Hemonúcleo que
é referência regional de
atendimento realiza a coleta
do sangue e após as análises
necessárias disponibiliza o
sangue e seus hemoderivados
às unidades de saúde
solicitantes. O ato de doar

sangue é simples, e é
importante saber que não faz
mal a saúde, não engrossa o
sangue, não vicia o
organismo e que é
rapidamente reposto pelo
organismo, porém o doador
deve seguir algumas
exigências como: pesar 50
Kg ou mais, ter entre 18 a 65
anos, apresentar documento
oficial de identidade com foto
ou xerox autenticado, estar
em boas condições de
saúde, não estar em jejum e
se houver almoçado
aguardar, no mínimo, quatro
horas. O voluntário não deve
doar sangue quando: estiver
gripado, resfriado ou com

febre, estiver grávida, ter
realizado parto ou sofrido
aborto em um período
inferior a três meses, tiver
feito tatuagem e ou colocado
piercings nos últimos 12
meses, tiver recebido
transfusão ou derivados do
sangue nos últimos
12 meses, for usuário de
drogas e tiver tido hepatite
após os 10 anos de
idade. O Hemúncleo está
localizado a Av. Joaquim
Távora, s/nº., Centro (prédio
anexo ao Hospital
Universitário de Taubaté). E
funciona de segunda-feira a
sexta-feira, das 7 h às 16
horas.

Hemonúcleo precisa de
doadores de sangue

A Organização da
Sociedade Civil de
Interesse Público
Unavale com o patrocínio
da Petrobras e apoio da
Prefeitura Municipal de
Taubaté está implantando
um sistema de fossas
sépticas em 40
propriedades rurais, no
Bairro dos Remédios, em
Taubaté, com o objetivo
de reduzir o lançamento
do esgoto sanitário
diretamente no solo ou no
rio Una. Depois de
detalhados os croquis de
instalação para cada
residência contemplada
no projeto, a Unavale
reuniu, nesse mês, os
moradores na escola
Dinâmica, localizada na
Estrada dos Remédios,
para explicar sobre a obra
de instalação das fossas,
assim como a melhor
maneira de conservá-la
para que possa atingir sua
máxima eficiência. “Esses
sistemas sépticos são
estações de tratamento de
esgoto compactas,
compostas de uma fossa
séptica e um filtro
biológico, feitas de
plástico e por isso mais
leves, mais duráveis, sem
perigo de vazamentos e de
fácil manutenção”
explicou Fernando
Bindel, presidente da
Unavale. A concretização
do projeto está orçada em
cerca de R$ 200 mil e
grande parte do
investimento está sendo
patrocinado pela
Petrobras, através do
Programa Petrobras
Ambiental, que apoia
iniciativas que
contribuam para a
conservação e
preservação dos recursos
hídricos e consolidação
da consciência

socioambiental em todo
Brasil. Dentre os
objetivos do projeto:
“tornar o processo mais
participativo pela troca de
conhecimentos e diálogo
com a comunidade”, foi
cumprido nos últimos
três meses quando um
vasto programa de
educação ambiental, com
palestras de especialistas
e pesquisadores
envolvidos com o Rio
Una, foi desenvolvido,
junto à Escola Municipal
do Monjolinho, para
professores e aberto à
comunidade da região,
assim como, contatos
diretos mantidos com os
moradores envolvidos. A
Prefeitura Municipal de
Taubaté está participando
ativamente no projeto
com a contratação de
maquinário e mão de obra
para o assentamento das
fossas nas residências. A
INSTALAÇÃO DOS
SISTEMAS SEPTICOS
Para o assentamento do
equipamento, é
necessário a escavação de
um buraco no solo com 2
metros de profundidade
por 3,00 metros de
comprimento e 1,80 m de
largura de modo a
acomodar o sistema de
acordo com as cotas de
drenagem do esgoto da
residência. São sistemas
fáceis de instalar,
garantem a estanqueidade,
a impermeabilidade e
possuem alta
eficienciência no
tratamento do esgoto. A
limpeza deverá ser feita
anualmente, ou de acordo
com a necessidade, para se
atingir uma eficiência de
85%. A disposição final
do efluente líquido
tratado será feita usando-
se sumidouro ou vala de

infiltração diretamente no
solo. A Unavale optou por
esse sistema séptico
biodigestor que, sob o
ponto de vista técnico e
operacional, obedecem às
normas ABNT
(Associação Brasileira de
Normas Técnicas) e, cuja
simplicidade de
instalação, de
funcionamento e do baixo
custo de investimento, se
mostrou mais adaptável
às condições da região
rural. O lançamento de
esgoto “in natura” no rio
Una e seus afluentes,
deterioram a qualidade de
suas águas, causando
condições favoráveis à
manifestação de doenças
às comunidades locais,
além de poluir e
prejudicar a qualidade da
água a ser oferecida ao
município. “Quando
chove muito forte e
acontece de ter
enchentes, o rio Una joga
toda a sujeira para a
várzea, muitas vezes
obstruindo a estrada e
destruindo o acesso para
nós moradores chegarmos
à cidade”, disse Sra. Vera
Cruz, moradora
do bairro. “Com o
aumento da demanda de
água e estudos
 atuais que prevêem a
possibilidade de
transposição de
 águas do Rio Paraíba do
Sul para a região
metropolitana de SP e
Campinas, mais a
urbanização da região,
esse rio terá uma grande
importância para Taubaté,
pois poderá vir a ser a
principal fonte de
abastecimento para o
município”, disse o
engenheiro Marcos
Costa, coordenador do
projeto da Unavale.

Implantação de Sistemas
Septicos no Bairro dos

Remédios
Dia 12 de Dezembro às
07:30h a Caravana Cultural
de Taubaté constituída por
convidados especiais das
Empresas Imobiliaria Danelli,
Thassa Jóias, Pasin Móvies,
Lídia Podóloga, Kumon,
jovens da Famuta e
voluntários da Casa Gesto,
estiveram presentes a Sala
São Paulo-São Paulo, para
a gravação do programa
Prelúdio que é apresentado
pela TV Cultura, aos
domingos às 16:00h. Prelúdio
é o programa musical
inovador que une a música
clássica ao tradicional
formato de show de calouros.
No Prelúdio, jovens músicos
de até 25 anos, praticantes
de qualquer instrumento têm
a oportunidade de apresentar
seu talento como solista de
uma grande orquestra
profissional sob a
apresentação do regente
Maestro Júlio Medaglia,
idealizador e diretor do
programa. E da
apresentadora Estela Ribeiro.

O programa Prelúdio 2010
selecionou 24 candidatos e a
finalista foi no domingo (12).
O programa já teve um
taubateano vencedor em
2006, o violinista Rodrigo
Monteiro. A grande
vencedora da temporada
2010 do Prelúdio exibido
pela TV Cultura foi a pianista
Silvia Molan e levou como
prêmios: uma bolsa de
estudos na Alemanha
patrocinada pelo Goethe
Institut e um concerto
especial como solista.A
Pianista é natural de Jaú,
1989, deu inicio aos seus
estudos de piano aos 8 anos,
ingressou na Universidade do
Estado de São Paulo em
2008, e foi premiada em
primeiro lugar em vários
concursos como intérprete de
música brasileira e
estrangeira, e vencedora em
concurso de piano nacionais
e internacionais. Participou
de vários festivais e foi
bolsista do Festival
Internacional de Inverno de

Campos do Jordão em 2008
e 2010. Em 2010 participou
do programa Prelúdio.
Venceu a 5° eliminatória e a
2° semifinal interpretando o
Concerto n°1 em Mi Menor,
3° movimento de Chopin,
classificando-se para a etapa
final do programa. Na final,
Silvia disputou o prêmio com
o pianista Lucas Thomazinho,
a clarinetista Paula Pires e a
cantora Andréia Souza,
dessa vez interpretando o 1°
movimento do mesmo
concerto. A disputa dividiu a
opinião dos quatro jurados
presentes, Irineu Franco
Perpétuo, Lilian Barreto,
André Mehmari e Benito
Juarez. E o voto final coube
ao maestro e diretor artístico
do programa Júlio Medaglia,
que concedeu o prêmio à
pianista Silvia Molan. A
Coordenação da Caravana é
de Mirian Ferreira, estudante
de música, artista plástica,
colunista e professora. Email:
mirian_ferreira2007@
hotmail.com

Temporada Prelúdio
2010 tem como

vencedora pianista de
Jaú

Taubaté sediará mais duas
fases da 42a Copa São
Paulo de Futebol Júnior.
A informação foi dada
pelo prefeito Roberto
Peixoto na última quarta-
feira, 5 de janeiro, durante
a abertura da primeira fase
da competição, antes da
partida entre Taubaté e
Nacional (AM). A
primeira fase da Copa São
Paulo (que é
classificatória) se
estende até o dia 11 de
janeiro. As outras duas
fases, eliminatórias, estão
marcadas para os dias 15
e 18 de janeiro. “Com
isso, vamos garantir ao

torcedor taubateano a
possibilidade de
acompanhar no
Joaquinzão outras
importantes partidas da
competição”, frisou
Peixoto. Pelo grupo
 S, o Taubaté volta a
campo no próximo
sábado, 8 de janeiro, às
12 horas, para enfrentar o
Sertãozinho (SP) – antes,
às 10h, jogarão
Fluminense e Nacional.
Na última rodada, dia 11,
o Taubaté enfrentará, às
16 horas, a equipe do
Fluminense, logo após a
partida entre Sertãozinho
e Nacional, marcada para

as 14 horas. Neste ano, a
Copa São Paulo conta
com 92 clubes, divididos
em 23 grupos. A
competição acontece até
o dia 25 de janeiro. Para a
segunda fase classificam-
se os primeiros
colocados de cada grupo
e os nove melhores
segundos colocados. A
expectativa é que o
público, já que foi
considerado muito bom
para a primeira rodada da
competição, compareça
maciçamente para
continuar prestigiando a
competição. A entrada é
gratuita.

Peixoto confirma mais duas fases da
Copa São Paulo de Futebol Júnior

em Taubaté

A sazonalidade, ou seja,
fenômeno de mudança de
hábitos das pessoas
conforme períodos do ano, é
um problema antigo dos
empresários. Pensou em
vender ovos de chocolate,
Páscoa, se o produto é
árvore de Natal, nada como
o bom Noel de garoto
propaganda. Mas, e para
manter o negócio saudável
durante o ano todo? Aqueles
que lidam com empresas de
micro e pequeno porte,
como confecções, tem um
desafio ainda maior, por isso,
compartilho exemplos de
empreendedores da capital
paulistana, atendidos pela
entidade, que ousaram na
criatividade para driblar esse
problema e têm obtido
sucesso. Para começar o ano
com o pé direito, planejar-se
é fundamental, registrar seus
pensamentos em um formato
amigável e com informações
completas, como datas,
custos, além da busca por
alternativas para manter o
faturamento nos períodos em
que a demanda por seus
produtos é menor, ou
inexistente. Para isso, é
necessário ficar de olho em
novos clientes e mercados,
lembrando que, na área de
confecção, por exemplo, não
se pode descuidar do estilo
e design, fazendo disso a

marca de seu trabalho. A
proprietária de um ateliê de
costura da Capital, Dorotéia
Fogaça, comanda a empresa
Arte & Detalhes há 15 anos,
período em que se
especializou em uniformes
escolares. Foi a partir de sua
rede de relacionamentos que
a ela visualizou uma
oportunidade de manter as
vendas em períodos após
início das aulas: Dorotéia
ficou ligada no calendário
festivo das escolas clientes e
ofereceu a produção de
fantasias para os alunos, o
que só no fim de ano lhe rende
mais de 800 peças. Agora,
além de ampliar o portfólio e
fornecer produtos para
outros tipos de clientes,
fidelizou sua rede de contatos,
que está confiante e em
sintonia com a costureira. Viu
como não precisa ir muito
longe para crescer e manter
o ritmo dos negócios? Outro
exemplo de sucesso neste
ramo é o da microempresa
My Lady e Beatriz, que
focou sua produção em
uniformes profissionais, como
os trajes de médicos e
enfermeiras, com o
diferencial de peças com um
toque de personalidade, além
disso, a empresária criou
roupas para professoras,
cabeleireiros e mecânicos.
Para o sucesso deste

negócio, o empresário
precisa estar antenado com
o universo destes
profissionais e apresentar
seus produtos, preços para
que eles tenham interesse em
aderir ao uso destas roupas
no dia-a-dia. Aqueles que
trabalham num segmento
menos específico, como
Sandra Roque, proprietária
de uma confecção de moda
feminina em geral, também
podem usar a criatividade,
como fez a empresária.
Sandra apostou nas peças
moda praia e festa no fim de
ano e começará 2011
oferendo “um novo guarda
roupa corporativo” para suas
clientes, que são avisadas por
e-mail sobre as novidades,
todas com a temática “volta
ao trabalho”, com estilo e
atendendo aos padrões
empresariais. A melhor forma
de lidar com a sazonalidade
é ter uma mente aberta e
sendo ousado. Isso,
geralmente, requer uma
grande quantidade de
energia, é como diz o
pensamento, do qual não
recordo a autoria, mas, vem
ao encontro do nosso tema:
1% inspiração e 99%
transpiração”. Sucesso e
ótimos negócios este ano
(todo ele!). Colaboração:
José Carmo de Oliveira,
consultor do Sebrae-SP

Sazonalidade como pequenas
confecções podem usar a

criatividade para enfrentar o
problema


