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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
Culinária

Bobó de camarão

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

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

Curiosidades

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

Santos patronos e padroeiros

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

Humor

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

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

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

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

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.
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Neste domingo (7),
emissoras de TV, rádios
e sites reforçam a
importância de levar
crianças menores de
cinco anos para vacinar
no próximo dia 13. No
mesmo dia da
mobilização contra a
poliomielite, 18 estados
e o Distrito Federal
também vão imunizar
contra o sarampo Com o
slogan “Siga o Zé Gotinha
mais uma vez”, o
Ministério da Saúde
reforça, a partir deste
domingo (7), o alerta aos
pais e responsáveis sobre
a importância de levar as
crianças menores de
cinco anos de idade aos
postos de vacinação no
próximo dia 13, quando
será realizada a segunda
etapa da Campanha
Nacional de Vacinação
Contra a Poliomielite. As
peças publicitárias
começam a ser veiculadas
em emissoras de rádio e
TV neste fim de semana.
Os alertas também serão
publicados anúncios em
sites. A meta da segunda
etapa da campanha de
vacinação é proteger
14.148.182 crianças – o
que representa 95% das
crianças menores de
cinco anos. Cerca de 115
mil postos de vacinação
vão participar da
mobilização em todo o
país, dia 13. Serão
aproximadamente 350
mil pessoas trabalhando
na campanha, que contará
com a utilização de 40 mil
veículos (terrestre,
marítimo e fluvial). A
primeira etapa foi
realizada em 18 de junho
e atingiu 100% do
p ú b l i c o - a l v o . O
investimento, na primeira
e segunda fases da
campanha de vacinação
contra a pólio, é de R$
46,6 milhões – os
recursos são utilizados na
compra e distribuição das
vacinas. Outros R$ 20,2
milhões foram
transferidos para os
fundos estaduais e
municipais de saúde para
utilização em ações de
logística da campanha.
SARAMPO – Também no
próximo dia 13, em todos
os municípios de 18
estados (Acre, Amazonas,
Amapá, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Mato
Grosso do Sul, Mato
Grosso, Pará, Paraíba,

Piauí, Paraná, Rio Grande
do Norte, Rondônia,
Roraima, Sergipe, Santa
Catarina e Tocantins) e do
Distrito Federal, as
crianças que forem
receber as duas gotinhas
contra a pólio também
serão vacinadas contra o
sarampo. Neste caso, a
idade do público a ser
vacinado contra o
sarampo vai de 1 ano até
menores de 7 anos (6
anos, 11 meses e 29 dias),
mesmo que a criança já
tenha tomado esta vacina
anteriormente. O objetivo
é manter o Brasil sem
transmissão disseminada
do vírus causador do
sarampo, uma vez que,
neste momento, há surto
da doença na Europa. De
acordo com a
Organização Mundial ad
Saúde (OMS), desde o
último mês de janeiro já
foram registrados mais
de 6,5 mil casos de
sarampo – cinco mil
deles, somente na França.
Nos outros oito estados
do Brasil, as crianças já
foram vacinadas contra o
sarampo. A meta do
Ministério da Saúde é
vacinar pelo menos 95%
das 17.094.519 crianças
nessa faixa etária, em
todo o Brasil. Para tanto,
foram enviadas
20.513.300 doses da
tríplice viral para todos os
estados e o Distrito
Federal. O sarampo é uma
doença aguda, altamente
contagiosa, transmitida
por vírus. Os sintomas
mais comuns são febre,
tosse seca, exantema
(manchas avermelhadas),
coriza e conjuntivite. A
transmissão ocorre de
pessoa a pessoa, por meio
de secreções expelidas
pelo doente ao tossir,
falar ou respirar. O
período de transmissão
varia de quatro a seis dias
antes do aparecimento do
exantema até quatro dias
após o surgimento das
manchas. A vacina é o
meio mais eficaz de
prevenção.Tire dúvidas
sobre as duas vacinações
– contra a pólio e o
sarampo1. Há risco
para as crianças que vão
tomar duas vacinas?
Não. As vacinas são
seguras e podem ser
dadas às crianças no
mesmo dia, sem
prejudicar a saúde delas.
2. As vacinas têm

contraindicações? Em
geral, não. Porém,
recomenda-se que as
crianças que estejam com
febre acima de 38º ou
com alguma infecção
sejam avaliadas por um
médico antes de se
vacinarem. Também não é
recomendado vacinar
crianças que tenham
problemas de
imunodepressão (como
pacientes de câncer e
AIDS ou de outras
doenças e ou tratamentos
que afetem o sistema
imunológico, de defesas
do organismo) e
anafilaxia (reação alérgica
severa) a dose anterior
das vacinas. 3. Onde
vacinar as crianças? Os
pais ou responsáveis
devem procurar a
Secretaria de Saúde do
seu município ou estado
para se informar sobre a
lista de postos, bem como
os endereços e os
horários de
funcionamento.4. Só será
possível vacinar as
crianças nessas datas?
Não. As vacinas contra
pólio e sarampo são
oferecidas gratuitamente
pelo SUS e estão
disponíveis durante todo
o ano, nos postos de
saúde, para a imunização
de rotina. Mas é
fundamental levar as
crianças às campanhas de
vacinação, porque elas
reforçam a proteção da
saúde delas. 5. Como
funciona o calendário
básico de vacinação,
fora das campanhas?
Vacina poliomielite oral –
Os bebês devem receber
a vacina aos dois, quatro
e seis meses. Aos 15
meses, recebem o
primeiro reforço. Porém,
todas as crianças menores
de cinco anos (de 0 a 4
anos 11 meses e 29 dias)
devem tomar as duas
doses durante a Campanha
Nacional, mesmo que já
tenham sido vacinadas
anteriormente. Vacina
tríplice viral – As
crianças devem tomar
uma dose da vacina
tríplice viral (que protege
contra sarampo, rubéola e
caxumba) aos 12 meses e
um reforço aos quatro
anos. Porém, todas as
crianças devem se vacinar
nas “campanhas de
seguimento”, mesmo que
já tenham sido vacinadas
anteriormente.

Saúde alerta pais para a
segunda etapa da

vacinação contra a pólio

Em seminário preparatório
para o encontro mundial sobre
o tema, ministro Alexandre
Padilha destaca o papel do
Brasil na mobilização dos
demais países sobre fatores
sociais que impactam na
saúde, como acesso à
educação e renda O ministro
da Saúde, Alexandre Padilha,
participou, nesta sexta-feira,
no Rio de Janeiro, do
seminário preparatório para a
Conferência Mundial sobre
Determinantes Sociais da
Saúde, que será realizado em
outubro. O Brasil vai sediar o
encontro dos países das
Organizações das Nações
Unidas sobre o tema e o
Ministério da Saúde e a
Fiocruz mobilizam, nesta sexta
e sábado, representantes de
diferentes ministérios do
governo federal, especialistas
e organizações civis para
debater o impacto dos fatores
sociais na saúde das

populações.
“O nosso país será palco de
uma reunião de ministros de
saúde do mundo inteiro.
Temos um papel decisivo na
organização e mobilização
das nações em relação ao
assunto”, afirmou Padilha.
Segundo ele, esse é um tema
fundamental para enfrentar
problemas de saúde em todo
o mundo. “Determinantes
sociais impactam na saúde.
Hoje, metade da população
brasileira está acima do peso
e 15% é obesa. A incidência
é ainda maior nas pessoas de
menor escolaridade e baixa
de renda. Isso ocorre
também com outros riscos
para a saúde, como o
consumo de sal e gordura”,
explicou.
O Brasil foi escolhido entre
vários candidatos para ser o
país sede da Conferência
Mundial pelo desempenho do
governo federal na

consolidação de políticas
sociais de inclusão. O plano
Brasil Sem Miséria, lançado
este ano, articula diferentes
ministérios e secretarias em
ações para erradicar a
pobreza e aumentar a renda e
as condições de vida da
população. A conferência que
será realizada em outubro,
promovida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS),
servirá para a apresentação
de ações bem-sucedidas e
intercâmbio de experiência
entre os países. O objetivo
principal dos líderes globais é
discutir como colocar em
prática as recomendações da
Comissão sobre
Determinantes Sociais da
Saúde de 2005: melhorar as
condições de vida no dia a dia,
combater o problema da
distribuição desigual de poder
e recursos e mensurar e
compreender melhor as
desigualdades de saúde.

Ministério reúne
diferentes áreas do

governo federal para
debater Determinantes

Sociais da Saúde

O trio interpreta
composições românticas
dos séculos 16 e 17,
misturando canto, flauta e
alaúdeNo mês de agosto
o Projeto Clássicos em
Cena volta à
P i n d a m o n h a n g a b a ,
trazendo o Trio Sospirare,
numa apresentação que
resgata o canto, flauta e
alaúde dos séculos 16 e
17.O trio, composto por
Sonia Goussinsky (voz),
Claudia Freixedas (flauta
doce) e Carin Zwilling
(alaúde), interpreta
composições cuja
temática gira em torno do
amor, e a representação na

música é demonstrada de
forma cronológica.O
programa é baseado no
vasto e fascinante tema do
amor, abordando alguns
de seus inúmeros
aspectos, como o amor
tímido, o amor platônico,
o amor condicional, o
amor seresteiro, o amor
sedutor e outras belas
facetas deste
sentimento tão
contraditório e tão
u n i v e r s a l . S o n i a
Goussinsky é doutoranda
da USP, mestre em canto
pelo Trinity College of
Music de Londres, e pós-
graduada em música antiga

na Guildhall School of
Musicand Drama de
L o n d r e s . C l a u d i a
Freixedas tem
especialização no
Conservatório Real de
Haia (Holanda).Carin
Zwilling é bacharel em
música com Artist
Diploma da Academia
Rubin de Jerusalém, além
do diploma no
Mastercourse de Konrad
Ragossnig no
Konservatorium der Stadt
de Viena, Áustria.A
apresentação gratuita será
no dia 20 de agosto, no
Museu Dom Pedro I e
Dona L

Trio Sospirare é a
próxima atração do

Projeto Clássicos em
Cena em Pinda

Dia 10 de agosto, às 10h,
na Escola Agrícola de
Jacareí – Etec, a Fibria
entrega ao município sua
primeira estação de
m o n i t o r a m e n t o
automático da qualidade
do ar, que funcionará em
parceria com a
Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo -
Cetesb, Instituto
Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE e Escola
Agrícola de Jacareí –
Etec.A estação é a
primeira na cidade e a 43ª
no Estado. Medirá as

concentrações de ozônio,
óxidos de nitrogênio e
partículas inaláveis, além
de alguns parâmetros
meteorológicos como
umidade relativa do ar,
temperatura, direção e
velocidade dos
ventos, radiação solar
global e UV (ultravioleta)
e pressão atmosférica.Os
dados coletados
 servirão para acompanhar
as tendências e
 mudanças na
qualidade do ar
decorrentes das
alterações nas emissões

de poluentes e, assim,
auxiliar no planejamento
de ações de controle. Os
dados serão
disponibilizados on-line,
atualizados a cada hora, na
página da Cetesb na
i n t e r n e t :
www.cetesb.sp.gov.br A
doação dessa estação de
m o n i t o r a m e n t o
automático da qualidade
do ar é fruto de uma
exigência da Cetesb para
o processo de
licenciamento de uma
unidade geradora de
energia dentro da Fibria.

Jacareí ganha primeira
estação de

monitoramento
automático da qualidade

do ar

No dia 5 no prédio do
Fundo Social, a assistente
social Flávia Cristina
Pereira juntamente com a
presidente do Conselho
Municipal de assistência
social Agda Angela de
Morais mais o prefeito
João Batista de Carvalho
(PPS) e seu vice Zico
Caetano (DEM)
estiverem reunidos para
uma palestra explicativa
ao povo.O Objetivo da
palestra foi esclarecer a
população e os pacientes
que usam medicamentos
da farmácia do posto de

saúde algumas denúncias
que vem sendo feitas pela
oposição.Segundo a
assistente social Flávia os
boatos que vem sendo
comentado pela cidade
não é verdade. O governo
federal liberou alguns
medicamentos para
diabéticos e hipertensos
medicamentos esses
gratuitos, o governo criou
o “Programa Saúde não
tem preço” mas este
programa só é válido para
as cidades com mais de
sete mil habitantes e
Natividade da Serra tem

apenas seis mil
seiscentos e setenta e um
habitantes e por isso nós
não entramos
neste programa
e com isso estamos aqui
e s c l a r e c e n d o
todas as dúvidas
para a população.O
prefeito João Batista de
Carvalho (PPS) relata que
vai procurar um
laboratório de
manipulação para tentar
amenizar este problema,
pois a prioridade na sua
gestão é a saúde do povo
nativense.

Conselho Municipal de
Assistência Social

esclarece denúncias

Conforme anunciado na
última semana pelo
prefeito Roberto Peixoto,
a escola de ensino
fundamental e a creche do
SEDES – Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social
Vereador Moacyr de
Alvarenga Peixoto –
iniciaram as suas
atividades na segunda-
feira, 8 de agosto. Neste
semestre, estão sendo
atendidas 1.335 crianças,
sendo 1.200 na escola e
135 na creche.No SEDES,
das 1.200 crianças
matriculadas na Escola
Municipal Integral de
Ensino Fundamental
Maria Aparecida Pereira
Peixoto, 300 estudam em
período integral.Elas têm

à sua disposição uma
ampla e moderna
estrutura. A unidade
possui 20 salas de aulas
para alunos do 1º ao 9º
anos do ensino
fundamental, além de
c o n t a r
com quatro laboratórios,
biblioteca, ginásio
poliesportivo, sala
multimídia e salas de arte,
dança e estudos,
entre outras.Já a Creche
Municipal Tenente PM
Alexandre Ghandi de
Souza Lacerda atende em
períodos integral e parcial
crianças de 4 meses a 5
anos e meio de idade, com
berçário, maternal e
Jardim.O local conta com
salas climatizadas,
brinquedoteca, biblioteca,

dormitórios, refeitório,
além de solário, sala de
banho com lactário e
fraldário e sala de
estimulação. Os alunos
recebem cinco refeições
diárias com
acompanhamento de
nutricionista.Para o
prefeito Roberto Peixoto
é SEDES é um
“marco divisor”
na área de educação de
Taubaté. “Há vários anos
já estamos investindo na
qualidade de nossas
escolas e o SEDES é uma
referência, um modelo
exemplar desse trabalho”,
completou Peixoto.O
SEDES foi entregue
oficialmente pelo
prefeito no último dia 3
de agosto.

Escola e creche do
SEDES iniciam suas

atividades

A Prefeitura de Taubaté
promove no próximo
sábado, 13 de agosto, a
segunda fase da
Campanha de Vacinação
contra a Paralisia infantil.
Neste dia, a Secretaria de
Saúde de Taubaté colocará
à disposição da população
24 postos de vacinação na
área urbana do município,
que funcionarão das 8h às
17h.A vacinação na área
rural de Taubaté já teve
início na segunda-feira, 8
de agosto, seguindo
cronograma diferenciado
devido às características
locais. Ao todo, serão
atendidas 17 localidades,
em dias e horários
específicos. Devem ser
vacinadas todas as
crianças com menos de

cinco anos de
idade.Confira os postos
de vacinação:ÁREA
URBANA (dia 13 de
agosto, das 8h às 17h)
PAMOs Parque
Aeroporto, Jardim Ana
Rosa, Jardim Baronesa,
Bonfim, São Pedro,
Central, Estiva,
G u r i l â n d i a ,
 Imaculada,
Independência, Jardim
Jaraguá, Jardim
Mourisco, Novo
Horizonte, Parque
Planalto, Quiririm, Slato
São João, Santa Isabel,
Parque Três Marias I,
Parque Três Marias II e
Vila São Carlos;ESF do
Esplanda Santa Terezinha,
Marlene Miranda, São
Gonçalo e Santa Teresa.

ÁREA RURAL De 8 a 12
de agosto Equipe do ESF
do Barreiro: Escola da
Água Grande, ESF
Barreiro, Igreja do
Piracangaguá e Bar do
Madeira nas Chácaras
Dallas.PAMO do
Registro, das 8h às 14h.
ESF Monjolinho:
Caieiras, Monjolinho.
Sete Voltas, Pouso Frio e
Macuco ESF Paiol:
Residência Nilo Bonafé,
Fazenda Piedade, Fazenda
Zé Di Angelis e
 Fazenda Thiers Fortes.
Dia 11 de agosto PAMO
Vila Velha, das 13h às 15h
Fazenda Mazzaropi, das
9h às 11h Dia 12 de
agosto PAMO
Pinheirinho, das 8h às
14h

Prefeitura de Taubaté
promove vacinação

contra a paralisia infantil
no sábado


