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A Prefeitura de
Pindamonhangaba convida a
população para participar da
campanha de prevenção ao
diabetes. Os trabalhos terão
início a partir do dia 9, desta
semana, e seguirão até o dia
26 de novembro. O diabetes
é uma doença silenciosa e há
muitas pessoas que não
sabem que a
possuem.Participe das
atividades que a Prefeitura de
Pindamonhangaba, em
parceria com o laboratório
Cedlab, com o apoio de
outras instituições, irão
oferecer. Diversas ações
serão desenvolvidas no
município.O Dia Mundial do
Diabetes é comemorado no
dia 14 de novembro em mais
de 160 países, na ocasião
diversas atividades são
promovidas para prevenir a
doença.A Sociedade
Brasileira de Diabetes apóia
as campanhas de prevenção
e este ano a pretende atingir
mais de 300 milhões de

pacientes com diabetes em
todo o mundo. O slogan
escolhido para 2011 é “Aja
Pelo Diabetes Agora”.O
objetivo neste ano é
encorajar os Governos a
programar e fortalecer
políticas para a prevenção e
controle do diabetes e suas
complicações, disseminar
ferramentas para apoiar as
iniciativas nacionais e locais
para a prevenção e controle
do diabetes e suas
complicações, explicar a
importância da educação
baseada em evidências na
prevenção e controle do
diabetes e suas
complicações, chamar a
atenção para os sinais de
alerta do diabetes e
promover ações para
incentivar o diagnóstico
precoce, entre outros.A
campanha pretende informar
sobre os fatores de risco para
o Diabetes tipo 2, estão na
faixa de risco pessoas com
idade acima de 40 anos,

obesos, pessoas que tenham
histórico familiar com
diagnóstico de diabetes do
tipo 2, mulheres que
apresentaram diabetes
durante a gravidez ou
geraram filhos com mais de
4 kg, hipertensão arterial,
colesterol alto, etc. Alguns
sinais e sintomas da doença
são: urinar com freqüência,
cansaço, perda de peso,
sede excessiva, visão
embaçada e falta de interesse
e de concentração.Dosagem
de glicemia capilar, aferição
da pressão arterial, medida
da circunferência abdominal
e orientações de prevenção
são alguns dos trabalhos que
serão realizados.Patrícia
Galvão Junqueira,
responsável pela campanha,
espera que cerca de três mil
moradores aproveitem as
ações que serão realizadas,
pois a10% da população
pindense é diabética e muitas
pessoas ainda não sabem
que possuem a doença.

Campanha de prevenção
ao diabetes inicia nesta

semana em Pinda

Pindamonhangaba será
representada mais uma vez
no Mapa Cultural Paulista.
Os artistas da cidade estão
prontos para fazer o melhor
de si. Na categoria teatro e
dança os profissionais das
artes não pararam de ensaiar.
Já nas modalidades artes
plásticas, fotografia e
literatura, apenas resta
aguardar a avaliação dos
jurados.Ubatuba será palco
da fase regional do Mapa
Cultural Paulista, da seguinte
forma: entre os dias 11 e 15
a Fundart receberá a
exposição de Artes Visuais;
dia 12 haverá exibição de
Vídeos e dia 13 acontece a
Seletiva de
Literatura.Guaratinguetá irá
receber os representantes de

dança e Jacareí os de teatro.
A proposta deste evento é
promover o intercâmbio
regional e o mapeamento dos
produtores de cultura e de
suas atividades no Estado. A
ideia nasceu da necessidade
de fomentar a produção
cultural do interior.Na
modalidade artes plásticas
Pindamonhangaba será
representada por Judith
Ribeiro de Carvalho,
fotografia por Marcos Ivan
de Carvalho. A modalidade
literatura é dividida em três
gêneros; a crônica de Rosana
Dalle é a representante do
município, a poesia será de
Bruno Pupio César e o conto
de Alberto Santiago.Na
modalidade teatro A Cia
Anti-horário é a

representante da “Princesa
do Norte” e dança será
representada pelo balé Julia
Pylles.“Que  possamos cada
vez mais ter novos
representantes levando o
nome de Pindamonhangaba,
não só para outros municípios
da região, mas para outras
localidades. A  Secretaria de
Educação e Cultura tem
como um de seus objetivos,
incentivar e
apoiar  os talentos,  oportunizando
a todas as manifestações
artísticas o desenvolvimento
de sua potencialidade.
Aproveitamos para
parabenizar a todos
pela participação no Mapa
Regional”, comenta a diretora
do Departamento de Cultura,
Nilza Mayer.

Artistas de
Pindamonhangaba

representam a cidade no
Mapa Cultural

A administração
municipal está
organizando a
programação do
aniversário da cidade,
que dia 5 de dezembro
completará 366 anos.A
Primeira Dama de
Taubaté, Lu Peixoto,
está coordenando a
comissão responsável
pela organização da
festa e esteve reunida na
manhã desta segunda-
feira (07/11) com
representantes de todas
as secretarias e
d e p a r t a m e n t o s
envolvidos no
evento.Uma vasta
programação esta sendo
desenvolvida para o dia
05 de dezembro, data
em que é comemorado
o aniversário de Taubaté.

Segundo Lú Peixoto, as
atividades acontecerão
durante todo o dia e
estarão voltadas para a
história da cidade,
homenageando os
p r ó p r i o s
taubateanos.”Queremos
mostrar a riqueza da
história de Taubaté,
resgatando suas
tradições e cultura”,
afirmou Lu Peixoto.
“Será um dia de orgulho
para todos os
taubateanos, que terão a
oportunidade de
relembrar momentos
únicos da história de
nossa cidade e
queremos levar o povo
de Taubaté ao seu
próprio encontro”,
completou Lu
Peixoto.A programação

completa para o dia 05
de dezembro ainda não
foi divulgada, mas,
durante a reunião ficou
definido que incluirá,
entre outras atrações,
alvorada festiva, missa
campal, apresentação de
orquestra sinfônica,
diversos shows
musicais, participação
de personagens da
história da cidade,
oficinas recreativas,
orquestra de violas e
circuito gastronômico
com comidas típicas da
c i d a d e .
 O SEDES – Sistema
Educacional, Esportivo
e Social será o palco da
festa, que acontecerá, ao
mesmo tempo, em
vários locais do
complexo.

Prefeitura prepara a
Festa de 366 anos de

Taubaté

O Grupo de Apoio
Amigos da Medula
(Gaam) realiza nos dias 11
e 12 de novembro (sexta
e sábado) pré-cadastro de
doadores de medula óssea
em Taubaté, das 9h às 17h,
no posto de combustível
Gol, localizado na avenida
Santa Luiza de Marillac,
1661 (em frente ao Horto
Municipal).O pré-
cadastro consiste no
preenchimento de uma
ficha, onde os candidatos
a doador serão

convocados numa
segunda ocasião para
coleta de 5 ml de sangue
a ser enviado ao Redome
(Registro Nacional de
Doadores de Medula
Óssea), permanecendo
cadastrados durante 10
anos.”É importante que a
população se
conscientize da
importância em ser um
doador de medula óssea
pois, a cada 100 mil
doadores cadastrados, só
um é compatível”, disse a

coordenadora do Gaam,
Julia Moraes.A ação é
uma continuidade da
Semana Municipal de
Medula Óssea, que foi
realizada pelo Gaam no
final de outubro no
supermercado Fantástico,
no bairro Areão, e teve
grande adesão da
comunidade local. Mais
informações com Julia
Moraes, nos telefones
(12) 3011-0845 / 9754-
4947 ou pelo e-mail
medulasalva@gmail.com.

Gaam realiza pré
cadastro de doadores

de medula óssea

No dia 7 de novembro,
foram empossados os novos
membros da Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) – gestão
2011 a 2012 da Prefeitura de
Tremembé. A nova comissão
deverá trabalhar para
identificar possíveis riscos do
processo de trabalho e
elaborarão planos que
possibilitem a ação
preventiva na solução de
problemas de segurança e
saúde no trabalho.Ainda faz
parte das ações da
C o m i s s ã o ,
verificar os ambientes de
t r a b a l h o ,
 identificando as situações
que possam trazer riscos ao

funcionário. Dentro da
Prefeitura de Tremembé, a
CIPA também ajudará na
Divulgação de informações
relativas à segurança e saúde
do trabalhador.Durante a
posse, foram entregues
certificados à nova equipe de
CIPA. Confira abaixo os
membros titulares e suplentes
que compõem a gestão da
CIPA entre 2011 e
2012.Titulares do
empregador Anderson
Castro Moreira Nadir
Celeste de Oliveira Costa
Marina Couto Pombo Fábio
Henrique de Freitas Maria
Claudinéa Cardoso Vagner
Leandro de Lima Suplentes
do empregador Paulo

Oswaldo Teodoro da Silva
Eliana Maria Sales Toledo
Silvana Iori Righeti Érika
Kuwahara Ynoue Fujimoto
Sandra Regina Barreto de
Moraes Os representantes
eleitos pelos empregados
f o r a m :
 Titulares dos empregados
Baltazar de Souza Neto
Terezinha Silvia Santos
Hartmam Thaís Fortes Lobo
She´s line Karla de L.
Barbosa Suelen Guimarães
Brisa Fernanda Leite
Figueiredo Suplentes dos
empregados Gilson Paulino
Maria Helena Rocha Arlindo
Augusto Tosti Glauco
Roberto Leme Maria da
Glória Correa

Membros da CIPA

2011 -2012

tomam posse

A primeira fase do
treinamento: ‘Gestão e
planejamento de ações
para a administração
pública’, com o Professor
José Luis Bizelli da
Unesp, faz parte do
programa que alinha os
esforços dos

departamentos municipais
para administração cada
vez mais eficiente.Com
temas de administração
pública, governança
m u n i c i p a l ,
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentável e paradigma
gerencial, o treinamento

voltado para Chefes,
Diretores e Assessores
M u n i c i p a i s ,
foi realizado dia 03 de
novembro de 2011, das 14
às 20h, na Escola
Joaquim Ribeiro de
Almeida, Bairro dos
Caetanos.

Em São Luiz do Paraitinga :
Treinamento para funcionários

municipais
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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

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom
coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos de moedas próximas
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou o
nome de Papai Noel. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com
uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão
Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha
e branca, com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklys
nesse mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças
de todo mundo, principalmente durante as festas natalinas, e o bom velhinho de barbas
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Polo Norte e, com
seu trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas.
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o novo visual foi dar uma volta de carro pelo campo e lá encontrou um
pastor de ovelhas e disse:
- Bom dia, senhor pastor! Que lindo rebanho o senhor tem!
- Obrigado! Respondeu o pastor.
- Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma?
- Claro! Eu duvido que a senhora seja capaz de acertar!
- São 627 ovelhas!
- Impressionante! Esse é o número exato de ovelhas do meu rebanho. Pode escolher
uma, ela é sua!
A loira olhou com atenção todas as ovelhas macias e, depois de muito acariciá-las,
selecionou uma e a estava levando para o carro quando o pastor a chamou:
- Moça! Se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora devolve o meu
cachorro?

O filho grita para o pai:
- Pai, pai! Tem alguma coisa fazendo barulho no seu quarto! Acho que tem gente lá!
Corra lá, pai!
- Imagine! Acho que é impressão sua, meu filho! Em todo caso, vamos lá ver!
O menino apontava pro armário e gritava:
- Abre, pai! Abre! Acho que tem alguém aí!
- Pronto! Já abri! Tá vendo? Não tem nada, só o... Moreira? Que é que você está
fazendo dentro do meu... Ah, não! Não acredito! Meu melhor amigo! Eu nunca ia
esperar isso de você, Moreira... O meu melhor amigo, meu chapa, tem coragem de fazer
um negócio desses comigo... Se esconder no meu guarda-roupa, só para assustar o meu
filho! Francamente, Moreira...

O professor pergunta:
- O que devo fazer para repartir 11 batatas para 7 pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batata, senhor professor!

Um aluno de Direito foi fazer exame oral e o professor pergunta:
- O que é uma fraude?
E o aluno responde:
- É o que o senhor está fazendo comigo.
E o professor indignado:
- Ora essa, explique-se...
E o aluno responde:
- Segundo o Código Penal, comete fraude todo àquele que se aproveita da ignorância
do outro para prejudicá-lo!
A professora pergunta:
- Maria, aponte no mapa onde fica a América do Norte.
E a Maria aponta:
- Aqui está.
E a professora diz:
- Correto. Agora turma, quem descobriu a América?
E a turma responde:
- Foi a Maria...

Mensagens
A jabuticabeira
Um jovem se aproximou de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o homem.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos
pensassem assim como você...
Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de
prazer.
- isole palavras e expressões destrutivas, tais como: não posso, sou apenas, por
enquanto, vou tentar, não passo de, etc.
- interrompa pensamentos, boicotando as mensagens negativas.
- realce seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você.
- reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia de maneira diferente.
- crie hábito de se lembrar do melhor que existe em você.
- lembre-se somente de coisas boas.
- faça disso um lema de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um
céu, mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento, a escolha
é sua.

Projeto de Lei segue para
Assembleia Legislativa e
será votado em regime de
urgência O governador
Geraldo Alckmin assinou
na tarde desta sexta, 4, no
Palácio dos Bandeirantes,
mensagem que envia à
Assembleia Legislativa o
Projeto de Lei que cria a
Região Metropolitana do
Vale e Litoral Norte.
Estiveram presentes os
deputados da Frente
Parlamentar, diretoria do
Codivap e os prefeitos da
região.”O Projeto de Lei
vai com pedido de
urgência, para que a gente
tenha votado ainda este
ano. E, com o advento da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba, nós
passamos a ter três
i n s t r u m e n t o s
importantes. Um
instrumento, o Conselho
de Desenvolvimento
Regional, com a presença
dos 39 municípios, do
Governo do Estado e da
sociedade civil. Nós
temos o Fundo de
D e s e n v o l v i m e n t o
Metropolitano, para
financiar projetos e
investimentos e temos a
Agem, a Agência
Metropolitana, que é o
órgão executivo”, disse o
governador.A RM Vale é
um instrumento do
Estado que permitirá o
planejamento e a gestão
de questões comuns que
afetam as cidades da
região. Com a criação da
RM os 39 prefeitos e o
Governo do Estado
trabalharão em conjunto
políticas públicas com o
objetivo de agilizar a
resolução de problemas
comuns nas cidades da
região.Com a instituição
da RM Vale e Litoral
Norte, que foi dividida em
cinco sub-regiões, serão
criados instrumentos de
planejamento, execução e
fomento das ações
metropolitanas. Será
criado o Conselho de
Desenvolvimento e a
partir dele os Conselhos
Consultivos, o Fundo e a
Agência de
Desenvolvimento.Conselho
de DesenvolvimentoO
Conselho de
Desenvolvimento da
Região Metropolitana de
São Paulo será composto,

de forma paritária, pelos
prefeitos dos 39
municípios da região e
representantes do
Governo do Estado. O
Conselho será a principal
entidade de deliberação
sobre planos, projetos,
programas, serviços e
obras a serem executados
na RMSP com recursos
do Fundo de
Desenvolvimento. Entre
as áreas de atuação do
colegiado estão o
planejamento e uso do
solo, transporte e sistema
viário regional, habitação,
saneamento ambiental,
meio ambiente,
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico e atendimento
social.Câmaras Temáticas
e Câmaras Temáticas
EspeciaisO Conselho de
Desenvolvimento poderá
constituir Câmaras
Temáticas para tratar de
cada tema de interesse
comum da região e
Câmaras Temáticas
Especiais, voltadas a um
programa, projeto ou
atividade específica.Sub-
regiões A RM Vale e
Litoral Norte será
dividida em cinco sub-
regiões: Cruzeiro
(Arapeí, Areias, Bananal,
CRuzeiro, Lavrinhas,
Queluz, São José do
Barreiro, Silveira);
Guaratinguetá (Aparecida,
Cachoeira Paulista,
Canas, Cunha,
Guaratinguetá, Piquete,
Potim, Roseira); São José
dos Campos (Caçapava,
Igaratá, Jacareí, Jambeiro,
Monteiro Lobato,
Paraibuna, Santa Branca,
São José dos Campos);
Taubaté (Campos do
Jordão, Loginha,
Natividade da Serra,
Pindamonhangaba, Santo
Antonio do Pinhal, São
Bento do Sapucaí, São
Luiz do Paraitinga,
Taubaté, Tremembé,
Redenção da Serra);
Litoral Norte
(Caraguatatuba, Ilhabela,
São Sebastião,
U b a t u b a ) C o n s e l h o
C o n s u l t i v o S e r ã o
instituídos em cada sub-
região, compostos por
membros da sociedade
civil organizada, do Poder
Legislativo dos
municípios que integram
a região, pelos deputados

estaduais e pela
Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
M e t r o p o l i t a n o ,
representando o Governo
do Estado. Entre as
atribuições do Conselho
Consultivo estão elaborar
propostas a serem
submetidas ao Conselho
de Desenvolvimento,
propor a criação de
Câmaras Temáticas. Além
disso, o Conselho poderá
encaminhar matérias para
o Conselho de
Desenvolvimento por
meio de iniciativa
popular, bastando para
isso a adesão de 0,5% do
eleitorado da respectiva
sub-região.Fundo de
Desenvolvimento O
Fundo será criado após
definição de suas
diretrizes pelo Conselho
de Desenvolvimento por
meio de um novo projeto
de lei a ser enviado pelo
governo à Assembleia.
Ele será o responsável por
dar suporte financeiro ao
planejamento e as ações
na região metropolitana
com financiamentos e
investimentos em planos,
projetos, programas,
serviços e obras. Os
recursos do Fundo serão
provenientes do
orçamento do Estado, dos
m u n i c í p i o s ,
transferências da União,
doações de pessoas
físicas ou de empresas e
empréstimos de
organismos internos e
externos, como o Banco
Interamericano de
Desenvolvimento (BID),
por exemplo.Está previsto
ainda que no caso das
contribuições dos
municípios, o critério a
ser seguido poderá ser,
entre outros, o da
arrecadação da receita per
capita de cada
município.Agência de
D e s e n v o l v i m e n t o
M e t r o p o l i t a n o
A Agência será uma
autarquia, a ser criada por
meio de uma lei
específica, vinculada à
Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
M e t r o p o l i t a n o ,
responsável pela
elaboração de projetos de
interesse comum e
estratégicos para a
região.

SP propõe criação da Região

Metropolitana do Vale e Litoral Norte

A Prefeitura de Taubaté está
ouvindo os permissionários
do TCTAU – Transporte
Complementar do município
– para colher subsídios
visando a melhoria do
sistema. Na última sexta-
feira, 4 de novembro, o
secretário de Governo, Adair
Loredo (foto), percorreu
algumas linhas do TCTAU
para conhecer de perto
como funciona o
sistema.Acompanhado da
chefe de gabinete da
Prefeitura, Sonia Ragazzini, e
de Silvana Fontes, presidente
da Associação dos

Permissionários, Loredo
circulou pela cidade nas linhas
Gurilândia e Santa Tereza,
verificando a condição de
funcionamento do chamado
t r a n s p o r t e
alternativo.Durante o trajeto,
o secretário destacou que a
administração do prefeito
Roberto Peixoto está
trabalhando para consolidar
a integração do sistema de
transporte público de
Taubaté.”Queremos garantir
que o usuário do transporte
público em Taubaté tenha
avanços significativos na
qualidade do serviço e a

integração entre a empresa
ABC (concessionária do
transporte público) e o
TCTAU será um dos
benefícios”, frisou
Loredo.Além dessa questão,
o secretário também
 ouviu da
 presidente do TCTAU
diversas sugestões para a
melhoria do sistema.
“Estamos abertos aos
permissionários, pois
queremos, acima de tudo,
melhorar de maneira efetiva
o sistema de transporte de
nossa cidade”, completou
Loredo.

Prefeitura de Taubaté ouve
permissionários sobre

melhorias para o TCTAU


