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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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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 fériasNos dias 11 e 12, o Sesc
Taubaté promove, dentro
da programação do Sesc
Verão 2011, uma vivência
em Air Track, às 19h.
Utilizando equipamento
dinamarquês, será
montada uma pista
inflável para acrobacias e
saltos, proporcionando,
de forma recreativa e
dinâmica, a realização dos
movimentos da
modalidade. Sesc Verão
2011 Até 27 de fevereiro
todas as unidades do Sesc
do Estado de São Paulo
dão início ao Sesc Verão
2011, oferecendo ao
público uma programação
voltada ao
reconhecimento do
Esporte como atividade
de convívio social, de
prazer, de
autoconhecimento, de
transformação individual
e de qualidade de vida. A
temática do Sesc Verão
2011 é baseada em
estudos sobre pedagogia
do movimento
 humano; assim, a
programação é dedicada
ao “Esporte
Participação”, com
atividades inclusivas, de

desenvolvimento das
habilidades e das
potências individuais,
com o intuito de fazer
com que cada pessoa viva
a experiência de
“esportear”. O Sesc Verão
2011 acontece entre os
meses de janeiro e
fevereiro em todas as
unidades da capital e do
interior e deve reunir
mais de dois milhões de
pessoas em suas
atividades. Tamanha
afluência de público
deve-se, de um lado, ao
trabalho permanente que a
entidade desenvolve nas
33 unidades do estado,
levando a mensagem de
que uma vida ativa, que
contemple atividades
f í s i c o - e s p o r t i v a s ,
desenvolve a saúde e o
bem-estar e, de outro
lado, à competência do
Sesc São Paulo em
oferecer programas que,
ao integrar conceitos
técnicos, científicos e de
socialização, apresentam
o caráter da ludicidade e
do acesso à participação.
No Sesc Taubaté o tema
escolhido para sua ação no
Sesc Verão foi o Esporte

em todos os sentidos. Um
olhar para o Esporte com
mais intensidade,
refletindo sobre como é
possível ampliar o
desenvolvimento integral
das pessoas por meio da
prática esportiva. Em sua
concepção mais simples,
pensamos no esporte do
campeão, do recorde, do
excepcional, do sobre-
humano. O que se
pretende no Sesc Verão
2011 é aprender e ensinar
com o esporte – e nele
estão a habilidade de
conhecer, o
desenvolvimento de cada
um de nós, o jogo como
espaço pessoal e social.
No esporte, seu corpo
fala, sente, ouve, vê, se
descobre e encontra os
caminhos do sentido.
Serviços Vivência de Air
Track Dias 11 e 12, às
19h. Inscrições na Central
de Atendimento.
Vagas limitadas. Grátis. O
Sesc Taubaté está
localizado na
Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa
Terezinha. Informações
36344000.

Vivência de Air Track no
Sesc Verão em Taubaté

Seis ciclistas da equipe de
São José dos Campos
participam da Volta
Internacional de Táchira,
na Venezuela, de 12 a 24
de janeiro. Eles foram
convidados pela
Confederação Brasileira
de Ciclismo para serem
os únicos representantes
brasileiros na prova. O
embarque será no
domingo (9), em São
Paulo, logo após a
participação da equipe na
Copa América de
Ciclismo. A cidade será
representada pelos
ciclistas Fabrício e
Maurício Morandi,
Soelito Gohr,
 Robson Dias (Grandão),
Daniel Rogelin e
Armando Camargo que
competem com as
orientações do
coordenador técnico
Valcemar Justino. Viajam
com a equipe ainda o
mecânico Celso Breves e
o massagista Antônio
Hunger. A 46ª Volta

Internacional de Táchira já
tem sete países com
presença confirmada:
Cuba, República
Dominicana, Brasil, Itália,
Guatemala, Costa Rica e
Colômbia. O percurso
será feito em um total de
1.661 quilômetros de
muitas subidas, divididos
em 12 etapas.
Panamericano Outra
novidade joseense é a
convocação pela
Confederação Brasileira
de Ciclismo (CBC) de
quatro atletas da cidade
para apresentação do
grupo de pista em busca da
classificação do
 Brasil aos Jogos
Panamericanos de
Guadalaraja, no México,
que será disputado em
outubro de 2011. Janildes
Fernandes, Sumaia
Ribeiro, Armando
Camargo e Robson Dias
devem se apresentar no
dia 25 de janeiro em
Maringá (PR). Copa
América de Ciclismo São

José tem grandes chances
de pódio na 11ª edição da
Copa América de
Ciclismo, no Autódromo
de Interlagos, em São
Paulo, neste domingo, a
partir das 9h30, com
transmissão ao vivo pela
TV Globo. São José será
representada por oito
homens (Fabrício e
Maurício Morandi,
Francisco Chamorro,
Daniel Rogelin, Armando
Camargo, Soelito Gohr,
Robson Dias (Grandão) e
Jean Coloca) e três
mulheres (Janildes
Fernandes, Sumaia
Ribeiro e Márcia
Fernandes). Contratações
Esta semana foi anunciada
a contratação de
importantes atletas para a
equipe joseense. O grupo
inicia a temporada
contando agora também
com Sumaia Ribeiro,
Márcia Fernandes, Jean
Coloca, Daniel Soeiro
“Boy” e Wanderlei
Gonçalves.

Equipe joseense de
ciclismo é o Brasil na
Volta Internacional de
Táchira na Venezuela
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Tentando evitar que uma
epidemia de dengue atinja
a Saúde Pública de
Taubaté em 2011, a
prefeitura está
intensificando cada vez
mais as ações de combate
ao mosquito transmissor
da dengue e pede apoio de
toda população. Taubaté
viveu em 2010 uma
epidemia de Dengue sem
precedentes. A imensa
maioria das pessoas foi
acometida pelo vírus
DEN1. Se houver a
introdução de um outro
tipo do vírus DEN poderá
ocorrer com grande
probabilidade uma
epidemia ainda maior em
nossa cidade, com casos
complicados, dengue
hemorrágica e mortes. O
vírus DEN2 encontra-se
no litoral e o vírus DEN3
no Vale Histórico. A

ameaça é palpável. O
‘contra-ataque’ da
prefeitura está centrado
na ampliação das ações
de enfrentamento direto
ao vetor da doença, na
prevenção e na
mobilização. Foi
elaborado um “Plano
Municipal de
Intensificação do
Combate à Dengue”
unindo ao Departamento
de Saúde todos os setores
da prefeitura, com o apoio
e engajamento do
Prefeito Roberto Peixoto
e da primeira dama de
Taubaté Profa. Luciana
Peixoto. A prefeitura está
fazendo o dever de casa,
orientada pela SUCEN e
pelo GVE XXXIII. A atual
fase de chuvas é
altamente preocupante
facilitando a proliferação
do mosquito. Por isso, a

prefeitura pede o esforço
da população para que
tome os cuidados para
evitar a formação de
focos do mosquito na
suas casas e vizinhanças.
O poder público tem
investido muito neste
combate e está realizando
todas as ações possíveis
para conter o avanço desta
epidemia. Para que todo
este esforço público não
seja desperdiçado, é
fundamental que a
população (pelo menos na
sua maioria) esteja na
mesma sintonia de
dedicação à prevenção da
doença. É necessário
neste momento o
compromisso de todos os
cidadãos para chegar ao
objetivo de proteger
Taubaté o máximo
possível da ameaça da
Dengue.

Prefeitura de Taubaté
intensifica ações no
combate a dengue e

pede apoio da população
Em 2010 o taubateano
resolveu acertar suas
contas e ter crédito para
as compras. Pelo menos
é o que aponta o
levantamento dos dados
do Serviço Central de
Proteção ao Crédito
(SCPC), realizado
mensalmente pela
Associação Comercial e
Industrial de Taubaté
(ACIT). O número de
inclusões no cadastro de
devedores, no acumulado
de 2010, apresentou
queda de 1,96%, enquanto
as exclusões
apresentaram alta de
4,14%. Durante todo o
ano de 2010, o SCPC de
Taubaté realizou 60.450
inclusões de devedores,
com baixa de 1,96% sobre
as 61.656 inclusões
feitas em 2009. No
entanto, o aquecimento
das compras neste ano fez
o índice de inadimplentes
de dezembro aumentar
15,76% em relação a

dezembro de 2009 (4.729
inclusões em 2010,
contra 4.085 em 2009).
Comparado às inclusões
realizadas em novembro
de 2010 (5.575 entradas),
o último mês do ano
mostrou uma baixa de
15,17%. Além da redução
dos novos devedores, este
ano também trouxe o
aumento do consumidor
“nome limpo”, com
39.767 exclusões do
cadastro do SCPC, um
número 4,14% maior que
as 38.186 exclusões
realizadas durante o ano
de 2009. Só no mês de
dezembro aconteceram
4.299 saídas da lista de
devedores, deixando uma
alta de 7,07% no índice,
se comparado às 4.015
exclusões feitas em
dezembro de 2009. As
compras de Natal também
estimularam a limpeza do
nome junto ao SCPC,
trazendo uma alta para
dezembro de 21,58% em

relação às 3.536
exclusões feitas em
novembro de 2010.
Compras a prazo O
número de consultas de
crédito feitas no SCPC
de Taubaté, índice
utilizado para projeção do
volume de compras a
prazo, também aumentou
tanto no acumulado de
2010 quanto no mês de
dezembro. Os presentões
do Papai Noel
ocasionaram um aumento
de 49,90% nas consultas
de dezembro (39.421)
comparadas às 26.299
realizadas em novembro
de 2010. Em relação à
dezembro de 2009, com
36.151 consultas, houve
aumento de 9,05%. No
acumulado de 2010, as
consultas fecharam com
aumento de 10,49%
sobre a verificação de
crédito feita durante 2009
(328.560 consultas em
2010, contra 297.355
feitas em 2009).

Taubaté fecha ano de
2010 com queda na

inadimplência

O número de jovens que
estão procurando
informações sobre
intercâmbio está crescendo a
cada ano e os estudantes que
estão aderindo ao programa
intercultural também vem
aumentando gradativamente,
principalmente depois que as
empresas começaram a dar
mais valor aos profissionais
com este tipo de experiência.
Além de treinar o novo
idioma, fazer um intercâmbio
hoje é uma alternativa
conveniente de crescer
profissionalmente. “Sabemos
que muitas empresas levam
em consideração uma
experiência no exterior
durante o processo de
seleção para uma vaga”,
explica Eliane Estéfano,

Diretora Executiva da Escola
CCAA de Taubaté. Outro
fator que elevou a procura
pela experiência internacional
foi a estabilização do dólar.
Com a moeda americana em
baixa, o preço de cursos no
exterior ficou mais acessível
aos brasileiros e com isso
muitos jovens, além de
estudar, estão aproveitando
para conhecer outros países.
“Poucos anos atrás, este era
quase um sonho devido aos
altos preços de passagens
aéreas, acomodações e dos
cursos das escolas no
exterior. Outras vezes, era a
falta de conhecimento sobre
esses programas
internacionais ou o receio em
aceitar um desafio tão
grande. Mas, atualmente,

essas preocupações foram
superadas e a chance de ter
uma experiência internacional
é cada vez maior para um
crescente número de
estudantes brasileiros”,
comenta Eliane.
Recentemente, o CCAA de
Taubaté fechou uma parceria
com a maior empresa de
Intercâmbio do Brasil - a CI
Intercâmbio. A medida
possibilitou que alunos de
famílias com menor poder
aquisitivo também tenham
acesso ao programa. A
escola fica localizada à Rua
Francisco de Barros, 04
Centro (Travessa da Rua 4
de Março). Outras
informações poderão ser
obtidas pelo telefone (12)
3622-7184.

Intercâmbio ganha importância
na carreira profissional

Nos dias 11 e 13, o Sesc
Taubaté oferece uma aula-
show de bolero, dentro da
programação do Sesc
Verão, com o grupo Axel
Eventos, das 19h30 às
21h30.Os dançarinos
caracterizados ensinarão
as técnicas desse ritmo
que mescla raízes
espanholas com
influências de países
hispano-americanos. Até
27 de fevereiro todas as
unidades do Sesc do
Estado de São Paulo dão
início ao Sesc Verão
2011, oferecendo ao
público uma programação
voltada ao
reconhecimento do
Esporte como atividade
de convívio social, de
prazer, de
autoconhecimento, de
transformação individual
e de qualidade de vida. A
temática do Sesc Verão
2011 é baseada em
estudos sobre pedagogia
do movimento humano;
assim, a programação é
dedicada ao “Esporte

Participação”, com
atividades inclusivas, de
desenvolvimento das
habilidades e das
potências individuais,
com o intuito de fazer
com que cada pessoa viva
a experiência de
“esportear”.  O Sesc
Verão 2011 acontece
entre os meses de janeiro
e fevereiro em todas as
unidades da capital e do
interior e deve reunir
mais de dois milhões de
pessoas em suas
atividades. Tamanha
afluência de público
deve-se, de um lado, ao
trabalho permanente que a
entidade desenvolve nas
33 unidades do estado,
levando a mensagem de
que uma vida ativa, que
contemple atividades
f í s i c o - e s p o r t i v a s ,
desenvolve a saúde e o
bem-estar e, de outro
lado, à competência do
Sesc São Paulo em
oferecer programas que,
ao integrar conceitos
técnicos, científicos e de

socialização, apresentam
o caráter da ludicidade e
do acesso à participação.
No Sesc Taubaté o tema
escolhido para sua ação no
Sesc Verão foi o Esporte
em todos os sentidos. Um
olhar para o Esporte com
mais intensidade,
refletindo sobre como é
possível ampliar o
desenvolvimento integral
das pessoas por meio da
prática esportiva. Em sua
concepção mais simples,
pensamos no esporte do
campeão, do recorde, do
excepcional, do sobre-
humano. O que se
pretende no Sesc Verão
2011 é aprender e ensinar
com o esporte – e nele
estão a habilidade de
conhecer, o
desenvolvimento de cada
um de nós, o jogo como
espaço pessoal e social.
Serviços O Sesc Taubaté
está localizado na Avenida
Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264, Esplanada
Santa Terezinha.
Informações 36344000.

Aulas de Bolero no Sesc
Taubaté

Formado por
descendentes de italianos
e colonos da cidade de
São Domingos do Sul
(RS), o Coral Municipal
Em Canto estará se
apresentando no Mercato
Della Colônia Agricola di
Quiririm no próximo dia
22. O evento marcará o
encontro de dois
municípios com forte
influência da imigração
italiana. O Coral foi
fundado em 1989 e já
participou de diversos
Festivais, inclusive fora
do Brasil. Seu repertório
é composto
principalmente por

música folclórica
italiana, incluindo o
folclore gaúcho, musica
popular brasileira, sacra e
erudita, de diferentes
compositores, estilos e
épocas. Estarão
acompanhando o coral a
primeira dama da cidade
de São Domingos do Sul,
Srª Maria da Glória, a
Secretaria de Saúde, Srª
Rosane Lorenzetti e o
Secretário da Educação e
Cultura, Srº Elirio
Solimã. O prefeito de
Taubaté, engº Roberto
Peixoto e a primeira
dama, profª Lú Peixoto
confirmaram presença no

evento que, de acordo
com o prefeito, será um
encontro único entre duas
cidades marcadas pela
imigração italiana,
d i s t a n t e s
g e o g r a f i c a m e n t e ,
 mas unidas pela
mesma cultura e
tradição. A apresentação
do Coral Municipal Em
Canto acontecerá no dia
22 de janeiro
 (sábado), à partir das 21
horas, no Mercato Della
Colônia Agrícola di
Quiririm, localizado Rod.
Floriano Rodrigues
Pinheiro, km 4,5 no Trevo
de Quiririm.

Mercato de Quiririm
recebe Coral Municipal

Em Canto de São
Domingos do Sul

Muitas famílias aproveitam as
férias de janeiro para viajar.
No entanto, para “pegar” a
estrada com tranquilidade é
importante realizar uma
revisão preventiva no veículo,
a melhor maneira para evitar
problemas mecânicos
indesejáveis no caminho.
Itens do motor e de
segurança precisam de
atenção especial. Além de
checar níveis de óleo e água,
calibragem dos pneus e
encher o tanque de
combustível é fundamental
fazer uma análise da situação
dos freios, amortecedores,
condições dos pneus e das
“esquecidas” palhetas do
pára-brisa, uma vez que
janeiro é um mês de muita
chuva. “Os motoristas estão
cada vez mais conscientes e
cautelosos. Mas ainda há
aqueles que arrumam a mala
e saem para viajar sem
sequer olhar como está o
nível do óleo do motor ou se
há água no radiador, por
exemplo, quanto menos às
condições dos pneus ou
como esta o alinhamento do
carro”, explica Pedro
Ribeiro, proprietário da
Ribeiro Pneus. Além do risco
de ficar na estrada e deixar a
viajem mais longa, a falta de
manutenção contribui para o
aumento de acidentes. A
maioria das oficinas
especializadas realiza check-
up gratuito nos carros e

cobram apenas a substituição
das peças danificadas, caso
haja necessidade. “Aqui em
nossa loja o motorista pode
fazer uma avaliação gratuita
no veículo e não
necessariamente precisa fazer
o serviço conosco. O nosso
compromisso é de alertá-lo
com relação aos riscos que
um determinado item com
problema pode ocasionar”,
comenta Ribeiro. A
Autocenter fica localizada no
Parque Dr. Barbosa de
Oliveira (na frente da
rodoviária velha), no centro
de Taubaté. Veja o que
verificar no seu carro antes
de viajar - Pneus: Fique
atento se os sulcos não estão
muito rasos, pois neste caso
o risco de aquaplanagem,
caso esteja chovendo, é
grande. O desgaste irregular
em um dos lados do pneu
indica a necessidade de um
alinhamento de direção ou de
uma cambagem. Também é
importante não se esquecer
da calibragem, pois um pneu
mais vazio do que o outro
pode comprometer a
estabilidade do veículo, e não
se esquecer das condições
do estepe. - Freios: No
sistema de freios, é
importante verificar as
condições das pastilhas,
discos, cilindros e o fluído,
que normalmente deve ser
substituído uma vez por ano.
- Suspensão: amortecedores

danificados deixam o carro
com a estabilidade
c o m p r o m e t i d a ,
principalmente nas curvas e
frenagem. A recomendação é
a substituição da peça a cada
40 mil quilômetros rodados.
- Palhetas do pára-brisa: se
elas estiverem em más
condições podem prejudicar
a visibilidade se chover no
caminho; - Filtros de ar e óleo
de combustível: é importante
ficar atento com o prazo de
trocas desses componentes,
pois são responsáveis pela
retenção de impurezas que
entram no motor e possui
vida útil baseada na
quilometragem do veículo. -
Luzes de sinalização: faróis,
lanternas, luzes de seta, ré e
freios; faça um teste antes de
viajar e troque as lâmpadas
que não funcionam. - Cabos
de velas e velas: são
responsáveis pela boa
queima do combustível e
interferem no rendimento do
veículo e conseqüentemente
no consumo de
combustível. -
Ferramentas: não se esqueça
de verificar se está levando
para a viajem as
ferramentas necessárias do
veículo como chave
de roda, macaco e
triângulo de segurança, itens
básicos que devem estar
sempre acondicionados no
porta-malas e em bom
estado.

Revisão de férias
garante viajem tranquila

aos motoristas

As Oficinas de Edição de
Imagem, Roteiro para TV/
Cinema e de Cinegrafista
realizadas pela TV Cidade
fizeram parte de um projeto
intitulado Fábrica de
Documentáros. As oficinas
foram realizadas nas
dependências da emissora e
na sede do Sindicato do
Comércio Varejista de
Taubaté (Sincovat). O
projeto foi conveniado pela
Secretaria Estadual de
Cultura de São Paulo e

Ministério da Cultura com a
realização da TV Cidade, o
período das oficinas foram
nos meses de outubro,
novembro e encerrando em
dezembro de 2010. Os
cursos ministrados foram:
Edição de Imagem jornalistas
Claudia e André Ferreira,
Roteiro para TV e Cinema
professor João Ângelo e de
Cinegrafista com a jornalista
Claudia. A procura para essas
oficinas superou a expectativa
e muitos nomes foram

deixados na lista para uma
próxima edição. De acordo
com o Diretor da Emissora
Jeferson esses cursos e outros
retornaram a partir de
Janeiro. Os interessados
devem entrar em contato a
partir deste mês, com a TV
Cidade para se inscrever, a
emissora fica localizada na
Rua Irmã Henriqueta, nº 136,
Vila São Carlos, ao lado do
Hipermercado Shibata.
Informações pelo telefone
(12) 3624-8656.

TV Cidade encerra Oficinas para TV
e o retorno é para meados de Janeiro


