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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.

Alunos da escola estadual
Regina Célia, no
Araretama, participaram
na segunda-feira (11), de
uma passeata contra a
dengue pelas ruas do
bairro. O evento foi
organizado pelo PSF 1, do
Araretama, que foi o
ponto de saída e retorno
da caminhada. Além dos
estudantes, também
participaram do evento
professores, membros da
associação de moradores,
comunidade, agentes do
PSF, agentes de trânsito e
agentes municipais de

segurança.O objetivo da
caminhada foi alertar a
própria população sobre
seu papel na luta contra a
dengue: o de limpar seus
quintais, não deixar água
parada e alertar amigos,
vizinhos e familiares para
que façam o mesmo.A
Prefeitura enviou um
caminhão com duas
máquinas, que passaram
pelas ruas do bairro
fazendo a limpeza de
entulho, nos moldes do
projeto “Cata-treco”.Na
terça-feira (12), a partir
das 8 horas, a passeata saiu

da escola municipal Elias
Bargis com saída e
retorno à unidade
escolar.Nos dois dias de
mobilização, a Prefeitura
está com máquinas para a
limpeza de entulho no
bairro.Na semana
passada, a mesma
movimentação foi
realizada pelos PSFs de
Moreira César, com os
estudantes, professores e
comunidade do
distrito.Na sexta-feira
(15), a mobilização será
realizada com os alunos
do Castolira

Estudantes fazem
passeata contra a

Dengue no Araretama

A Paróquia Nossa
Senhora D’Ajuda e Bom
Sucesso, de Ilhabela,
divulgou nesta terça-feira
(12/4), a programação
para a Semana Santa no
arquipélago. As atividades
começam no domingo
(17/4) e seguem até o
domingo de Páscoa (24/
4) em nove comunidades,
dispostas de norte a sul do
município. A Prefeitura
também preparou uma
programação cultural para
entreter moradores e
turistas com diversas
atividades na praia do
Perequê, com patrocínio
da Elektro. O destaque
fica com o show do Titãs,
marcado para sábado (23/
4) às 23h. A Semana Santa
é uma das principais datas
do cristianismo, onde os
fiéis lembram os passos
de Jesus Cristo em sua
paixão, morte e
ressurreição. As
principais passagens
bíblicas são revividas
pelos cristãos anualmente
nessa época, como por
exemplo, a Missa de
Procissão de Ramos,
numa referência à entrada
de Jesus Cristo em
Jerusalém montado num
jumento, sendo
reverenciado pela
multidão com ramos e
saudações como ‘O Rei
dos Judeus’. Outra
passagem celebrada pela
Igreja Católica muito
importante para os fiéis é
a cerimônia da Quinta-
feira Santa, onde a Missa
especial lembra a
passagem da Santa Ceia,
quando Cristo instituiu a
Eucaristia e em sinal de
humildade lavou os pés de
seus apóstolos. O ápice
das cerimônias ocorre na
Sexta-feira da Paixão,
momento em que a Igreja
celebra todas as
passagens da via-sacra,

lembrando da morte de
Jesus Cristo na cruz. No
domingo, dia de muita
alegria, os cristãos
comemoram a
ressurreição de Cristo
dos mortos, a Páscoa, que
quer disser passagem,
renascimento para uma
vida nova.Confira as
programações Religiosa
e
Cultural:PROGRAMAÇÃO
RELIGIOSA Domingo de
Ramos (17/4)Missas:
Comunidade Nossa
Senhora Aparecida (Barra
Velha) às 8h, Comunidade
Nossa Senhora Das Dores
(Itaquanduba) às 9h30 e
Comunidade São
Benedito (Praia Grande)
às 17h30Celebração:
Comunidade São José
(Reino) às 18hTerça-feira
Santa (19/4)Missa:
Comunidade Imaculada
Conceição (Armação) às
19h30 Celebração: Igreja
Matriz (Vila) às 19h30
Confissão: Comunidade
São João Batista
(Perequê) às 19h30
Quarta-feira Santa (20/
4)Missa dos Santos Óleos
na Catedral Divino
Espírito Santo em
Caraguatatuba 19h30
Quinta-feira Santa (21/4)
– Ceia do Senhor 17h30
Missa Ceia do Senhor:
Igreja Matriz (Vila) às
19h30 e Comunidade
Nossa Senhora Aparecida
(Barra Velha) às
19h30Celebrações Ceia
do Senhor: Comunidade
São João Batista
(Perequê) às 19h30,
Comunidade São
Benedito (Praia Grande)
às 19h30 e Comunidade
São José (Reino) às
19h30 Sexta-feira Santa
(22/4) – Paixão do Senhor
Vigília Eucarística: Todas
as Comunidades das 9h às
12h Igreja Matriz (Vila):
Paixão  Morte do Senhor,

Procissão do Senhor
Morto e logo após,
funções litúrgicas às 18h
Celebrações Paixão e
Morte do Senhor:
Comunidade Nossa
Senhora Aparecida (Barra
Velha) às 18h,
Comunidade São João
Batista (Perequê) às 18h,
Comunidade São
Benedito (Praia Grande)
às 18h e Comunidade São
José (Reino) às 18h
Sábado Santo (23/4) –
Vigília Pascal Vigília
Pascal: Igreja Matriz
(Vila) às 19h30 e
Comunidade São João
Batista (Perequê) às
19h30 Domingo de
Páscoa (24/4)Missas/
C e l e b r a ç õ e s
Ressurreição do Senhor
Jesus Cristo: Comunidade
Nossa Senhora Aparecida
(Barra Velha) às 8h,
Comunidade Nossa
Senhora das Dores
(Itaquanduba) às 9h30,
Comunidade Santo
Antônio (Portinho) às
17h30, Comunidade São
Benedito (Praia Grande)
às 17h30, Comunidade
São José (Reino) às
17h30 e Igreja Matriz
(Vila) às
19h30PROGRAMAÇÃO
CULTURAL 22/4 – sexta-
feira – 1º Encontro de
Bandas de Ilhabela das
11h às 15h, Orquestra
Paulistana de Viola
Caipira com participação
de Emerson e Christian
das 20h às 22h e
 Emerson e Christian ao
vivo das 22h às 0h30 23/
4 – sábado –
DJ AXL Rodrigues
(Eletrônico) das 20h às
22h, Titãs das 22h às
23h30 e DJ AXL
Rodrigues (Eletrônico)
das 23h30 às 0h30 24/4
– domingo – Estar Bem
Elektro – Atividades
Esportivas das 9h às 12h

Semana Santa terá
programação

Religiosa e Cultural
 em Ilhabela

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Ilhabela já
está preparando as
equipes das Unidades
Básicas de Saúde para
mais uma campanha de
vacinação contra a gripe.
Este ano, todas as
unidades do arquipélago
vão oferecer o
medicamento entre 25 de
abril e 13 de maio. O dia
“D” de imunização será
no dia 30 de abril,
sábado, quando todos os
municípios do país
estarão engajados em
vacinar o maior número
de pessoas. A novidade
desta campanha é que o
Ministério da Saúde vai
disponibilizar uma vacina
que protegerá contra três
tipos de vírus, entre eles,
o Influenza A,
transmissor da Gripe
H1N1. O medicamento
será oferecido a idosos
com mais de 60 anos,
crianças maiores de seis
meses e menores de 2
anos (um ano, 11 meses
e 29 dias), pessoas que

possuem doenças
crônicas (diabetes,
cardiopatas, problemas
respiratórios) e gestantes.
É importante ressaltar que
a definição dos grupos que
recebem a vacina é feita
pelo Ministério da Saúde.
A Vigilância
Epidemiológica da
Secretaria de Saúde de
Ilhabela ressalta que as
vacinas têm proteção
excelente e são toleráveis,
ou seja, não causam
efeitos adversos por
serem feitas a partir de
vírus mortos e
inalterados. A proteção
contra a doença ocorre a
partir de 15 dias após
tomar o medicamento.
“Assim, quando uma
pessoa toma a vacina e
contrai a gripe nesse
período, é normal, uma
infeliz coincidência, pois
o remédio ainda não
começou a fazer efeito”,
explica Simone Fortes,
enfermeira da Vigilância
Epidemiológica.Gripe x
ResfriadoA gripe é uma

infecção respiratória
causada pelo vírus
Influenza e ocorre com
maior frequência durante
o outono, inverno e início
da primavera. Começa
com febre, calafrios, dor
de cabeça e no corpo,
tosse, congestão nasal,
irritação na garganta e
fraqueza. É uma doença
altamente contagiosa, de
fácil transmissão e
diminui a resistência do
organismo, facilitando a
instalação de bactérias
causadoras de
pneumonias, otites,
sinusites, amigdalites e
outras doenças.á o
resfriado pode ser
causado por diversos
tipos de vírus
(rinovírus, adenovírus,
parainfluenza, entre
outros) e geralmente
apresenta sintomas mais
amenos do que
um quadro gripal.
Geralmente, provoca
coriza intensa, dor de
garganta leve e às vezes,
febre baixa.

Ilhabela prepara
Unidades de Saúde para
Campanha contra Grip

Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.
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A pavimentação das Ruas
Carlos Tadeu de Lima e
Luiz de Gonzaga Santos,
no Bairro do Jardim
Primavera, está entre as
mais importantes obras da
A d m i n i s t r a ç ã o
Municipal. A
colocação do asfalto
atendeu uma antiga
reinvidicação da
população local, que
sofria com as condições
da rua.A primeira etapa da
pavimentação iniciou em
setembro de 2010 e foi
finalizada no início de
março.Segundo a

Diretoria Municipal de
Obras, as melhorias feitas
na região beneficiaram
dezenas de moradores,
como conta a moradora
Nair Barros dos Santos.
“O asfalto melhorou
bastante o acesso ao
bairro, não tem nem
comparação de como
estava antes, ficou ótimo
mesmo”, declara.Para o
filho de dona Nair, Paulo
Sérgio Barros dos Santos,
a pavimentação resolveu
transtornos vividos pela
população. “Era muito
complicado circular no

bairro em dias de chuva;
minha esposa chegou a
cair na rua por causa do
excesso de pedras no
local. Um dia eu também
caí numa valeta, após meu
carro deslizar na estrada,
meu veículo
atolou várias vezes e tive
que deixá-lo na rua. A
colocação do asfalto
acabou  com esses
problemas”, declara.Além
da pavimentação, o Jardim
Primavera foi beneficiado
ainda com a colocação de
manilhas para a nova rede
de águas pluviais. 

Concluída a primeira etapa de
pavimentação do Jardim Primavera

A sede da Diretoria de
A g r i c u l t u r a ,
Abastecimento e meio
ambiente foi totalmente
reestruturada. O local
recebeu nova pintura,

móveis e equipamentos de
informática de última
geração.  “Uma nova
infraestrutura que
proporciona um espaço
agradável de trabalho,

aumentando o estímulo
do funcionário e
melhorando a prestação
de serviço à população”
afirma o Diretor Marcos
Antonio de Carvalho
Lima.Para Celina de
Andrade, assistente
administrativa, receber
móveis e equipamentos
novos é uma satisfação.
“A reestruturação oferece
dignidade e conforto para
quem trabalha, além de
proporcionar um
atendimento com mais
agilidade e qualidade”
afirma.

Em Paraibuna Casa de
Agricultura de Cara Nova

Paraibuna esteve
representada na III Rota
Gastronômica do
Cambuci, realizada nos
dias 19 e 20 de março, na
Praça Hélio Ansaldo, no
bairro do Cambuci em
São Paulo.A cidade teve
destaque pelo o artesanato

que é diferenciado por
usar o desenho do
cambuci em todas as
peças, além da tradicional
cachaça com cambuci,
licor, bolos, sequilhos,
geleia, xarope, dentre
outros produtos todos
feitos à base da fruta.Além

de Paraibuna, estiveram
presentes os municípios
de São Paulo, Rio Grande
da Serra, Mogi das Cruzes
e Vila de Paranapiacaba,
onde acontecerá o
próximo evento nos dias
16 e 17 e de 21 a 24 de
abril.

Paraibuna participa da III
Rota do Cambuci

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
contratando mais médico
oftalmologista em carater
de urgência para trabalhar
na unidade de saúde de
Moreira César.A

contratação será efetuada
por RPA e os interessados
devem enviar currículo
p a r a
saude@pindamonhangaba.sp.gov.br
e escrever ‘médico’ no
campo “assunto”.Os

médicos que quiserem
mais informações devem
ligar para o Departamento
de Assistência à Saúde da
Prefeitura de
Pindamonhangaba (12)
3644.5964.

Prefeitura de Pinda
contrata mais médico

oftalmologista

O Hemonúcleo de
Taubaté realizou, na
segunda-feira (11), a
campanha de doação de
sangue no Cisas de
Moreira César. A coleta
foi realizada entre 8 e 12
horas e contou com
diversos voluntários entre
18 e 65 anos.O sangue
coletado pelo
Hemonúcleo abastece os
bancos de sangue de todos
os hospitais da região,
i n c l u s i v e
Pindamonhangaba. A
doação demora apenas dez
minutos e pode ajudar a
salvar uma vida.O sangue
funciona como um
transportador de
substâncias de extrema
importância para o
funcionamento do corpo.
Além disso, quase toda a
defesa do organismo está

concentrada nele. É um
tecido de extrema
importância para o
funcionamento da
máquina humana e não
pode ser substituído por
nenhum outro líquido.
Por este motivo a doação
é tão importante.A
Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda
que o percentual ideal de
doadores para um país
esteja entre 3,5% e 5%
de sua população. No
Brasil esse número é
p r e o c u p a n t e ,
 pois não chega
 a 2%. Esta quantidade,
ainda sofre
uma queda alarmante
durante o inverno e as
férias, períodos
em quem os hemocentros
são praticamente
obrigados a operar com

menos que o mínimo
necessário. Ainda,
complementando alguns
dados estatísticos, o
Ministério da Saúde
divulga que os homens
são responsáveis por mais
de 70% das doações no
Brasil e os jovens de 18 a
29 anos, correspondem a
50% dos doadores.Para
ser um doador, a pessoa
deve pesar no mínimo 50
kg, estar munida de um
documento com foto,
além de ter entre 18 e 65
anos de idade e estar
devidamente descansado
e alimentado.O
Hemonúcleo de Taubaté
está realizando,
periodicamente, coletas
externas de sangue. Em
Pinda, a próxima data de
coleta será 6 de julho, no
Cisas de Moreira César.

Hemonúcleo realiza
coleta de sangue no

Cisas

Acesse:
www.tremembeonline.com.br

A tradicional Cantoria no
Cemitério Municipal foi
realizada na manhã de
domingo (10), prestando
homenagem a Amácio
Mazzaropi, enterrado em
Pindamonhangaba. O
evento teve a participação
de convidados de vários
municípios e autoridades.
A realização é da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Cultura e de Waldomiro
Rangel.Como vem
acontecendo nos últimos
anos, a cantoria foi uma
grande festa. Num clima
de muita emoção, dezenas
de pessoas foram
homenagear Mazzaropi,
com músicas,
declamações e
lembranças contadas por
pessoas que conviveram
com o cineasta.O prefeito
João Ribeiro esteve
presente ao evento e se
prontificou, através do
Departamento de Cultura,
a começar os preparativos

para o próximo ano,
quando será comemorado
o Centenário de
Mazzaropi.”Celebrar esta
data é uma forma que
encontramos para manter
viva a história, não só de
Mazzaropi, mas
principalmente do cinema
brasileiro. É motivo de
orgulho para Pinda poder
prestar essas
homenagens”, afirmou a
diretora de Cultura, Nilza
Mayer. Entre os
participantes da
 cantoria, estiveram: Duo
Anahí (Nadir e
T a m a n d a r é ) ,
Duo Leal (Reizinho e
C o n c e i ç ã o ) ,
 Ferreira e Elimar, Fredy
e Henrique, Genésio
N o g u e i r a ,
 Gerônimo
(acordeonista), Grupo
Musical Mazzaropi (Lino
e Leno), Mais Xarope
(cover de Mazzaropi),
Mazzaropinho (São José
dos Campos), Nhô Gusto
(declamador) e Pik

Massaro (representando a
colônia japonesa).
Exposição dá
continuidade às
h o m e n a g e n s
P i n d a m o n h a n g a b a
homenageia o cineasta
Amácio Mazzaropi com
diversas ações culturais
pela cidade. Além da
cantoria, na segunda-feira
(11), teve início a
exposição “Acervo
Mazzaropi”, na estação
Arteduvale (antiga estação
Central do Brasil).A
exposição conta com
peças do acervo pessoal
de Francisco Santiago
Neto, fotografias e
objetos utilizados nos
filmes de Mazzaropi.
Com entrada gratuita, será
realizada até quinta-feira
(14), das 9h às 18
horas.Encerrando a
Semana, será realizado o
show com a dupla Celito
e Gonçalves (Sem
Fronteiras), na sexta-feira
(15), às 20 horas, também
na estação Arteduvale.

Cantoria no Cemitério
homenageia Mazzaropi


