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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.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

Evento atrai turistas e
esquenta a temporada na
cidadeO evento
gastronômico mais
concorrido e mais
apetitoso da cidade, o
Caraguá a Gosto, será
realizado entre os dias 29
de julho e 28 de agosto,
com 33 estabelecimentos
inscritos. Nesta 6º edição
o evento traz mudanças
nas categorias. Para
selecionar melhor cada
especialidade dos
estabelecimentos, neste
ano foram criadas as
categorias “A La Carte”,
“Bar”, “Quiosque” e
“Pizzaria”. O evento traz
mais credibilidade,
aumento nas vendas,
melhoria no atendimento
e, principalmente, na
divulgação dos

estabelecimentos que
irão participar. Para a
cidade, o concurso
também é positivo, pois
atrai turistas na baixa
temporada e divulga o
município durante todo o
mês.Exemplo disso são
os números de inscrições
que crescem a cada ano.
Nesta 6º edição, 33
e s t a b e l e
cimentos vão satisfazer o
paladar de seus clientes,
são eles: Garage Bar,
Parodi Pizza Bar, Guaruçá
Frutos do Mar, Neno’s
Pizza Bar, Zanfredo, Bar
do Japonês, Officina das
Pizzas 1, 2 e 3, Quiosque
Baleia Branca, Tomate
Seco, Empório do Frei,
Valentin Restaurante,
Restaurante Baleares,
Toca da Garoupa, Asa

Delta, Água Doce
Cachaçaria, Kiskonofre,
Restaurante India das
Ostras II, Pizzaria
Lunamar, Bacharel Bar,
Khalifa, Bar do Helio,
Restaurante Ostra e
Ouriço, Gergelim Pizzas,
Cantina Bela Vista,
Akebono, Nori Sushi,
Toyo Sushi Bar,
Restaurante Golfinho,
Quiosque Canto Bravo e
Restaurante Don
Quixote. Na última
edição, em 2010, o
evento gastronômico
contou com a
participação de
25.213 clientes de 108
cidades, 16 estados e 7
países. O objetivo é
aumentar 40% nas vendas
em relação ao ano
anterior.

Caraguá a Gosto traz
novidades nesta 6º

edição

Neste feriado, o
Auditório Cláudio
Santoro será palco do
Corpus Christi Music
Show, trazendo para
Campos do Jordão Luiza
Possi e Duo
Sciotti, integrados pelos
irmãos Sergio e Derico
(saxofonista do Sexteto
do Programa do Jô).
Luiza Possi será a
primeira atração a se
apresentar na sexta-feira
(24/06). No show que
abre a turnê do seu novo
dvd “Seguir Cantando”,
gravado neste ano. A
cantora reencontra seu
público, trazendo em seu
repertório novas canções,
além das que consagraram
a sua carreira “Eu Espero”
e “Tudo Certo”.Às
vésperas de completar 27
anos, Luiza mostra que a
música é realmente um
dos seus genes de
dominância, com nove
anos de carreira
profissional chega ao seu
sexto trabalho, trazendo
em sua discografia “Eu
Sou Assim” (2002), “Pro
Mundo Me Levar”
(2004), “Escuta” (2006),
“A Vida é Mesmo Agora”
(2007) e “Bons Ventos
Sempre Chegam” (2009),
o último num trabalho
mais autoral.Filha de uma
das intérpretes da música
brasileira, Zizi Possi,
Luiza mostrou seu talento

ainda no período escolar
arrastando legião de fãs
que acompanhavam em
suas canções, chegou a
integrar bandas estudantis
que participaram de
festivais. Eleita uma das
novas vozes da música
nacional, Luiza mostra
que além de cantar e
encantar, também toca
piano, que é a sua
formação e mostra
habilidades ao violão,
onde compõe as suas
canções que se
encontram perfeitamente
letra e melodia. No
sábado (25/06) será a vez
do Duo Sciotti subir ao
palco do Auditório
Cláudio Santoro, para
uma apresentação
intimista, mas que levará
o público a um passeio
pelos diversos cenários da
música. Há quase três
décadas, os irmãos Sergio
e Derico Sciotti, o último
integrante do Sexteto do
Programa Jô (Rede
Globo), começaram com
esse trabalho para
apresentações em eventos
corporativos e
congressos, mas que
ganhou nova roupagem
para ser apresentado em
teatros e casas
noturnas.Com 29 anos de
estradas, o Duo Scotti já
possui três trabalhos
gravados Derico e Sergio
– Duo Sciotti (2002),

Dois Por Dois (2004) e
Derico e Sergio – Duo
Sciotti 25 Anos (2007).A
versatilidade musical de
Derico na flauta e
saxofone e de Sergio no
teclado e piano traz
nomes da música
brasileira como Cazuza,
Djavan e Caetano Veloso,
até os internacionais Phill
Collins, Paul McCartney,
Elton John.Corpus
Christi Music Show é uma
realização da Meta Som,
com promoção de
Miranda’s Eventos, com
apoio da Secretaria
Municipal de Turismo,
Governo do Estado de
São Paulo, Santa
Marcelina Cultural,
Grupo Cozinha da
Montanha, Central de
Pousadas, Campos do
Jordão Associação de
Hotelaria e Gastronomia
(Asstur) e  Campos do
Jordão e Região
Convention & Visitors
Bureau.As apresentações
começam às 21h, com
classificação 14 anos e
ingressos à venda no local
e no quiosque na Vila
Capivari, à R$ 80,00
(inteira), R$ 40,00 (meia)
e em ação social –
doadores de 1 kg de
alimento não perecível
paga R$ 70,00.
Informações pelos
telefones (12) 9766-
7711 e (12) 9761-8222.

Em Campos do Jordão
Auditório recebe Corpus

Christi Music Show
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A FAMUTRE (Fanfarra

Municipal de Tremembé)

conquistou neste final de

semana, 18 e 19 de junho,

mais um troféu para sua

galeria. A instituição

venceu o IV CONFABAN

- Concurso de Fanfarras e

Bandas da cidade de

Ferraz de Vasconcelos –

SP.O concurso criado em

2008, tem como objetivo

estimular a organização

de fanfarras promovendo

a integ ração entre seus

membros por meio de

uma competição sadia,

possibilitando assim, a

melhoria de técnicas

musicais, do culto ao

civismo e da formação

musical para a

juventude.Entre cerca de

30 corporações

participantes a FAMUTRE

obteve a vitória na

categoria Fanfarra com

Pisto Sênior com 580

pontos.Os destaques da

grande vencedora foram o

Mor André Fabiano

Barbosa (Kalunga),

a linha de frente

 que fez seu trabalho

 com perfeição e a baliza

Fabiene Valentin

 de Brito. Marcaram

presença no evento o

maestro da FAMUTRE,

Alexandre Vilela, o

coordenador, Marcelo

Couto Vargas e o auxiliar

de ma estro, Renato

Soares.Na manhã do dia

20, o Prefeito José

Antonio, a Chefe de

Gabinete Fátima

Leite, o Secretário de

Turismo, Cultura e

Esportes Arlindo

 Tosti, a Coordenadora de

Eventos Maria

Helena Rocha, o

Secretário de Saúde

Pedro Cunha Netto e o

vereador Jair

recepcionaram e

parabenizaram a equipe da

FAMUTRE, na sede da

prefeitura.

FAMUTRE vence
CONFABAN Ferraz de

Vasconcelos

A Secretária da Saúde de
Campos do Jordão realizará,
entre 23 e 25 de junho, a
Campanha de Detecção do
Diabetes, um evento gratuito
para detecção precoce e
conscientização sobre a
doença. Segundo a
Organização Mundial de
Saúde, o diabetes atinge mais
de 200 milhões de pessoas e
vem crescendo de forma
epidêmica em todo o
mundo.Serão oferecidos, na
Praça do Capivari, em
Campos do Jordão/SP,
5.000 (mil) testes de glicemia,
além de orientação e
e n c a m i n h a m e n t o
profissionais para as pessoas
com teste alterado e risco de
desenvolver o
diabetes.Realizada como
forma de contribuir para a
conscientização sobre o
problema e antecipar o
diagnóstico, a atividade
promovida pela Secretaria de
Saúde de Campos do Jordão
tem apoio da Roche

D i a g n ó s t i c a .
SERVIÇO:Campanha de
Detecção do Diabetes 5mil
testes gratuitos de glicemia
Local: Praça do Capivari –
Campos do Jordão/SP
Data: 23 a 25 de junho
(quinta, sexta e sábado)
Horário: das 8h30 às 17h
Mais informações:
A IDF (International
 Diabetes Federation)
estima que o número de
pessoas com diabetes em
todo o mundo chegue a 330
milhões em 2025. Desse
total, 80% viverão em países
pobres, com pouco ou
nenhum acesso a tratamentos
que podem ajudar no
controle da doença.A cada
dez segundos uma pessoa
morre no mundo em
consequência das
complicações do diabetes –
são 3,2 milhões de mortes
por ano. Pelo menos uma em
cada dez mortes de adultos
entre 35 e 64 anos ocorre em
decorrência disso.No Brasil,

estima-se que existam cerca
de 10 milhões de portadores
de diabetes, mas apenas
metade deles sabe que têm a
doença.A população mundial
está envelhecendo – a
expectativa de vida no Brasil
passou de 67 anos, em 1991,
para 72 anos e meio, em
2007. Como o diabetes é
mais freqüente em idosos, os
sistemas de saúde precisam
se preparar adequadamente
para evitar complicações
causadas por doenças
crônicas como essa.No
Brasil, uma pesquisa
realizada em 2006
 mostrou que as pessoas com
diabetes que passam por
tratamento adequado com
endocrinologista e
equipe multiprofissional
(enfermeiros, nutricionistas e
psicólogos), com
acesso a medicação e
monitoração do tratamento
tiveram melhor controle
sobre a doença e menos
complicações.

Diabetes: Campos do Jordão
terá testes gratuitos entre

23 e 25 de junho

As servidoras municipais
de Natividade da Serra
podem comemorar pois
um projeto de lei nº 520
que é a respeito do
aumento de dias da
licença maternidade que
era de 4 (quatro) meses e
passa a ser de 6 (seis)
meses foi aprovado dia
17/06/11 por
unanimidade pelos
vereadores da Câmara
Municipal. O projeto é de

autoria do vereador Gentil
Rodrigues dos Santos
Filho (PTB).Para o
vereador Gentil Rodrigues
está postura do município
agradará a todos que
sustenta o valor do
convívio entre mãe e seu
filho, principalmente nos
primeiros meses de vida
além do período de
amamentação.O prefeito
João Batista de Carvalho
(PPS) tem 15 (quinze)

dias para sancionar a
lei.Leia a baixo os Artigos
da Lei nº 520.Artigo 1-
Fica concedido licença
maternidade por um
período de 6 (seis) meses
as funcionárias
municipais.Artigo 2- As
despesas decorrentes
com a execução da
presente lei, correrão a
conta de verbas próprias
consignadas em
orçamentos.

Vereadores aprovam prorrogação da
Licença Maternidade em

Natividade da Serra

Apesar de já ter vacinado
mais de 87% das crianças, no
dia D da Campanha, a
Secretaria Municipal de
Saúde irá manter a vacinação
contra pólio e sarampo em
todos os Postos de Saúde que
possuem sala de vacinação,
em horário normal de seu
funcionamento.A campanha
de vacinação contra paralisia
infantil segue o calendário da
Secretaria Estadual e
continua até o dia 01 de julho,
devem ser vacinados contra
pólio, crianças menores de 5
anos (4 anos, 11 meses e 29
dias). Junto à campanha
contra a poliomielite também

está sendo realizada a
imunização contra sarampo.
Esta deve ser aplicada em
crianças de 1 a 7 anos e estará
disponível nos postos de
vacinação de Taubaté
também até o mês de julho,
sem data prevista para
encerramento. A vacina
aplicada, chamada tríplice
viral é eficaz não apenas
contra o sarampo, mas
também contra rubéola e
caxumba.Em Taubaté a
Campanha teve início no dia
13 de junho na área rural e no
dia 18 na área urbana. A meta
é imunizar 95% do público-
alvo.De acordo com a Dra.

Stella Zollner, coordenadora
da Vigilância Epidemiológica
de Taubaté, a meta na cidade
será atingida com
tranqüilidade. “Só no primeiro
dia já atingimos mais de 87%
do público-alvo, e com certeza
até o encerramento da
 1ª fase da campanha
estaremos atingindo
 nossa meta”, afirmou
Stella. É imprescindível que os
pais levem o cartão de
vacinação de seu filho,
pois mesmo que o
cartão esteja completo a
criança deverá ser vacinada,
por se tratar de uma
campanha.

Postos de saúde de Taubaté
mantém vacinação contra a

pólio e sarampo

A Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
pavimentar as ruas e
avenidas do Distrito
Empresarial Santa Rita
2.A secretaria de Obras
informou que os serviços
devem começar no início
de julho e vão beneficiar
dezenas de empresas e,
principalmente, centenas
de trabalhadores.O Santa
Rita 2 é um importante
distrito empresarial da
cidade, pois reúne
empresas que estão em
fase de instalação e outras
que estão chegando para
gerar ainda mais
empregos no município.O

secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro Staut
Neto, ressaltou que a
pavimentação das ruas e
avenidas será
determinante para atração
de novos investimentos
ao município. “Temos
modernas leis de
incentivo, facilidade para
escoar mercadorias, mão-
de-obra qualificada,
faculdade, pólo industrial
diversificado e ainda
investimos em
infraestrutura. De maneira
resumida, somos uma
cidade bastante atrativa
aos empresários”.O

prefeito João Ribeiro
afirmou que a Prefeitura
continuará trabalhando
para oferecer condições
às empresas. “Temos que
deixar a cidade em
perfeito estado para a
população e para o
investidor – que traz
indústrias e gera emprego
e renda para Pinda.
L i d e r a m o s
percentualmente a
geração de empregos e
diversas empresas estão
chegando ao município
graças ao conjunto de
características que
possuímos”, finalizou
João Ribeiro.
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“Operação Cata Treco” é
realizado pela Secretaria
de Serviços Públicos em
vários bairros da cidade.
Nessa operação, há um
agendamento dos
serviços e se recolhe os
mais variados objetos
sem serventia.Utensílios
domésticos como
m ó v e i s ,
eletrodomésticos e
eletrônicos são
recolhidos pelos
caminhões da prefeitura.
Também qualquer tipo de
material que possa
acumular água pode ser
incluído nessa operação.
A intenção é eliminar
possíveis criadouros do
mosquito da dengue,
Aedes Aegypti, como por
exemplo latas, garrafas,
pias, vasos sanitários e
pneus velhos.Se
porventura um morador
tenha em casa qualquer
móvel ou
eletrodoméstico para

descarte é só entrar em
contato com a Secretaria
, pelos telefones: (12)
3625-5020/3625-5088.
O atendimento é de
segunda a sexta-feira, 7hs
às 11hs e, das 13hs às 17
hs.CONSCIENTIZAÇÃO-
Para que possamos viver
numa cidade limpa é
necessário a participação
de cada cidadão, para que
cumpra a sua parte tendo
atitudes ambientalmente
corretas. São hábitos
simples, como não jogar
lixo em terreno baldio,
sendo responsável pelo
que produziu, e dar destino
certo descarregando os
entulhos em PEV’s
(Pontos de Entrega
Voluntário) e os utensílios
e materiais de ferro,
plástico e papelão em
Pontos de
R e c i c l a g e m . L E I
CONTRA DENGUE Para
minimizar a proliferação
da dengue no município,

em razão da existência de
muitos terrenos baldios
que são utilizados
indevidamente como
depósitos de entulho e
lixos domésticos, foi
instituído o Programa de
Combate à Dengue em
Taubaté.A Lei de n° 4480
de 12 de abril de
2011, cobra dos
proprietários de terrenos
abandonados sua
responsabilidade sobre os
cuidados que têm que ter
com relação ao seus
imóveis: os mantenham
limpos para que não haja
acúmulo de lixo
constituindo, desta forma,
um criadouro do
mosquito da dengue.A lei
prevê multa de R$ 200 a
R$ 800 para quem não
cumprir a determinação e
pena de R$ 500 nos casos
de proibição da entrada
dos agentes credenciados
responsáveis pela
fiscalização.

OPERAÇÃO CATA TRECO EM TAUBATÉ

A equipe de Vigilância

Epidemiológica da Secretaria

de Saúde de Tremembé

realiza no dia 22 de junho

uma campanha especial

contra a hepatite. A campanha

acontece em todas as

unidades de saúde do

município, nos cinco

presídios da região e no

Centro de Saúde Dr. Carlos

Borges Ancora da Luz. O

objetivo é trazer para a

sociedade conhecimento e

informação sobre a

doença.Durante todo o dia,

a população que procurar

uma das unidades de saúde

de Tremembé, poderá ter

acesso a um material

informativo específico, que

aborda todos os aspectos da

hepatite, entre causas,

sintomas e formas para evitar

a transmissão da doença.A

campanha que acontece

desde 2007 tem como

público alvo a população de

modo geral, mas procura

direcionar seu conteúdo

informativo a manicures,

tatuadores, profissionais do

sexo e a população

carcerária. A estratégia da

Vigilância Epidemiológica

também chega à boates

localizadas no município.A

equipe responsável pela

iniciativa afirma que também

estará à disposição para

esclarecer dúvidas e oferecer

orientação sobre outras DSTs

(Doenças Sexualmente

Transmissíveis).Sobre a

hepatite:Os cinco principais

tipos de hepatite (A, B, C, D

e E) são doenças graves,

causadas por vírus, que

atacam o fígado – um dos

órgãos mais importantes do

corpo humano.As hepatites

geralmente não apresentam

sintomas, porém há casos que

podem provocar cansaço,

tontura ou ânsia de vômito.

Muitas vezes, a pele e os

olhos ficam amarelados, a

urina escura e as fezes mais

claras.A hepatite B é uma

DST e assim como a hepatite

C, pode também ser

transmitida pelo sangue. Por

isso, a recomendação geral é

a de que pessoas que tiveram

relacionamento sexual sem

preservativo ou que

compartilharam agulhas ou

seringas ou ainda, receberam

transfusão de sangue antes de

1993 devem procuram um

posto de saúde para realizar

o teste de hepatites. O

diagnóstico e o tratamento

precoces podem evitar a

evolução da doença para

cirrose ou câncer de

fígado.Serviço: Centro de

Saúde Dr. Carlos Borges

Âncora da Luz  Endereço:

Praça da República, 361,

Centro. Tel.: 3607-1052.

Secretaria de Saúde de
Tremembé promove

campanha contra hepatite


