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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

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!
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Começa hoje (23) em todo
o Estado, a “Semana
Estadual da
Esquistossomose”, que
pretende mobilizar cinco mil
unidades públicas de saúde
nos municípios paulistas. A
campanha se encerra na
sexta-feira (27).O intuito do
governo estadual, por meio
da Secretaria de Estado da
Saúde, é erradicar a
transmissão local de
esquistossomose no Estado
até 2015. Durante o período
do evento, a população
paulista irá receber atividades
educativas e exames. Quem
for diagnosticado com a
doença, receberá tratamento
gratuito, com a prescrição de
um antiparasitário.Serão
distribuídos à população e
escolas 50 mil cartazes, 50
mil folhetos e 500 mil
panfletos com informações
sobre a esquistossomose e
prevenção da doença. Entre
2003 e 2010, os casos de
contágio autóctone de
esquistossomose caíram
76%. No ano passado foram
140 notificações em 2010 no

Estado de São Paulo. A
doença A esquistossomose,
também conhecida como
“barriga d’água”, é causada
por um parasita chamado
Schistosoma mansoni. Sua
transmissão depende da
existência de determinadas
espécies de caramujos em
rios, lagoas, córregos,
represas e mangues, entre
outras coleções hídricas
contaminadas por esgoto
sem tratamento.Os ovos do
parasita, eliminados nas fezes
de indivíduo contaminado e
liberado na água,
transformam-se em larvas
que infectam os caramujos.
Depois de quatro a seis
semanas, a larva deixa o
caramujo, permanecendo
nas águas.O indivíduo,
quando entra em contato
com essas águas infestadas,
seja por lazer ou a trabalho,
adquire a doença pela pele.
Ela se manifesta de duas a
seis semanas após o
contato.Se o paciente não for
tratado, permanecerá
excretando ovos do parasita
por muitos anos,

constituindo-se também
como forma de disseminação
da doença.Muitas vezes a
esquistossomose não
apresenta sintomas, mas
quando eles aparecem, vão
desde coceira na pele,
vômitos e diarreias, a
problemas mais graves,
como aumento do tamanho
do fígado e baço, com risco
de óbito.O tratamento é feito
com medicamento seguro e
efetivo, via oral em dose
única e prescrito pelo médico
quando os exames tiverem
resultados positivos.
O remédio é gratuito e é
ministrado na própria unidade
de saúde.Algumas
 regiões do estado de São
Paulo, principalmente áreas
de invasão, com intensa
migração, e com córregos,
rios, mangues poluídos
apresentam ainda
 focos da doença como a
Baixada Santista, Vale do
Ribeira, Vale do Paraíba,
Região Metropolitana de
Campinas e alguns municípios
da Região Metropolitana de
São Paulo.

Semana da
Esquistossomose

pretende erradicar a
doença no Estado

I Encontro de
Profissionais de Saúde

de Taubaté
A atualização profissional é
algo que também faz parte do
cotidiano na área da saúde.
Os avanços em tecnologia e
pesquisa tornam a
informação ainda mais veloz.
Para contribuir com o
aprimoramento dos
c o n h e c i m e n t o s
 de homens e mulheres que
se dedicam ao cuidado de
pacientes de diversos

distúrbios Taubaté ganha
agora seu I Encontro de
Profissionais de Saúde
.O evento tem como principal
objetivo proporcionar
informação de qualidade para
p r o f i s s i o n a i s
que atuam em serviços
complementaresà medicina,
a ç õ e s i n d i s p e n s á v e i s
 para a recuperação dos
pacientes. Esse encontro

promove também um
network que favorece o
a m b i e n t e
 de negócios, uma
experiência importante para
empresas nesse setor.
Serviço Data: 15 de junho
de 2011 Local:
 Olavo Bilac Apart –
Hotel Horário: das 9h00 às
11h30 Programação:
Tema: Pés Diabéticos, z.

1ª Corrida de Rua BMG
será em Campos do

Jordão

No dia 05 de junho,
domingo, acontece em
Campos do Jordão a 1ª
Corrida de Rua - Banco
BMG, a partir das 9h, com
largada na Praça São
Benedito, que reunirá cerca
de 500 competidores de
ambos sexos, entre adultos e
adolescentes que poderão
percorrer cerca de 5km ou
10km.Os competidores que
correrão os 10 km sairão da
Praça São Benedito (Praça
do Capivari) sentido Av. Eng.
Diogo de Carvalho, farão o
contorno na Praça Castro
Alves e seguirão pela Av.
José Oliveira Damas
estendendo pela Av. Frei
Orestes Girardi até a Av.
Tassaburo Yamagushi,
contornando o trevo do
Santa Cruz  e seguindo pela
Av. Dr. Januário Miráglia até
a altura da Praça do Gazebo
Ministro Sergio Motta,
seguindo pela Rua Adhemar

de Barros, com chegada no
Hotel Satélite.A prova será
dividida em três categorias
Corrida 10km, Corrida de
5km e Corrida de 5km acima
de 60 anos, sendo o
percurso e a distância foram
determinadas para que
pessoas que não tenham uma
preparação física para
competição possam concluir
a prova, ao mesmo tempo
sendo um incentivo à prática
esportiva em
família, aliando saúde e
lazer.A corrida visa reunir
num mesmo propósito
esporte, solidariedade e
sustentabilidade, para tanto
os competidores além de
pagarem a taxa de inscrição
doarão um agasalho na hora
de retirar seu kit-atleta, que
também virá com um kit
ecológico com sementes,
eco-sacola e instruções de
preservação e melhorias do
cotidiano. Durante o período

de inscrição também haverá
postos na cidade de Campos
do Jordão e São Paulo, que
também farão a coleta de
roupas que beneficiarão
famílias carentes da
cidade.Os vencedores das 3
categorias (ambos sexos)
receberão troféus e, na
categoria 10km além do
troféu, os dois vencedores
(masculino e feminino)
ganharão um prêmio de R$
1.000,00.As inscrições
podem ser feitas até dia 31/
05, pelo site
www.webrun.com.br, no
valor de R$ 40,00 (Corrida
10km e 5km) e R$ 20,00
(5km acima de 60 anos).A 1ª
Corrida de Rua Banco BMG
é uma realização da TFW
Marketing & Participações e
do Banco BMG, com apoio
da Prefeitura da Estância de
Campos do Jordão.
Informações pelo telefone
(11) 3208-0596.

Visando melhorar ainda mais
o atendimento à população, a
Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza
processo seletivo simplificado
para a contratação de médicos
por tempo determinado de seis
m e s e s .
 As contratações poderão ser
prorrogadas até no máximo 24
meses.Os interessados
poderão fazer suas inscrições
a partir de 24 de maio até 02
de junho de 2011. Estão
abertas duas vagas de médico
para os PSF (Posto de Saúde
da Família) com salário de R$
9 . 6 3 8 , 0 4
, uma vaga para Médico
Plantonista Pediatra, Salário
Base Mensal: R$ 5.239,69 e
quatro vagas para médico

para UBS (unidade básica de
saúde) – sendo uma vaga para
cirurgião vascular; uma vaga
para  oftalmologista; uma
vaga para 
otorrinolaringologista; e  uma
vaga para reumatologista. O
Salário Base Mensal: R$
2.646,41 + Prêmio de
Incentivo Especial (até 80%
a mais sobre salário base).As
inscrições para o processo
seletivo serão realizadas pelo
s i t e
www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
O candidato deverá preencher
a ficha de inscrições e
encaminhar para o e-mail 
processoseletivo@pindamonhangaba.sp.gov.br
ou entregá-la no
departamento de Recursos
Humanos localizado na rua

Deputado Claro César, nº 30,
Centro. O candidato será
considerado devidamente
inscrito após o recebimento do
e-mail de
confirmação.O Processo
Seletivo será composto por
prova escrita objetiva, sendo
15 questões de múltipla
escolha. Em caso de igualdade
da pontuação final, será aplica
do o critério do candidato mais
idoso.A lista dos habilitados
pelo concurso será publicada
na imprensa local, nos
quadros de aviso do
departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de

Saúde e Assistência Social e
no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Prefeitura contrata
médicos por meio de

processo seletivo
simplicaficado

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
iniciativa da Secretaria de
Governo / Departamento de
Meio Ambiente, realiza mais
uma Semana do Meio
Ambiente. O evento
acontece entre os dias 3 e 10
de junho e conta com o apoio
e a parceria de diversos
setores da administração
municipal, como a Secretaria
de Educação (Departamento
Pedagógico, Casa Verde,
Bibliotecas, Cultura e
P a t r i m ô n i o
 Histórico), entre outros
parceiros também da
iniciativa privada.Na quinta-
feira (19), o secretário de
Governo, eng.
Arthur Ferreira dos Santos,
se reuniu com o diretor de
Meio Ambiente, Prof. Fred
Gama, assessora técnica em
Meio Ambiente, Nazaré
Magno da Silva, gerente do
Parque Trabiju, Célia
Simões, assessores de
Gabinete, José Alencar e
Fernando Prado Rezende,
para repassar as ações que
serão realizadas na Semana

do Meio Ambiente, e as
atribuições de cada um, entre
outros assuntos.”O objetivo
primeiro do evento será a
educação ambiental e a
conscientização do maior
número possível de pessoas
para a preservação do meio
ambiente”, explicou o
secretário eng. Arthur. “Por
isso, estamos contando com
nossos parceiros e
organizando ações em toda
a cidade, para pessoas de
todas as idades”,
adiantou.Entre as atividades
da programação estão a
participação da população na
escolha de um desenho, que
já está sendo feito pelos
alunos das escolas
municipais, a realização de
oficinas ligadas ao tema
ambiental, uma
 caminhada, plantios nos
bairros da cidade, no
Araretama e no distrito, blitz
ambientais no
centro da cidade e em
Moreira César, passeios de
barco com as crianças das
escolas municipais em
parceria com o Exército,

palestras e a homenagem a
empresas e pessoas que
colaboram com o meio
ambiente. Outras atividades
ainda podem ser integradas
ao evento.Campanha
contra queimadas Entre
outros assuntos da reunião,
destaque para a discussão a
respeito da organização e
realização de uma campanha
contra queimadas, seguindo
a lei municipal nº 4956, de 1º
de setembro de 2009, que
entre outros itens, determina
a ampla divulgação
institucional sobre os
malefícios causados pelas
queimadas. “Todas as
vertentes do tema Meio
Ambiente devem ser
lembradas e desenvolvidas
pela administração municipal.
Procuramos investir na
orientação, educação e
informação dos
 munícipes, visando, com isso
tudo, gerar uma qualidade de
vida melhor para todos não
só agora, mas também  para
as gerações futuras”,
explicou o secretário eng.
Arthur.

Prefeitura discute ações
para Semana do Meio

Ambiente

Material será encaminhado
para Casa Transitória
Fabiano de Cristo, que
domingo completou 34 ano
Até o dia 3 de junho a
 sede e a subsede do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Pinda estará recebendo
doações para a “Campanha
de Leite em Pó Natália
Célia”. Todo o leite
arrecadado será
encaminhado para a Casa
Transitória Fabiano de Cristo
A campanha recebeu esse
nome em homenagem à
Natália Célia, filha do
dirigente sindical Célio da
Silva, o “Celinho”, e sua
esposa Roberta da Silva. É
feita há sete anos, desde que

Natália faleceu devido a um
problema de saúde, no dia 4
de junho, aos 9 anos de
idade.Logo após o
falecimento, Roberta sonhou
com Natália. Ela dizia que
Naomi viria para acalmar o
sofrimento da mãe.
 Pensando no sonho,
Roberta fez um teste de
gravidez. Para sua surpresa,
já estava com dois meses de
gestação. Em
agradecimento, Roberta deu
início à campanha do leite em
pó. Hoje Naomi tem 5 anos
e é o xodó da família.Casa
Transitória. A Casa
Transitória Fabiano de Cristo
é uma entidade social
localizada no bairro do

Crispim. No domingo, dia 22,
completou 34 anos de
existência e já assistiu mais de
35 mil famílias. O objetivo
principal da Casa é dar
amparo à crianças de baixa
renda desde o nascimento. À
elas, são assegurados
medicamentos, leite em pó e
assistência médica até, no
mínimo, um ano de idade.
Segundo seu presidente,
Carlos Eduardo Mesquita, é
a única entidade do país onde
o trabalho é totalmente
voluntário.Quem quiser
conhecer um pouco mais da
entidade pode acessar o site
www.casatransitoria.org.br
ou ligar para (12) 3642-
6277.

Campanha arrecada leite
em pó no Sindicato dos

Metalúrgicos

A Coordenadoria de Trânsito
da Prefeitura de Ubatuba
iniciou neste mês de maio a
campanha “Todos por um
trânsito seguro”. As ações
promovidas pela campanha
têm como
objetivo sensibilizar munícipes
para torná-los mais
responsáveis no trânsito. Na
próxima semana terão início
nas escolas da rede municipal
palestras ministradas por
agentes de trânsito da
prefeitura, enfocando a
segurança no trânsito. Essas

palestras também serão
estendidas para motoristas da
prefeitura. Já na próxima
sexta-feira, 27, acontece a
primeira blitz para adesivação
de carros e motos,
distribuição de sacolinhas
para lixo, além de folhetos
educativos, na avenida
Professor Thomaz
 Galhardo, em frente a Praça
13 de Maio.Cidade
MirimSegundo a
Coordenadoria de Trânsito,
essas ações da campanha
deverão ocorrer até o início

de agosto, quando será
instalada no quartel da
Polícia Militar de Ubatuba
a Cidade Mirim. Esse
projeto tem como
objetivo promover a
educação e a cidadania no
trânsito de forma divertida
para as crianças. Uma
mini cidade com
semáforos, placas de
sinalização, faixas de
pedestres, e outros,
servirão de instrumentos
para o aprendizado das
crianças

Prefeitura de Ubatuba
lança campanha para
segurança no trânsito

Acesse :
www.agazetadosmunicipios.com


