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O ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, anunciou
os municípios que serão
contemplados pelo
Programa Academia da
Saúde, que estimulam a
criação de espaços
adequados para a prática de
atividades físicas e lazer. Em
todo o Brasil, foram
selecionados 2 mil polos que
serão instalados em 1.828
municípios. O anúncio foi
realizado durante a 11ª
Mostra Nacional de
Experiências Bem-
Sucedidas em
Epidemiologia, Prevenção e
Controle de Doenças
(Expoepi). De acordo com o
estudo Vigitel 2010, 16,4%
dos brasileiros são
sedentários e apenas 15%
dos adultos são ativos no
tempo livre.Confira
apresentação Confira lista de
municípios beneficiados “As
Academias da Saúde são
mais do que espaços
públicos de lazer: trata-se de
meios de acesso às práticas
corporais pela maioria da
população, com impacto
direto na qualidade de vida e
na saúde das pessoas”,
ressalta o ministro. Padilha
observa que a construção
desses espaços é uma das
estratégias do governo
federal para a promoção da
saúde, prevenção de
enfermidades e redução de
mortes prematuras por
Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) –
medidas previstas no Plano
de Ações Estratégicas para
Enfretamento das DCNT.
Lançado em agosto, tem
como meta a redução de 2%
ao ano das mortes
prematuras por essas
doenças. O objetivo é
alcançar melhorias em
indicadores relacionados ao
tabagismo, álcool,
sedentarismo, à alimentação
inadequada e obesidade.Os
polos do Programa
Academia da Saúde são
espaços públicos construídos
para a prática de atividade
física. As atividades devem
estar ligadas aos serviços de
atenção básica. Lançada no
último mês de abril, a
estratégia Academia da
Saúde estimula a criação de

espaços adequados para a
prática de atividades físicas e
lazer, a exemplo de iniciativas
bem sucedidas realizadas em
cidades como Aracaju, Belo
Horizonte, Curitiba, Recife e
Vitória.  Os secretários de
saúde destes municípios
receberam, durante a
Expoepi, uma homenagem
do ministro da Saúde,
A l e x a n d r e
Padilha.SEDENTARISMO
E OBESIDADE – De
acordo com o estudo Vigitel
2010, 16,4% dos brasileiros
são sedentários; ou seja,
pessoas que não fazem
nenhuma atividade física no
tempo livre, nem mesmo nos
deslocamentos diários ou em
atividades como a limpeza da
casa ou outros tipos de
trabalho. A pesquisa também
mostra que, nos períodos de
lazer, 25,8% dos brasileiros
passam três ou mais horas em
frente à TV, durante cinco ou
mais vezes por semana. Além
disso, apenas 15% dos
adultos são ativos no tempo
livre, com maior proporção
entre homens (18,5%) na
comparação com as
mulheres (12%) e existe
diferença importante em
relaçao a escolaridade, 12%
da populaçao com menos
escolaridade é ativa e 20%
da populaçao com 12 anos
ou mai s de escolaridade é
ativa, mostrando a
importancia de investir em
espaços que promovam
atividade física para ampliar
o acesso da populaçcoa de
baixa renda.  A Organização
Mundial de Saúde
recomenda a prática de 30
minutos de atividade física,
durante cinco ou mais dias
por semana.Outro indicador
preocupante se refere ao
sobrepeso e à obesidade. O
Vigitel 2010 mostra que 48%
dos brasileiros estão acima
do peso e, desses, 15% são
obesos. “A obesidade é, em
geral, consequência de
alimentação inadequada e
inatividade física, o que pode
levar ao desenvolvimento de
doenças cardiovasculares e
diabetes, por exemplo”, alerta
Deborah Malta.SAÚDE
BRASIL – Durante a
Expoepi, como ocorre em
todos os anos, são lançadas

publicações relacionados ao
segmento. Um dos destaques
é a edição 2010 do Saúde
Brasil –  uma análise geral da
situação de saúde do
brasileiro, desde o
nascimento até a morte. A
obra, produzida pela
Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS) do Ministério
da Saúde, apresenta
indicadores demográficos e
epidemiológicos e demonstra
tendências que poderão
subsidiar a definição de novas
ações estratégicas e políticas
públicas de saúde.A
EXPOSIÇÃO – A Expoepi
é promovida pela SVS do
Ministério da Saúde, com o
objetivo de dar visibilidade às
ações de Vigilância em Saúde
e discutir aspectos relevantes
para o aprimoramento da
área. O encontro mobiliza
trabalhadores do SUS de
todas as regiões e estados.
Este ano, está prevista a
participação de 2,5 mil 
profissionais de saúde da
rede pública.A participação
ativa de representantes e
trabalhadores do SUS no
encontro reflete a
incorporação crescente da
epidemiologia no
planejamento, na análise e na
reorientação das ações de
vigilância, prevenção e
controle de doenças e
agravos em saúde pública.
Além disso, reafirma a
valorização dos profissionais
empenhados em monitorar e
promover a saúde, prevenir
doenças e agravos e
melhorar a qualidade de vida
da população
brasileira.Durante a Expoepi
serão premiadas produções
técnico-científicas de
profissionais da rede pública
que contribuíram para o
aprimoramento das ações de
Vigilância em Saúde por meio
de trabalhos de pós-
graduação. Os vencedores
recebem prêmios de R$ 3 mil
(especialização), R$ 6 mil
(mestrado) e R$ 9 mil reais
(doutorado). Ao todo serão
premiados três trabalhos, um
em cada categoria de pós-
graduação, no valor total de
R$ 18 mil.Por Debora
Pinheiro, da Agência Saúde
– Ascom/MS (61) 3315-
3985 / 3580 / 2351

Ministro anuncia implantação
de 2.000 academias da saúde

Índice reduz de 711 para
526 mortes para cada 100
mil habitantes. Do total de
óbitos registrados em 2009,
72% foram por DCNT,
principal causa de óbitos no
país. Ministério lançou
plano de ações de
enfrentamento a essas
doenças.A taxa de
mortalidade por Doenças
Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT) diminuiu 26% entre
1991 e 2009, caindo de 711
para 526 mortes para cada
100 mil habitantes, como
aponta o estudo Saúde Brasil
2010 – uma publicação do
Ministério da Saúde que
analisa a situação geral de
saúde do brasileiro e contribui
para a definição de estratégias
e políticas públicas de saúde.
Neste período, o índice de
mortes por DCNT reduziu em
1,4% ao ano. Quando
considerado um intervalo de
tempo menor – de 2005 a 2009
– o declínio da mortalidade foi
ainda mais acelerado, com
redução média anual de
1,6%.Do total de óbitos
registrados em 2009 por todas
as causas (cerca de um
milhão de mortes), 742.779
foram por Doenças Crônicas
Não Transmissíveis, que
representam 72% dos óbitos
no Brasil e são a principal
causa de mortalidade no país.
Entre as mortes por DCNT,
80,7% foram provocadas por
doenças cardiovasculares,
câncer, doença respiratória
crônica e diabetes. As
conclusões do Saúde Brasil
2010 estão sendo
apresentadas e discutidas
durante a 11ª Mostra Nacional
de Experiências Bem-
Sucedidas em Epidemiologia,
Prevenção e Controle de
Doenças (Expoepi), que vai
até a próxima quinta-feira (3),
no Centro de Convenções

Ulisses Guimarães, em
Brasília (DF).Para diminuir
ainda mais a mortalidade por
essas doenças, o Ministério da
Saúde lançou, no último mês
de agosto, o Plano de Ações
de Enfrentamento às
Doenças Crônicas Não
Transmissíveis/2011-2022,
que define ações e recursos
para o enfrentamento dessas
enfermidades nos próximos
dez anos. A meta é uma
redução gradativa da taxa de
mortalidade por Doenças
Crônicas Não Transmissíveis
entre pessoas com menos de
70 anos de idade para o
alcance de um índice de 2%
ao ano.De acordo com o
diretor de Análise de Situação
de Saúde do Ministério da
Saúde e coordenador do
Saúde Brasil, Otaliba Libânio,
o enfrentamento das DCNT
e dos principais fatores de
risco para estas doenças –
como a obesidade, o
tabagismo, a alimentação
inadequada, a inatividade
física e o uso abusivo de álcool
– resultará na diminuição dos
gastos com o tratamento dos
pacientes e, principalmente,
na melhoria da qualidade de
vida dos brasileiros e em um
envelhecimento mais ativo e
saudável. “O tratamento para
as doenças crônicas é
prolongado, onerando os
indivíduos, as famílias e os
sistemas de saúde”, observa
Libânio.AVANÇOS– A
mortalidade por doenças
cardiovasculares reduziu 41%
(2,2% ao ano). Por doenças
respiratórias, o percentual de
queda na quantidade de
mortes foi de 23% (2,8% ao
ano), com declínio a partir de
1999. Em relação ao câncer,
as taxas ficaram
relativamente estáveis no
período. E, no caso do
diabetes, houve aumento de

24% entre 1991 e 2000,
seguido por um declínio de 8%
entre 2000 e 2009 – Gráfico
1.A região Nordeste
apresentou as mais altas taxas,
seguida pelo Norte a partir de
1999; o Centro-oeste
apresentou sempre as mais
baixas taxas, embora em 2009
o Sudeste tenha alcançado
patamar semelhante. As
diferenças regionais nas taxas
de mortalidade por DCNT
observadas em 1996 se
atenuaram ao longo do
período, de 23% em 1991 a
20% em 2009 – Gráfico 2
PREVENÇÃO – Para o
enfrentamento às Doenças
Crônicas Não Transmissíveis,
o Sistema Único de Saúde
(SUS) possui um conjunto de
ações de promoção de saúde,
prevenção, diagnóstico,
tratamento, capacitação de
profissionais, vigilância e
assistência farmacêutica,
além de pesquisas voltadas
para o cuidado aos pacientes
com DCNT, priorizando ações
de alimentação saudável,
prática de atividade física e
prevenção ao uso de álcool e
cigarro.Um dos maiores
desafios para os próximos
anos é controlar o avanço da
obesidade em curso no país,
que já afeta 16,9% das
mulheres e 12,4% dos homens
adultos brasileiros. Para isso,
o Ministério da Saúde criou o
Programa Academias da
Saúde, que estimula a criação
de espaços adequados para a
prática de atividades físicas e
de lazer. A construção de
quatro mil unidades do
programa Academias da
Saúde é uma das estratégias
do governo federal para a
promoção da saúde,
prevenção e redução de
mortes prematuras por
Doenças Crônicas Não
Transmissíveis. 

Taxa de mortalidade
por doenças crônicas

cai 26%

O 13º Salário dos
Metalúrgicos de Taubaté
injetará R$ 80,4 milhões
na economia do
município até o final de
2011 de acordo com
levantamento divulgado
na quinta-feira, dia 3, pela
subseção DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região.De acordo com
o DIEESE, cerca de
19.500 trabalhadores do
setor metalúrgico serão
beneficiados nas
empresas de Taubaté e
Região, que representam
23% do total de
trabalhadores com
carteira assinada na base
metalúrgica de
Taubaté.Segundo o
DIEESE, o valor injetado
pela categoria
metalúrgica corresponde
a 45,7% do total a ser
injetado na economia
com o pagamento do 13º
salário dos trabalhadores
com carteira assinada na
região de Taubaté, que
chega a R$ 176
milhões.Para o
presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Isaac
do Carmo, os dados do
DIEESE mostram que a
categoria metalúrgica
tem um papel
fundamental na geração
de renda do município e
para o Vale do Paraíba.”É
sem dúvida um montante
bastante expressivo que
demonstra que os

metalúrgicos são
responsáveis pela maior
parte da geração de renda
proveniente do 13º
salário e temos a certeza
que esse valor de R$ 80,4
milhões contribui para o
aquecimento de outros
setores como o
comércio e os serviços
neste final de ano”,
afirma Isaac.Além da
injeção proporcionada
pela categoria
metalúrgica, o estudo do
DIEESE aponta que 6,9%
dos R$ 176 milhões –
aproximadamente R$ 12
milhões – serão pagos
aos trabalhadores das
demais atividades
industriais de Taubaté.Os
trabalhadores do setor de
serviços serão
responsáveis pela injeção
de R$ 58,7 milhões, ou
33,3% do total. O setor
de comércio vai injetar
R$ 18,5 milhões
representando em torno
de 10,5%. Os
trabalhadores na
construção civil
injetarão R$ 5,7 milhões
(3,3% do total) e os
trabalhadores do setor
agrícola injetarão cerca
de R$ 512 mil
 (0,3%). Segundo o
D I E E S E ,
a p r o x i m a d a m e n t e
 83.632 trabalhadores
serão beneficiados.
Nesse cálculo, o
DIEESE não
leva em conta os

autônomos e assalariados
sem carteira que,
eventualmente, recebem
algum tipo de abono de
fim de ano, nem os
v a l o r e s
envolvidos.Também não é
considerado por este
estudo o adiantamento da
primeira parcela do 13º
salário ao longo do ano.
Neste caso estão os
funcionários de muitas
empresas que recebem
parcialmente o
pagamento do 13º no
momento em que tiram
férias, além dos que o
r e c e b e m
antecipadamente por
definição, por exemplo,
de Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) ou
Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT), quando
se trata de categoria
profissional.A subseção
DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região utilizou dados da
Relação Anual de
Informações Sociais
(RAIS) e do Cadastro
Geral de Empregados e
D e s e m p r e g a d o s
(CAGED), ambos do
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).Com
relação aos valores, para
a estimativa do montante
a ser pago aos
trabalhadores com
carteira assinada, o
rendimento foi atualizado
pela média da variação do
INPC entre 2010 e 2011.

13º Salário dos
Metalúrgicos injeta R$

80,4 milhões na
economia de Taubaté

Evento que acontece
neste fim de semana no
Horto Municipal
incentiva a adoção de
cães na cidadeNo dia 5
de novembro, sábado, das
9h às 16h acontece a
“Doação de Filhotes e
Adultos” do Centro de
Observação Animal
(COA) de Tremembé no
Horto Municipal da
cidade. O evento é
dedicado especialmente à
adoção de cães
 filhotes e adultos. De
acordo com a equipe
responsável pelo COA, na
ocasião, 15 animais,
vacinados e
vermifugados, estarão
prontos para receber um

lar. Os cães machos
adultos também já estarão
castrados. Para a
veterinária do COA,
Carolina Fignorini de
Moraes, a “Doação de
Filhotes e Adultos” é uma
ótima oportunidade para
as famílias
T r e m e m b e e n s e s
encontrarem novos
companheiros. “Essa é
uma grande chance para
se adotar não apenas um
cachorrinho, mas um
amigo de verdade, um
companheiro, que fará
parte do cotidiano
familiar por muitos anos.
É preciso sempre ter
mente também, nossas
responsabilidades para

com esses animais, como
a vacinação em dia, a
alimentação adequada,
entre várias outras
coisas” afirma a
veterinária. Os
interessados em adotar
algum animal no evento,
devem estar com RG ou
CPF e um comprovante de
residência em mãos.O
COA também está aberto
a visitas, de segunda à
sexta-feira, das 8h às
16h30. O Centro de
Observação Animal de
Tremembé está localizado
à Avenida Audrá, 652,
Centro. Outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone
3674-3301.

Centro de Observação
Animal de Tremembé

realiza doação de cães

A Frente Parlamentar em
Defesa do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e
Serra da Mantiqueira, já
estabeleceu um
calendário de audiências
públicas para discussão do
projeto de implantação da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba, a serem
realizadas nas suas futuras
subsedes, conjuntamente
com a Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Metropolitano.O projeto,
cujo encaminhamento à
Assembleia Legislativa
deve ser feito nesta sexta-
feira, 04, pelo governador
Geraldo Alckmin, deverá
tramitar em regime de
urgência. As audiências
públicas servirão para
ouvir a população e
acolher sugestões e
subsídios para o projeto,
para que o processo seja
o mais democrático
possível.”Queremos que
o projeto seja votado
ainda até o final do ano,

mas é preciso dar a
oportunidade à população
de ter acesso ao projeto
e dar sua opinião”, disse
o deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV),
presidente da Frente
Parlamentar.PROJETOO
projeto de implantação
da Região Metropolitana
do Vale do Paraíba vem
sendo discutido desde
2001, quando foi
apresentado pela primeira
vez na Assembleia, pelo
ex-deputado estadual e
hoje deputado federal,
Carlinhos Almeida
(PT).Há quatro anos,
quando foi criada a Frente
Parlamentar, o projeto
foi retomado como uma
das prioridades dos
deputados da região. No
ano passado, o então
governador em exercício
era Alberto Goldman,
abriu a possibilidade de
viabilizar o projeto e a
partir daí houve um
esforço concentrado, que

envolveu diversos
segmentos da
comunidade, com apoio
explícito da imprensa
regional.Em setembro,
em evento realizado em
São José dos Campos, o
secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Metropolitano Edson
Aparecido, apresentou a
prefeitos, deputados e
lideranças regionais, a
proposta final para o
projeto, que agora deve
tramitar em regime de
urgência.O projeto da
Região Metropolitana
envolve os 39 municípios
entre Santa Branca.
Bananal. Uma das
novidades são as
subsedes, que
descentralizará a ação
governamental na região,
de acordo com as
demandas comuns de cada
grupo de municípios. A
expectativa é de que em
2012 o projeto esteja em
funcionamento.

Vale realizará audiências
públicas para discutir

projeto da Região
Metropolitana
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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

A história do Papai Noel

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

Humor

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

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

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

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

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

Como as drogas
adormecem o sistema
nervoso, elas são uma
maneira da pessoa se
livrar temporariamente de
coisas ruíns como a
tristeza, aborrecimentos
ou medo. Às vezes, numa
emergência, as drogas são
necessárias, por exemplo
em uma cirúrgia ou numa
caso de acidente.No
entanto, as drogas
bloqueiam todas as

sensações ou
s e n t i m e n t o s .
Eventualmente qualquer
tipo de sensação ficará
difícil de sentir. Isso
inclui as sexuais também.
A pessoa se sentirá menos
ativa, e poderá não sentir
vontade de fazer nada ou
se relacionar com alguém
à sua volta.Depois de
algum tempo, as drogas
fazem as pessoas menos
cientes do que está

acontecendo, se tornam
mais lentas, e não tão
rápidas para pensar, ser
mover ou reagir. Isso às
tornam mais vulneráveis a
acidentes e outras
situações perigosas,
quando estão sob efeito
dedrogas.Frequentemente,
a pessoa não percebe as
mudanças, apesar
daqueles que estão à sua
volta perceberem e
tentarem avisá-la.

VOCÊ SABIA ?
Drogas confundem

todos os seus sentidos

Na próxima semana, entre
os dias 7 e 18 de
novembro, a secretaria de
Saúde de Caraguá realiza
a Campanha de Combate
à Tuberculose, em todas
as Unidades Básicas de
Saúde (UBS). A meta
deste ano é examinar
cerca de 960
pessoas.Durante todos os
dias, o morador pode

comparecer em uma das
UBS, das 7h às 16h, para
realizar o teste de escarro.
Os agentes de saúde ainda
farão uma busca por
pessoas assintomáticas
pelas ruas da cidade, com
distribuição de panfletos
e orientações sobre os
exames e sintomas.Os
primeiros sinais da
doença são

emagrecimento, cansaço
fácil, suor, febre noturna
e, em alguns casos, tosse
constante. A
contaminação acontece
pelo ar, na
r e s p i r a ç ã o .  S e r v i ç o
Campanha de Combate à
Tuberculose.De 7 a 18 de
novembro das 8h às 16h,
nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS)

Caraguá promove
campanha de Combate à

TuberculoseC o m p o r t a m e n t o
disciplinado, vozes baixas
e ouvidos atentos ao que
escutavam. Assim as
crianças do Projeto
Recriar puderam
conhecer mais sobre o
poder Legislativo que
gerencia Taubaté,
o p o r t u n i d a d e
proporcionada pela visita
que fizeram à Câmara dia
27.Este projeto,
composto por 26
crianças de 7 a 14 anos, é
gerenciado pela ONG
Gase (Grupo de
Assistência à Saúde e
Educação), que também
coordena a Fundação
Casa do município. Por
ser socioeducativo, o
grupo tem por objetivo
auxiliar famílias carentes
do Parque Ipanema e
região, oferecendo às
crianças atividades
diversas, como capoeira,
artesanato e informática,
e aos pais,
a c o m p a n h a m e n t o
p s i c o l ó g i c o . A p ó s
conhecerem o plenário
Jaurés Guisard, a
vereadora Pollyana Gama
(PPS) ensinou-lhes sobre
responsabilidade política
e a importância da
participação do povo,
para que as melhorias no
município sejam
efetivamente realizadas.
Após essa conversa, a
vereadora respondeu
q u e s t i o n a m e n t o s
elaborados pelas
crianças, juntamente com
seus pais e
coordenadores do projeto
em uma oficina de
cidadania.Diferente do
costumeiro, desta vez a
Câmara não recebeu uma
escola, e a iniciativa
deste projeto social em

auxiliar na formação da
cidadania das crianças foi
considerada importante
pela vereadora. “Eles têm
uma oficina de cidadania
que tem o envolvimento
de toda comunidade para
discutir assuntos
políticos. Isso mostra a
importância de se
conhecer mais sobre
política e também que
este projeto de trazer
alunos para a Câmara é
disponível a outras
oportunidades.”Giovana
Videira Domiciano, de 12
anos, mostrou que
entendeu o que Pollyana
ensinou: “Cada um tem
que ter mais consciência
daquilo que faz”. Laís
Barbara de Melo, de nove
anos, completa a
informação dita pela
amiga: “O povo é quem
escolhe”.A assistente
social da ONG, Ákila
Cristina Lobo de Oliveira,
disse que o projeto já
tinha a intenção de levas
as crianças à Câmara para
que pudessem conhecer o
Legislativo e apresentar o
trabalho da oficina. “Eles
queriam fazer estas
perguntas diretamente
para os vereadores.”As
crianças também
visitaram todos os
gabinetes dos vereadores.
Tiveram a oportunidade
de conhecer os
vereadores Orestes
Vanone (PMDB), José
Antonio de Angelis
“Bilili” (PSDB), o
presidente Jeferson
Campos (PV) e toda a
estrutura da
Câmara.Tarde Na parte da
tarde, 12 crianças
visitaram a Câmara,
acompanhados pela
psicóloga Beatriz

Barbosa, pela assistente
social Cristina Lobo e
pela professora Débora
Oliveira. A psicóloga
avaliou a importância da
visita das crianças ao
Legislativo. “A visita os
torna mais conscientes e
ajuda a formar cidadãos
mais participantes na
política.”Pollyana falou
sobre analfabetismo
político e destacou a
importância de se
interessar pelo assunto.
“Quem não gosta de
política acaba sendo
dominado por aquele que
gosta”, disse ela.Os
alunos fizeram
reivindicações, como
mais policiamento nas
ruas, melhorias na escola
Vicente Kunz, do bairro
Areão, leram duas
moções feitas por eles
mesmos, uma de repúdio
pela situação da política
na cidade, e outra de
aplauso pela recepção e
acolhimento. “É uma
grande oportunidade para
conhecermos melhor o
poder Legislativo”,
constava na monção de
aplauso.O aluno João
Victor de Souza, 12 anos,
se disse satisfeito com a
visita e ressaltou a
conversa com a
vereadora. “Eu aprendi
bastante hoje e gostei
muito das respostas da
Pollyana”, disse.A
p a r l a m e n t a r
finalizou o papo com as
crianças falando sobre o
poder que o
povo tem nas mãos. “Não
se esqueçam de que quem
manda na cidade é o povo,
mas para mandar é
preciso ter
r e s p o n s a b i l i d a d e ” ,
concluiu.

Crianças do Projeto
Recriar visitam Câmara


