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Quando você ouvir falar em
Marchinhas de São Luiz do
Paraitinga, não espere por
nada que se pareça com as
famosas músicas do gênero
dos carnavais do passado.
Atualmente São Luiz possui
um acervo de
aproximadamente 2.000
m a r c h i n h a s . M ú s i c a s
Classificadas para o 27º
Festival de Marchinhas em
ordem de apresentação Dia
20/01/2012 (sexta-feira)
Horário de Inicio: 21h30
Local: Praça Dr. Oswaldo
Cruz1 - Inês - Autor: Luís
Lopes (Taubaté-SP) 2 -
Quaresmeira - Autores:
Ditão Virgilio e Leandro
Barbosa (São Luiz do
Paraitinga-SP) 3 - Vade
Retro - Autores: Marco
Aurélio e Thar (São Luiz do
Paraitinga-SP) 4 - Lampejos
de Carnaval - Autor: Renato
Júnior (São Luiz do
Paraitinga-SP) 5 - Flor de
Cravina - Autores: Léo
Couto e Costinha da Keka
(São Luiz do Paraitinga-

SP)6 - Samba do Manoel -
Autor: Fausto Augusto
(Campos do Jordão-SP) 7 -
Bloco do Sapé - Autores:
Alunos do Núcleo Escolar
dos Caetanos, Prof. Giovani
Santos e João Bosco (São
Luiz do Paraitinga-SP) 8 -
Amor de 10 anos - Autores:
Carol Rodrigues, Claudio
Nicolini, Leandro Calixto,
Luciano Coca e Durval
(Taubaté-SP)9 - Bruna -
Autora: Tânia Moradei (São
Luiz do Paraitinga-SP)10 -
Psircodélico - Autores: Clara
Andrade, Patricia Guimarães,
Adriana de Oliveira e Gabriel
Vasconcellos (São Luiz do
Paraitinga-SP)Dia 21/01/
2012 (sábado) Horário de
Inicio: 21h30Local: Praça Dr.
Oswaldo Cruz 1 - Melô da
Custureira - Autores:
Moreno Overá e Totó
Porqueira (São Luiz do
Paraitinga-SP)2 - Exéquias
M a c a b r a s  -
 Autor: Mauricio Pascuet
(São Paulo-SP)3 - Furiosa
Corporação - Autores: Pedro

Moradei e Ana Rosa (São
Luiz do Paraitinga-SP)4 -
Sóchov - Autor: Galvão
Frade (São Luiz do
Paraitinga-SP)5 - A Foca -
Autor: Tavinho Limma  (Ilha
Solteira- SP)6 - Nosso
Bloco - Autores: Camilo
Frade e Luana Albano (São
Luiz do Paraitinga-SP)7 -
Nem sei - Autor:
Paulo Baroni (São Luiz do
Paraitinga-SP)8 - Arremate -
Autora: Joana Egypto (São
Luiz do Paraitinga-SP)9 - O
Bote - Autor: Vicente Valery
(São Paulo-SP)10 - Pelas
Costas - Autores: Arnaldo
Antunes, Betão Aguiar, Chico
Salém e Marcelo Jeneci 
(São Paulo-
SP)Premiações1º Lugar -
R$ 2.500,00
+ troféu 2º Lugar
 - R$ 1.500,00 + troféu3º
Lugar - R$ 800,00 + troféu
Prêmio Júri Popular Dodô /
Quadô - R$
5 0 0 , 0 0
+ troféuMelhor Intérprete -
R$ 300,00 + troféu

Festival de Marchinhas
2012

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Saúde, realiza diariamente
campanhas de vacinação
contra diversas doenças e
vírus. Nesta época do ano,
onde as crianças estão de
férias escolares e as
viagens de final de ano
aumentam, é preciso estar
atento em relação às
vacinas.Pindamonhangaba
realiza imunização diária
de três doenças para
quem vai viajar, são elas,
febre amarela, sarampo e
tétano.”Aqui na sala de
infectologia, nós temos
uma lista de áreas
brasileiras e
internacionais com maior

risco de contaminação
dessas doenças. Esses
locais foram definidos
pelo Ministério da Saúde,
mas caso o local para onde
a pessoa vai viajar não
pertença a esta lista, ela
pode tomar as
i m u n i z a ç õ e s
normalmente”, afirma
Rosangela Maria Pires ,
responsável pela
imunização em
Pindamonhangaba .A
vacina de febre amarela
pode ser tomada por
bebês acima de nove
meses e a do sarampo a
partir de um ano, já a de
tétano pode ser tomada
em todas as faixas etárias.
As grávidas podem tomar

apenas a de tétano.Todas
as imunizações precisam
ser tomadas com pelo
menos dez dias de
antecedência da viagem.
Em viagens
internacionais, é preciso
que a vacinação esteja
explicada no visto, caso
contrário, o
passageiro é impedido de
e m b a r c a r . O
 horário de atendimento é
de segunda a sexta-feira,
das 8 às 11 horas, no Setor
de Infectologia,
localizado à rua Major
José dos Santos Moreira,
179, no centro. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
3644-5903.

Pinda realiza campanha
de vacinação para quem

vai viajar

Uma das atrações que os
visitantes podem
aproveitar quando vierem
a Campos do Jordão é
praticar o birdwatching. A
modalidade, que há quase
200 anos que já reúne
pelo mundo cerva de 48
milhões de observadores
de aves em torno do
mundo, ganha seu recanto
agora na Serra da
Mantiqueira.O Ecoparque
Pesca na Montanha traz
essa novidade que vem
atraindo entusiastas e
amantes dessa pratica ao
Brasil, para subirem a
serra e conhecer as
belezas da flora e
principalmente da
avifauna existentes na
região.O Parque
localizado numa área de
600 hectares, no caminho
da Pedra do Baú, oferece
trilhas para que
observadores amadores e
já praticantes possam
deslumbrar a diversidade
de aves, podendo fazer um
divertido passeio que
podem durar algumas
horas conhecendo suas
formas, cores, cantos e
pode fotografá-los.Para
os iniciantes, o
EcoParque oferece
binóculo, guia de aves que
possam ser avistadas e
bloco de anotações;
porém recomenda-se o
uso de cores neutras
como caqui e verde oliva;
tênis para trilhas, bonés e

camiseta de manga longa,
uso de perfumes leves;
além de conhecimento
sobre o terreno visitado
para evitar
acidentes.Porém, antes
de saírem a campo, os
visitantes tem um
workshop sobre a mata a
ser desbravada, alguma
das espécies que poderão
ser encontradas ali, além
da importância dessa
prática como forma de
conservação da
biodiversidade local e
formentando a educação
ambiental, como o
projeto Jatayu que vem
em paralelo a essa ação
que visa na formação de
uma área de soltura de
aves nativas que sejam
recuperadas do tráfego
ilegal ou de acidentes;
bem como a classificação,
observação de
 espécies exóticas
existentes na Serra da
Mantiqueira.Para a
 prática do birdwatching, o
EcoParque oferece
modalidades:Ocasional:
 atividades livres de
birdwatching: taxa
cobrada pelo Ecoparque
no valor de R$ 60,00/
pessoa. Limitado a um
número máximo de 6
participantes por vez.
Horário a partir das 8:30
às 17h00.Contratação
de guia: para
acompanhamento em
trilha e atividades de

birwatching: Limitado a
um número mínimo de 4
até 6 participantes por vez:
R$ 300,00 por
g r u p o . G r u p o s
a g e n d a d o s : M e i o
período manhã ou tarde:
safári fotográfico, trilhas
acompanhadas por
guias.Preço por grupo
mínimo de 4 até 6
participantes por vez: R$
480,00 por grupo.Day
use: safári fotográfico,
trilhas acompanhadas por
guias; almoço, oficinas e
/ou pequenos cursos
sobre meio ambiente,
aves fotografia
especializada e outros;
trilhas ao entardecer.Final
de semana (uma diária
com café da manhã, 2
refeições, bebidas à parte)
com atividades
programadas pelo
projeto: R$ 635,55 por
pessoa. Casal tem 15% de
desconto.Final de semana
estendido (duas diárias
com café da manhã, 4
refeições, bebidas à parte)
com atividades
programadas pelo
projeto: R$ 940,00 por
pessoa.O Ecoparque
Pesca na Montanha fica
na Rodovia Benedicto
Gomes de Souza km 14,3
(Estr. da Campista de
Campos do Jordão).
Informações e reservas
pelo telefone (11) 3815-
9699 – em horário
comercia

Birdwatching: observe
os pássaros das

montanhas
A Secretaria de Cultura e
Turismo, juntamente com
o Conselho Municipal de
Turismo e o Sindicato dos
Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares
(SINHORES) realizaram
no dia 08 de dezembro a
última aula do curso sobre
Turismo Sustentável para
Monteiro Lobato.  O
projeto acontece desde

junho e tem por objetivo
ser um instrumento básico
da política de
desenvolvimento do
turismo sustentável local.
Entre os temas abordados:
planejamento turístico
com estratégias
participativas, as etapas de
elaboração de um plano
diretor e principalmente a
importância de conhecer

o município para a
valorização de seus
atributos.As aulas foram
ministradas pela
professora Cleide Pivott
para 15 alunos.
 A próxima etapa do
projeto é a elaboração de
um “Plano Diretor para o
Turismo de Monteiro
Lobato” a partir de
janeiro de 2012.

Em Monteiro:
ENCERRAMENTO DO
CURSO DE TURISMO

SUSTENTÁVEL

Quatro equipes do

projeto Ação Esportes,

promovido pela

Prefeitura de Caçapava,

participaram pela

primeira vez de um

torneio internacional de

futebol. Cerca de 80

atletas do projeto,

divididos nas categorias

Sub-11, Sub-13, Sub-15 e

Sub-17, representaram o

município entre os dias 16

e 20 de dezembro no

Torneio Internacional São

José dos Campos Soccer

Cup 2011.Além de

Caçapava, o

torneio teve a

participação de duas

equipes do Chile

(Santander e Colégio

Médico); cinco de São

José dos Campos

(Escolinha do Rivelino,

Defut, Escolinha da

Portuguesa, Atleta

Cidadão e Primeira

Camisa); uma de Jacareí

(Chute Inicial); uma de

Pinda (Independente) e

uma de São Paulo (Monte

Líbano).Na categoria

Sub-17, a equipe de

Caçapava conquistou o 3°

lugar; na categoria Sub-

15, ficou em 4° lugar,

mesmo colocação da

categoria Sub-13. O atleta

de Caçapava, Vinicius

Araujo, foi o

 artilheiro da categoria

Sub-17.Mesmo sem

c o n s e g u i r

classificação, a

participação da equipe da

categoria Sub-11 de

Caçapava foi considerada

muito boa pela comissão

técnica. Todos os

jogadores da categoria

ganharam medalha de

p a r t i c i p a ç ã o . A

participação de Caçapava

no torneio foi organizada

pela Secretaria de Cultura,

Esportes e Lazer –

Divisão de Esportes da

Prefeitura.O projeto

Ação Esportes,

promovido pela

Prefeitura de Caçapava, é

realizado durante todo o

ano em vários bairros do

município com

escolinhas de esportes

em diversas modalidades

esportivas. Todas elas são

gratuitas.

Futebol do projeto Ação
Esportes disputa

torneio internacional
em São José dos

Campos

Em 2011, o serviço
passou por uma
importante mudança e
pode ser acessado em
todo o país pelo número
de telefone 136.O
Sistema Único de Saúde
(SUS) dispõe de um canal
de comunicação direta
com os cidadãos: a
Ouvidoria Geral do SUS.
Por carta, telefone,
internet ou ainda
atendimento presencial,
as equipes recebem
sugestões, críticas,
elogios e esclarecem
dúvidas sobre os mais
diversos temas ligados à
saúde. Em 2011 o serviço
passou por uma
importante mudança, a
substituição do 0800 61
1997 pelo número 136. A
estratégia buscar facilitar
a memorização do contato
e, por consequência,
ampliar o uso deste
i n s t r u m e n t o
p a r t i c i p a t i v o . A
implantação do número
136 e a readequação
administrativa da Central
de Ouvidoria (Disque
Saúde) provocaram
inicialmente uma redução
no número de ligações
recebidas. Durante todo o
ano foram 3,5 milhões de
chamadas, 21,7% a
menos em relação a 2010.
No entanto, levando em

consideração apenas o
segundo semestre de
2011, período em que boa
parte das mudanças já
haviam sido
implementadas, o volume
de ligações para o Disque
Saúde apresentou um
aumento de 16,4% em
comparação ao ano
passado.”É fácil prever
que em 2012 teremos
números ainda maiores,
pois estamos com novas
equipes e mais postos de
trabalho”, antecipa o
diretor do Departamento
de Ouvidoria Geral do
SUS (Doges), Luis Carlos
Bolzan. Ele informa,
ainda, que o Disque Saúde
é apenas um dos canais de
acesso à Ouvidoria do
SUS. No portal
www.saude.gov.br, o canal
‘Fale Conosco’ permite
que o usuário faça críticas
e sugestões por escrito, e
acompanhe o
processamento de suas
manifestações. Outros
meios de acesso à
Ouvidoria são a carta e o
atendimento presencial.
E s c l a r e c i m e n t o s -
As ligações em
2011 geraram mais
de 6,3 milhões de
atendimentos na Unidade
de Resposta Audível
(URA), ferramenta de
acesso às informações

previamente gravadas e
que permite o
esclarecimento de
dúvidas sem a
necessidade de falar com
um atendente. Os dados
passam por uma análise
estratégica dos temas de
maior relevância, em um
dado momento, ou que
representem assuntos de
grande procura pela
população, facilitando
assim a disseminação de
i n f o r m a ç õ e s . D a s
i n f o r m a ç õ e s
disseminadas, destaque
para os temas Farmácia
Popular, que geraram
18.168 orientações ao
cidadão. Na sequencia,
estão tabagismo
(17.226), Aids (7.568) e
Saúde da Mulher (3.610).
Dengue e Imunização
também foram
destaques.Além destes,
também são
contabilizados os
registros que direcionam
o cidadão a contatar ou
dirigir-se a
estabelecimentos ou
órgãos do Sistema Único
de Saúde. Esses registros
chegaram a 34.838. Esse
volume de demandas
reforça a característica de
a Ouvidoria ser
facilitadora no acesso aos
serviços de saúde – veja
no quadro.

Saúde mantém canal
permanente de
comunicação
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Miscelânea
Culinária

Macarrão tipo gravatinha com berinjela e manjericão
Ingredientes:
1 embalagem de macarrão tipo gravatinha
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 berinjela média cortada em cubos
1 lata de molho de tomate pronto
1 xícara de chá de água
½ xícara de chá de manjericão picado
Sal e pimenta do reino a gosto
150 gramas de lombo canadense cortado em cubos
Modo de preparar:
Prepare o macarrão conforme instruções da embalagem. Enquanto isso, em uma panela,
doure o alho no azeite quente. Junte a berinjela e refogue por 1 minuto. Adicione o
molho de tomate, a água e o manjericão. Tempere com sal e a pimenta e cozinhe por 5
minutos ou até encorpar levemente. Retire do fogo e misture o lombo. Escorra o
macarrão, passe para uma travessa, regue com o molho quente e sirva em seguida.

Curiosidades

O gargarejo

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma
diminuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O
objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos
agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é
conhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”,
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as
plantas voltam à sua posição normal.

Vinagre de maçã

A maravilhosa medicina popular vem se formando desde os tempos primitivos. Ela
adapta as condições do ambiente de vida, antiguíssimas leis da fisiologia e bioquímica
humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou duas
porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para manter
sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jovem.

Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde a milhares
de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, no
qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados. Se o pedido era aceito, ela
lhe enviava outro cartão semelhante.

Efemérides de novembro

03 – Dia do cabeleireiro
04 – Dia do inventor
05 – Dia do radioamador
05 – Dia do técnico eletrônico
05 – Dia nacional do designer
07 – Dia do radialista
08 – Dia do radiologista
09 – Dia do hoteleiro
12 – Dia do diretor de escola
20 – Dia do auditor interno
20 – Dia do esteticista
20 – Dia do biomédico
20 – Dia do técnico em contabilidade
21 – Dia do homeopata
22 – Dia do músico
27 – Dia do técnico em segurança do trabalho

 Humor
Fenômeno capilar

Venha para os nossos salões ovais de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao do
Fenômeno! Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer você
bater um bolão com as mulheres. Em caso de falhas ou erros dos nossos profissionais,
você ganhará um corte igual ao do jogador Roberto Carlos, sem nenhum custo.

Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade,
por um preço super especial: R$ 5,00 por mês!
Obs.: Alugamos apenas no período de janeiro a novembro.

Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma pessoa
na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele respondeu:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho!

Tremendo puxa-saco diz ao patrão:
- O senhor sabia que só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda, é quem o senhor indicar!

Ouviu-se um homem dizendo para um amigo:
- Estou metido numa grande disputa de custódia... Minha mulher não me quer mais e a
minha mãe não me aceita de volta...

Um menino de 10 anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca de 30
anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relacionamento entre
eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
- Eu não gosto de crianças.
- Não tem problema, a gente evita!
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jornal.
Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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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Orientação vale
principalmente para
pessoas que pretendem
visitar países da Europa
e das Américas.Todos os
viajantes que pretendem
visitar outros países
devem estar vacinados
contra o sarampo e a
rubéola. É o que
recomenda o Ministério
da Saúde, seguindo
orientação da Organização
Pan-Americana da Saúde
(Opas). Os vírus
causadores dessas
doenças ainda circulam
intensamente em diversos
países do mundo. Por
isso, ao viajar para o
exterior, as pessoas que
não foram vacinadas ficam
expostas ao risco de
contrair sarampo e
rubéola, podendo
contribuir a reintrodução
dessas doenças no
Brasil.Atualmente, de
acordo com a
Organização Mundial da
Saúde, a Europa enfrenta
uma epidemia de sarampo,
com mais de 25 mil casos
registrados em 33 países.
Por isso, com a
proximidade das férias, o
turista brasileiro não
vacinado que viajar ao
exterior fica exposto ao
risco de contrair a doença.
A recomendação também
se estende quem viaja aos
Estados Unidos e outros
países das Américas,
devido à grande circulação
de turistas europeus nesta
região.É importante que
os viajantes não vacinados
recebam a vacina pelo
menos 15 dias antes da
partida. A vacina dupla
viral, disponível na rede
pública, é eficaz contra
sarampo, rubéola e
caxumba. Além disso,
crianças que receberam a
vacina tríplice viral entre
os seis e 11 meses de vida
devem ser revacinadas aos
12 meses de idade.Apenas
as pessoas que
a p r e s e n t a m
contraindicações médicas
e crianças menores de
seis meses de idade não
devem ser vacinadas. Na
dúvida, devem consultar
um médico antes de se
vacinar e podem obter o
endereço e os horários de

funcionamento das salas
de vacinação junto a
Secretaria de Saúde do
seu município. Em todo
país, são mais de 30 mil
salas de
vacinação.Indivíduos com
suspeita de sarampo ou
rubéola devem procurar o
serviço de saúde mais
próximo e evitar o contato
com outras pessoas por
sete dias, contados a partir
do começo do exantema –
manchas vermelhas na
pele, sinal comum nas
duas doenças (leia mais
abaixo sobre sinais e
s i n t o m a s ) . É
extremamente importante
que qualquer profissional
de saúde, do setor público
ou privado, notifique às
autoridades locais de
saúde (Secretarias
Municipais e/ou
Estaduais) a ocorrência de
qualquer caso suspeito de
sarampo ou rubéola. Isso
possibilita uma resposta
rápida para eliminar o
risco de reintrodução
desses vírus em nosso
país.Na última década,
foram desenvolvidas
diversas atividades
estratégicas, destacando-
se o fortalecimento da
vigilância epidemiológica
com a investigação de
casos suspeitos,
vacinação de mulheres em
idade fértil e
disponibilidade da vacina
tríplice viral na rede
pública. Como resultado,
desde 2000, o país está
livre da circulação
autóctone do vírus do
sarampo. Significa que o
agente causador da doença
não circula de maneira
ampla no território
nacional. No caso da
rubéola, desde 2008 não
há circulação autóctone
do vírus (leia mais
abaixo).SARAMPO –
Doença aguda, altamente
contagiosa, transmitida
por vírus. Os sintomas
mais comuns são febre,
tosse seca,
exantema (manchas
avermelhadas), coriza e
conjuntivite. A
transmissão ocorre de
pessoa a pessoa, por meio
de secreções expelidas
pelo doente ao tossir,

falar ou respirar. O
período de transmissão
varia de quatro a seis dias
antes do aparecimento do
exantema até quatro dias
após o surgimento das
manchas. A vacina é o
meio mais eficaz de
prevenção.De 2001 a
2005, o Brasil apresentou
apenas 10 casos de
sarampo, dos quais quatro
foram importados (Japão,
Europa e Ilhas Maldivas)
e seis casos eram
associados a essa
importação.Em 2006,
foram registrados 57
casos na Bahia com fonte
de infecção
desconhecida, com
identificação de genótipo
que ainda não tinha
circulado no país. Em
2010, foram confirmados
68 casos (no Pará, Rio
Grande do Sul e Paraíba)
– todos importados ou
associados a esses casos
importados.Este ano
foram registrados 42
casos de sarampo no país,
em oito estados: São
Paulo (26), Rio Grande
do Sul (7), Rio de Janeiro
(4), Distrito Federal (1),
Bahia (1), Minas Gerais
(1), Piauí (1), Mato
Grosso do Sul (1). Todos
importados ou associados
a esses casos
importados.RUBÉOLA
–Transmitida por vírus, os
sintomas mais comuns são
febre e exantema,
inflamação de gânglios e
artralgia. O período de
transmissão é de cinco a
sete dias do aparecimento
de machas avermelhadas.
A transmissão ocorre de
pessoa a pessoa por meio
de secreções expelidas
pelo doente ao tossir,
falar e respirar.Outra
forma de transmissão é
por via sanguínea, o que
ocorre somente quando
mulheres grávidas
adoecem e transmitem
para o feto. A infecção na
gravidez acarreta
inúmeras complicações
para os recém-nascidos,
como malformações
c o n g ê n i t a s ,
principalmente cegueira e
surdez. A vacina também é
o meio mais eficaz de
prevenção.

Ministério recomenda
vacina contra sarampo e

rubéola

O secretário de Governo,
Adair Loredo, disse
ontem ao DT que o
prefeito Roberto Peixoto
poderá mandar um novo
projeto de lei para a
Câmara votar, nos
primeiros dias do ano, a
renovação do contrato
com a Sabesp. “Mas será
preciso consenso entre
os vereadores”, frisou.Na
semana passada, num ato
intempestivo e
influenciado pelos ex-
candidatos a prefeito nas
últimas eleições, Padre
Afonso Lobato e Ortiz
Júnior, seis vereadores
foram contra o projeto.
Sem conseguir a maioria
de 10 votos, pois o
resultado foi 8 a 6, a
matéria foi arquivada e a
possibilidade de novo
contrato rejeitada. O
Diário de Taubaté, em sua
primeira página do dia 23
de dezembro, mostrou o
erro de estratégia da
votação: a cidade ficará

com contrato temporário
com a Sabesp;esta não
terá compromisso com
obras e investimentos; a
população não poderá
cobrar melhorias da
empresa contratada a
título precário; a
Prefeitura deverá abrir
nova licitação para
contratar empresa
similar; a licitação poderá
demorar meses.
A cidade teria então
perdido os R$ 60 milhões
de repasse da Sabesp ao
município para obras e a
população teria em risco
o abastecimento de água
e o saneamento.
Alguns vereadores,
os que votaram
contra, não pensaram nas
c o n s e q ü ê n c i a s ,
muito menos seus
 líderes políticos.
Passada a euforia
 inicial de rejeitar um
projeto do prefeito, que é
tudo que a oposição mais
quer em Taubaté, o

assunto agora pode voltar
à pauta. Diretores da
Sabesp estão tentando
obter dos vereadores um
consenso sobre a
recontratação da empresa,
isto o mais rapidamente
possível, antes que a
Prefeitura notifique a
Sabesp do encerramento
do contrato atual, que
vence neste
sábado.Segundo se
informa nos bastidores
políticos locais, padre
Afonso e Júnior Ortiz já
estão se convencendo da
bobagem que fizeram e
podem orientar seus
vereadores do PP, PV,
PSDB e PPS a aprovar a
renovação do contrato. Se
os dois líderes políticos
conseguirem o consenso,
a Prefeitura enviará novo
projeto de lei para a
Câmara Municipal
reapreciar. Taubaté é a
primeira cidade da região
a não querer renovar com
a empresa de saneamento.

Prefeitura de Taubaté
poderá mandar novo
projeto para renovar
contrato da Sabesp

Na tarde desta sexta-feira
(30/12/2011), o
governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin,
entregou oficialmente em
Caraguá 20 unidades
habitacionais do programa
Vila Dignidade, no bairro
Jardim Jaqueira.
Acompanhado do prefeito
Antonio Carlos da Silva e
do vice-prefeito, Antonio
Carlos da Silva Júnior, a
solenidade contou com a
entrega das chaves aos 20
moradores, selecionados
a partir de uma triagem
realizada por uma
comissão do Governo
Municipal.Para ganhar a
residência, os idosos
precisaram cumprir uma
série de requisitos como
não possuir imóvel, morar
há mais de dois anos em
Caraguá e não ter vínculos
com a família. Após a
seleção houve o sorteio
das casas entre os 20
s e l e c i o n a d o s . O
condomínio tem 47 m²,
dentro dos parâmetros do
Desenho Universal, e
conta com um centro
comunitário de 114 m². A

secretaria municipal de
Assistência Social prevê
que em até dez dias os
moradores se mudem para
o condomínio. O Governo
Municipal dará auxílio
aos idosos para o
transporte e aquisição do
mobiliário.Estiveram
presentes os
beneficiados, moradores,
f u n c i o n á r i o s ,
empresários locais, o
secretário adjunto de
Habitação, Marcos
Penido, o secretário de
Desenvolvimento, Paulo
Barbosa e os prefeitos
Eduardo Cury
(São José dos
Campos), José
 Batista Carvalho
(Natividade da Serra) e
Antonio Marcos de
Barros (Paraibuna). O
governador aproveitou a
visita realizada em
Caraguá para
anunciar o investimento
de R$ 6,8 milhões para
pavimentar 7,8 km da
Estrada do Rio Claro, uma
vicinal que dá acesso à
Fundação Casa e ao
Centro de Detenção

Provisória (CDP). As
obras devem iniciar no
mês de janeiro de 2012 e
terão duração aproximada
de oito meses.Alckmin
também destacou que o
Estado deu entrada na
última quinta-feira (29)
em um pedido de Estudo
de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) no Conselho
Superior Temático de
Meio Ambiente
(Cosema), para o
licenciamento ambiental
da obra do contorno norte
de Caraguá. Ele lembrou
que já está em andamento
o licenciamento
ambiental do contorno
Sul, com previsão, a partir
de janeiro, de audiências
públicas em Caraguá para
discussão do assunto. Os
encontros abertos à
população sobre o
contorno norte devem
iniciar no município a
partir de março. A partir
desta data, também terá
início a duplicação da
Rodovia dos Tamoios.
Serão 54 km do trecho de
São José dos Campos até
o alto da serra.

Caraguá: Governador
entrega moradias e

anuncia pavimentação
da Estrada do Rio Claro

e contornos

Os vereadores aprovaram
em sessão extraordinária
realizada na sexta-feira, 23,
o projeto de lei do Executivo
que estima a receita e fixa a
despesa do município para o
exercício financeiro de 2012.
O orçamento da
administração direta, incluída
a Câmara, é de R$ 637,129
milhões.Foram apresentadas
pelos vereadores 68
emendas, das quais 41 não
tiveram a aprovação do

plenário e uma emenda foi
retirada.A receita da
Universidade de Taubaté está
prevista em R$ 100,3
milhões. Das fundações da
Unitau, o EPTS (Empresa de
Pesquisa Tecnologia e
Serviços) terá uma verba de
R$ 2,5 milhões; a Fundação
Artística e Cultural, R$ 56
mil; a Fundação Caixa
Beneficente ficará com R$
283 mil; a Fundação de
Apoio à Pesquisa,

Tecnologia e Inovação, R$
262 mil; e a Fust (Fundação
Universitária de Saúde) vai
trabalhar em 2012 com R$
140 mil.Com a
 aprovação do orçamento, a
Câmara entra em recesso
parlamentar, ficando
suspensas as sessões
ordinárias – a primeira será
realizada no dia 1º de
fevereiro. O expediente
administrativo volta ao normal
no dia 3 de janeiro.

Câmara de Taubaté
aprova orçamento de R$

637 mi para 2012


