
A GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •

REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XXII  05 DE JUNHO DE 2012             Nº 3/738  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                     R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Página  4

A GAZETA DOS

MUNICÍPIOS

05 de Junho 2012

No dia 31 de maio, quinta
- feira, a partir das 10h,
aconteceu mais uma
formatura dos alunos que
concluíram o PROERD
(Programa Educacional
de Resistência às Drogas
e à Violência) em
Tremembé. O programa
nacional, que é
desenvolvido pela Polícia
Militar, aborda temas
como as consequências
das drogas para o
organismo, o aspecto
psicológico dos colegas,
as maneiras de dizer não
aos entorpecentes, a
autoestima, entre outros.
Aplicado nos quintos e
sétimos anos do Ensino
Fundamental de escolas
municipais, estaduais e
particulares da cidade,

trabalhando com crianças
e adolescentes a partir dos
nove anos de idade, e
jovens até dezessete anos
o PROERD visa à
prevenção ao uso de
entorpecentes lícitos e
ilícitos. O objetivo do
programa é a interação
social e o estreitamento
das relações entre escola,
polícia, família e
comunidade.O PROERD
é desenvolvido em
Tremembé desde 2002.
Calcula-se que mais de
11.000 alunos da cidade
foram formados pelo
programa. Os resultados
da iniciativa são
significativos não apenas
junto aos alunos que
freqüentam as atividades,
mas o PROERDram

formados pelo programa
 também contribui para
uma mudança na vida e na
família dos alunos
atendidos.A formatura
ocorreu no Clube CREIX
de Tremembé, no bairro
Centro. As escolas
concluintes do
programa foram
E.M.E.I.E.F. Anna
Queiroz de Almeida e
Silva, E.M.E.F.
Professora Nair de
Mattos Queiroz, E.M.E.F.
Professora Maria Dulce
David de Paiva, E.M.E.F.
Professora Emília de
Moura Marcondes,
E.M.E.F. Jeronymo de
Souza Filho, E.M.E.F.
Prof. Ernani Giannico e
Colégio Vésper
Ressureição Mantiqueira.

PROERD realiza
formatura do 1º
semestre 2012

A Secretaria do Meio
Ambiente (SEMA) da
Prefeitura de Taubaté
abriu ontem 4 de junho,
no Parque Municipal do
Vale do Itaim, a 8ª
Semana do Meio
Ambiente.Até o dia 6 de
junho, serão
desenvolvidas diversas
atividades, como
palestras, peças teatrais,
aulas de campo, trilhas
nas matas, exposição e
oficinas com materiais
recicláveis, além de
plantio de mudas.Um
dos destaques da semana
será a apresentação
oficial dos resultados
do Censo da Economia
Verde, realizado pela
SEMA em parceria com
a rede mundial Made in
Forest.Iniciado em
outubro do ano passado,
o censo é uma iniciativa
pioneira na região do
Vale do Paraíba e teve
como objetivo

identificar empresas,
instituições, ONGs e
pessoas físicas que
desenvolvam projetos
que beneficiam o meio
ambiente.A semana
contará ainda com o V
Simpósio do CIAVEX
(Centro de Instrução de
Aviação do Exército) –
“Reciclando Atitudes”,
que realizará palestras
para os professores da
rede de ensino da
cidade.A 8ª Semana do
Meio Ambiente conta
com o apoio da Coli
E m p r e e n d i m e n t o s
I m o b i l i á r i o s ,
COMEVAP, Florestas
Inteligentes e CIAVEX.
Serão fornecidos
lanches, iogurtes e
viagem de ônibus
totalmente gratuitos às
escolas que já trabalham
com os temas abordados
e previamente
agendadas. Confira a
programação da 8ª

Semana do Meio
Ambiente:05/06 –
Terça-feira 8h30 às 12h
- Simpósio CIAVEX
“MEIO AMBIENTE:
R E C I C L A N D O
A T I T U D E S ”
Palestrantes: Dr. Celso
Giampá e Prof. Alex
Ribeiro 14h – “A
importância da coleta
seletiva” Palestrante:
Mary das Graças Tavares
15h – Exposição de
reciclados 06/06 –
Quarta-feira 9h –
Atividades de campo
com técnicos de meio
ambiente – mata ciliar,
pomares, trilhas
ecológicas, com
professor Ronaldo. 14h
– “Produção e
Conservação de Água” –
atividade de campo
Palestrante: Engenheira
Ambiental Eliane
Graciele Alves da Silva
15h – encerramento
com plantio de mudas

Prefeitura abre 8ª
Semana do Meio

Ambiente na próxima
segunda-feira

A Campanha de Combate à
Hanseníase diagnosticou oito
casos suspeitos da doença no
município. Os atendimentos
foram realizados em todas as
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e Centro de
Especialidades Médicas
(CEM), entre os dias 28 e 30
de maio.Atualmente,
Caraguá tem 17 pessoas em
tratamento. Desse número,
cinco pacientes estão prestes
a ter alta.  A hanseníase é
uma doença que atinge a pele
e os nervos dos braços,
mãos, pernas, pés, rosto,
orelhas, olhos e nariz. As
pessoas que apresentarem
manchas esbranquiçadas,
caroços avermelhados ou
castanhos na pele insensíveis
ou com atrofias, devem
procurar a UBS mais
próxima de sua casa.A
hanseníase é transmitida pela
respiração. As pessoas que
convivem com alguém com o
diagnóstico da doença
devem ser examinadas e
orientadas sobre os sinais e
sintomas.Os pacientes com

suspeita de hanseníase são
encaminhados para o exame
de baciloscopia (exame de
raspagem da pele) e biópsia
para a confirmação da
doença. O resultado leva de
15 a 20 dias para ficar
pronto.  Se o diagnóstico for
positivo, o paciente começa
o tratamento, que pode durar
de seis a 12 meses e inclui a
prática de exercícios e o uso
diário de medicamentos. Se
não tratada, a
hanseníase pode causar
incapacidade e deformidades
físicas. Os casos negativos
são enviados para o setor de
Dermatologia Geral para o
diagnóstico de outras
doenças de pele. Durante o
ano, os exames são
realizados nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e
Centro de Especialidades
Médicas, das 8h às 17h. Os
enfermeiros analisam a pele
do paciente para verificar se
existe algum tipo de
sensibilidade, com utilização
de tampa de caneta e água
fria ou morna

Campanha detecta oito
casos suspeitos de

hanseníase em Caraguá

A prefeitura, através da
Secretaria de Obras, iniciou
recentemente os serviços de
reurbanização da Avenida
Leovigildo Dias Vieira, via
que margeia a orla do Itaguá,
um dos principais cartões
postais da cidade.A obra
contempla a colocação
calçamento em paver em
aproximadamente 500
metros, o que vai beneficiar

a circulação de pessoas no
local, muito utilizado para
caminhadas e prática de
exercícios físicos.
Também serão
 feitas novas ciclovia e
ciclofaixa, pavimentação em
asfalto do espaço para
estacionamento, canal de
drenagem e colocação de
mobiliário urbano, com
lixeiras, bancos e rampas de

acessoO profissional
autônomo Mariel Fimessi
Araújo declarou que devido
às irregularidades na calçada,
já ocorreram alguns
acidentes. “A obra vai
valorizar muito este espaço,
que é muito procurado por
turistas e moradores que
gostam de fazer caminhadas
e correr a beira mar”,
comentou Mariel.

Prefeitura de Ubatuba inicia
reurbanização da orla do Itaguá
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E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
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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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu: - Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.
Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.
Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

A Campanha de Vacinação
contra a Influenza para
idosos (acima de 60
anos), gestantes e
crianças de seis meses a
dois anos incompletos
(um ano, 11 meses e 29
dias) foi prorrogada até
quarta-feira (6/6/2012),
em oito Unidades Básicas
de Saúde (UBS) e no
Centro de Especialidades
Médicas. O horário de
funcionamento é das 8h às
17h. Até o momento,
apenas 68,77% da
população-alvo foi
imunizada no
município. Ao todo,
11.294 pessoas
receberam a dose da
vacina em Caraguá desde
o dia 5 de maio. Esse
número corresponde a
8.529 idosos, 1.644
crianças, 694 gestantes e
427 profissionais de
saúde, que equivale a
68,77% das 15 mil
pessoas da meta da
campanha no município.
Na etapa dos crônicos,
encerrada no dia 25,
1.194 pessoas foram

vacinadas.Os moradores
devem ser vacinados
preferencialmente nas
UBS’s de referência. Os
familiares dos pacientes
acamados com mais de 60
anos podem agendar nas
unidades de saúde a
aplicação da
dose em casa. A
V i g i l â n c i a
E p i d e m i o l ó g i c a
 informa que os idosos
que contraíram gripe esse
ano também devem tomar
a vacina. Os adultos
podem receber a vacina
antitetânica para atualizar
a carteira de vacinação. 
Restrições - A vacina
contra a gripe não é
indicada para pessoas
alérgicas a ovo, com
c o m p r o v a ç ã o
médica, e para quem
apresentou reações
adversas nos outros anos.
 De acordo com a
V i g i l â n c i a
Epidemiológica, em
Caraguá nenhuma pessoa
manifestou algum tipo de
sintoma contrário à dose
até o momento. Confira

o endereço das
Unidades Básicas de
Saúde Centro de
Especialidades Médicas –
Praça Renato Navarro
Magalhães, Jardim
Primavera – Tel (12)
3 8 8 6 - 1 2 0 0  U B S
Massaguaçu – Rua Itália
Baffi Magni, s/n – Tel
(12) 3884-1999UBS
Olaria – Travessa
Marginal Ipiranga, 17 –
Tel (12) 3883-7007UBS
Casa Branca – Rua José
Pedro de Oliveira,
7 – Tel (12) 3883-
9077UBS Jaraguazinho –
Rua Benedito
 Silvério Santana, 57 –
(12) 3883-3500UBS
Tinga – Rua Antonio dos
Santos, 20 – Tel (12)
3882-6446UBS Morro
do Algodão – Rua
Antonio dos Santos, 27 –
Tel (12) 3887-9100UBS
Porto Novo – Avenida
José Herculano, 6.560 –
Tel (12) 3887-6131UBS
Perequê-Mirim – Avenida
José da Costa Pinheiro
Junior, 1.527 – Tel (12)
3887-8181

Campanha de Vacinação
contra Gripe é
prorrogada até

quarta-feira


