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O telejornal do Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista), vai exibir na
próxima segunda-feira,
12, duas reportagens que
mostram como a Páscoa
movimenta o comércio da
região. O programa vai ao
ar a partir das 20h, pela TV
Cidade, canal 03 da
NET.Na primeira
reportagem você vai ver
que comer peixe durante
a Quaresma faz parte da
tradição dos católicos. O
costume é ligado a uma
forma de praticar o jejum
e a abstinência, uma
prática, ao lado da
caridade e esmola,
indicada pela Igreja como
devoção típica da Páscoa.
E se por um lado a
simbologia é uma forma
de penitência, por outro o
ato de comer peixes nesta
época aquece as vendas e
deixa o preço do alimento
mais “salgado”.No
mercado municipal de
Taubaté, o preço do quilo

da sardinha, por exemplo,
que normalmente custa
em média R$ 7, está R$
1,90 mais caro. “É
justamente neste período
que mais temos
movimento aqui na
peixaria. Nosso lucro
chega a aumentar 300%”,
explica o comerciante
Rodrigo Santos.Alguns
tipos de pescados têm
maior procura como o
bacalhau, a sardinha e o
cação. “Esses são os
peixes mais populares e
v e n d e m
m a i s ”
, diz Santos.Você vai ver
também que, outra
tradição milenar deste
período são os famosos
ovos de Páscoa e não há
quem resista aos sabores
e às embalagens dos
chocolates, que atraem
principalmente as
crianças. E para quem
fabrica os ovos caseiros,
o trabalho já começou faz
tempo. A doceira Cláudia

Regina já encerrou os
pedidos para este ano.
Desde janeiro respira
chocolate. “A gente
prepara tudo, até a casa,
para a fabricação. Além
dos ovos, temos que fazer
os laços, as caixinhas dos
bombons”, comenta.
E se você pensa que o
período da Páscoa
movimenta apenas o
setores de chocolates e
peixes está enganado.
Nos últimos anos, os
empresários passaram a
comercializar outros
tipos de produtos, como
bichos de pelúcia, panos
de prato e artigos para
decorar qualquer cômodo
da casa.
Na loja de decoração
Pacotes, Fricotes e
Presentes criatividade e
opções não faltam.
“Estamos esperando um
aumento de até 30% nas
vendas deste ano com
relação à 2011”, comenta
a vendedora Nair Pereira.

Páscoa movimenta o
comércio da região

Na quarta-feira, dia 7, foi
entregue ao Diretório
Municipal do DEM, de
Taubaté, ofício comunicando
a sua Executiva, que o
advogado e diretor do Sesi,
Antonio Jorge (foto),
manifesta intenção de ser
candidato à prefeito de
Taubaté, nas eleições de
2012, solicitando sua
inscrição e submetendo a
escolha na convenção
partidária a ser realizada.No
documento Antonio Jorge
Filho, diz estar preparado

para representar o DEM no
pleito, levando à população
as propostas de mudança e
de um nov o estilo de fazer
política, com sereiedade,
transparência e justiça,
somando-se ao que prega o
DEM, de ser um partido “Da
Força das Nova Idéias”.”Se
aprovada, minha candidatura
será uma alternativa para a
população que pede
renovação na política da
cidade, por tudo que
assistimos ao longos dos
últimos 30 anos na

administração pública, que
deixou nosso município à
margem do desenvolvimento,
e precisa de um gestor com
pulso forte e pensamento
grande, como é a nossa
Taubaté”, disse Antonio
Jorge.Antonio Jorge acredita
que até as Convenções
partidárias que se realizam
em junho deste ano, poderá
divulgar sua idéias e
propostas , ouvir a
população e com isto permitir
aos eleitores que tenham uma
alternativa para votar.

Antonio Jorge reafirma
candidatura em Taubaté

A vereadora Pollyana Gama
(PPS) apresentou novo estudo
que revela perda de 66,35%
nos salários dos professores
da rede municipal de ensino
de Taubaté. A Prefeitura
descumpriu a revisão prevista
pela lei do Piso Salarial
Nacional para os profissionais
do magistério público da
educação básica (Lei 11.738
de 16 de julho de 2008) nos
anos de 2009, 2010 e 2012.A
revisão geral anual sobre a
remuneração dos servidores
públicos está prevista no artigo
37 inciso X da Constituição da
República. No caso de
Taubaté, a correção deve ser
aplicada no mês de maio. Em
razão das eleições municipais,
neste ano a revisão deverá
estar sancionada até o dia 6
de abril, ou seja, 180 dias

antes do pleito eleitoral.A
parlamentar cobra ainda o
reajuste mínimo de 6% nos
salários dos demais servidores
da Prefeitura, previsto pelo
INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) para
o mês de abril. A legislação
brasileira estabelece critérios
diferenciados para a revisão
dos professores e dos demais
servidores públicos.Para os
professores, a regra da
revisão determina que a
atualização seja calculada
utilizando-se o mesmo
percentual de crescimento do
valor anual mínimo por aluno,
referente aos anos iniciais do
ensino fundamental urbano
(Lei 11.494 de 20 de junho de
2007), que regulamenta o
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da

Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb).”Os
professores ficaram de fora
do aumento de 40%
concedido ao funcionalismo
em abril de 2011. Na ocasião,
apresentei uma emenda
estendendo o reajuste aos
docentes, que foi vetada pelo
Prefeito que, em setembro de
2011, concedeu 13% dividido
em duas parcelas: uma de 8%
em setembro do ano passado
e 5% a partir de março deste
ano. Desta forma elaboramos
um estudo demonstrando a
defasagem salarial tendo em
vista a não aplicação da Lei
do Piso nacional”, disse
Pollyana.O requerimento da
vereadora foi lido na sessão
ordinária realizada na última
quarta-feira.

Novo estudo de Pollyana
revela defasagem de 66% nos

salários dos professores

Palestras sobre violência
contra a mulher e eventos
comemorativos marcam a
dataMesmo tendo sido
comemorado na última quinta-
feira, 8 de março, a
programação do Dia
Internacional da Mulher
realizada pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, em
parceria com as Secretarias
Municipais, continua até o
final do mês.O Conselho
Municipal do Direito da
Mulher ministrará palestras e
eventos gratuitos até o dia 31.
Serão palestras com o tema
“Violência Contra Mulher”,
apresentadas por profissionais
capacitados. Também serão
promovidos diversos eventos
comemorativos nos bairros da
cidade.A Câmara Municipal
de Vereadores também

prestou uma homenagem às
mulheres na quinta-feira (8),
a sessão solene contou com a
presença de autoridades e
população para prestigiar a
cerimônia.Confira a agenda
de atividades: 10/3 (sábado):
A t i v i d a d e s
Comemorativas11h: Centro
Educacional Vera Lucia –
Vila Prado20h: Salão da Igreja
São Miguel Arcanjo –
Araretama12/3 (segunda-
feira): Palestra-Tema:
Violência contra mulher18h:
REMEFI Joaquim Pereira da
Silva14/3 (quarta-feira):8h:
Atividades Comemorativas -
 Recinto São Vito em Moreira
C e s a r 1 8 h :
 Palestra-Tema: Violência
contra mulher - REMEFI
Miguel Felix Adib – Lessa16/
3 (sexta-feira): Atividades

Comemorativas19h: Auditório
da Prefeitura 19/3 (segunda-
f e i r a ) :
PalestraTema: Violência
contra mulher18h: Creche
José Idelfonso Machado –
Laerte Assunção 20/3 (terça-
feira): Palestra-Tema:
Violência contra mulher18h:
REMEFI Prof. Manoel Cesar
Ribeiro – Crispim 21/3
( q u a r t a - f e i r a ) :
P a l e s t r a -
Tema: Violência contra
mulher 18h: REMEFI Olímpia
Franco Cesar – Castolira 28/
03 (quarta-feira): Palestra-
Tema: Violência contra
mulher 18h:
REMEFI Gilda Piorini Molica
– são Judas Tadeu 31/3
(sexta-feira): Atividades
Comemorativas 9h: Praça
Monsenhor Marconde

Programação do Dia da
Mulher continua durante

todo mês de março

O CIIT – Centro Itinerante
de Informações Turísticas
–, do Departamento de
Turismo de
P i n d a m o n h a n g a b a
continua com sua
programação, no mês de
março, oferecendo
informações turísticas da
cidade. O móvel estará
neste final de semana na
Praça Monsenhor

Marcondes, das 9 às 13
horas, e no Bosque da
Princesa, das 14 às 18
horas. Com o objetivo de
inovar na divulgação do
município e levar
informações sobre
Pindamonhangaba para a
população e turistas. 
O CIIT leva informações
aos moradores e turistas
sobre as atrações que a

cidade oferece como: os
p r i n c i p a i s
 pontos turísticos da
cidade, também oferece
acesso à internet, e
material gráfico de
d i v u l g a ç ã o .
Todas as pessoas que
procuram o CIIT
encontram monitores
treinados para
desempenhar essa função.

CIIT continua com
programação no mês de

mar

Em busca da preservação e
de apoios para continuar na
contribuição positiva com o
meio ambiente, a cooperativa
‘Moreira César Recicla’
recebeu a visita da Confab
para apresentar os projetos,
trabalhos e os meios de
produção para, no futuro,
formalizar um apoio com a
empresa. Durante a manhã de
terça-feira (6), o subprefeito
Carlinhos Casé, o diretor de
Assistência Social de Moreira
César, José Carlos Pinto, e
mais três representantes da
Confab, chefiados pelo
analista de meio ambiente,
Giltamir Baptista, percorreram
as dependências da
cooperativa e conversaram
com as associadas.  
Há dois anos e meio, a
‘Moreira César Recicla’ é
reconhecida formalmente
como uma cooperativa de
catadores e contam com
grandes apoiadores para
divulgar as ações. Atualmente,

a cooperativa tem os apoios
da Gerdau, Sabesp e
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Subprefeitura de Moreira
César. Os apoios já foram de
recursos para a construção do
galpão, capacitação
profissional, doação de
equipamentos de proteção
individual (EPI) e produção de
folders publicitários nas
campanhas do óleo de
cozinha. “Há uma conversa
com a Gerdau para a doação
de prensa e uma ajuda na
construção de um galpão
maior”, adiantou José Carlos
Pinto. O futuro apoio da
Confab vai ser definido em
breve com mais visitas,
avaliação de documentos e
necessidades da cooperativa.
“Há várias maneiras de apoio.
Não é apenas com doações
de equipamentos. A empresa
pode nos ajudar com a entrega
de materiais recicláveis
usados e descartados durante

a produção deles”, explicou o
diretor de Assistência Social
de Moreira César. Para o
subprefeito de Moreira César,
Carlinhos Casé, os trabalhos
das cooperativas de
Pindamonhangaba - e
principalmente de Moreira
César - são fundamentais
para garantir uma cidade mais
conscientizada nas questões
ambientais. “A cooperativa de
Moreira César se destaca por
atuar nos bairros do distrito e
contribuir com uma cidade
mais preparada e organizada
nas discussões ambientais”.
A ‘Moreira César Recicla’,
hoje, conta com 28 associados
integrados nos trabalhos do
local. “Há uma busca por mais
associados. Na cooperativa o
catador recebe uma
porcentagem maior do que se
trabalhar de maneira
independente”, observou José
Carlos Pinto. A cooperativa
fica localizada no bairro
Cícero Prado (CDHU).

Moreira César Recicla
recebe visita da Confab

Desde 2009 a vereadora
Maria Teresa Paolicchi
(PSC) vem cobrando da
Prefeitura, por meio de
requerimento aprovado na
Câmara, ações para combater
o assédio moral e a
prostituição em praças e vias
públicas de Taubaté.A
solicitação foi feita por conta
do alto índice de reclamação
de moradores que relatavam
que profissionais do sexo

estariam abordando pessoas a
qualquer hora do dia e da
noite, principalmente na praça
Dom Epaminondas, local de
grande circulação de
pessoas.Para Maria Teresa,
algumas pessoas acabam por
explorar as condutas e
quebram regras de
convivência social, causando
constrangimento à população.
“Caberia, então, ao poder
público zelar pela ordem e pela

moralidade nas áreas de uso
público.”Outros problemas
relativos à praça Dom
Epaminondas têm sido alvo de
requerimentos da vereadora,
como a padronização das
barracas de artesanato para
facilitar o trânsito de pedestres
e melhorar o aspecto visual da
praça, e também a reparação
nos cabos de aço dos tirantes
da cobertura da área de
eventos.

Vereadora pede combate à
prostituição na Dom

Epaminondas desde 2009

O vereador Chico Saad
(PMDB) esteve visitando a
obra de recuperação do
córrego José Raimundo no
trecho que corta a Rodovia
Carlos Pedroso da Silveira
no bairro do Bonfim.
Segundo o vereador, as
obras iniciaram há duas
semanas e deverão ser
concluído até o final deste
mês. “Essa não é a primeira
vez que esse tipo de
problema ocorre nesse
trecho do córrego José

Raimundo, porém dessa
vez o problema será
resolvido definitivamente”,
comentou Saad.Segundo o
engenheiro da Prefeitura da
Taubaté Luciano Marques
Canettieri, as águas das
chuvas causaram erosão e
romperam a tubulação que
passa abaixo da Rodovia.
“Nós vamos assentar o
tubo ármico e fazer o
reaterro”, disse o
engenheiro.Segundo a
assessoria de comunicação

da prefeitura de
Taubaté essa obra teria de
ser realizada e custeada pelo
governo do Estado, mas o
prefeito resolveu atender
um pedido do vereador
C h i c o
S a a d .
“Tanto o prefeito quanto o
vereador estão
preocupados com as
pessoas que passam pelo
local e por esse motivo a
obra está sendo realizada
”, informou a assessoria.

Saad acompanha obras do
córrego José Raimundo no

bairro do Bonfim
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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.

Miscelânea

Culinária

Quibe recheado

Ingredientes:
1.1/2 xícaras de chá de trigo para quibe
1 quilo de salsicha
1 maço de hortelã picada
1 maço de salsa picada
1 cebola picada
Margarina para untar
Sal e pimenta síria a gosto
1 colher de sopa de manteiga

Recheio:
1 colher de chá de coalhada seca

Modo de preparar:
Coloque o trigo em uma vasilha e cubra com água morna. Deixe descansar por 30 minutos.
Triture a salsicha no processador ou no liquidificador (um pouco de cada vez). Aperte bem o
trigo com as mãos para retirar o excesso de água e coloque em uma tigela. Adicione a
salsicha moída, a hortelã, a salsa, a cebola, o sal, a pimenta síria e misture. Espalhe metade
em um refratário grande untado, recheie com a coalhada e cubra com a massa restante.
Alise e corte em retângulos. Coloque uma porção de manteiga sobre cada pedaço e leve ao
forno alto, pré-aquecido, por 20 minutos. Sirva em seguida.

Culinária

Farofa completa

Ingredientes:
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de chá de bacon em cubos
1 cenoura ralada
2 cebolas picadas
1 xícara de chá de sobras de carne seca cozida desfiada
2 xícaras de chá de farinha de milho
1 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
Sal, pimenta do reino e salsa picada a gosto

Modo de preparar:
Derreta a manteiga em uma panela e refogue os cubos de bacon, mexendo até dourar,
acrescente a cenoura, a cebola e a carne seca desfiada e refogue por 3 minutos. Polvilhe
com a farinha de milho e mexa por 2 minutos ou até incorporar. Misture a azeitona, tempere
com sal, pimenta e salsa. Despeje em uma travessa e sirva.

Culinária

Quiche de gorgonzola e bacon

Ingredientes:
500 gramas de massa folhada
10 fatias de bacon fritas e esmigalhadas
100 gramas de queijo gorgonzola esmigalhadas
100 gramas de queijo mussarela raladas
2 ovos
1 xícara de chá de creme de leite
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Forre com a massa uma fôrma de 24 cm de diâmetro de aro removível. Espalhe o bacon e
os queijos na massa. Bata os ovos levemente, junte o creme de leite e tempere com sal e
pimenta. Despeje sobre o recheio. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até
que ao enfiar um palito, ele saia limpo. Deixe amornar, desenforme e sirva.

Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia: medo de tomar banho
Ambulofobia: medo de andar
Anuptafobia: medo de ficar solteiro
Biofobia: medo da vida
Corofobia: medo de dançar
Deipnofobia: medo de jantar
Dipsofobia: medo de beber
Dromofobia: medo de cruzar ruas
Eremofobia: medo de ficar só
Ergasiofobia: medo de trabalhar
Falacrofobia: medo de ficar careca
Filemafobia: medo de beijar
Fonofobia: medo da própria voz
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 A preocupação com o futuro
dos manguezais no Brasil
mobilizou cerca de cem
pessoas a saírem pelas ruas
de Ubatuba em passeata,
neste domingo 04. Diversas
entidades ambientalistas se
mobilizaram para realizar no
município, a campanha
“Mangue Faz a Diferença”,
que está acontecendo em
diferentes cidades e tem como
principal objetivo, alertar a
população sobre as mudanças
no Código Florestal que
podem trazer grandes riscos
para o futuro deste
ecossistema.Com banners,
cartazes, camisetas e apitos,
o grupo caminhou pela orla da
Praia do Itaguá, chamando a
atenção dos transeuntes com
frases do tipo “Use a
consciência, Mangue faz a
Diferença!” e pedindo o apoio
da população para a causa.
Pelo mar, surfistas e
praticantes de stand up padle
remaram junto com a
passeada, empunhando
cartazes em apoio ao
movimento. O destino do
grupo era a Praça Alberto
Santos, mais conhecida como
Praça da Baleia, onde foram
montados estandes para
esclarecimento e distribuição
de panfletos, adesivos e
fitinhas do movimento.Uma
grande faixa pintada com os
dizeres “Veta, Dilma!”, aos
poucos, foi ganhando
assinaturas dos manifestantes
e de cidadãos que por ali
passavam, atraídos pela
movimentação. Esta faixa
representa um apelo à
presidente Dilma, para que
vete o novo Código, dando
chance para que ele seja
melhor elaborado, observando
fatores como a importância
da preservação dos
manguezais. A Ong Ecosurfi,
principal organizadora do
evento do estado de São Paulo
levará as faixas de Ubatuba
e de outras cidades para
Brasília nesta terça-feira, 06,
data em que o código florestal
será votado no senado.A
gestora da Área de Proteção
Marinha do Litoral Norte,
Lucila Vianna, uma das
organizadoras do evento,
ressaltou o sucesso da
mobilização em tão pouco
tempo, já que o evento foi
planejado com três dias de
antecedência, com ajuda de
redes sociais, parceiros e
mídia regional. “Ficamos
impressionados e felizes com
a adesão de tantas pessoas.

Gostaria de agradecer a
colaboração e a participação
de todos neste momento tão
decisivo para o futuro do meio
ambiente no nosso país. É
muito importante que a
população se informe,
posicione-se e se manifeste,
já que o novo código florestal
afetará questões tão
importantes para o meio
a m b i e n t e . ” P a r c e i r o s A
iniciativa tem coordenação
nacional da Fundação SOS
Mata Atlântica e o apoio da
Rádio Eldorado. Além de
Ubatuba, estão acontecendo
ações semelhantes em
diversas cidades, como:
Salvador, Porto Seguro, Porto
Alegre, Maceió, Recife,
Natal, Vitória, Rio de Janeiro,
Paraty, Iguape, Florianópolis e
Santos. No estado de São
Paulo, a principal instituição
organizadora a Ong Ecosurfi,
de Santos, que apoiou o
evento em Ubatuba.
Em Ubatuba, o evento foi
idealizado pelos parceiros
Fundação Florestal, por meio
da Área de Proteção Marinha
do Litoral Norte e Parque
Estadual da Serra do Mar –
Núcleo Picinguaba, Comitê de
Bacias Hidrográficas do
Litoral Norte (CBH-LN) e
Prefeitura de Ubatuba, por
meio da Secretaria do Meio
Ambiente.O movimento
contou com a parceria de
diversas entidades e
comércios locais: Sociedade
Amigos de Itamambuca
(SAI); Ong Bicho Preguiça;
Padaria Integrale; Projeto
Tamar, Aquário de Ubatuba e
Pousada Canto de
Itamambuca, Ong Assu,
Restaurantes: Ismael, Sabor
do Mar e Alantejano, Grupo
de Capoeira Mandinga de
Angola, do Mestre Jequié e
Associação Ubatuba de Surf
(AUS).Mangue, berçario
da vida marinhaOs
manguezais são considerados
“berçários” para muitas
espécies de peixes e
crustáceos com importância
ecológica, econômica e social.
Além disso, são responsáveis
pela manutenção da qualidade
e fertilidade das águas
estuarinas e costeiras, a
proteção contra a erosão
costeira e eventos climáticos
extremos e o sequestro de
carbono. Existem hoje mais de
500 mil pescadores no Brasil
e, somados aos empregos
indiretos, o setor abrange
seguramente mais de 1 milhão
de pessoas. Os manguezais

são, portanto, uma fonte de
proteína e de renda para um
número significativo de
brasileiros.PreocupaçõesO
texto aprovado no Senado
propõe a consolidação de
ocupações irregulares
ocorridas até 2008 nos
chamados apicuns que
constituem uma faixa brejosa
limítrofe entre vegetação de
mangue e a terra firme,
imprescindível para
manutenção do ecossistema
de manguezal em todo o país.
Consolida ocupações urbanas
em áreas de manguezal e
permite novas ocupações em
mais 35% dessas áreas em
manguezais no bioma Mata
Atlântica e 10% na Amazônia,
com o argumento de permitir
a carcinicultura (criação de
camarões). Essa atividade já
é responsável por enormes
passivos socioambientais no
Nordeste do País.Outras
mudançasA nova proposta do
Código Florestal também
prevê a redução de até 50%
das Áreas de Preservação
Permanente desmatadas em
margens de rios com até 10
metros de largura. Essa
medida, principalmente nas
bacias hidrográficas mais
críticas (80% delas situadas na
Mata Atlântica) acarretará
graves problemas, como a
escassez de água por causa
do assoreamento, a
contaminação por agrotóxicos
e o comprometimento do
equilíbrio ambiental dos
estuários e
manguezais.Manifesto on
lineComo parte da campanha
também está sendo lançado o
Manifesto A Favor da
Conservação dos Manguezais
Brasileiros. O documento lista
os principais problemas
trazidos para esses
ecossistemas e pede
providências às autoridades.
O manifesto pode ser
a c e s s a d o
em www.manguefazadiferenca.org.br. Neste
mesmo site, também
encontram-se informações,
fotos e vídeos sobre todas as
a t i v i d a d e s ,
bem como os materiais de
comunicação, informações
sobre as organizações
participantes. Internautas
também podem acompanhar
a mobilização pela fan page
da campanha no
Facebook,facebook.com/
manguefazadiferenca, e
manifestar seu apoio via
Twitter com a hashtag
#manguefazadiferenca

Manifestação “Mangue Faz a
Diferença” contra mudanças
no Código Florestal mobiliza

mais de cem pessoas
Segundo a OMS, de 13% a
18% das mulheres e de 3%
a 6% dos homens com mais
de 50 anos têm osteoporose
em todo o mundo. No
Brasil, Ministério da Saúde
aposta em ações de
prevenção à doença desde
a infância para a garantia
da chamada “poupança
óssea”As mulheres vivem
mais do que os homens,
segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). E, por viverem
cerca de oito anos a mais, elas
também podem sofrer com
doenças e agravos
relacionados ao processo do
envelhecimento. A
coordenadora de Saúde do
Idoso do Ministério da
Saúde, Luiza Machado,
explica que investir em
hábitos saudáveis na
juventude garante uma saúde
mais equilibrada na velhice. O
“segredo”, segundo ela, é se
manter sempre ativa, com
hábitos saudáveis de vida,
como alimentação saudável e
rica em cálcio, além de
atividade física, que ajuda na
prevenção de doenças como
a osteoporose (diminuição da
massa óssea). Segundo a
Organização Mundial da
Saúde (OMS), de 13% a
18% das mulheres e de 3%
a 6% dos homens com mais
de 50 anos têm osteoporose
em todo o mundo. No Brasil,
o Ministério da Saúde aposta
em ações de prevenção à
doença desde a infância para
a garantia de uma “poupança
óssea”. “É preciso estimular
uma dieta mais saudável – rica
em verduras, legumes e
frutas, além de  aumentar o
consumo de leite e derivados,
alimentos com alto índice de
cálcio – e diminuir o consumo
de refrigerantes”, alerta Luiza
Machado. Outras fontes de
cálcio são os vegetais de cor
verde escuro, peixes,
castanhas e nozes. “Temos
também que motivar as

crianças e jovens a saírem da
frente do computador e da
televisão, andar ao ar livre,
praticar atividades físicas,
fazer algum tipo de esporte”,
acrescenta a
c o o r d e n a d o r a . L u i z a
Machado também lembra
que a exposição ao sol, de
15 a 20 minutos até 10h e
depois das 16h também é um
hábito importante para a
prevenção da osteoporose,
pois o sol é responsável pela
formação da vitamina D no
organismo, o que contribui
para a fixação do
cá lc io .ATIVIDADES
FÍSICAS – Outra
recomendação do Ministério
da Saúde é a prática de
atividade física regular para o
fortalecimento dos ossos e
músculos.  O Sistema Único
de Saúde coordena a
implementação de espaços
adequados para a prática de
atividades físicas, com
a c o m p a n h a m e n t o
profissional e vinculação às
Unidades Básicas de Saúde
(UBS). Trata-se do
Programa Academias da
Saúde, cuja meta é construir
quatro mil pólos do programa
até 2014. Até o momento, já
estão habilitados 1.948
pólos.O Ministério da Saúde
também orienta que as
mulheres, ao entrarem na
menopausa, procurem uma
UBS; principalmente, aquelas
que apresentarem fatores de
risco ou casos de
osteoporose na família. Elas
devem ter acompanhamento
médico que, se necessário,
poderá solicitar o exame de
desintometria óssea, capaz de
detectar a osteopenia (fase
inicial da osteoporose) e a
própria osteoporose. “O
SUS garante o tratamento,
que pode ser feito nas
unidades de saúde. Os
medicamentos para o
tratamento de osteoporose
estão disponíveis tanto nas
unidades do SUS quanto

pelo programa Farmácia
Popular”, explica Luiza
Machado.NOVO CICLO –
  A menopausa não significa,
necessariamente, um período
de saúde frágil. “Ela marca o
final do período reprodutivo
da mulher”, afirma a
coordenadora de de Saúde
da Mulher do Ministério da
Saúde, Esther Vilela. Nesta
fase, entre 45 e 55 anos de
idade, os ovários deixam de
produzir os hormônios
estrogênio e progesterona de
forma gradativa, até
perderem de vez a
capacidade de funcionar.
“Trata-se de um estágio na
vida da mulher”, observa a
coordenadora. Segundo ela,
nessa fase ocorrem diversas
mudanças no organismo
feminino que podem
predispor o aparecimento e
o agravamento de algumas
doenças.Também nesse
período, uma parcela do sexo
feminino pode apresentar uma
série de sinais
desconfortáveis, como ondas
de calor, alteração de humor,
insônia, depressão e
diminuição do desejo sexual.
“É importante fazer
exercícios físicos – que,
inclusive, ajudam na questão
da osteoporose – tomar sol
pela manhã, caminhar,
socializar com as amigas e
fazer atividades em que a
mulher se sinta útil. Este, sem
dúvida é o melhor
tratamento”, afirma Esther
V i l e l a .
De acordo com a
coordenadora de Saúde da
Mulher, mesmo com os
desconfortos mais comuns
dessa fase da vida da mulher,
é possível encarar a
menopausa com
n a t u r a l i d a d e .
 “O final do ciclo reprodutivo
pode ser visto como um
estímulo para iniciar uma nova
etapa, com conquistas de
experiências positivas”,
aconselha.

SAÚDE DA MULHER
Hábitos saudáveis
segredo contra a

osteoporoseA Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação e Cultura, e em
parceria com o MEC –
Ministério da Educação e
Cultura, oferece salas de
recursos multifuncionais
aos estudantes da Rede
Municipal de Ensino.  A
inclusão é feita, através do
programa do MEC de
atendimento educacional
especializado, que
implantou em oito
escolas municipais, salas
de recursos
multifuncionais que
atende crianças com
deficiências, síndromes,
dificuldades acentuadas
na aprendizagem e
transtorno global do
d e s e n v o l v i m e n t o . O
trabalho é realizado por
16 professores da rede
municipal que possuem
uma formação específica
na área de inclusão, e que
frequentemente realizam
cursos para oferecer um
atendimento de qualidade

para pais e alunos, que são
encaminhados para as
salas de inclusão.As
atividades são realizadas,
uma vez por semana,
através de jogos e
tecnologias que
estimulam as funções dos
alunos em sala de aula,
que conforme a
necessidade participa de
atendimentos individuais
ou em grupo.Segundo a
gestora regional de
inclusão, Rosana Balbina
Conceição Naressi, a sala
de inclusão não é um
reforço escolar e sim
uma estimulação às
crianças com dificuldades
em sala de aula por causa
da deficiência.”É
importante que aconteça a
parceria dos pais com os
professores, para que o
atendimento seja
realizado com qualidade e
segurança para as
crianças”, ressaltou
R o s a n a .
Em 2011 o projeto
atendeu mais de 400

alunos. Os alunos que
fazem o atendimento nas
salas de inclusão são
encaminhadas pelos
professores das salas de
ensino regular. Para mais
informações entrar em
contato pelo telefone
3 6 4 4 - 5 3 1 5
.Escolas que possuem a
sala de recursos
multifuncionais Prof.
Joaquim Pereira da Silva
– Mantiqueira – 3637-
2847 Ayrton Senna da
Silva – Pasin – 3637-
0217 Profª. Julieta Reale
Vieira – Castolira – 3648-
0580 Arthur de Andrade –
Cidade Nova – 3645-
0678 Profª.
Ruth  Azevedo Romeiro –
Loteamento Delta –
3 6 4 8 - 0 4 9 5
P r o f º .
 Gilda Piorini Molica –
São Judas Tadeu – 3648-
0484 Profª. Maria Zara
Miné Renoldi dos Santos
– Ouro Verde – 3648-
0492 Vito  Ardito –
Araretama – 3645-0421

Prefeitura de Pinda
oferece salas de

recursos multifuncionais

A Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social, está
oferecendo aulas e
treinamento de xadrez
para os idosos da cidade.
Essa iniciativa visa não só
o lazer, mas também a
preparação de uma futura

equipe para os Jogos dos
Idosos.As aulas serão
realizadas às quartas-
feiras, das 8h às 9h, no
Centro de Convivência do
I d o s o
“Darcy Nunes do
Nascimento”, e poderão
participar pessoas com
idade acima de 60

anos.Para mais
i n f o r m a ç õ e s
, o Centro de Convivência
fica localizado na rua
Ismênia de Matos Ribas,
65 –
Vila Marli. O telefone da
Secretaria de
Desenvolvimento é (12)
3625-6048.

Taubaté: Prefeitura
promove aulas e

treinamento de xadrez
para idosos


