
 17-18-19 DE NOVEMBRO DE 2012A Gazeta dos MunicípiosA GAZETA DOS MUNICÍPIOS17-18-19 de Novembro de  2012 Pagina 3Página  2

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

Elas não têm uma cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem não
resista mordiscá-las e roê-las: santas unhas. Apesar de o hábito ser prazeroso para várias
pessoas, os seus efeitos no organismo não são nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos
são ingeridos e também há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a
crises de autoestima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para dar fim a essa
mania, progressivamente. Confira algumas: Mantenha-as sempre curtas e lixadas para evitar
que apareça algum pedaço lascado e você fique tentando em arrancá-lo. Busque fazer as
unhas semanalmente. A boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela facilita a
descamação da unha. Alivie as crises mascando um chiclete. Esse ato substitui o movimento
repetitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito é, geralmente, reflexo de
ansiedade, vale a pena investir em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar
exercícios físicos, ler um livro ou escrever.

Humor

O homem pediu, agora aguenta

Deus criou o burro e disse:
- Trabalharás incansavelmente de Sol a Sol, carregando fardos nos lombos. Comerás capim,
não terás inteligência alguma e viverás 60 anos e serás burro.
O burro respondeu:
- Senhor, serei burro, mas viver 60 anos é muito. Dá-me apenas 30 anos.
Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse:
- Vigiarás a casa dos homens e serás seu melhor amigo. Comerás os ossos que eles te
jogarem e viverás 20 anos e serás cachorro.
O cachorro respondeu:
- Senhor, comerei ossos, mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o macaco e disse:
- Pularás de galho em galho, fazendo macaquices, serás divertido e viverás 20 anos e serás
macaco.
O macaco respondeu:
- Senhor, farei macaquices engraçadas, mas viver 20 anos é muito. Dá-me apenas 10 anos.
Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse:
- Serás o único animal racional sobre a face da Terra, usarás tua inteligência para te sobrepores
aos demais animais e a natureza. Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu:
- Senhor, serei o mais inteligente dos animais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos
que o burro rejeitou, os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse:
- Está bem, viverás 30 anos como homem, casarás e passarás 30 anos como burro,
trabalhando para pagar as contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo
10 anos como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás mais 10 anos como
macaco, pulando de casa em casa, de um filho para outro e fazendo macaquices para divertir
os seus netinhos.

Mensagens

O imperador e os figos

Um Imperador, ao ver um velho plantando uma figueira, pergunta-lhe se esperava saborear
os figos da árvore. O lavrador, responde que se morresse antes, seus filhos colheriam os
figos.
- Mas se viver para saborear os primeiros frutos, gostaria de ser comunicado.
Anos mais tarde, assistindo a primeira produção da figueira, o velho separa os melhores figos
e corre ao Palácio para presentea-los ao Imperador, que ficou tão contente que mandou
encher de ouro a pequena cesta em que se acomodavam os figos.
Um vizinho, com inveja do velho, resolve fazer o mesmo. Prepara uma cesta bem maior de
figos para levar ao Imperador, certo de que seria recompensado com muito mais ouro.
O Imperador não recebe o homem nem aceita os figos como presente. E mais, manda que os
guardas atirassem os frutos no seu corpo como se fossem pedras. Quando chega em casa e
conta a mulher o castigo, ela o consola, dizendo:
- Você é mesmo um homem de sorte. Pior se, em vez de figos, fossem cocos duros.

Pensamentos

O grande segredo dos negócios em segredo é o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer menos em Paris.
Quem tem um amigo verdadeiro pode dizer que tem duas almas.
A alegria evita mil males e prolonga a vida.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
O futuro é o passado desejado.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
O passado não se apaga com borracha.
A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.
O acúmulo de serviço hoje é o desperdício de tempo de ontem.
Pensamos que as aves na gaiola cantam, na realidade choram.
Uma amizade nunca morre, se morrer é porque nunca existiu.
Em cada aurora que nasce vejo a noite que te amei.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.
Não sejas melhor que os outros, sejas melhor para os outros.
Com uma boa sopa, as dificuldades descem melhor.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.

A Prefeitura de Taubaté, por
meio do Controle de
Animais Sinantrópicos
(CAS) e a Superintendência
de Controle de Endemias
(SUCEN) realizam a
Semana de Mobilização
Contra a Dengue, de 19 a 23
de novembro.Serão
desenvolvidas atividades de
comunicação e educação
para estimular a comunidade
no combate ao mosquito
Aedes aegypti e evitar uma
nova epidemia da doença no
município.Em 2011, mesmo
com a grande atenção e o
trabalho voltado para o
combate à dengue, várias
cidades do Estado tiveram
epidemias. Em Taubaté não

foi diferente e chegou-se ao
número de 4559 casos. Mas,
com um grande esforço da
Prefeitura de Taubaté, de sua
secretaria Municipal de
Saúde, por meio da Vigilância
Epidemiológica e do CAS, e
do envolvimento de
instituições, vários segmentos
da sociedade, e da
população, a cidade reduziu
drasticamente os números.
Hoje, temos 60 casos da
doença. E a intenção, óbvia,
é de zerar o quadro com o
trabalho incessante dos
profissionais de saúde e a
participação de todos
fazendo a sua parte. Tanto,
que o lema do CAS é “um
por todos e todos contra a

dengue”.A programação da
Semana de Mobilização
Contra a Dengue contará
com palestras nas escolas e
em empresas privadas,
treinamento e reciclagem
sobre o tema para os
agentes comunitários de
saúde da Estratégia de
Saúde da Família (ESF),
bem como abordagem corpo
a corpo nos locais de grande
circulação de pessoas e
ainda, a realização da
segunda edição da
campanha “Doando Sangue
Contra a Dengue”, na qual
os agentes de controle de
vetores são estimulados a
doar sangue ao Hemonúcleo
de Taubaté.

Taubaté: Prefeitura
realiza semana de

mobilização contra a
dengue

Em comemoração ao seu
terceiro aniversário, o Projeto
Músico do Futuro, com o
apoio da prefeitura municipal
de Taubaté, realiza o II
Concurso de Bandas e
Fanfarras no Bairro
Esplanada Santa Terezinha.O
evento contará com a
participação de quatorze
Bandas de diversas cidades
de São Paulo e Rio de
Janeiro, e terá a participação
especial da Famuta –
Fanfarra Municipal de
Taubaté, que encerrará as
apresentações.O Projeto
Músico do Futuro é uma
ação da Associação de

Música do Bairro Esplanada
Santa Terezinha, criada com
o objetivo de estimular e
proporcionar oportunidade
para as crianças da
comunidade se integrarem no
mundo musical, incentivando
o civismo e melhorando a
formação das crianças e
jovens.Atualmente o projeto
atende uma média de 108
crianças e jovens, sob o
comando do Maestro Luis
Flávio Pedro dos Santos, que
também é o diretor da
Associação.Segundo o
Maestro, o evento é uma
competição sadia que
estimula as crianças e jovens

no aprendizado e
aprimoramento das técnicas
musicais e cria laços de
amizade entre os
componentes das diversas
B a n d a s .
O Concurso premiará quatro
categorias: infantil, infanto-
juvenil, juvenil e sênior. O
evento acontece no Bairro
Esplanada Santa Terezinha,
Rua Antonio Candido de
Oliveira s/nº
(ao lado da Base da Polícia
Militar, próximo ao Sesc), no
dia 18 de novembro,
 com inicio às 09 horas e
previsão de término às 17
horas.

Projeto Músico do
Futuro promove

concurso de Fanfarras e
Bambas em Taubaté

Prefeitura realiza
formatura do curso de

Recepção e Atendimento
A noite desta sexta-feira, 09/
11, foi de festa para São Bento
do Sapucaí. Isso porque 27
munícipes participaram da
formatura do curso de
“Recepção e Atendimento”
do Via Rápida.A formatura,
promovida pela Prefeitura,
aconteceu no Espaço São
Bento onde estiveram
presentes: os alunos,
familiares e amigos; os
professores Marcia Azeredo
e João Carlos Ramalho Sena;
o Assistente Administrativo
do “Centro Paula Souza”
Marcelo Prates da Fonseca;
o Diretor da ETEC “Dr.
Geraldo José Rodrigues
Alckmin” José Benedito
Boreli Júnior; o Prefeito
Ildefonso Mendes Neto; o
vereador Paulo Peixoto e os
Secretários Municipais Maira
Aguiar, Gilberto Donizete e
José Benedito.O Via Rápida
é um programa do Governo do
Estado de São Paulo,
coordenado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia, que
oferece cursos básicos de

qualificação profissional de
acordo com as demandas
regionais. O objetivo é
capacitar gratuitamente a
população que está em busca
de uma oportunidade no
mercado de trabalho ou que
deseja ter seu próprio
negócio.São Bento do
Sapucaí foi contemplado com
o curso de “Recepção e
Atendimento”, que busca
capacitar o trabalhador para
prestação de serviços de
atendimento ao público ou na
realização de coleta de
informações, intermediando
relações entre clientes e
prestadores de serviços e
desenvolvendo estratégias
para o cumprimento de metas
e prazos.O evento
proporcionou a entrega dos
certificados, a homenagem
aos professores e alunos e
posteriormente a celebração
comemorada com comes e
bebes.Muito contente, o
Prefeito Ildefonso Mendes
Neto disse estar honrado em
participar de duas grandes
celebrações em um único dia,

pois ao mesmo tempo estava
acontecendo à formatura do
curso de Técnico de
Enfermagem, do Tableau –
também apoiado pela
Prefeitura.”Estou vindo da
formatura de Enfermagem,
onde 15 munícipes receberam
os diplomas. Esta é uma noite
de grandes conquistas e de
grandes emoções. Estamos
presenciando o crescimento
profissional de muitas pessoas
e este é um quesito de
fundamental importância para
a nossa cidade, para a nossa
h i s t ó r i a .
 Quero agradecer a todos por
acreditarem nestes cursos e
por participarem deles com
seriedade e com
responsabilidade. Boas novas
estão por vir, favorecendo a
todos. Lembrem-se,
Educação nunca é demais”,
explanou o Prefeito.Fiquem
atentos a novos cursos
g r a t u i t o s .
 Espaço do Empreendedor:
Rua Dr. Oliveira Ribeiro, 137
– Centro. São Bento do
Sapucaí. Tel.: (12) 3971-2210.

O Conselho Municipal de
Participação e
Desenvolvimento da
Comunidade Negra de
Pindamonhangaba e a
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Cultura,
realizam a 5ª Semana da

Consciência Negra de
Pindamonhangaba, com
atividades de 18 a 24 de
novembro.O primeiro evento
será no domingo (18), a
abertura das comemorações
com a missa Afro, às 8h30, no
Lar São Judas Tadeu
(Bosque). Nos outros dias,

haverá sessão solene,
palestra, apresentações
culturais e contação de
histórias. Todos os eventos
têm entrada franca e a
população está convidada a
participar. Confira a
programação completa e
participe!

Semana da Consciência
Negra começa domingo

em Pinda

A Prefeitura de
Pindamonhangaba através da
Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
está firmando parceria com
quatro Universidades para
aprimorar o desenvolvimento
do município. As unidades de
ensino Fatec, Fapi, Unitau e
Usp serão instaladas no Polo
Tecnológico Distrito
Empresarial Jataí, que fica
localizado no distrito de
Moreira César, na avenida
Aquiles Machado RibasTodos
os contatos serão firmados
antes do dia 18 de dezembro,
dia em que a cidade fará o
lançamento da pedra
fundamental do Polo

Tecnológico com participação
de empresas privadas,
universidades e sociedade.Na
próxima segunda-feira, 19 de
novembro, o Executivo vai se
reunir com a Unitau para
fechar o termo de
compromisso da instalação da
universidade em
Pindamonhangaba. Na
ocasião, serão discutidos o
tamanho da área, os cursos
que vão ser implantados e os
cursos gratuitos para a
sociedade, dentro do
programa “Unitau mais perto
de Você”.A Fapi, Fatec e Usp
também terão sua unidade
para linha de pesquisa e
estudo, cursos de graduação

e pós graduação. Após a
realização do termo com a
Unitau, essas unidades de
ensino também vão firmar um
contrato e o repasse das áreas
do município. A previsão de
iniciar as obras é no início de
2013.”O polo traz
desenvolvimento para a
cidade, desenvolvimentos de
novas empresas, cursos
profissionalizantes, linha de
pesquisa, qualidade na mão de
obra, oportunidade de geração
de emprego e renda. E tudo
isso vai trazer aumento para
a receita do município”,
finaliza o coordenador geral do
projeto, Gutemberg Pereira
Ramos.

Pindamonhangaba
finaliza termo de

compromisso com
Universidades

O VI Festipoema (Festival de
Poemas de
Pindamonhangaba) segue
com inscrições até o dia 20
de novembro. Só podem
participar poetas residentes
no Estado de São Paulo.Os
interessados podem se
inscrever com até três
poemas que contenham, no
m á x i m o ,
 35 versos, cada. O tema das

obras é de escolha livre do
autor e os poemas não
podem ter sido inscritos em
edições anteriores do
festival.As fichas de inscrição
podem ser retiradas no
Departamento de Cultura,
que fica na rua Dr.
 Campos Salles, 530, São
Benedito, e enviadas, junto
com os poemas para o e-
mail cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br,

com os dizeres “Inscrição
para o VI Festipoema”. O
festival acontecerá nos dias
15 e 16 de dezembro.O
evento é realizado pela
parceria entre a Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
 por meio do Departamento
de Cultura,
e a Academia
Pindamonhangabense de
Letras. 

Inscrições para VI
Festipoema seguem até

dia 20 em
Pindamonhangaba

Miscelânia

A Associação Naja que é
conhecida por sua excelência
nos ensinamentos das artes
marciais hapkido,
Taekwondo e MMA virou
cenário de um documentário
para cinema que está sendo
realizado pelo ELAT/INPE
(Grupo de Eletricidades
Atmosféricas do Instituto
Nacional de Pesquisas
Espaciais).O documentário
aborda como tema as
histórias de vida de seis
personagens que sofreram
acidentes naturais com raios.
É o caso do policial militar
Julio Cezar que recebeu uma
descarga elétrica de um raio
enquanto pilotava sua moto
na rodovia Presidente Dutra
há dois anos atrás.Julio
Cezar sempre se
comprometeu com os

ensinamentos Naja e em seu
depoimento no documentário
conta como era sua vida antes
e depois do acidente, como
ele dava sempre conotação
sobre a Associação Naja, o
diretores resolveram dar
ênfase a este local importante
para a vida do
personagem.As Gravações
colocaram toda a equipe da
Associação Naja pra
trabalhar e mostrar suas
habilidades adquiridas nos
treinamentos coordenados
pelo Mestre Marcelo Naja,
que teve uma participação
especial no documentário
para explicar essas técnicas
de aplicação dos golpes
ensinados principalmente no
Hapkido estilo Naja.”É
importante lembrar que aqui
na Associação Naja se

Associação Naja vira
cenário de documentário

que será exibido pelo
Cinemark

aprende o Hapkido Naja,
técnica desenvolvida para
aprimorar a aplicação dos
golpes do Hapkido. Eu
acredito que com isso os
meus alunos aprendem muito
mais rápido e com eficiência
que é notável a mudança na
vida e no comportamento
deles fora da associação, por
isso que todos aqui, quando
tem a oportunidade de
divulgar o esporte que mudou
sua vida sugerem a ‘nossa
academia a nossa casa’
Associação Naja”,
disse Mestre Marcelo
Naja.O término das
gravações do documentário
está previsto para janeiro de
2013 e sua estreia para março
do mesmo ano e será exibido
em todas as salas do
Cinemark.
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Foram iniciadas na
primeira semana de
outubro as obras de
reforma e ampliação do
Centro de Lazer do
T r a b a l h a d o r ,
popularmente conhecido
como Quadra Coberta ou
Ginásio Municipal de
Esportes. A iniciativa,
realizada por meio de um
convênio com o
Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das
Estâncias (DADE),
começa sua primeira
etapa com a
terraplanagem do solo
para a construção das
pistas de atletismo e salto,
da quadra de tênis e da
piscina. A primeira fase
das obras ainda inclui a
reforma da Quadra
Coberta.De acordo com a
Secretaria de Obras
Públicas e Serviços

Urbanos (SOPSU) de
Tremembé as obras
acontecem dentro do
cronograma proposto. A
SOPSU informa também
que a previsão para o
término dos trabalhos no
local é de 12 meses.
“Estamos muito felizes
com o início dessa
primeira etapa. Vamos
trabalhar para que o
cronograma seja
cumprido à risca para que
em breve a população
possa desfrutar de um
verdadeiro Centro
Esportivo, que consegue
atender os interessados
nas mais variadas
modalidades esportivas”,
diz Arlindo Tosti,
Secretário de Turismo,
Cultura e Esportes.O
Centro de Lazer do
Trabalhador, reformado e
ampliado, terá além da

Quadra Coberta, pistas de
atletismo, salto e skate,
campo de futebol, quadra
de tênis, quadra
poliesportiva, piscina,
playground, quadra de
areia, lanchonete,
sanitários, vestiários e
área para estacionamento
e bicicletas.Devido às
obras de reforma e
ampliação, as atividades
ministradas pela equipe de
Esportes da Prefeitura
sofreram algumas
modificações. A ginástica,
por exemplo, agora
acontece no CREIX. Pelo
mesmo motivo, os Jogos
Estudantis de Tremembé
(JETRE) não acontecerão
este ano. Outras
informações sobre as
atividades no Ginásio de
Esportes podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3672-3147.

Tremembé: Começam as
obras de reforma e ampliação

do Ginásio de Esportes

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, entrega
nesta terça-feira, 13 de
novembro, às 09h30, mais
uma unidade da Academia ao
Ar livre, instalada no Bairro
do Belém, na Praça da
Creche Municipal.Esta será
a 26ª academia entregue pela
administração do prefeito
Roberto Peixoto.As
Academias ao Ar Livre são
hoje uma grande opção para
que a população possa
praticar atividade física com

a devida orientação,
gratuitamente, promovendo a
saúde e a qualidade de
vida.As Academias ao Ar
L i v r e ,
 instaladas pela
administração municipal,
estão assim distribuídas:
Praça Santa Terezinha
(duas); Comando de Aviação
do Exército; Praça do
Cristianismo (Parque
A e r o p o r t o ) ;
Praça defronte ao Taubaté
Shopping; Horto Municipal;

Chafariz; Sedes; Parque Dr.
Barbosa de Oliveira; Jardim
Califórnia; Conjunto Urupês;
São Gonçalo; Jaboticabeiras;
Jardim Baronesa; Jaraguá;
Campos Elíseos; Chácara
Silvestre; Esplanada Santa
Terezinha; Praça Nilo Mattos
(no cruzamento das Avenidas
Faria Lima e Rafael Braga);
Vila Aparecida; Quiririm;
Marlene Miranda;
Residencial Sítio Santo
Antonio; Alto do Cristo e
Estiva.

Peixoto entrega
Academia ao Ar Livre no

Belém
A Câmara de Taubaté vai
homenagear Antonio José
dos Santos e Maria
Aparecida Souza Santos,
indicados pelo Ceccab
(Centro de Estudos
Comunitário Cultural
AfroBrasileiro), na
solenidade em comemoração

ao dia da consciência negra
dia 20, às 20h, no plenário
Jaurés Guisard.O presidente
da Câmara, Luizinho da
Farmácia (PR), ressalta que
o evento é aberto ao público
e convida a população para
prestigiar a solenidade que
tem como objetivo valorizar

e promover a cultura afro-
brasileira.A saudação oficial
será feita pela vereadora
Pollyana Gama (PPS). A
sessão será transmitida pela
TV Câmara, canais 17 e 98
da Net ou pelo site
www.camarataubate.sp.gov.br/
tv-camara.

Taubaté:Câmara faz
homenagens em

comemoração ao dia da
consciência negra

Sem acordo entre as
distribuidoras de gás e os
trabalhadores do setor, a
população da região poderá
ficar sem o produto até pelo
menos dia 28 de novembro.
Nesta data será o julgamento
na Justiça do Trabalho.A
greve dos trabalhadores das
distribuidoras começou no
final de outubro. Sem o
engarrafamento do produto,
o Vale, o Litoral, a
Mantiqueira e o sul de Minas
já estão começando a
enfrentar o

desabastecimento. A pouca
quantidade de botijões que
está sendo vendida na região
está vindo do Rio de Janeiro.
Com isto, as revendedoras
estão pagando frete,
pesagem e imposto, o que
encarece o produto para o
consumidor final. Em
Taubaté, o botijão de 13
quilos, que estava a R$ 40,00
já está sendo vendido até por
R$ 50,00.As revendedoras
dizem que está faltando gás:
“chega, acaba, chega,
acaba”, explicou uma

revendedora do Jd. Maria
Augusta.A motivação da
greve é aumento de salário,
de PLR, tíquete refeição e
cesta básica. Os
trabalhadores pedem 10% de
reajuste, 200% na PLR, R$
26,00 no tíquete refeição e
R$ 410,00 de cesta básica.
As distribuidoras oferecem
5,89% de reajuste, 160% na
PLR, R$ 21,00 no tíquete
refeição e R$ 360,00 na cesta
básica. Sem acordo, o caso
está indo para a Justiça do
Trabalho.

Greve pode deixar
consumidores sem gás até o

final do mês

Entre os dias 19 e 24 de
novembro, o Hemonúcleo de
Taubaté e a Editora Rica,
com o apoio da Associação
Comercial e Industrial de
Taubaté (ACIT),
promovem a campanha
“Uma gota de amor, salva
vidas!”, em incentivo a
doação de sangue. A data
escolhida da ação é próxima
ao dia em que se comemora
o Dia Nacional do Doador
Voluntário de Sangue,
dia 25 de novembro.A
campanha que acontece na
cidade de Taubaté tem o
objetivo de esclarecer todas
as informações e requisitos

para ser um doador. A ação
conta com o apoio dos
personagens da ‘Liga da
Sabida’, da Editora Rica, que
em forma de entretenimento
e de forma cativante
conscientizará e mobilizará a
população sobre a
importância de doar sangue
de forma contínua e
responsável, ilustrando como
é fundamental participar da
Campanha Nacional de
Doação de
Sangue.RequisitosPara ser
um doador é preciso estar em
boas condições de saúde, ter
entre 16 e 67 anos e pesar
no mínimo 50 kg. Além disso,

o doador precisa estar
descansado e alimentado, ou
s e j a ,
 ter dormido no mínimo 6
horas e evitar alimentação
gordurosa nas 4 horas que
antecedem a doação.É
preciso lembrar que os
intervalos para realizar uma
nova doação devem ser
r e s p e i t a d o s ,
sendo 60 dias para homens
e 90 dias para mulheres.
Os interessados em realizar
uma doação devem
comparecer no Hemonúcleo,
localizado na Rua Joaquim
Távora s/n,
 anexo ao Hospital

Campanha incentiva doação
de sangue em Taubaté

A inauguração acontecerá no
dia 15, com a chegada do
Papai Noel e terá um cenário
lúdico com casas natalinas,
bonecos animatrônicos entre
outros atrativosCampos do
Jordão terá este ano um Natal
mágico onde crianças e
adultos poderão deixar sua
imaginação ir além com “Uma
Vila de Natal”.A inauguração
acontecerá no dia 15 de
novembro, as 18h30, na
Praça Pinho Bravo, com uma
surpresa na chegada do
Papai Noel.A Vila oferecerá
para a criançada muitas
brincadeiras, atividades de
aventura como parede de
escalada, passeio com
pôneis, mini tirolesa, mini golf
entre outros realizados pela
equipe do centro de Lazer
Tarundu e Aventuras no
Rancho. Além disso ainda
terão atividades educativas
ambientais elaboradas pelo
Instituto Pinho Bravo,
Amantikir , Sabesp e
Borboletário Flores que
voam. Uma programação
especial de eventos culturais
está programada também
durante os finais de semana:
com atrações musicais, teatro
de marionetes, contação de
histórias. Esta programação
cultural está sendo
coordenada pela
AMECampos – Associação

dos Amigos de Campos do
Jordão.O objetivo principal,
além de gerar entretenimento
é fomentar o turismo e
marcar no calendário das
famílias, essa data mágica de
forma inesquecível,
transmitindo importantes
temas como: Natal,
Sustentabilidade e Turismo.A
Vila de Natal terá entrada
franca. Já para participar das
atividades de aventuras do
showroom, basta apresentar
o cupom contendo 4
carimbos de
estabelecimentos comerciais
participantes do Roteiro
Fidelidade – Uma Vila de
Natal. Para adquirir o
carimbo, basta consumir
algum produto nos
r e s p e c t i v o s
estabelecimentos. Se for
morador de Campos do
Jordão, basta apresentar uma
conta de luz durante a
semana para ganhar passe
livre nas atrações. Já nos
finais de semana, será
preciso apresentar o cupom
com 4 carimbos.O evento
conta com o Patrocínio
Master da Minalba, Makro,
Sabesp e Governo do Estado
de São Paulo, Asstur e
patrocínio do Espaço Lalix,
Centro de Lazer Tarundu,
Convention Bureau, Central
de Pousadas, Pousada das

Hortênsias, Pousada La
Toscana, Pousada da Pedra,
Amantikir, Aventura no
Rancho, Sabor Chocolate,
Bruno Alves Chocolatier,
Hotel Matsubara e
Borboletário – Flores que
Voam além do apoio da
AME Campos – Associação
dos Amigos de Campos do
Jordão, Prefeitura Municipal
da Estância de Campos do
Jordão, Secretaria Municipal
de Educação de Campos do
Jordão, Andre Eisenhlor
Arquitetura, Casa do Papai
Noel – Campos do Jordão e
Estrada de Ferro de Campos
do Jordão e mídia partners
da Contexto Publicidade,
Vpress – Assessoria de
Imprensa e Comunicação,
BandVale e Risco e
Rabisco.O projeto tem a
gestão da ACE – Associação
Comercial e Empresarial de
Campos do Jordão. Serviço
Uma Vila de Natal Data: de
15 de novembro de 2012 a
06 de janeiro de 2013
Horário de funcionamento –
Inauguração: das 18h30 as
22h A partir de 16 de
novembro – de segunda a
quinta-feira: das 10h as 18h
e sextas, sábados e domingos
das 10h as 21. Local: Praça
Pinho Bravo – Bairro do
Capivari – Campos do
Jordão – SP

Uma Vila de Natal será
inaugurada neste feriado

Hoje, 14 de novembro, é
comemorado o Dia Mundial
do Diabetes. E a Prefeitura
de Pindamonhangaba por
meio da Secretaria de Saúde
tem na rede um programa
para portadores de diabetes
no município. O atendimento
faz parte da atenção
especializada de saúde.O
programa municipal visa o
paciente que tem problema
com a doença,
proporcionando a ele uma
vida mais saudável e de
qualidade. O paciente, uma
vez que tem a doença, é
encaminhado aos
especialistas e após análise
passa a fazer parte do
programa de diabetes de
Pinda, que oferece a insulina,
para quem tem necessidade

do medicamento, o
glicosímetro, além de oferecer
palestras e orientações sobre
a doença.Hoje,
Pindamonhangaba possui
1000 pacientes cadastrados
que recebem o glicosímetro,
um aparelho manual utilizado
para determinar os níveis de
glicemia. Uma gota de sangue
de uma picada na ponta do
dedo é colocada em uma fita
de teste que é inserida no
aparelho. O aparelho analisa
a fita e calcula a glicemia.As
oficinas de insulinas
acontecem no Centro de
E s p e c i a l i d a d e s
médicas(CEM), todas
quinta-feiras, às 14 horas. O
CEM fica localizado na rua
Frederico Machado, s/n.
Mais informações podem ser

obtidas pelo telefone 3644-
5988.Dia Mundial do
Diabetes O Dia Mundial do
Diabetes foi criado em 1991
pela International Diabetes
Federation (IDF) em parceria
com a Organização Mundial
da Saúde (OMS),
 como uma resposta ao
crescente número de casos
em todo o mundo. O
objetivo desta data é chamar
a atenção, sobretudo no que
diz respeito ao acesso à sua
prevenção e tratamento
adequados e de qualidade
para evitar complicações
mais severas,
 reduzindo o impacto sobre
os indivíduos, famílias e
custos para os sistemas de
saúde e para a sociedade em
geral.

Pindamonhangaba atende
mais de 1000 pessoas no

programa de diabetes

No último sábado, dia 10 de
novembro, o Carmelo da
Santa Face e Pio XII de
Tremembé celebrou o fim da
etapa diocesana do processo
de canonização de Madre
Maria do Carmo da
Santíssima Trindade, mais
conhecida como Madre
Carminha de Tremembé. Em
uma missa presidida pelo
Bispo da Diocese de
Taubaté, Dom Carmo João
Rhoden, com a presença de
autoridades locais e
religiosas, a fase diocesana da
canonização foi oficialmente
encerrada. O processo agora
segue para o Vaticano, em
Roma.Durante todo o
sábado, os ossos da Madre
ficaram expostos para os
fiéis, que aproveitaram a
oportunidade para renovar
sua devoção à Carmelita e
fazer seus agradecimentos e
pedidos de graças e
milagres.Carmem Catarina
Bueno, a Madre Carminha de
Tremembé, foi uma das
religiosas que participaram
da fundação do Carmelo da
Santa Face e Pio XII. A ela
são atribuídos milagres e

graças, como cura de
doenças e realizações
profissionais. No dia 24 de
junho deste ano, foi
inaugurado o Memorial
Madre Carminha, espaço
dedicado à Madre e que faz
parte dos procedimentos
obrigatórios dentro do
processo de canonização da
irmã.O Carmelo agora
reunirá documentos e
evidências de milagres e
graças alcançadas por
intercessão da religiosa. A
última parte do processo de
canonização, que começou
em fevereiro de 2010, pode
levar até seis anos para ser
concluído.Sobre Madre
Carminha Carmem
Catarina Bueno nasceu em Itú
(SP), no dia 25 de novembro
de 1898. Seus pais eram
Teotônio Bueno e Maria do
Carmo Bauer Bueno. Sua
mãe deu à luz aos quinze anos
de idade.Aos três anos
Carmem já mostrava sua
vocação para a religiosidade.
Ainda criança desaparecia de
casa e quando a
encontravam, na Matriz
Velha, de joelhos, no altar do

Sagrado Coração de Jesus,
ela respondia: – “Estou na
‘mixa’ do ‘Colação’ de
Jesus!”.A lembrança de sua
profunda vida religiosa e suas
virtudes levou a Comunidade
do Carmelo da Santa Face e
Pio XII a assumir a
introdução da Causa de
Canonização de Madre
Maria do Carmo.A fama de
santidade de Madre
Carminha tomou grandes
proporções ao longo dos
anos, especialmente após sua
morte, em 13 de julho de
1966. A ela já são atribuídos
pelo menos três milagres.O
último passo da atual etapa
do processo de canonização
é a exumação do corpo de
Madre Carminha. O
procedimento já foi feito em
1972, por conta de uma
possível mudança do
Carmelo para outra cidade.
Ao abrirem o túmulo da irmã,
as freiras se surpreenderam
com o que viram. O corpo
de Madre Carminha estava
conservado. Um laudo da
Universidade de São Paulo
(USP) atestou mumificação
natural.

Tremembé: Carmelo
celebra nova fase da

canonização de Madre
Carminha

Do dia 3 ao dia 8 de
dezembro, a Vigilância
Sanitária de Tremembé
(VISA) realiza a Semana de
Mobilização de Combate a
Dengue pela cidade. A
iniciativa, que faz parte do
calendário da
Superintendência de
Controle de Endemias
(SUCEN), do Estado de São
Paulo, tem o objetivo de
conscientizar a população
sobre a doença. Ao longo da
semana, os agentes da
Equipe de Combate a
Dengue farão panfletagem
nas praças e em ruas do
município.Todo o material
informativo que será
distribuído na cidade traz
informações sobre a
transmissão, sintomas e
ações preventivas contra a

Dengue. Na segunda-feira,
dia 3, a VISA faz panfletagem
em frente ao Supermercado
Leal do Vale; na terça, dia 4,
acontece panfletagem e
plantão na Praça Geraldo
Costa; quarta, dia 5, os
agentes realizam pedágio no
semáforo próximo à Garagem
Municipal; dia 6, quinta, a
equipe dará plantão e fará
panfletagem na Praça
Geraldo Costa; sexta, dia 7,
será feito um “arrastão de
limpeza” no bairro Canaã e
por fim, dia 8, sábado,
acontece o Dia D de
Combate à Dengue no bairro
Vera Cruz.O coordenador
dos serviços da Vigilância
Sanitária de Tremembé,
Vagner Leandro de Lima,
afirma que o auxílio da
população é fundamental

para que as ações tenham
bons resultados por toda a
cidade. “Pedimos que a
população nos ajude
eliminando qualquer tipo de
recipiente que possa
acumular água e não jogando
lixo em locais impróprios
como terrenos baldios.
Fazendo isso, nos vemos em
uma cidade limpa e livre do
mosquito da Dengue”, afirma
o coordenador.Até o dia 13
de novembro de 2012, foram
registradas 139 notificações
da doença no município,
sendo 40 delas casos
suspeitos (que ainda não
foram confirmados), 90
negativos, sete importados
(adquiridos em regiões fora
da cidade), um autóctone
(adquirido no município) e um
inconclusivo. 

Tremembé: Vigilância
Sanitária promove

Semana de Combate a
Dengue


