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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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Miscelânea
Curiosidades

A primeira mulher a atravessar o Atlântico, pilotando um avião, foi a norte-americana Amélia
Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos, de costa a costa. Amélia Earhart
despareceu no Pacífico, em 1937, quando tentava ser também a primeira a completar uma
volta em redor da Terra, circulando o Equador.

O Conselho de Segurança da ONU é formado por quinze países, dos quais cinco têm lugar
permanente: Estados Unidos. Rússia, Grã-Bretanha, França e China. Os dez restantes são
eleitos a cada dois anos, em sistema rotativo.

A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 1836,
na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade máxima, obrigava a
que o carro fosse precedido por um homem portando uma bandeira vermelha para\alertar os
pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.

A data da Páscoa Cristã no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira lua cheia do
equinócio da primavera. Se a lua cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o seguinte. Isto
faz com que o domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 25 de abril. Esta norma fixou-se
após muitas controvérsias. Após o século VIII.

Está parado há mais de 50 anos na ONU o projeto de um novo calendário em que todos os
meses começariam em domingo e terminariam em sábado. Cada dia de cada mês cairia
sempre no mesmo dia da semana. Teria 13 meses de 28 dia. O novo mês teria o nome de Sol
e seria intercalado entre junho e julho.

Humor

Dois argentinos chegaram ao Brasil sem nenhum dinheiro. Nas primeiras horas da manhã, um
diz para o outro:
- Vamos nos separar e pedir dinheiro na rua! E no final da tarde, nós nos encontramos para
saber quanto dinheiro ganhamos!
E cada um vai para um lado. Ao cair da tarde eles se encontram e um pergunta para o outro:
- Quando você ganhou?
- Eu ganhei 30 reais!
- E como você fez para ganhar isso?
- Eu fui ao parque e falava: Tenho três criancinhas para sustentar e eu preciso de ajuda. E
você quanto ganhou?
- Eu ganhei 2.000 reais!
- Nossa! Exclamou o outro. E o que você falava pra ganhar tudo isso?
- Eu falava: Ajuda-me, me faltam apenas 50 reais pra comprar uma passagem pra eu voltar
para a Argentina!
Mensagens
Quanto maiores somos em humildade, tanto mais próximos estamos da grandeza.

A humildade mão pode ser apanhada por nenhuma paixão, nem a ira pode molestá-lo, nem
mesmo o desejo de glória.

O humilde e o tímido costumam seguir caminhos seguros, a coragem segue caminhos elevados.

Mais importante que adquirir uma grande sabedoria é a humildade na hora de transmiti-la.

Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é
impossível ser feliz.

Essas depressões por vezes ou por outros descobrirem os seus defeitos, não têm fundamento...
Pede a verdadeira humildade.

Essas falsas humildades é comodismo, assim, tão humildezinho, vais abandonando direitos
que são deveres.

É preciso permitir que alguém nos ajude, nos apoie, nos de forças para continuar. Se aceitamos
este amor com pureza e humildade, vamos entender que o amor não é dar ou receber, é
participar.

Aprender uma coisa significa entrar em contato com um mundo do qual não se tem a menor
ideia. É preciso ser humilde para aprender.

A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade.

Pensamentos
O orgulho divide os homens a humildade une-os.

Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.

Deus protege e liberta o homem humilde.

A vida é uma longa lição de humildade.

Nada dura tanto exceto as mudanças.

O futuro não é mais do que costuma ser.

O homem que pensa senão em viver, não vive.

Não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos.

Felizes são os cães que pelo faro descobrem os amigos.

Não se ache horrível de manhã, acorde depois do meio dia.

As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.

Arrependo-me muitas vezes de ter falado, nunca de ter calado.

O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.

A estrada da vida só tem espinhos quando andamos sozinhos.

Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.

O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.

O lutador de MMA
Francisco “Caiçara” está se
preparando para enfrentar
um Grand Prix de lutas em
São Paulo no próximo dia
25, O Romani Fight 2012.
O evento será uma grande
oportunidade para Caiçara
se consagrar no mundo do
MMA (Mixed Martial
Arts).Caiçara terá que
vencer duas lutas na mesma
noite para ser campeão do
torneio e faturar uma moto
zero KM, por isso, ele tem
contado com a orientação
do Mestre Marcelo Naja da
Associação NAJA de
Taubaté, que vem fazendo
um trabalho forte nos golpes
de trocação, chutes e
imobilização no chão, além
disso, o treinamento está
sendo intenso para o lutador
adquirir muita
resistência.”Para este

torneio estamos bastante
positivos para conquistar a
vitória, principalmente
porque ficamos sabendo que
os atletas que vamos
enfrentar têm muita
experiência, cada um com
pelo menos 30 lutas no
currículo, então vamos
colocar o Caiçara numa
prova de fogo, isso será
muito importante para
carreira dele”, Afirmou o
Mestre Marcelo
Naja.Francisco “Caiçara”,
29 anos, é faixa preta de
hapikdo 1º Dan, disputa no
MMA na Categoria Leve até
70 quilos e tem no seu
currículo 5 lutas oficiais
sendo 4 vitórias e 1 derrota.
O atleta também foi
classificado para edição do
TUF Brasil que daria acesso
ao UFC, mas, infelizmente a
produção do programa

cancelou a entrada da
categoria da qual o lutador
pertence.Caiçara aceitou o
convite para participar do
Romani Fight 2012 com a
confiança de vencer o
torneio, “Estou treinando
muito para vencer este
torneio, sei que vou enfrentar
lutadores experientes no Jiu
Jitsu, por isso meu treino está
com bastante chão, quero
chegar lá e vencer”,
disse Caiçara.Sobre o
Torneio Romani Fight 2012:
24/10 – 15:00 – Pesagem
Oficial 25/10 – 18:00 –
Apresentação do atleta no
local do evento. 25/10 –
19:30 – Abertura para o
P u b l i c o .
 25/10 – 20:00 – Início do
evento. Local: Aldeia X
Endereço: Rua Juvenal
Parada, 35 – Móoca – São
Paulo.

MMA Romani Fight 2012:
Francisco “Caiçara” vai

representar o Vale
Paraíba em torneio

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realizará,
na quinta-feira (18), às 9
horas, na Base Comunitária
de Segurança de Moreira
C é s a r ,
a entrega de 28 bicicletas e
capacetes para o uso da
Policia Militar. A entrega é
mais um investimento da
Prefeitura na segurança da

cidade.A ação faz parte do
apoio que a Prefeitura presta
ao projeto “Parceiros do
A m a n h ã ”
do Núcleo da Polícia
Comunitária de
Pindamonhangaba .”A
prefeitura tem realizado um
grande investimento na
segurança da cidade. A
bicicleta é um meio mais

rápido, não poluente, em que
os policiais conseguem se
deslocar com mais facilidade
principalmente nas áreas
onde ocorre um maior fluxo
de pessoas e carros”,
ressaltou o prefeito João
R i b e i r o .
A base comunitária fica na
Avenida dos Lírios,
 nº 17, Vale das Acácias. 

Prefeitura realiza entrega
de bicicletas para PM

O horário de verão brasileiro
terá início no próximo
domingo, dia 21, à zero hora,
quando os relógios deverão
ser adiantados uma hora em
boa parte dos estados
brasileiros, incluindo São
Paulo. Isso significa dormir e
acordar uma hora mais cedo
em algumas regiões, o exige
certa adaptação do ser
humano.Segundo o médico
Arnaldo Lichtenstein, do
Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da
USP, unidade da rede
pública estadual e maior
complexo hospitalar da
América Latina, o melhor
sono ocorre duas a três horas
depois de escurecer. E o
hormônio regulador do sono,
“melatonina”, acionado pela
falta de luz, é alterado com a
mudança de horário.”Para se
adaptar ao novo horário, o
ideal é evitar situações
estimulantes no final da tarde
ou na parte da noite”, afirma,
explicando que quanto mais
estímulo maior a dificuldade

do organismo em relaxar. Ele
observa que outros
hormônios, como o cortisol
e o hormônio do
crescimento, também sofrem
variações durante o
dia.Evitar o consumo de café
ou chá preto é uma das dicas
dadas pelo médico do HC.
“Exercícios físicos muito
extenuantes também devem
ser evitados”, observa,
citando ainda outras atitudes
que podem prejudicar o
descanso, tais como se
alimentar demais no jantar, ir
dormir sem comer, tomar
banho muito frio ou muito
q u e n t e ,
e ler livros ou ver filmes muito
estimulantes nas horas que
antecedem o sono. “O
horário de verão não é única
instância que desequilibra o
organismo. Novos turnos de
trabalho ou viagens
internacionais podem agir da
mesma forma”, lembra.Para
manter a saúde, esses
cuidados com o sono devem
ser constantes o ano todo.

“Dificuldade de dormir ou
de acordar podem
predispor o paciente a
problemas cardíacos. O
infarto, por exemplo,
costuma ocorrer algumas
horas depois de acordar e,
principalmente, na segunda-
f e i r a ,
dia que o estresse
comumente aumenta”, diz
Lichtenstein.Ele lembra que
o bom ambiente de sono
envolve local silencioso,
escuro e arejado, e ressalta
que uma boa dica para os
dias que antecede à
mudança é dormir a cada
dia alguns minutos mais
c e d o .
Segundo o médico, outra
dúvida comum é quanto aos
horários das medicações.
“A orientação é seguir o
horário do relógio”, diz.
 E complementa com outra
d i c a :
“aproveite o final de tarde e
início de noite mais claros
para fazer atividades
prazerosas e caminhadas”.

Hospital das Clínicas dá dicas
para encarar o horário de

verão

A exposição “O Egito ao
longo do Nilo”, da fotógrafa
holandesa Marianne
Lemmen, continua aberta no
Centro Cultural Municipal
(Praça Coronel Vitoriano, 1,
próximo ao Convento de
Santa Clara) até o próximo
dia 31 de outubro. Com
entrada franca, a mostra
reúne cerca de 150
fotografias coloridas que
retratam detalhes dos
monumentos mais famosos
do Egito, bem como
flagrantes da vida e dos
costumes do povo egípcio. A
visitação tem sido elevada,
especialmente por grupos de
estudantes e pessoas
interessadas em História,
Arqueologia e Artes, além
dos mistérios da antiga
Civilização que marcou a
Humanidade durante
milênios.Segundo o curador
da exposição, jornalista
Antonio Barbosa Filho
(colaborador do DT), “a
idéia foi levar o visitante a
uma viagem ao longo do rio
Nilo, desde o imenso lago da
represa de Assuã, ao Sul; até
sua foz, em Alexandria. No
percurso, passamos pelos
mais belos templos e tumbas,
pelo Vale dos Reis, Luxor,
Karnac, e o Cairo, com suas

mesquitas, igrejas coptas
(cristãs), mercados e o
tráfego sempre
congestionado. As pirâmides
de Gizé e a Esfinge estão
mostradas em ângulos não
muito habituais. Ao final, o
visitante terá tido uma visão
completa do Egito e dos
hábitos de seu povo, como
os diferentes estilos de
residências às margens do rio
e suas práticas agrícolas.
Também incluímos alguns
objetos, para ambientar
melhor o visitante”.Marianne
Lemmen já fez três
exposições em Taubaté,
sempre no Centro Cultural.
As duas primeiras trataram
de Cuba e da Holanda,
sendo que esta última fez
parte do calendário oficial do
Ano da Holanda no Brasil,
comemorado em 2011 com
uma série de eventos,
incluindo uma partida de
futebol entre Brasil e
Holanda, em Brasília).O Egito
atrai a atenção em todo o
mundo pelos mistérios que
envolvem aquela grande
Civilização, onde surgiram
conhecimentos até hoje
estudados por especialistas.
As fotos de Marianne
mostram, por exemplo,
pinturas em templos que

trabalhando nos campos, são
um retrato fiel de como se
desenvolve a vida humana
naquela estreita faixa de terra
que acompanha o rio mais
longo do mundo. Marianne
Lemmen esteve no país por
duas vezes, em 2005 e 2008,
produzindo milhares de fotos
das quais foi feita esta
seleção.Pela primeira vez, as
fotos estão à venda, por
preços simbólicos, com toda
a renda doada à Casa São
Francisco de Idosos de
Taubaté. Um livro na entrada
da mostra contém miniaturas
das fotos, onde o
interessados pode
encomendá-las registrando
seu nome,
 e-mail ou telefone. No final
da exposição, a organização
entrará em contato com cada
pessoa para definir a entrega
e pagamento, que será feito
diretamente à instituição
b e n e f i c e n t e ,
hoje presidida pelo coronel
da reserva Lamarque
Monteiro.

Taubaté:
Exposição sobre o egito

encerra-se no dia 31

A Fibria implantou na cidade
de Santa Branca, por meio
do Núcleo de Educação
Ambiental – NEA, o Projeto
Amigos do Verde. O objetivo
é auxiliar crianças e
adolescentes da região a
utilizar o solo para o plantio
de verduras, além de
incentivá-los a criar o hábito
de comer hortaliças.Como
estratégia para desenvolver
atividades relacionadas à
educação ambiental e
alimentar, a empresa
implantou uma horta
agroecológica, em espaço
cedido pela Sociedade São
Vicente de Paulo, para
mostrar aos jovens a relação
entre teoria e prática.O
Projeto já plantou 600
mudas e sementes de
diferentes espécies e, na
primeira colheita, os jovens
levaram as hortaliças para
casa e também
comercializaram na entidade,
gerando uma renda de R$
75,50. Com o dinheiro, os
participantes compraram um

carrinho de mão para auxiliar
no trabalho e já pensam em
adquirir mais ferramentas
para a horta.Segundo Camila
Raquel Silva Oliveira,
analista de Meio Ambiente,
“os benefícios de se
desenvolver trabalhos com a
terra são inúmeros, pois
desperta-os para a
valorização do meio
ambiente, mobiliza-os em
torno de uma causa nobre e
incentiva-os à cooperação
entre os participantes. Além
disso, promove mudança de
comportamento, por meio do
desenvolvimento de novos
hábitos alimentares. E é isso
que se espera de um projeto
de educação ambiental, que
os indivíduos tenham acesso
à informação, mas que
também se sensibilizem as
mudanças de hábitos”.O
projeto iniciou-se com
capacitações teóricas, que
aconteciam em encontros
semanais, abordando temas
diversos como:
 ecologia vegetal, ervas

medicinais, conceito de horta
agro ecológica, manutenção
das hortaliças, valor
nutricional dos alimentos
orgânicos, minhocário e
noções de hábitos
alimentares. Com o
conhecimento recebido, os
alunos se tornaram aptos a
implantar, manusear e manter
uma horta no espaço dos
Vicentinos.O representante
do Programa de Educação
Ambiental da Fibria e
responsável pelo projeto,
Eduardo Vinícius dos Santos,
está satisfeito com o
r e s u l t a d o .
“O objetivo tem sido
alcançado a cada dia, e tenho
a certeza disso com o
depoimento dos
participantes, que sempre me
falam: ‘minha mãe fez as
verduras que levamos e
estava muito gostoso’ ou
‘quando vamos poder levar
verdura de novo? ’ Isso, de
crianças que nem podiam
ouvir falar em coisas verdes
que já faziam cara feia”.

Projeto Amigos do
Verde, da Fibria conscientiza
jovens de Santa Branca sobre
a importância das hortaliças

resistem à inundações e
tempestades de areia há
quase cinco mil anos. As
cenas ao longo do rio, com
pescadores, mulheres
lavando roupas e tapetes nas
margens, e pessoas

19 DE OUTUBRO

|SEXTA-FEIRA| 20h30 –

Espetáculo de Dança

“Encontros” com o Corpo de

Baile de Caraguatatuba.

Local: Praça Dr. Oswaldo

Cruz 20 DE OUTUBRO

|SÁBADO|  14h00 as

20h00 – Oficina de Teatro

“A platéia em jogo: O que

ninguém vê aqui?”

Coordenador: Thiago

Antunes Local: Ceresta –

Praça Dr. Oswaldo Cruz nº

22 23 DE OUTUBRO

|TERÇA-FEIRA| 10h00 –

Espetáculo Circense “Bom

Apetite” Local: Escola

Coronel Domingues de

Castro 15h00 – Espetáculo

Circense “Bom Apetite”

Local: Escola Coronel

Domingues de Castro 25

DE OUTUBRO

| Q U I N T A - F E I R A |

10h00  – Espetáculo

Circense “Paro! Palhaçada”

com o Grupo  Os

“Profiçççionais” Local:

Escola Coronel Domingues

de Castro 15h00 –

Espetáculo Circense”Paro!

Palhaçada” com o Grupo  Os

“Profiçççionais” Local:

Escola Coronel Domingues

de Castro 26 DE

OUTUBRO |SEXTA-

FEIRA| 15h00 –

Espetáculo Circense

“Incantésimo” com o Grupo

“Família Burg” Local: Escola

Coronel Domingues de

Castro 20h30 – Teatro de

Bonecos “Casos e

Cascudos” com a Cia. Da

Tribo Local: Praça Dr.

Oswaldo Cruz 21h00 –

Show com Grupo Encanto

de Cordas Local: Capela

das Mercês 27 DE

OUTUBRO |SÁBADO|

11h00 – Oficina de

Máscaras e Bonecos de

Argila com Benito Campos e

Geraldo Tartaruga Local:

Praça Dr. Oswaldo Cruz

14h00 – Show de

Lançamento do CD “Brasil

Viola” de Moreno Overá

Local: Coreto Elpídio dos

Santos 14h30 – Bate-papo

com o músico e compositor

Chico Saraiva – Tema

“Processo Composicional”

Local: Antigo Prédio da

Telefônica 15h00 –

Contação de Histórias com

Geraldo Tartaruga e Ditão

Virgílio Local: Coretinho

Antônio Nicolau de Toledo

15h30 – Lançamento do

Livro “Mitologia Brasilica” –

autores: Mouzar Benedito e

Ohi Local: Largo das

Mercês 16h30 – Show com

o Grupo Pererê Local:

Coreto Elpídio dos Santos

17h30 – Passeio Saciclístico

Local da saída: Praça Dr.

Oswaldo Cruz 18h00 –

Show com a Cia. Tempo de

Brincar Local: Coretinho

Antônio Nicolau de Toledo

19h30 – CineSaci – Danda

o mão pelada e a Sacizaiada

Local: Coretinho Antônio

Nicolau de Toledo 20h00 –

Teatro Navalha Na Liga com

a Cia. Da Palavra - Indicado

para maiores de 16 anos

L o c a l :

 Antigo Prédio da

Telefônica 20h30 – Show

com Chico Saraiva e

Verônica Ferriani Local:

Coreto Elpídio dos Santos

22h30 – Show com Fabiana

Cozza e Banda Local:

Coreto Elpídio dos Santos

28 DE OUTUBRO

|DOMINGO| 10h00 –

Brincadeiras e Bolo do Saci

L o c a l :

 Praça Dr. Oswaldo Cruz

11h00 - Passeio Saciclístico

Local de saída: Praça Dr.

Oswaldo Cruz 03 DE

NOVEMBRO |SÁBADO|

21h00 – Saciata com o

Bloco do Saci Local de

saída: Camping do Saci
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As inscrições para o 1º
Prêmio – Ideias Inovadoras,
desenvolvido pelo Governo
Municipal de Caraguá, por
meio da secretaria de
Administração, foram
prorrogadas até 16 de
novembro de 2012 e os
projetos podem ser entregues
entre os dias 21 e 27 de
novembro. O concurso vai
premiar os três melhores
projetos que contribuam
efetivamente para melhorias
dos serviços públicos
municipais. As inscrições
podem ser feitas pelo site
oficial, no Portal RH.Podem
participar os servidores

efetivos, comissionados e
estagiários da prefeitura e
funcionários da Fundacc
(Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba) e
Caraguaprev (Instituto de
Previdência do Município de
Caraguatatuba). No edital,
disponível no site
www.portal.caraguatatuba.sp.gov.br,
no Portal RH, pelo link
Formulários, o interessado
tem acesso ao regulamento,
ficha de inscrição e anexos do
concurso.O servidor pode
escolher um entre os 10
temas sugeridos, que são:
Gestão da Informação e
Comunicação, Gestão

Estratégica, Gestão de
Pessoas, Planejamento e
Gestão Orçamentária e
Financeira, Gestão de
Materiais e Serviços,
Logística e Patrimônio,
S u s t e n t a b i l i d a d e ,
Simplificação de Processos,
Governança Social,
Responsabilização e
Transparência e Avaliação e
Monitoramento de Políticas
P ú b l i c a s .
O primeiro colocado
receberá como prêmio R$ 5
m i l ,
o segundo levará para casa
R$ 3 mil e,
 o terceiro, R$ 2 mil.

Caraguatatuba: Prorrogadas
as incrições para o 1° Prêmio

Ideias Inovadoras

No dia 25 de novembro,
domingo, às 9h, acontece a
XXIX Prova Pedestre
“Cidade de Tremembé”. O
evento que é realizado em
comemoração ao aniversário
do município, celebrado no dia
26 do mesmo mês, ocorre por
meio de uma corrida com
percurso de 8 km que abrange
ruas e avenidas em asfalto e
calçamento de pedras pela
cidade. A Prova é organizada
pela Secretaria de Turismo,
Cultura e Esportes da
Prefeitura Municipal de
Tremembé. A largada
acontecerá em frente à antiga
Estação Ferroviária Dr. Paulo
de Frontin, na Praça Geraldo
Costa.A Secretaria de
Turismo, Cultura e Esportes,
em 2012, limitou o número de
inscrições na Prova.
 Poderão participar até 500
pessoas. Os interessados
poderão efetuar sua inscrição
até o dia 15 de novembro pelo
s i t e
www.tremembe.sp.gov.br ou
pessoalmente no Ginásio
Municipal de Esportes,

localizado na Rua Antenor
Vargas, 398, Jardim dos
Eucaliptos. A equipe
organizadora do evento
ressalta que os atletas
participantes deverão levar 1
kg de alimento não perecível
no dia da Corrida. Os números
de inscrição, que identificam
cada atleta na Prova, serão
entregues no dia 24, das 9h às
17h, no Ginásio de Esportes e
no dia 25, no local do evento,
das 7h30 às 8h40. Menores de
18 anos só poderão participar
da Prova Pedestre mediante
autorização dos pais, técnicos
ou responsáveis. Não será
permitida a participação de
adolescentes menores de 14
anos, nascidos em 1996 ou
depois, devido ao esforço
físico exigido pelo
percurso.Para o Secretário de
T u r i s m o ,
 Cultura e Esportes, Arlindo
Augusto Tosti,
 o evento é um dos mais
tradicionais da cidade e faz
uma bela homenagem ao
aniversário da Estância
Turística. “A Prova é uma

tradição no município. É uma
bela homenagem para
T r e m e m b é .
 Um grande número de
pessoas acaba celebrando
esta data tão importante
conosco. Por isso, existe uma
dedicação especial da
Prefeitura para a realização
dessa corrida, para que a cada
ano ela ganhe mais destaque
na região”, afirma o
Secretário.A primeira Prova
Pedestre foi realizada em
novembro de 1984,
celebrando o aniversário da
cidade. A partir daquele ano,
sempre no mês novembro, o
evento se repete em
T r e m e m b é .
 Ao longo dos anos, o
percurso, o método das
premiações – que antes era
apenas para os três primeiros
colocados de cada categoria
– entre vários outros aspectos
da corrida foram modificados,
mas a sua tradição e a sua
essência foram mantidas.
Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone 3672-
3147.

Estão abertas as inscrições
para a XXIX Prova Pedestre

“Cidade de Tremembé”

Expectativa é que exame
esteja disponível no SUS
até o segundo semestre
do próximo ano.
Primeira fase de
implementação foi
concluída em Manaus e
no Rio de Janeiro, com
grande aceitabilidade
pelos profissionais de
saúdeUm teste inovador
para a identificação rápida
da tuberculose será
oferecido no Sistema
Único de Saúde até o
segundo semestre do
próximo ano. O
GeneXpert – testado
experimentalmente em
Manaus (AM) e no Rio de
Janeiro (RJ) – é capaz de
diagnosticar a doença em
duas horas e com risco
mínimo de contaminação,
uma vez que a análise é
totalmente automatizada,
sem a necessidade de
manuseio das amostras
pelo profissional de
saúde responsável pelo
exame. Além disso, o
teste identifica – também
de forma mais rápida e
com maior precisão –
resistência ou não à
rifampicina, que é o
antibiótico usado no
tratamento da
tuberculose, o que facilita

a prescrição também mais
ágil e correta do
tratamento da
doença.”Quanto mais
rápido é o diagnóstico da
tuberculose, mais rápida
também é a cura e menor
é o risco de sequela ao
paciente e de
disseminação da doença”,
explica o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha.
O estudo de
i m p l e m e n t a ç ã o ,
aceitabilidade e custo-
efetividade do uso do
teste rápido para
tuberculose é financiado
pela Fundação Bill &
Melinda Gates, com
investimento de 1,8
milhão de dólares. Depois
de Manaus e do Rio de
Janeiro – onde começou
no último mês de
fevereiro, com um total
de 13.307 testes
realizados – o projeto
segue para as demais
capitais do país.Dos
exames feitos em Manaus
e no Rio, 14,2% deram
positivos. A avaliação
preliminar dos testes
revelou que, além do
diagnóstico mais rápido
da doença, foram
identificados – também
mais rapidamente – casos

de resistência à
rifampicina e uma grande
aceitabilidade do método
pelos profissionais de
saúde. No exame
tradicional (a
baciloscopia do escarro),
o resultado leva 24 horas
e outros 60 dias para a
análise da cultura de
identificação de
micobactérias. “O
GeneXpert é totalmente
automatizado. É uma
máquina que identifica
fragmentos do DNA da
micobactéria no escarro.
Por isso, ele é bem mais
seguro para o profissional
de saúde”, destaca o
ministro.SENSIBILIDADE
E ESPECIFICIDADE –
No exame tradicional, são
necessários 60 dias para
realizar o cultivo da
micobactéria e outros 42
dias para se obter o
diagnóstico de
especificidade e
sensibilidade (à
rifampicina), que não
ultrapassam 60% de
p r e c i s ã o .
Com o novo teste, os
índices de sensibilidade e
especificidade chegam a
92,5% e 99%,
respectivamente. “O que
diminui radicalmente a

possibilidade de um
resultado falso positivo”,
observa Alexandre
Padilha.Com o novo teste
rápido de tuberculose,
espera-se, portanto, o
aumento dos percentuais
de detecção segura da
doença para o tratamento
precoce, maior agilidade
no diagnóstico da
chamada “tuberculose
resistente” e,
consequentemente, a
redução da morbidade e
mortalidade pela
doença.CENÁRIO – Ano
passado, o país registrou
71.337 casos de
tuberculose. A publicação
Saúde Brasil, apresentado
pelo Ministério da Saúde
na última semana, aponta
uma queda média da taxa
de incidência da
tuberculose de 1,3% por
ano, entre 2001 e 2011,
totalizando uma taxa de
37,1/100 mil habitantes.
Neste período, a
quantidade aproximada de
óbitos pela doença foi de
4,6 mil.Aproximadamente
66% dos casos de
tuberculose notificados
em 2011 são do sexo
masculino. A frequência é
maior entre homens de 25
e 34 anos e a incidência é

maior entre 45 a 54 anos.
Para o sexo feminino,
tanto a frequência quanto
a incidência são maiores
entre 25 e 34
anos.RECONHECIMENTO –
Ano passado, o Brasil
conquistou o
reconhecimento do
Organização Mundial da
Saúde (OMS) pelo
alcance antecipado do
Objetivo do Milênio no
controle da tuberculose. A
meta estipulava a reversão
da incidência e da
mortalidade da doença até
2 0 1 5 ,
em comparação com os
casos registrados em
1 9 9 0 .
 A OMS reconheceu que a
meta foi atingida quatro
anos antes do previsto, já
que o país apresentou uma
redução de 50% na taxa
de mortalidade, segundo
estimativas da própria
Organização, e tendência
de queda da taxa de
incidência, na
comparação de dados
entre 1990 e
2011.AÇÕES – Desde
2002, o investimento do
Ministério da Saúde no
controle da doença foi
ampliado em 17 vezes. Há
uma década,

 foram destinados 5,2
milhões de dólares para o
Programa Nacional de
Controle da Tuberculose
(PNCT). Em 2011, os
recursos chegaram a 87,7
milhões de dólares.Como
a tuberculose atinge
p r i n c i p a l m e n t e
populações carentes, com
dificuldade de acesso aos
serviços de saúde e baixa
prioridade para o
desenvolvimento de novas
tecnologias em saúde, o
Ministério da Saúde
buscou aproximar as
ações estratégicas de
maneira mais integrada a
outros programas, como
Saúde da Família. O
PNCT também passou a
incorporar o escopo do
Plano Brasil Sem
M i s é r i a ,
que tem por objetivo
alcançar as famílias
extremamente pobres que
não estão incluídas nos
programas de
transferência de renda, e
viabilizar o acesso aos
serviços públicos na área
de educação,
 saúde, saneamento
b á s i c o ,
assistência social,
segurança alimentar, entre
outros.

Saúde:
Teste rápido diagnostica tuberculose em duas horas

Uma das atrações para o Fim
de Ano de Campos do
Jordão é “Uma Vila de
Natal”, que acontecerá de 15
de novembro a 06 de janeiro
de 2013. O projeto pioneiro
é uma idealização de uma
comissão de empresários da
cidade formada por Glória
Alvares Bravin (Pousada das
Hortênsias), Renata Carneiro
(Pousada La Toscana) e

Marina Sandoval Jacintho
(Pousada das Pedras).Esse
cenário lúdico formado por
casinhas natalinas com
cenário encantador, além de
bonecos animatrônicos, além
de uma decoração especial e
atividades que deixarão a
cidade com clima ainda mais
natalino, tornando-se ainda
mais mágico. Atraindo
jordanenses e visitantes a

conhecer esse universo
natalino que se formará na
cidade, fortalecendo o
turismo na cidade.”Uma Vila
de Natal” será construída na
Praça do Pinho Bravo, em
Vila Capivari, tendo o
patrocínio da iniciativa
privada com apoio de
empresas e entidades locais
e da Prefeitura de Campos do
Jordão

Campos do Jordão
começa a preparar o seu

Natal 2012

A atividade proporciona
espaço para troca e estimula
o hábito da leitura O Senac
Taubaté promove, entre os
dias 22 e 26 de outubro, a
Feira de Troca de Livros, um
evento que visa estimular a
troca de informação e
incentivar a leitura na
região.Durante a ação,
alunos, professores e
frequentadores da biblioteca
do Senac Taubaté poderão
trocarobrasquejá leram
poroutrotítulo disponível, como

livros de literatura estrangeira,
nacional, infantil, infanto-
juvenil e gibis. As trocas serão
realizadas no período das 10
às 21 horas.Com esta ação
reciclam-se materiais de
leitura, fomentando a difusão
de informações, comobrasque
passam pelas mãos de
q u e m g e r a l m e n t e n ã o
temoportunidade de adquiri-
las pelacompra.Os materiais
devem estaremperfeito estado
de conservação critérioválido
tanto para trocas quanto para

doações. Livros didáticos e de
cunho religioso e
p o l í t i c o n ã o s e r ã o
permitidos.Para obter mais
informações sobre o evento,
basta entrar em contato com
Senac Taubaté pelo telefone
(12) 2125-6099.Serviço Feira
de Troca de Livros Data: de
22 a 26 de outubro Local:
Senac Taubaté Endereço: Rua
Nelson Freire Campello, 202
– Jardim Eulália Informações:
(12) 2125-6099 ou
www.sp.senac.br/taubate

Senac realiza Feira de
Troca de Livros

Os vereadores de Taubaté
aprovaram em duas sessões
extraordinárias no dia 22
cinco projetos de lei relativos
à Universidade de Taubaté,
entre os quais a abertura de
créditos no total de R$ 7,3
milhões.Segundo o reitor
José Rui Camargo, presente
na sessão, os valores irão
cobrir o orçamento de três
fundações universitárias, a
Fust, a Funcabes e a Funac,
uma vez que o valor
planejado para este ano foi
insuficiente.O projeto de lei
detalha que a Fust, cujo
orçamento foi estimado em
R$ 1,2 milhão, terá
suplemento de R$ 400 mil. A
Funac terá acrescentado R$
30 mil ao orçamento inicial
de R$ 50 mil. A Funcabes,
que também teve estimativa
orçamentária de R$ 1,2
milhão, terá a maior
suplementação, de R$ 1,4
m i l h ã o . H a v e r á

suplementação ainda para
cobertura da folha de
pagamento até o fim do ano.
A justificativa do projeto de
lei aponta a suplementação
será feita a partir de recursos
provenientes do superávit
financeiro apurado em
balanço patrimonial do
exercício de 2011, que
totaliza R$ 2,4
milhões.SalárioDurante a
sessão, presidida por
Luizinho da Farmácia (PR),
os vereadores aprovaram o
projeto de lei que concede
revisão salarial de 2,16% aos
servidores da Unitau. O
aumento é estendido aos
servidores inativos e
pensionistas, que vencem
proventos e pensões pelo
IPMT (Instituto de
Previdência do Município de
Taubaté) e
Funcabes.Emenda da
Comissão de Justiça
modificou a proposta, e o

termo “reajuste”, contido no
projeto de lei original, passou
a ser “revisão”.Os
vereadores Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB) e
Chico Saad (PMDB) se
inscreveram para justificar o
voto.Digão explicou que
houve preocupação quanto
ao projeto, em especial no
que se refere ao recolhimento
ao IPMT (Instituto de
Previdência do Município de
Taubaté). Segundo ele, o
vice-reitor professor Marcos
Furlan esteve na Câmara para
prestar esclarecimentos aos
v e r e a d o r e s .
 “Precisamos discutir o futuro
do IPMT”, afirmou o
vereador.Chico Saad
lembrou que pediu votação
dos projetos há duas
semanas e salientou que há
uma grande preocupação
com o IPMT, devido às
dívidas que impedem
repasses federais.

Câmara de Taubaté aprova
créditos adicionais de R$ 7,3

milhões para Unitau

O vereador Luizinho da
Farmácia (PR) refutou
acusações feitas a ele por
meio de redes sociais e pediu
que sejam levadas
pessoalmente a ele. Disse
que está à disposição durante
todo o dia na Câmara, e seu
gabinete está aberto a toda a
população.”Agradeço às
pessoas que me confiaram
mais um mandato, vou saber
honrar esse mandato, saberei
trabalhar com dignidade, com
o gabinete aberto. Já falei
para as pessoas que
quiserem me criticar no
Facebook, que venham
pessoalmente, eu não sei nem
acessar o Facebook. Venha
pessoalmente, estou aqui
todo dia, sou um presidente
presente nesta Casa”,
disse.Luizinho afirmou que
procura ajudar os munícipes
na medida do possível.
“Aquilo que o Poder
Executivo não faz, muitos de
nós fazemos, e por conta
disso, muitos vereadores
estão respondendo
processo”, ressaltou.”Se o
vereador tentou arrumar uma
vaga no Hospital Regional, é
corporativismo. Se o

vereador tentou tirar alguém
do Pronto-Socorro, que está
morrendo, debocham. Se o
Poder Executivo não faz,
alguém tem que fazer. Se
Deus nos deu saúde, cargo,
condição, nós iremos fazer
sempre, em que pese
processo que venha acima.
Deus nos dá a cruz do
tamanho que a gente pode
carregar.”Segundo o
vereador, a imprensa é
sensacionalista na hora de
divulgar notícias críticas ao
trabalho dos vereadores, mas
omissa em relação ao
trabalho positivo, que muitas
vezes não é divulgado.”Nada
do que se fez de bom se
noticiou, só o que se fez de
ruim. Eu não vi nenhuma
alusão a qualquer projeto
bom, que a Câmara tenha
feito, e quando faz, sai num
cantinho, para ninguém ler.
Agora, quando é a manchete
‘trem da alegria’, ‘bancada
da vergonha’, não sei o que
mais, aí sai estampado, e
ainda distribuem de graça nos
pontos de passagem”,
comentou.Luizinho da
Farmácia fez um apelo aos
demais vereadores, para que

não se repita a cena vista no
dia das eleições, quando
havia santinhos espalhados
por toda a cidade. “Quero
pedir a colaboração dos
nobres pares, para acabar
com esse negócio de distribuir
papel em qualquer lugar. Já
que falaram tanto dos
políticos jogarem papel,
vamos acabar de vez, para na
próxima eleição não ter
nenhum papel no chão. Se
achar papel de um candidato,
multa; se achar outra vez,
cassa o mandato.”O
vereador dedicou parte do
tempo na tribuna em
agradecimentos aos familiares
e aos eleitores e disse que
chega a sofrer críticas, mas
há pessoas que o conhecem
e confiam em seu trabalho.
“O trabalho que a gente faz é
um trabalho de gente grande,
em que pese a administração
do Executivo.””Sabemos da
situação que Taubaté está
vivendo. Não é prerrogativa
só do [prefeito Roberto]
Peixoto essa administração
ruim, é de todo seu
secretariado, diretoria, e mais
uma gama de coisas que
aconteceram”, avaliou.

Luizinho da Farmácia: “Meu
gabinete está aberto à

população”

O programa Emprega São
Paulo/Mais Emprego,
agência de empregos
pública e gratuita
gerenciada pela
Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho
(SERT), em parceria com
o Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE),
oferece, nesta semana,
921 vagas de emprego na
região de Vale do
Paraíba.As oportunidades
que se destacam são 20
vagas para operador de
pavimentadora, 15 vagas

para operador de caixa, 50
operador de
telemarketing ativo e
receptivo. Os itens
escolaridade e
experiência para o
preenchimento das vagas
variam de acordo com a
área de atuação e com a
empresa.Como se
cadastrarPara ter acesso
às vagas, basta acessar o
s i t e
www.empregasaopaulo.sp.gov.br
, criar login, senha e
informar os dados
solicitados. Outra opção

é comparecer a um Posto
de Atendimento ao
Trabalhador (PAT) com
RG, CPF,
PIS e Carteira de
Trabalho.É importante
que o usuário mantenha
seus dados de cadastro
atualizados para não
perder oportunidades de
trabalho e para ter acesso
aos programas de
qualificação da SERT,
como o Time do Emprego
e o Programa Estadual de
Qualificação (PEQ),
por exemplo.

Região do Vale oferece
mais de 900 vagas

A Riachuelo está com vagas
abertas para loja que será
inaugurada no Shopping Via
Vale, em Taubaté, no mês de
Dezembro próximo. A rede
de lojas – maior empresa de
moda do País – abrirá mais
de 90 novas oportunidades
de emprego exclusivamente
para essa nova operação. Os
interessados devem enviar os
currículos para o e-mail
taubateviavale@riachuelo.com.br
até 29/10/2012.As vagas são
para cargos operacionais,

administrativos e financeiros,
poderão participar
candidatos de ambos os
sexos. A empresa oferece
plano de carreira e, entre os
seus benefícios, estão Vale
Refeição, Vale Transporte,
plano de saúde, participação
nos lucros, entre outros. As
contratações ocorrerão em
Novembro. Relação das
vagas: Auxiliares de Loja,
Vendas, Estoque, Caixa,
Atendimento (Crediário),
Administrativo e visual

merchandising. Promotores
de Cartão; CostureiraA rede
também oferece
oportunidades de emprego
para pessoas com
deficiências.Para todas as
vagas é necessário que os
interessados tenham ensino
médio completo ou
cursando, sejam maiores de
idade, tenham disponibilidade
de trabalho aos finais de
semana e feriados, afinidade
com moda e varejo e bom
relacionamento interpessoal.

Riachuelo abre vagas
para loja que será

inaugurada em Taubaté

Quem nunca sonhou em ver
Papai Noel chegando em
seu trenó com renas e
descendo pela chaminé de
casa ou entrando pela janela
trazendo consigo um saco
vermelho de
presentes?Neste espírito,
este ano o Natal de Campos
do Jordão será muito
especial. Idealizado por uma
Comissão de Natal e com a
participação dos
empresários da cidade, será
realizada na Praça Pinho

Bravo no Bairro Capivari, de
15 de novembro de 2012 a
06 de janeiro de 2013 “Uma
Vila de Natal”.A Vila terá
pequenos chalés decorados
e ambientados com figuras
natalinas e uma cenografia
diferenciada, bonecos
animatrônicos e atividades
lúdicas para o público
infantil.O objetivo principal
da Vila de Natal,
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.
Além disso,
a Vila terá ainda atividades
extras em parceria com
patrocinadores e apoiadores.
Uma Vila de Natal,
 o clima,
a arquitetura e o charme da
montanha vão proporcionar
ao turista uma experiência
única.

Um sonho de Natal
tornando-se realidade na

montanha


