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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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Veja Também em

Curiosidades

Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neuróbica tem conquistado a simpatia de
muitos especialistas. Como o próprio nome já diz, a neuróbica defende uma espécie de exercício
para os neurônios. Desenvolvida a partir dos anos 2000, a neuróbica ganhou destaque por
apresentar bons resultados. O cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo. Quando o
exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e fortalecemo-nos. Por outro lado, quando não
fazemos os exercícios necessários, o cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória
e o raciocínio lógico. A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta que
você mude pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo
mesmo caminho, alterne a mão com que escova os dentes, se vista de olhos fechados, converse
mais com os outros, resolva revistas de passatempos, escreva de olhos fechados... Apesar de
serem exercícios simples, eles estimulam o cérebro e auxiliam a pessoa a viver melhor.

Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito importante para
a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar mais energia, ela realiza alterações químicas no
cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios se torna ainda
mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e trabalhar o corpo e a
mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principalmente, no combate as dores
crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhadas, pratique hidroterapia e, sempre que
possível, exercite-se ao ar livre. A diferença será notada logo nos primeiros dias. Lembre-se,
porém, de procurar seu médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa
tem ritmo e disposição diferentes, portanto, precisa de orientação pessoal.

Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de agrotóxicos. Além de
serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um sistema de produção
agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais recursos naturais a longo
prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são também destinadas a manter
a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura originais do alimento, incluindo seu aspecto
natural. Ao optarem por produtos orgânicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais
rica, saudável e saborosa. Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos
frescos e in natura, há opções industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao
preparo de suas refeições, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa a um estilo de vida
mais saudável.

As estações primavera e verão são ótimas para frutas, legumes e verduras, já que, no Brasil, a
maioria das colheitas são feitas em épocas de calor. Isso faz com que o preço seja reduzido e o
consumidor possa aproveitar melhor as vitaminas que a natureza nos oferece. Deve-se, porém,
tomar muito cuidado na compra e no manuseio desses alimentos. Ao comprar frutas, verduras
e legumes, devemos verificar se não existem amassados, se a coloração não está desbotada e
se esses alimentos não contém pequenos furos. Essas práticas podem evitar que muitas doenças,
como viroses, ataquem nossos corpos. Para guardar o alimento, utilize sempre\locais frescos,
arejados e longe de insetos. Para cozinhar, certifique-se de que a água está cobrindo todo
alimento e use a água do cozimento e as cascas para o preparo de molhos, sopas e feijões, pois
muitos nutrientes ficam nelas. No verão, procure se alimentar com receitas leves, à base de
frutas e verduras e boa apetite.

Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de espinhas, mas
não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a predisposição genética e
as alterações hormonais comuns na adolescência e em momentos de stress é que são os principais
responsáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a
consumir mais chocolate nos períodos em que estão mais tensas ou ansiosas, situações em que
os hormônios ficam mais à flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, sinhô.
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também num dá não, sinhô.
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, dotô, num dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bom, plantando é outra coisa!

Um jovem discípulo inconformado por não dar sorte com mulher bonita,vai procurar um grande
sábio japonês (claro!!!), e pergunta:
- Mestre, o que é preciso para um cara conseguir uma linda mulher?
E o sábio respondeu:
- É precisa karatê, né!
O jovem discípulo não entendendo direito, pergunta:
- Karatê, mestre?
- Sim. É preciso o karatê beleza, o karatê carro, o karatê muita grana...

Mensagens

Na sala de reunião de uma empresa, o diretor nervoso fala com sua equipe de gestores. Agita
as mãos, mostra gráficos e olhando para cada um ameaça: ninguém é insubstituível! A frase
parece ecoar nas paredes da sala de reunião em meio ao silêncio. Os gestores se entreolham,
alguns abaixam a cabeça. Ninguém ousa falar nada. De repente, um braço se levanta e o
diretor se prepara para triturar o atrevido:
- Alguma pergunta?
- Tenho sim. E Beethoven?
- Como assim? Encara o diretor confuso.
- O senhor disse que ninguém é insubstituível. E quem substitui Beethoven?
Silêncio...
O funcionário então fala:
- Ouvi essa estória esses dias contada por um profissional que conheço e achei muito pertinente
falar sobre isso. Afinal as empresas falam em descobrir talentos, reter talentos, mas no fundo
continuam achando que os profissionais são peões dentro da organização e que, quando sai um,
é só encontrar outro para por no lugar... Quem substituiu Beethoven? Tom Jobim? Ayrton
Senna? Ghandi? Frank Sinatra? Garrincha? Santos Dumont? Monteiro Lobato? Elvis Presley?
Os Beatles? Jorge Amado? Pelé? Albert Einstein? Picasso? Todos esses talentos marcaram a
história... Fazendo o que gostavam e o que sabiam fazer bem, ou seja, fizeram seu talento
brilhar. E, portanto, são sim insubstituíveis. Cada ser humano tem sua contribuição a dar e seu
talento direcionado para alguma coisa.
Portanto nunca esqueça: Você é um talento único, com toda certeza ninguém te substituirá!
Sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Por
não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. No mundo sempre existirão
pessoas que vão te amar pelo que você é e outras, que vão te odiar pelo mesmo motivo.
Acostume-se a isso. É bom refletir e se valorizar.

Miscelânia

Kid Vinil, Marcelo Nova, Kiko
Zambianchi, Ritchie e Paulo
Miklos integram o evento
promovido pela Secretaria de
Estado do Turismo, numa
parceria com a Prefeitura de
IlhabelaIlhabela receberá no
dia 28 de dezembro (sexta-
feira), às 21h, na praia do
Perequê, o projeto “Jam
Session”, que há cinco anos
reúne grandes nomes do rock
brasileiro dos anos 80. Estarão
no arquipélago músicos como
Kid Vinil, Marcelo Nova
(Camisa de Vênus), Kiko
Zambianchi, Ritchie e Paulo
Miklos (Titãs).Assim, turistas
e moradores terão a
oportunidade de relembrar
canções que marcaram

época, como ‘Tic Tic
Nervoso’, ‘Primeiros Erros’,
‘Eu Não Matei Joana D’Arc’,
‘Menina Veneno’, ‘Epitáfio’ e
tantas outras. Todos artistas
seguem suas carreiras
paralelamente, como Paulo
Miklos no Titãs, mas se
reúnem para constantemente
para o projeto. “Foi um grande
presente da Secretaria
Estadual de Turismo e com
certeza será uma ótima
oportunidade para moradores
e turistas relembrarem
sucessos dos anos 80 neste
período que antecede o
Réveillon”, destacou o
secretário municipal de
Turismo e Fomento, Harry
Finger. Músicos presentes são

convidados para subir ao
palco e tocar juntos com a
banda sem nenhum ensaio
prévio, uma prática também
conhecida no Brasil como
“dar uma canja”. A banda para
acompanhar artistas tão
importantes para a música
brasileira hoje é composta
pelo baterista Xande Tamietti
(Pato Fú), Mingau (baixista
do Ultraje a Rigor ) e Marcos
Kleine (atual guitarrista do
Ultraje a Rigor). Em 2005,
depois de gravarem o DVD
do Multishow anos 80, o
projeto “Jam Session” já foi
apresentado em várias
capitais brasileiras, sempre
trazendo convidados
especiais.

ILHABELA TERÁ “JAM
SESSION” COM

GRANDES NOMES DO
ROCK BRASILEIRO

DOS ANOS 80 NO DIA 28
DE DEZEMBRO

Brasil passa a produzir
primeiro medicamento

para câncer
Mesilato de Imatinibe,
indicado para o tratamento
de Leucemia Mielóide
Crônica, vai beneficiar
mais de sete mil pessoas.
Estimativa é que economia
chegue a quase R$ 400
milhõesO ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, recebeu
nesta quarta-feira (19), no
Rio de Janeiro (RJ), o
primeiro lote nacional do
medicamento biotecnológico
oncológico Mesilato de
Imatinibe, indicado para o
tratamento de Leucemia
Mielóide Crônica (LMC) e
Estroma Gastrointestinal
(tumor maligno do intestino).
O medicamento é fruto de
uma Parceria de
Desenvolvimento Produtivo
(PDP) que envolve os
laboratórios públicos
Instituto de Tecnologia em
Fármacos/Farmanguinhos da
Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e o Instituto Vital
Brazil da Secretaria de Saúde
do Estado do Rio de Janeiro,
além de cinco empresas
privadas. Com a iniciativa,
estima-se que a economia
para o Sistema Único de
Saúde chegue a R$ 337
milhões, em cinco
anos.”Com esta medida, o
Brasil passa a produzir um
medicamento que está na
última fronteira do tratamento
do câncer”, destacou
Alexandre Padilha. “E o
ministério reforça o
compromisso de fortalecer o
Complexo Industrial da
Saúde e aumentar,
progressivamente, a
autonomia do país na
produção de medicamentos,
tornando-o cada vez mais
independente de oscilações
do mercado internacional”,
completou o ministro.Com a
produção nacional do
Mesilato de Imatinibe, o
custo do comprimido do
medicamento será de R$
17,5 (100 mg) e R$ 70 (400
mg). Atualmente, o Ministério
da Saúde compra o produto
– de forma centralizada – a
um preço de R$ 20,6 (100

mg) e R$ 82,4 (400 mg).
“Estamos garantindo o
acesso da população a uma
assistência farmacêutica de
qualidade e, ao mesmo,
tempo, racionalizando os
recursos públicos”, observou
o ministro Alexandre
Padilha.ASSISTÊNCIA– A
produção nacional do
Mesilato de Imatinibe será
suficiente para atender a toda
a demanda do Sistema Único
de Saúde –
aproximadamente oito mil de
pacientes hospitalizados. Já
no próximo ano, a previsão
é que sejam entregues, ao
SUS, cerca
de quatro milhões de
comprimidos do
medicamento.A produção
compartilhada por dois
laboratórios oficiais é
considerada uma forma de
garantir que o resultado seja
o melhor possível. “Este é um
consórcio inédito, que vai
permitir a absorção de todo
o ciclo tecnológico para a
produção do medicamento,
desde o fármaco até a
embalagem do produto final”,
explica o Secretário de
Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde, Carlos
Gadelha. Na avaliação dos
laboratórios públicos
envolvidos – Farmanguinhos/
Fiocruz e Instituto Vital Brazil
– a iniciativa, além de
incentivar o desenvolvimento
tecnológico nacional, deverá
estimular a concorrência e a
consequente diminuição de
preços praticados pelo
mercado para outros
medicamentos.PARCERIA
–O acordo para a produção
nacional do Mesilato de
Imatinibe também envolve os
laboratórios privados EMS,
Cristália, Globe, Alfa Rio, e
Laborvida. A parceria inclui
a transferência de toda a
tecnologia para a fabricação
e distribuição do
medicamento no decorrer de
cinco anos.Além de
produzirem o medicamento,
Farmanguinhos e IVB

também ficarão responsáveis
por abastecer o SUS. Ou
seja, enviar estoques do
medicamento para as
secretarias estaduais de
saúde, que repassarão o
produto para os
hospitais.Ano passado, o
governo federal passou a
comprar o Mesilato de
Imatinibe de forma
centralizada. Ao adquirir o
medicamento em grande
escala, o Ministério da Saúde
obteve uma redução de mais
de 50% no preço do
produto.ONCOLOGIA –
 Com exceção do Mesilato
de Imatinibe – cuja aquisição
passou a ser centralizada pelo
Ministério da Saúde em 1º de
maio de 2011 – o
fornecimento dos demais
medicamentos aos pacientes
com câncer atendidos pelo
SUS é uma atribuição dos
próprios hospitais
oncológicos. Nestes casos, a
responsabilidade do
Ministério da Saúde vai além:
o governo federal financia os
hospitais do SUS, públicos
ou credenciados, para a
assistência aos pacientes de
forma integral (paga o
tratamento completo,
incluindo os
medicamentos).INCORPORAÇÕES–
Este ano, o Ministério da
Saúde aprovou protocolo
clínico para a incorporação
no SUS, a partir do próximo
mês de janeiro, do
medicamento Trastuzumabe
(contra câncer de
mama).Atualmente, os
pacientes assistidos pelo
SUS têm acesso a cerca de
280 procedimentos para o
tratamento de diferentes
c â n c e r e s ,
 incluindo cirurgias,
medicamentos e terapias
(quimioterapia e radioterapia,
por exemplo).Só este ano, o
Ministério da Saúde investiu
R$ 2,2 bilhões na assistência
oncológica aos usuários do
S U S .
Para o próximo ano, a
previsão é que estes recursos
cheguem a R$ 2,4 bilhões.

A Unitau participa hoje, dia
20, do lançamento da pedra
fundamental do Polo
Tecnológico Industrial de
Pindamonhangaba, espaço
criado pela prefeitura para
abrigar empresas e
instituições de ensino
interessadas em criar e
desenvolver projetos de
educação, desenvolvimento e
tecnologia.Na ocasião, a
Unitau também realizará o
lançamento da pedra
fundamental de seu projeto
no Polo.
 A Universidade recebeu da
prefeitura uma área de três
mil metros quadrados, na qual

pretende instalar um núcleo
de fomento à pesquisa e à
p ó s - g r a d u a ç ã o . A
Universidade foi a primeira
instituição de ensino a
formalizar o interesse em
participar do projeto. O
reitor da Unitau, Prof. Dr.
José Rui Camargo, avalia
que, com a adesão à
proposta, poderá ampliar a
área de atuação da
Universidade e colaborar
para o desenvolvimento
regional.”Teremos mais
campo de pesquisa e estágios
para os alunos e poderemos
contribuir ainda mais com o
desenvolvimento da Região

Metropolitana”, disse.O Polo
está localizado no distrito de
Moreira César, em um
terreno de 164 mil metros
quadrados, localizado
próximo a fábricas e
empresas de Pinda.
 A área será dividida em
núcleos, como o cedido à
Unitau, para que firmas
parceiras desenvolvam
projetos no espaço.
A proposta da prefeitura com
a criação do
 Polo é fomentar a produção
de conhecimento e
tecnologia na região.
A previsão é de que o espaço
comece a operar em 2013.

Unitau lança pedra
fundamental em Polo
Tecnológico de Pinda

Pindamonhangaba, por
meio do DSM
(Departamento de
Serviços Municipais),
encerrou nesta semana o
recolhimento de pneus
velhos e em desuso no
município.A ação foi
criada em 2005 com o
objetivo de prevenir a
saúde da população, pois,
com o recolhimento dos
pneus é possível evitar a
proliferação do mosquito
transmissor da dengue e
também para manter a
cidade limpa, evitando o
descarte deste material
em locais impróprios e a
formação de
l i x õ e s . S e g u n d o
informações do diretor
do DSM, Sérgio

Guimarães, a Regional
Leste, localizada no
bairro Cidade Nova,
recebe os pneus
descartados e estes ficam
armazenados na sede em
local coberto até chegar
ao número de duas mil
unidades. “Após isso os
pneus são processados e
destinados para uso
ecologicamente correto,
como solas de sapatos,
fitas de multiuso,
composição de asfalto e
queima em fornos de
cimento”, explicou o
diretor.Esta ação é
realizada por uma
empresa que ganhou a
concorrência da licitação
aberta e faz a coleta e a
destinação correta de

pneus sem
utilidade.Durante os sete
anos de trabalhos, foram
recolhidos 113 mil pneus
em toda a cidade. “Na
terça-feira (18) foi feito
o último recolhimento do
ano. Com este serviço
pudemos cuidar da saúde
da população, evitando a
formação de criadouros
do mosquito transmissor
da dengue, pois os pneus
são um dos objetos em
que se acumula água
parada, mantemos a
cidade limpa e
contribuímos com o meio
a m b i e n t e ,
além de dar uma
destinação útil para este
material”, disse.

113 mil pneus em
desuso foram recolhidos
em Pindamonhangaba

Nova edição de O
garimpeiro do rio das Garças
resgata um livro raro de
Lobato, pouco conhecido até
mesmo entre os leitores mais
assíduos de sua obra
infantilNa década de 1920,
aventureiros de todo o Brasil
rumaram para a remota
região do rio das Garças, no
Mato Grosso, atrás do sonho
de fazer fortuna no garimpo
de diamantes e ouro.
Inspirado nesse fato,
Monteiro Lobato escreveu O
garimpeiro do rio das Garças,
livro infantil que permanece
desconhecido do grande
público e foi editado pela
última vez em 1993, há quase
20 anos. A nova edição
lançada pela Globinho
resgata essa preciosidade da
bibliografia do pai da
literatura infantojuvenil
brasileira. Com linguagem
coloquial e elegante, em tom
de fábula recheada de humor,
a trama acompanha o matuto
João Nariz, que vende tudo
o que possui e parte para o
Mato Grosso disposto a
fazer fortuna. A seu favor,
apenas um olfato poderoso,
que João treina para farejar
diamantes, além da
companhia do fiel cãozinho
Joli. Na luta para mudar seu

destino, o garimpeiro precisa
enfrentar uma série de
desafios – entre os quais, o
embate com dois cangaceiros
que sonham em se tornar
condes.Na primeira edição
desse livro, a obra, que não
tem vinculação com o Sitio do
Picapau Amarelo, se
assemelhava a uma história
em quadrinhos e apresentava
ilustrações do artista alemão
Kurt Wiese. Não se sabe se
Lobato escreveu a história a
partir dos desenhos, se Wiese
ilustrou a partir do texto, ou
se texto e imagem se
d e s e n v o l v e r a m
simultaneamente. A nova
edição de O garimpeiro do
rio das Garças traz
ilustrações de Guazzelli, que
conferem brilho renovado à
história de João Nariz. Com
texto de orelha de Marisa
Lajolo e prefácio de Cilza
Carla Bignotto, este
lançamento busca recuperar
o lirismo e o humor que a obra
anunciava em 1924.O autor
José Bento Monteiro Lobato
nasceu em Taubaté, em 18 de
abril de 1882 e faleceu em
São Paulo, em 4 de julho de
1948. Um dos mais influentes
escritores brasileiros do
século 20, Monteiro Lobato
foi editor de livros, contista,

ensaísta, tradutor e o grande
precursor da literatura infantil
no país. Metade de sua obra,
publicada com exclusividade
pela Globinho – que inclui a
clássica série de livros com
os personagens do Sitio do
Picapau Amarelo – foi escrita
para as crianças.O
ilustradorEloar Guazzelli
Filho é ilustrador, artista
plástico e dedica boa parte
de seu trabalho às histórias
em quadrinhos. Nasceu em
1962, em Vacaria, Rio
Grande do Sul, e mora na
cidade de São Paulo desde
o final de 1999. Mestre em
Comunicação pela ECA-
USP, obteve premiações em
festivais de cinema e de
humor no Brasil e no exterior.
Ministra aulas de ilustração
no Istituto Europeo di
Design, em São Paulo, e há
26 anos trabalha como
diretor de cinema para filmes
de animação.Ficha técnica
T í t u l o :
O garimpeiro do rio das
Garças Autor: Monteiro
Lobato Ilustrador: Eloar
Guazzelli Filho Gênero:
infantil Páginas: 64 Formato:
17,5 x 23 cm Indicação: a
partir de 7 anos Preço: R$
32,00 ISBN: 978-85-250-
5308-4 Editora: Globinho

O tesouro escondido de
Monteiro Lobato
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O Centro de Controle de
Zoonoses de Taubaté,
através do Projeto Melhor
Amigo, anunciaram os
números de atendimentos
realizados no ano de 2012,
entre eles destaque para o
recorde de castrações
realizadas, que ultrapassaram
a marca de 4 mil.De acordo
com a coordenadora do
CCZ, Mylene Iemini, esse
número so foi possível graças
ao empenho de toda a equipe
e ao apoio de protetores de
animais que, voluntariamente,
ajudaram na organização de
mutirões de castrações em
diversos bairros da
cidade.Os Mutirões facilita o
acesso da população mais
carente, que muitas vezes não
tem como locomover seus
animais até à Zoonoses.De
acordo com a veterinária

Mylene Iemini, tomando
como base duas crias por ano
e seis filhotes por cada, a
estimativa é de que, com esse
número evitou-se, em média,
o nascimento de mais de 30
mil filhotes, muitos desses
estariam vagando nas ruas da
cidade.Todas as castrações
de animais realizadas pelo
CCZ são gratuitas e
realizadas em animais de
munícipes carentes ou
recolhidos nas ruas.Outros
números apresentados pelo
CCZ foram: 646 animais
doados; 488 consultas à
animais de munícipes
c a r e n t e s ;
1.193 visitas de fiscalização;
1.353 recolhimento de
animais, entre cães,
 gatos e equinos (lembrando
que esse recolhimento é
s e l e t i v o ,

 incluindo fêmeas no cio,
filhotes, cães de grande
porte, etc); 4.014
castrações.A equipe do
CCZ também entra em
recesso na sexta-feira, 21,
retornando no dia 02 de
janeiro de 2013,
 nesse período o CCZ estará
fechado ao público,
 havendo apenas o plantão de
funcionários para cuidados e
atendimentos aos animais que
estão no local. Nesse
p e r í o d o ,
 para casos de emergências,
a população deve acionar a
Defesa Civil através do
número 191
, Bombeiro –
 193 e Polícia Militar – 190.
Qualquer uma dessas
entidades entrará
em contato  com o plantão
da Zoonoses.

Centro de Controle de
Zoonoses de Taubaté
realiza mais de 4 mil
castrações em 2012

O Instituto Butantan, unidade
da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo, faz um
alerta sobre os cuidados que
devem ser tomados para
evitar acidentes com animais
peçonhentos, principalmente
de dezembro a março,
quando o tempo se torna mais
quente e chuvoso e os
acidentes deste tipo crescem
em torno de 30%.É muito
importante que as pessoas
saibam como proceder
nestes casos. Diferentemente
do que se costuma ouvir, não
se deve amarrar o local do
ferimento, já que isto pode
produzir necrose e não evita
a disseminação do
veneno.Em caso de
acidentes com cobras, por
exemplo, é recomendável, se
possível, lavar o local afetado
somente com água e sabão e
não passar nenhum outro
produto ou medicação.
Quanto à ferroada de
escorpião, a primeira medida
que deve ser adotada é
colocar compressas de água
morna sobre a ferida. Essas
medidas ajudam a aliviar a
dor até a chegada ao serviço
de saúde mais próximo.Já em
caso de picadas de aranhas
e queimaduras de taturanas é
importante não mexer no
ferimento e procurar

atendimento médico
imediatamente.Para evitar
estes acidentes, alguns
cuidados básicos devem ser
adotados, como: manter
limpos quintais, jardins e
terrenos baldios, não
acumulando entulho e lixo
doméstico; aparar a grama
dos jardins e recolher as
folhas caídas; vedar soleiras
de portas com saquinhos de
areia ou friso de borracha,
colocar telas nas janelas,
vedar ralos de pia, tanque e
de chão com tela ou válvula
apropriada; colocar o lixo em
sacos plásticos, que devem
ser mantidos fechados para
evitar aparecimento de
baratas, moscas e outros
insetos, que são o alimento
predileto de escorpiões;
examinar roupas, calçados,
toalhas e roupas de cama
antes de usá-las; andar
sempre calçado e usar luvas
de raspa de couro ao
trabalhar com material de
construção, lenha, etc.”É
fundamental que as pessoas
sigam essas recomendações
em casos de acidentes com
animais peçonhentos e
procurem, o quanto antes, o
serviço médico mais
próximo. Isso garantirá o
diagnóstico precoce e um
tratamento eficaz”, alerta o

biólogo e diretor do Museu
Biológico, Giuseppe
Puorto.O Hospital Vital Brazil
disponibiliza um telefone de
orientação em casos de
emergência e acidentes com
animais peçonhentos. O
serviço funciona 24 horas por
dia e orienta a população
sobre o local mais próximo
para atendimento. (11)
2627-9529. Dicas de
prevenção também estão
disponíveis no site
www.butantan.gov.br.O que
fazer em caso de
acidentes:Lavar o local da
picada apenas com água ou
com água e sabão; Dar
bastante água à vítima para
manter a hidratação; Procurar
serviço médico o quanto
a n t e s ;
O que não fazer em caso de
acidentes:Fazer torniquetes,
ou seja, amarrar o local para
evitar a circulação sanguínea;
Cortar ou furar o local da
picada para tentar extrair o
veneno; Não passar
produtos como manteiga,
cremes ou outras substancias
gordurosas no local do
f e r i m e n t o ;
Em caso de aparecimento de
algum animal peçonhento,
tentar removê-lo sem ajuda
de um profissional
qualificado.

Acidentes com animais
peçonhentos aumentam

30% no período de
chuvas

A Unitau divulga lista de
aprovados, em segunda
chamada, no Vestibular
2013. As inscrições dos
novos estudantes podem ser
realizadas, nos dias 3 e 4 de
janeiro, das 9h às 21h, na
sede da Pró-reitoria
Estudantil. A lista é válida para
aqueles cursos que possuem
vagas remanescentes - o
curso de Medicina, por
exemplo, não oferece mais
vagas.A consulta pode ser
realizada pelos candidatos no
site da Unitau
( w w w. U n i t a u . b r ) . O s
candidatos devem levar
alguns documentos, entre eles
duas cópias do RG, uma
cópia de um comprovante de
endereço e duas do
certificado de conclusão do
Ensino Médio. Todas devem
ser acompanhas do

documento original ou uma
cópia autenticada.A matrícula
só será efetuada mediante a
apresentação de documento
que prove a escolaridade
completa do Ensino Médio.
Caso contrário, o candidato
será desclassificado.Confira a
lista completa dos
documentos necessários
para a matrícula:
requerimento de matrícula
preenchido e assinado;
contrato de matrícula
financeira assinado pelo
aluno, ou por seu responsável
legal, no caso de ser menor
de 18 anos; recibo de
pagamento da 1ª parcela do
curso; duas cópias do
certificado de conclusão do
Ensino Médio e histórico
escolar; duas cópias do RG;
duas cópias da certidão de
nascimento ou casamento;

uma cópia do título de eleitor;
uma cópia do certificado de
reservista (frente e verso,
constando a assinatura e a
digital), ou atestado de
alistamento militar, ou outro
documento válido de
cumprimento das obrigações
militares (para os candidatos
do sexo masculino); uma
cópia do CPF; uma cópia de
um comprovante de
residência (boleto de água,
luz, telefone); uma foto 3x4,
c o l o r i d a
atual;Serviço:Matrícula dos
aprovados no
VestibularLocal: Pró-reitoria
Estudantil - Avenida Nove de
Julho, 183, Centro, Taubaté-
SPInformações: Serviço de
Atendimento ao Vestibulando
(SAV), no telefone 0800 55
72 55 ou no blog
www.Unitauvest.com.br

Unitau divulga lista de
segunda chamada para

o Vestibular 2013
O presidente da Câmara de
Taubaté, vereador Luizinho
da Farmácia (PR), recebeu
um ofício do perito criminal
chefe, Silvio Celso da Silva,
pedindo que a Casa interceda
por melhorias na praça Dr.
Euzébio Câmara Leal, onde
está localizado o Instituto de
Criminalística.De acordo
com o perito, as ruas nas
imediações são utilizadas
para estacionamento de
veículos particulares,

prejudicando a
movimentação de viaturas
oficiais. Além disso, ele
destacou o odor natural dos
animais que ficam na área
anexa ao prédio do IC e a
utilização de moradores de
rua e usuários de
entorpecentes em um canto
deste ponto de carroças.”A
divisão de Perícia Criminal,
órgão do Instituto de
Criminalística do Estado de
São Paulo, é de suma

importância para auxiliar
nossa perícia no
desvendamento de crimes em
nossa cidade. O local onde
está instalado o IC requer
melhorias internas no prédio,
bem como melhorias no
logradouro público onde está
i n s t a l a d o ” ,
defendeu o vereador,
destacando o ofício e o
abaixo-assinado de
moradores da região
encaminhado à Câmara.

Luizinho da Farmácia
defende melhorias

no Instituto de
Criminalística

Visando a melhoria no
trânsito de Taubaté e a
prevenção de acidentes, o
vereador Alexandre Villela
(PMDB) sugeriu à Prefeitura
de Taubaté a implantação de
lombadas em diversos pontos
da cidade.

Ele informou que os
moradores solicitaram as
lombadas devido a
imprudência de motoristas
que não respeitam os limites
de velocidade.
Os locais apontados pelo
parlamentar são: rodovia

Carlos Pedroso da Silveira,
no Quiririm; rua Nossa
Senhora Rosa Mística, no
bairro Marlene Miranda; rua
Camilo Gomes Quintanilha,
no São Gonçalo; rua
Benedito de Castro, no
Parque São Luiz.

Alexandre Villela solicita
implantação de

lombadas na cidade

O novo texto que torna a
Lei Seca mais rígida está
publicado na edição de
sexta-feira, dia 21, do
Diário Oficial da União.
Pela norma, provas
testemunhais, vídeos e
fotografias poderão ser
usados como
comprovação de que o
motorista dirigia sob
efeito de álcool ou drogas
ilícitas. Além disso, a nova
lei aumenta as punições e
os valores das multas
cobradas aos infratores.
Sancionada no dia 19, a
medida entra em vigor no
momento em que se
intensificam as viagens
para os feriados de Natal
e Ano-Novo.A nova Lei
Seca, no Artigo 277,
determina que o motorista
envolvido em acidente de

trânsito seja submetido a
teste, exame clínico,
perícia e os
procedimentos técnicos e
científicos para verificar
se há no organismo a
presença de álcool ou
s u b s t â n c i a
psicoativa.Pelo texto, o
estado de embriaguez ou
do motorista sob efeito
de drogas ilícitas pode ser
caracterizado pelas
autoridades a partir de
observações, como a
constatação de sinais e
imagens – vídeos e
fotografias. Também
serão aceitos
depoimentos e provas
testemunhais que
comprovem que o
motorista não está apto a
dirigir.Pela alteração na
lei, a multa passará de R$

957,65 para R$ 1.915,30
para motorista flagrado
sob efeito de álcool ou
drogas psicoativas. Se o
motorista reincidir na
infração dentro do prazo
de um ano, o valor será
duplicado, chegando a R$
3.830,60, além de
determinar a suspensão
do direito de dirigir por
um ano.Em caso de
infração, o texto
determina que a carteira
do motorista e os
documentos do veículo
devem ser recolhidos
pelas autoridades. O
veículo também deve ser
levado para o depósito
dos departamentos de
Trânsito. De acordo com
o Artigo 262, o veículo
será mantido sob o Poder
Público.

Lei Seca mais rígida já
está em vigor

O relatório final da
Comissão Especial de
Inquérito, instituída pela
Câmara de Taubaté para
investigar denúncia de
recebimento de propina em
contratos de fornecimento
de merenda escolar da
Prefeitura, indica o
arquivamento do processo,
“uma vez que não há nele
quaisquer indícios das
ilegalidades apontadas na
denúncia”. O documento foi
publicado no Boletim
Legislativo do dia 19 de
dezembro e deverá ser
apreciado em plenário.A
Comissão é presidida pelo
vereador Chico Saad
(PMDB), tem como relator
Ary Kara Filho (PMDB) e
como membro João Virgílio
“Verjola” (PP). Para análise
dos documentos enviados
pela Prefeitura, contou com
a consultoria contábil de
Eduardo Cursino, nomeado
pela Presidência.”Após

minucioso exame dos
documentos enviados pela
Prefeitura, comparando os
documentos enviados com a
documentação exibida na
reportagem do jornal
Contato, constatamos que
os números apresentados
pela Prefeitura expressam o
que o jornal chama de
‘alterado’. Na
documentação enviada, não
encontramos os números
que na reportagem o jornal
atribui a escola”, afirmou o
consultor no parecer,
citação indicada no
relatório.O documento
destaca que a Prefeitura
enviou à Câmara cópias do
acordo formulado com o
Ministério Público e
homologado pelo juiz da
Fazenda Pública referentes
à licitação para contratação
da empresa para
fornecimento de merenda,
assim como cópia de
acórdão proferido pelo

Tribunal de Justiça do
Estado sobre investigação
instaurada pelo MP para
apurar supostas
irregularidades em licitação
para contratação de
fornecedoras de
merenda.”A Procuradoria-
Geral de Justiça requereu o
arquivamento do processo
por entender que não havia
nos autos elementos
concretos a justificar a
manutenção do
procedimento. O pedido foi
homologado pelo TJ”, frisa
o relatório.
A CEI foi instaurada por
requerimento da vereadora
Pollyana Gama (PPS),
subscrito por onze
vereadores e, inicialmente,
foi formada por Ary Filho,
Henrique Nunes (PV) e
Mário Ortiz (PSD).
Os dois últimos foram
substituídos no decorrer do
processo a pedido deles
mesmos.

Relatório final indica
arquivamento da “CEI da

Merenda”

A vereadora Maria Teresa
Paolicchi (PSC) encaminhou
ao prefeito de Taubaté o
anteprojeto de lei para a
criação da Guarda Civil
Municipal, com o objetivo de
ratificar a instituição da
Guarda feita pelo Executivo
por meio de decreto.”O

Decreto de Lei nº 12.826, de
3 de setembro de 2012, que
criou a Guarda, não resolveu
a questão de forma completa
e adequada,
pois ainda não possibilita
fazer o intercâmbio com a
Secretaria Estadual de
Segurança e bem com órgãos

do Governo Federal, devido
a sua ineficácia legal”,
a r g u m e n t o u .
O anteprojeto foi anexado a
um requerimento elaborado
pela vereadora,
 que solicita estudos com
urgência, junto à Secretaria
de Segurança do município.

Maria Teresa encaminha
anteprojeto ao Executivo
para criação da Guarda

Municipal

Os fiéis da comunidade
católica da região terão muito
a comemorar na temporada
2013. Isso porque São
Sebastião terá mais uma
edição da tradicional Festa do
Padroeiro, a ser realizada pela
Paróquia da cidade, com o
total apoio da Prefeitura.A
programação religiosa já está
definida e será aberta no dia
4 janeiro, com a procissão do
mastro, a carreata e o
novenário de São Sebastião e
os Frutos do Espírito Santo. A
festividade prosseguirá até o
dia 20 do mesmo mês, Dia do
Padroeiro.Além das orações,
a comunidade poderá
degustar saborosos quitutes na
praça de alimentação da
Igreja, conhecida como a
barraca do padre, localizada
na praça de eventos da Rua
da Praia, região central de
São Sebastião, a partir das
19h30.Festa Religiosa Na
novena da Festa Religiosa,
diversas pastorais irão
organizar o ritual da missa
com comentários, símbolos
diferenciados, encenações ou
danças, relacionadas à sub-
temas. No dia 11 de janeiro,

os representantes dos bairros
Varadouro, Barequeçaba,
Guaecá e Toque-toque
Grande apresentarão o tema
“São Sebastião e o amor”.Já
no dia 12, o assunto é “São
Sebastião e a alegria”,
representado pelas equipes
dos grupos Mãe Peregrina e
Apostolado da Oração.  No
terceiro dia de novena, no dia
13, as pastorais RCC e
Carcerária dão vida ao tema
?São Sebastião e a paz?. No
dia 14, ?São Sebastião e a
paciência familiar? fica por
conta do ECC e do
Batismo.No dia 15, “São
Sebastião e a Bondade” será
representado pelas pastorais
do dízimo e da saúde. A
Pastoral Juvenil e a Cáritas
apresentarão o tema “São
Sebastião e a benevolência”,
seguidas pelo grupo do Neo
Catecumenato, com “São
Sebastião e a fé”, no dia 16.Os
últimos dias, 18 e 19, será a
vez de “São Sebastião e a
mansidão”, apresentado pela
Pastoral da Catequese, e o
“São Sebastião e o domínio de
s i ” ,
 com as pastorais Vocacional

e Esperança Viva.Toda
programação está prevista
para começar às 19h, e
acontecerá na Igreja Matriz
de São Sebastião, exceto o
último dia da grande festa, que
será no dia 20, na Praça do
Coreto, de onde sairá a
procissão e haverá a missa
campal, às 17h. As pastorais
dízimo, “CF” e da Pessoa
Idosa serão os mensageiros
da fé no dia 15 de janeiro, às
19h. No dia 16, no mesmo
h o r á r i o ,
 a Pastoral da Juventude será
responsável pela celebração
como os mensageiros da
salvação. No sétimo dia da
novena (17), será a vez das
comunidades do Varadouro,
Barequeçaba, Guaecá e
Toque-Toque Grande
organizarem a missa como
mensageiros do banquete
eucarístico, às 19h30.No dia
1 8 ,
os mensageiros da santidade,
que fazem parte das pastorais
Catequese, Infância
Missionária e da Criança,
realizam a missa às 19h.
O encerramento da novena
ocorrerá dia 19 

Festa do Padroeiro
São Sebastião 2013 já

tem programação
definida

A ministra da Casa Civil,
Gleisi Hoffman anunciou
na última segunda-feira
(24) o novo valor fixado
para o salário mínimo que
vai vigorar a partir de 1º
de janeiro. O novo
mínimo passa dos atuais
R$ 622 para R$ 678,
reajuste que representa
9% em comparação ao
salário vigente.Uma
proposta anterior,

entregue no dia 17 de
dezembro pelo senador
Romero Jucá (PMDB-
RR) na Comissão Mista
de Orçamento era de R$
674,96, acima do que a
presidente Dilma Roussef
havia proposto, que era de
R$ 670,95. A proposta de
Romero Jucá previa um
impacto de R$ 1,36 bilhão
no Orçamento da
União.Nesta quarta-feira

foi publicado no Diário
Oficial da União o
decreto com o valor do
novo salário e a medida
provisória sobre a PLR  O
mínimo tem seu cálculo
baseado em dois índices:
no percentual de
crescimento do PIB
(Produto Interno Bruto)
referente ao ano de 2011
e no índice da inflação de
2012.

Diário Oficial da União
publica valor do novo

salário mínimo: R$ 678


