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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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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.

Miscelânea

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, em
parceria com o Sest-Senat,
investiu na capacitação de
transporte de emergência dos
servidores de Pinda no setor
da Saúde, com o objetivo de
realizar um atendimento mais
seguro, responsável e
humanizado. No último dia 26
aconteceu a entrega dos
certificados das pessoas que
participaram do curso.”A

capacitação é uma das
prioridades desta
administração, especialmente
na área da saúde, que tem o
manejo das fragilidades
humanas. Os servidores que
atuam nesta área precisam
estar muito bem preparados e,
quando se trata de transporte
de emergência, as
especificações são ainda mais
rigorosas”, ressalta a
secretária de Saúde, Ana
Emilia Gaspar.O curso de
condutores de veículos de

emergência tratou de temas
como legislação de trânsito,
direção defensiva,
 noções de primeiros
socorros, respeito ao meio
ambiente e convívio social no
trânsito e relacionamento
interpessoal.A entrega dos
certificados de conclusão do
curso de condutores de
v e í c u l o s
de emergência aconteceu no
Auditório da Prefeitura de

Pinda.

Pinda entrega
certificados do curso de

condutores dos
servidores

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Obras e
Serviços, está executando a
terceira fase de recapeamento
das ruas centrais do
município. Esta etapa teve
início no dia 24 de outubro e
já está com 40% da obra
concluída.De acordo com
dados da Secretaria, os
trabalhos começaram pela
rua Caraguatatuba, próxima
do antigo Hospital Pinda, no

Parque das Nações, e
seguiram para a avenida
Albuquerque Lins, rua
 Laerte Machado Guimarães
e outras ruas próximas.
Recentemente, a equipe está
trabalhando na rua João
Ribeiro, próxima à região da
antiga fábrica Coca-Cola, e
seguirá até a rua da Estação
de Ferro Campos do
Jordão.A segunda fase do
recapeamento foi
praticamente concluída.

Apenas um trecho da rua
Prudente de Morais, que fazia
parte do pacote desta
segunda etapa, irá receber
asfalto. Outro ponto que
também será recapeado é o
trecho final da via expressa,
próximo de uma
panificadora.As obras da
terceira fase,
orçadas inicialmente em torno
de R$ 2,1 milhões,
 devem ser concluídas em
abril de 2013.

Prefeitura realiza a
terceira fase do

recapeamento das ruas
centrais do município

Aparecida é um dos
municípios do estado que
será beneficiada nesta
quarta-feira (28) com a
implantação de uma Vara
do Trabalho da 15ª Região
do TRT. As outras cidades
que ganham uma VT para
Processo Judicial
Eletrônico da Justiça do
Trabalho (PJe-JT), são
Avaré, Itapira e Leme. Em
Aparecida estará presente
o vice-presidente judicial
eleito pelo TRT- 15ª
região de Campinas,
Henrique Damiano.O
Conselho Nacional de

Justiça (CNJ) é quem
coordena o sistema
informatizado. O PJe foi
desenvolvido para pôr fim
à tramitação no papel no
Poder Judiciário, com as
f u n c i o n a l i d a d e s
específicas para a Justiça
do Trabalho. Com o
sistema, as ações passam
a tramitar inteiramente via
internet. O projeto
envolve, a princípio, os
processos novos.Com as
implantações nesta
quarta-feira, já serão 13
unidades judiciárias de 1ª
instância da 15ª operando

com o PJe.O cronograma
da 15ª também priorizou
a expansão do sistema na
2ª instância. As outras
cinco turmas recursais da
C o r t e ,
a 2ª e a 3ª Seção de
Dissídios Individuais, o
?”rgão Especial e o
Tribunal Pleno passaram a
operar via PJe no mês de
n o v e m b r o .
 No dia 3 de dezembro
será a vez da Seção de
Dissídios Coletivos
(SDC), concluindo a
implantação do sistema
na Corte.

Em Aparecida, Vara do
Trabalho para Processo
Eletrônico vai eliminar

uso do papel

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultural, aderiu ao “Pacto
Nacional pela alfabetização
na Idade Certa”, um
programa de formação para
p r o f e s s o r e s .
Pindamonhangaba já
cadastrou mais de 200
professores.O pacto é um
compromisso formal
assumido pelo Governo
Federal, estados e municípios
de assegurar que todas as
crianças estejam
alfabetizadas até os oito anos
de idade, ao final do 3º ano
do ensino fundamental.As
Ações do Pacto são um
conjunto integrado de
programas, materiais e
referências curriculares e
pedagógicas que serão
disponibilizados pelo MEC e

que contribuem para a
alfabetização e o letramento,
tendo como eixo principal a
formação continuada dos
p r o f e s s o r e s
alfabetizadores.Em 2013, os
educadores realizarão o
curso de formação de
linguagens escritas e, em
2014, de matemática. A
avaliação dos alunos está
prevista para ocorrer em
2015.Todas as escolas de
educação básica podem ser
contempladas pelo Pacto
Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa e pelas Ações
do Pacto, o que inclui as
escolas rurais.Segundo a
secretária de Educação,
Bárbara Zenita, o período de
alfabetização de crianças até
oito anos é um momento
muito importante. “Se a
criança tem uma

alfabetização tranquila e
produtiva, ela colherá bons
frutos. A nossa meta é que
todos os alunos do nosso
município complete o 3º ano
do ensino fundamental,
sabendo ler e escrever de
maneira efetiva”,
finalizou.    Ao aderir ao
Pacto, os entes
governamentais se
comprometem a:I –
alfabetizar todas as crianças
em língua portuguesa e em
matemática;II – realizar
avaliações anuais universais,
aplicadas pelo INEP, junto
aos concluintes do 3º ano do
ensino fundamental;III – no
caso dos estados,
apoiar os municípios que
tenham aderido às Ações do
P a c t o ,
 para sua efetiva
implementação.

Pinda adere Pacto
Nacional pela

Alfabetização na Idade
Certa

A partir do dia 1º de
dezembro, o City Tour
Histórico será uma das
atrações de fim de ano de
Pindamonhangaba. Neste
dia, o trenzinho realizará
a chegada do Papai Noel,
às 20 horas, na praça
Monsenhor Marcondes, e
no dia 2,
no mesmo horário, em
Moreira César.A atração é
uma iniciativa da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por

meio do Departamento de
Turismo. A programação é
gratuita e a Prefeitura
convida a todos os
moradores para
participarem do evento.O
trenzinho visitará os
principais prédios
históricos do centro da
c i d a d e .
No ano passado, mais de
7 mil pessoas
aproveitaram esta
oportunidade de conhecer
um pouco mais sobre

Pinda.Neste ano, devido
ao sucesso da atração, o
ponto de saída do
trenzinho será a praça do
Cruzeiro, levando mais
conforto às pessoas,
contando com mais
espaço para as filas.
Sempre a partir das 18
horas, a programação
seguirá até o dia 22 de
d e z e m b r o .  
 Nos dias da chegada do
Papai Noel os passeios
começarão mais tarde.  

City Tour é atração no
fim de ano em

Pindamonhangaba
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Carlos Henrique Ribeiro, 48
anos, de Rinção – SP (perto
de Araraquara) saiu há 9
anos de casa. Agora só volta
de 40 em 40 dias, para ficar
10 dias. Tem mulher, 1 filha
de 1 ano e 8 meses e que
aceitam a vida que o marido
e pai leva: andar de bicicleta
por todo o Brasil e América
do Sul. São mais de 100 mil
Km de estradas, para
arrecadar bandeiras das
cidades onde passa o que
começou a fazer há dois anos
– e já tem 1.500.De Taubaté,
ainda não conseguiu a
bandeira, apesar de ter
procurado a secretaria de
Esportes. E hoje ele já estará

em Tremembé. Segue até
Cruzeiro e vai ao Litoral
Norte. No Natal, já estará
em casa. “Mas já passei
vários Natais na estrada”.
Era pedreiro e analfabeto e
hoje já sabe ler, escrever,
fazer todas as operações
matemáticas e nas viagens de
bicicleta, aprendeu Geografia
e História. É autodidata.
“Conheço mais de 2600
municípios e acho que o país
é ótimo, lindo, cheio de
belezas que os brasileiros
nem conhecem”.Tem o
patrocínio da Wizard, que o
apoia nas cidades que visita,
como ocorre aqui em
Taubaté, onde foi atendido

por Maria Fernanda,
franqueada da marca. Já
acabou com seis bicicletas,
que ele compra a cada seis
meses. É ele quem monta
suas “magrelas”. A de hoje é
de alumínio. Bem forte.E
recebe salário mensal da
Wizard. Faz também
palestras de motivação em
várias escolas, ao longo do
caminho, quando é
convidado. “Não tenho do
que reclamar, mas conto com
minha humildade e
honestidade para ter este
modo de vida”, encerra.
Carlos está no Guinness
Book como recordista em
longa distância.

Ciclista que viaja a
América do Sul visita

Taubaté O prefeito, o vice-prefeito e
os vereadores eleitos serão
diplomados pelo juiz eleitoral
Flávio de Oliveira César em
cerimônia que será realizada
dia 19, às 19h, no plenário
da Câmara de
Taubaté.Foram eleitos para
as 19 cadeiras do Legislativo
Diego Fonseca, José Antonio
de Angelis “Bilili” e Rodrigo
Luis Silva “Digão”, do
PSDB; João Marcos Vidal,
Joffre Neto e Maria das
Graças Oliveira, do PSB;
Alexandre Villela e Carlos

Peixoto, do PMDB;
Salvador Soares e Vera
Saba, do PT; Douglas
Cabone (PC do B), Jeferson
Campos (PV), Luiz
Henrique Couto de Abreu
“Neneca” PDT), Luizinho da
Farmácia (PR), Maria Gorete
Toledo (DEM), Noilton
Ramos (PSD), Nunes
Coelho (PSB), Paulo
Miranda (PP) e Pollyana
Gama (PPS).Segundo
informações do juiz Flávio
César, os diplomas dos
suplentes serão

disponibilizados para retirada
pessoal ou por procuração
no Cartório Eleitoral, na
avenida Granadeiro
Guimarães, 135A cerimônia
de diplomação será
transmitida pela TV Câmara,
canais 17 e 98 da Net ou
p e l o
www.camarataubate.sp.gov.br/
tv-camara.A posse dos
eleitos, que representam 12
legendas partidárias, será
realizada dia 1º de janeiro, às
16h, no ginásio da
Associação Taubaté.

Diplomação dos eleitos
será no dia 19

No mês de outubro, iniciou-
se nas unidades de Educação
Infantil CEI Profª Maria Pia
Iori e CEI Maria Justina, o
Projeto Institucional “Nossa
Horta”, elaborado pela
equipe gestora das unidades
escolares, entre funcionários,
professores, pais e alunos. O
projeto tem o objetivo de

integrar toda a comunidade
escolar na importância de
uma alimentação saudável,
proporcionar às crianças o
contato direto com as plantas
e desenvolver a curiosidade
com o mundo natural. Plantar,
colher e degustar os próprios
alimentos tornou- se
experiências significativas

para elas. Já foi realizada a
colheita de algumas hortaliças
que foram aproveitadas no
cardápio da merenda escolar.
A comunidade escolar
aprovou a iniciativa dos
gestores na implantação do
projeto e deseja a
continuidade da ação no
próximo ano letivo.

Tremembé:Escolas
iniciam Projeto Nossa

Horta

Durante o encontro na Bolsa
de Valores, diretoria da
empresa anunciou os
investimentos previstos para
2013 e detalhou a parceria
com a americana EnsynA
diretoria da Fibria, maior
fabricante mundial de
celulose de fibra curta,
reuniu-se na segunda-feira,
dia 26, com 90 analistas e
investidores estrangeiros na
Bolsa de Valores de Nova
York para realização do
segundo Fibria Day. Além de
detalhar a recém-assinada
parceria com a empresa

norte-americana Ensyn, que
contempla a constituição de
uma joint-venture voltada
para produção de
combustível renovável a partir
de biomassa no Brasil, os
executivos da Fibria
anunciaram os investimentos
previstos para 2013, que
podem chegar até R$ 1,25
bilhão.”A maior parte deste
investimento será aplicada na
renovação da base florestal
de Aracruz, visando ganhos
em produtividade”, explicou
Marcelo Castelli, presidente
da Fibria. Em 2012, a

companhia investiu R$ 1,15
bilhão, incluindo a aquisição
de 6% no capital da
Ensyn.Também participaram
do encontro Guilherme
Cavalcanti, diretor de
finanças e relações com
investidores, e Henri Philippe
Van Keer, diretor comercial
e de logística internacional,
além dos executivos da
Ensyn, Robert Graham,
presidente do conselho e
CEO, Robert Pirraglia,
presidente, Raymond
Pirraglia, diretor jurídico, e
Ian Barnett, diretor.

II Fibria Day em Nova
York reúne 90 analistas e

investidores

O Sesc Taubaté promove no
dia 29, às 10h30 e às 20h,
palestras que apresentarão
orientações sobre a
manutenção da saúde bucal,
destacando a consequente
melhoria da qualidade de vida
a partir dos cuidados com a
boca.A palestra faz parte do
calendário do Programa de
Saúde e Prevenção Bucal e
é atividade obrigatória para
aqueles que desejam
atendimento na clínica

odontológica do Sesc. A
distribuição de vagas ocorre
durante as palestras.O
Programa é destinado aos
trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo,
assim como seus
dependentes, matriculados
no Sesc. Para participar é
necessário possuir o cartão
de matrícula do Sesc
atualizado. A senha
distribuída é individual e
utilizada para agendar a

primeira consulta do
tratamento, na qual é feito o
orçamento.ServiçoDia
29Às 10h30 - Distribuição
de vagas para os períodos da
manhã e da tarde.Às 20h -
Distribuição de vagas para
os períodos da tarde e da
n o i t e .
Sesc Taubaté. Avenida
Milton de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Palestras sobre Saúde
Bucal no Sesc

A Prefeitura de São Bento do
Sapucaí, através da Secretaria
Municipal de Educação, em
parceria com o Centro
Universitário Hermínio
Ometto - UNIARARAS,
trazem para o município dois
cursos de Graduação.Os
cursos oferecidos, que são
Administração e Pedagogia,
tem duração de 4 anos e serão
ministrados na E.M.E.F.
Coronel Ribeiro da Luz, onde
as aulas iniciam-se no dia 04/
02/2013.O valor da
mensalidade é de R$ 329,00
para pagamento até o dia 10
de cada mês. O valor da
matrícula é de R$ 100,00.Os
alunos assistirão às aulas pela
TV e terão comunicação
direta online aos professores,
com dois computadores
disponibilizados para este fim
na sala de aula. Um tutor
estará presente diariamente
na sala de aula com os alunos
para esclarecimento de
dúvidas e orientação dos
trabalhos e atividades.As pré-
inscrições iniciam-se a partir

desta terça-feira, 27/11 e vão
até o dia 12/12, na Secretaria
de Educação, com o
responsável Michel. Os
interessados podem também
preencher o formulário e
enviar para o e-mail da
Secretaria de
Educação:educacao@saobentodosapucai.sp.gov.br.No
dia 12/12, às 19h, na E.M.E.F.
Coronel Ribeiro da Luz, será
realizada uma avaliação em
forma de redação, como
processo seletivo
classificatório para a
matricula no curso.
Ressaltamos que a avaliação
é classificatória e não
eliminatória. Para participar do
processo seletivo é necessário
ter realizado a pré- inscrição
e apresentar os seguintes
documentos: xérox simples de
(RG, CPF, Título de Eleitor,
Certidão de Nascimento ou
Casamento, 2 fotos 3x4,
Histórico Escolar e
Certificado ou Declaração de
Conclusão do Ensino
Médio,Certificado de
Reservista (se do sexo

masculino) e Comprovante de
Endereço).Depois de enviar a
ficha de pré- inscrição o
candidato deve comparecer
na Secretaria de Educação
para receber orientações e
efetuar a inscrição que será
feita pelo site: http://
www. u n i a r a r a s . b r / e a d /
 (período de 03/12/12 a 20/12/
2012).No dia 17/01/2012, às
19h, acontecerá a prova do
concurso de bolsas. Para
participar é necessário fazer
a inscrição no site http://
www.uniararas.br/ead/ e logo
após se encaminhar à
Secretaria de Educação para
receber orientações de como
preencher a ficha para
participar do concurso de
bolsas até o dia 10 de janeiro
de 2012.Fiquem atentos às
datas. Para maiores
informações entrar em
contato com a Secretaria de
Educação: Av. Sebastião de
Mello Mendes, 511 – Jardim
Santa Terezinha (sede do
Paço Municipal) ou pelo
telefone: (12) 3971-6110.

São Bento do Sapucaí
recebe cursos de

Graduação

Realizada pela AstraZeneca,
a Campanha Encontro com
a Autoestima já passou por
diversas cidades do país e
chega hoje a Taubaté. A
iniciativa leva às pacientes a
mensagem de que a
autoestima é a melhor
escolha contra o câncer de
mama, o mais incidente entre
as mulheres, segundo o
Instituto Nacional do
Câncer.No dia 27 de
novembro, a AstraZeneca
leva a Campanha Encontro
com a Autoestima ao Hospital
Regional do Vale do Paraíba,
em Taubaté. Com o objetivo
de levar informações sobre a
doença para mulheres que
enfrentam o câncer de mama,
a ação, que acontece desde
2009, já passou por diversas
cidades brasileiras. Até o
momento 69 instituições já
receberam o projeto, com a
participação de
aproximadamente 2.400
pacientes e cuidadores.
Somente no ano passado
foram realizadas 20 ações,
com a participação de 854
pacientes.A cada encontro,
as pacientes assistem à

palestra de uma ex-paciente,
momento em que tem a
oportunidade de trocar
experiências e tirar dúvidas.
A programação conta ainda
com um desfile de moda, em
que as mulheres são
incentivadas a usar
acessórios e posar para um
fotógrafo profissional. “O
tratamento do câncer mexe
com a autoestima das
mulheres. Algumas precisam
passar por cirurgia ou
perdem os cabelos. Quando
se olham no espelho, muitas
vezes essas pacientes se
sentem abaladas
emocionalmente e precisam
reaprender a gostar de si
mesmas. A produção
fotográfica, os acessórios,
aprender a usar os lenços e a
troca de experiências ajudam
a mudar esse olhar e mostram
para as mulheres que elas
continuam bonitas e,
sobretudo, fortes”, afirma
Luciene Dressano,
responsável pela
palestra.Durante o encontro,
as participantes recebem
informações em um material
exclusivo, voltado para as

próprias pacientes, que
aborda informações sobre a
doença, tratamentos
disponíveis, dicas para uma
melhor qualidade de vida,
autoestima e sexualidade,
além de conselhos sobre
como lidar com a doença. O
projeto conta ainda com uma
novidade: um lenço de seda
acompanhado de um guia de
estilos, onde as pacientes
podem aprender diferentes
maneiras de
amarrações.”Nosso foco é
trabalhar a humanização, o
resgate e manutenção da
autoestima, que muitas vezes
é difícil de ser reestabelecido.
Acreditamos que com isso,
as mulheres ganham mais
confiança para superar as
dificuldades. E a melhor
maneira que vimos para
conseguir isso foi propiciar às
pacientes um espaço
confortável para compartilhar
seus sentimentos e
transformar a situação em
que vivem, a fim de realmente
fazer a diferença na vida
dessas pessoas,” diz Simone
Rocha, Gerente de Grupo
Oncologia da AstraZeneca.

Pacientes com câncer de
mama do HR participam de
campanha que incentiva a

autoestima
A equipe da Secretaria de
Esportes e Lazer da
Prefeitura de Taubaté /
TCC/ Unitau/ Unimed/
Milclean/ Tarumã/
Taubaté Handebol foi
derrotada no domingo, dia
25, por 25 x 20 pela
Metodista/ São Bernardo
no jogo de volta da
semifinal da Liga
Nacional. O clássico foi
realizado no ginásio
Baetão, na casa do
adversário.”Foi um jogo
bom. Na etapa
complementar o Taubaté
estava vencendo por um
gol de diferença, mas nos
dez minutos finais eles
viraram”, explicou o
técnico Marcus Tatá.No
primeiro confronto
realizado em Taubaté, no
dia 23, os donos da casa
perderam pelo placar de

31 x 26. Apesar do
resultado negativo, a
terceira colocação na Liga
garantiu ao Taubaté uma
vaga no Pan-Americano
de Clubes do ano que
vem.”Será nossa segunda
participação. Este ano
ficamos na quinta
colocação e em 2013
vamos brigar pelo título
internacional. O campeão
deste torneio garante uma
vaga no Campeonato
Mundial”, ressaltou o
treinador.Ainda de acordo
com Tatá, o Taubaté
termina a temporada com
o sentimento de missão
cumprida. “Novamente
conquistamos o título dos
Jogos Regionais, além da
terceira colocação no
Paulistão e na Liga
Nacional. Somos a
terceira melhor equipe do

Brasil e a quinta das
Américas”, completou.Na
outra semifinal, o
Pinheiros derrotou o
Londrina e será o
adversário da Metodista/
São Bernardo na final da
L i g a .
O Handebol Taubaté tem
o apoio da Top 10
Assessoria em
Comunicação Esportiva,
Prefeitura de Taubaté,
TCC, Unitau, Unimed,
Tarumã, Oversound,
Milclean, Seven 3D e RT
Sports.Liga Nacional de
Handebol1° jogo:
Handebol Taubaté 26 x 31
Metodista/ São Bernardo
Ginásio do Cemte –
Taubaté 2º jogo:
Metodista/ São Bernardo
25 x 20 Handebol Taubaté
Ginásio Vitório Zanon
(Baetão) – São Bernardo

Taubaté é o terceiro
colocado na Liga

Nacional de Handebol
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