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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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Jornal Regional

Miscelânia

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

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realizará a
doação de mudas de árvores
para a população, referente
ao mês de janeiro, a partir do
dia 22. As outras datas serão
dias 29 e 31 de janeiro. Cada
data terá um tipo de muda a
ser distribuída.Nos dias 22 e
29, o Departamento de
Licenciamento Ambiental e
Urbanismo realizará a
doação de mudas nativas e
de frutas nativas. Cada
pessoa poderá pegar até 14
mudas, sendo 12 de nativas
e duas de frutíferas.Tanto no
dia 13 como no dia 20, a
entrega será somente para
moradores da área rural e
chácaras da área urbana,
sendo necessário apresentar
comprovante de
residência.Já no dia 31 de
janeiro, a doação será
realizada por meio do
Departamento de Meio
Ambiente. As mudas doadas
serão apropriadas para

calçadas e cada pessoa
poderá retirar até dois
exemplares, entre as
espécies: murta, rezedá,
chorão, merindiva, dedaleiro,
ipê de jardim, escova de
garrafa e flaboyant de
jardim.ParticipaçãoPara
participar da distribuição de
mudas, basta ir ao Viveiro
Municipal nas datas citadas
e retirar as senhas, que serão
entregues no mesmo dia. As
mudas serão doadas sempre
das 8 às 10h30. Serão
distribuídas apenas 30
senhas por dia e cada pessoa
poderá voltar a retirar uma
muda somente após 60
dias.Em caso de dúvidas, o
telefone de contato é o do
Departamento de Meio
Ambiente: (12) 3645-1494.
Plantio de Árvores
Pindamonhangaba é
referência na região em
arborização. Mais de 220 mil
árvores foram plantadas em
toda cidade nos últimos anos,

sendo espécies apropriadas
para calçadas, reposição de
mata ciliar e de área de
proteção permanente, além
das mudas doadas para
plantio da população.Além
de embelezar a cidade,
atraírem pássaros e
permitirem o
desenvolvimento da fauna, as
árvores proporcionam
conforto ambiental,
absorvendo e refletindo os
raios solares, refrescando o
ambiente através da absorção
de água do subsolo para a
atmosfera, e contribuem para
a retenção de materiais
poluentes para a realização
de sua fotossíntese.A
Secretaria de Governo da
Prefeitura é a responsável
pelos departamentos de
Meio Ambiente, de
Licenciamento Ambiental e
Urbanismo, dos Parques da
Cidade, da Juventude e
também pelo Parque Natural
Municipal do Trabiju.

Prefeitura divulga datas
de doações de mudas de

árvores em janeiro

Leia e Anuncie
Contato:        3672 22-57
wwww.tremembeonline.com.br

Curiosidades

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refrescante,
depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne
câimbra, além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada
de consumo o açaí é em vitaminas. Pode ser com banana e laranja, com morangos
picados, com melancia e mel, ou com guaraná. Em todas essas vitaminas, o ideal é
adicionar água e bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou
mel e nunca guarde a vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.

O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existem. Além de antioxidante, o kiwi é
rico em folatos, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém, para aproveitar todos
esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é descascada. As
propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, estimula o
funcionamento do intestino e do estômago e, assim, melhora a prisão de ventre.
Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não
existem contraindicações para a fruta.

Desde quando começou a ser praticado, na década de 1930, o futebol feminino
tem grandes dificuldades para conseguir se estabilizar. Prova disso é a proibição
que durou 39 anos. Entre 1941 a 1980, qualquer mulher que fosse vista jogando
futebol estaria cometendo um crime. A alegação do governo e médicos era que as
mulheres são muito frágeis para praticar esse esporte e podem perder sua
feminilidade e até a capacidade reprodutora. Esse absurdo foi desmentido décadas
depois, mas mesmo assim, o preconceito ainda existe. Até mesmo os meios de
comunicação são preconceituosos, pois dão pouco valor ao futebol feminino. Aos
poucos, o preconceito está acabando, mas ainda estamos muito longe da igualdade
ideal

Humor

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho re respondeu:
- Regime titia!

Mensagens

Baú da vida

Para um inimigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um amigo... Lealdade
Para um cliente... Serviço.
Para tudo... Caridade.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para Deus... Oração.

Não percas a tua fé as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando,
segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalha.
Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra,
mas o que vem di Céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são
os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é
sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha.
Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível
que a tempestade te amarfanhe e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição
ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro
dia.

Pensamentos

Não existe melhor travesseiro que uma consciência tranquila.
Tem algumas decisões na vida que só você pode tomar.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Quem pensa pouco erra muito.
É preciso viver, não apenas existir.
Elogie em público, mas critique em particular.
O inteligente se previne de tudo e o idiota reclama de tudo.
Uma casa sem livros é como uma casa sem portas e sem janelas.
O verdadeiro amor nunca acaba, quanto mais se dá, mais se tem.
A paciência e o tempo conseguem mais do que a força e a raiva.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.
Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.
As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir nada.
A decisão é frequentemente a arte de ser cruel a tempo.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem fazer-se.

No ultimo dia 21, no
Ateliê Marcelo Lopes
aconteceu a I Mostra de
Artes Cores da Infância,
que contou com as
presenças de Alberto
Mazza e Jairo, Gerente
Geral do Supermercados
Semar.De acordo com o
artista plástico Marcelo
Lopes(Professor do
Ateliê), o desenho
começa como uma
escrita, e a escrita como
um desenho. O desenho
favorece a expressão de
uma ideia e constitui para
a construção da escrita e
pode ser um mediador
entre o eu da criança e o
mundo, e assim
construindo um cidadão

mais critico e
participativo.O desenho
permite que a criança
produza um texto sem
palavras. Em 1926 a
primeira psiquiatra a
utilizar o desenho na cura
de crianças e a teorizar
sobre esta utilização foi
Sophie Morgensten que
pesquisou sobre os
traumas na infância e
acreditava que esses
traumas podiam ser
desvendados pelos
desenhos feitos pelas
crianças, pois os
desenhos das crianças
interessam à diversas
áreas do conhecimento,
principalmente a
psicologia (enfatizou a

Professora Luciana
Santos).O escritor
Alberto Mazza, da AVLA
–Academia Valeparaibana
de Letras e Artes, fez uma
explanação sobre a
importância das crianças
estarem desenvolvendo
este tipo de trabalho com
as Artes, na sequência fez
a entrega dos diplomas
aos contemplados na
Mostra de Artes, da qual
participaram 12
crianças.O Ateliê
Marcelo Lopes fica na
Rua Domingues Ribas,
5 5 5 ,
 ao lado do Semar, em
Taubaté, e às aulas
retornarão em 10 de
janeiro de 2013.

I Mostra de

Artes Cores da Infância
em Taubaté

No ano de 2012 diversos
serviços de limpeza foram
realizados na cidade pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Serviços Municipais (DSM).
São vários programas e
ações feitas pelo
departamento, que tem como
objetivo manter o bom
aspecto e limpeza das ruas e
o bem estar e saúde dos
munícipes.Um dos serviços
prestados é o “Cata-treco”,
que neste ano recolheu mais
de 10.200 toneladas de
entulhos. “Foram feitas 3.424
viagens neste ano. Cada
viagem do caminhão eram
recolhidos cerca de 3
toneladas, o que totaliza mais
de 10.200 toneladas de
entulhos recolhidos pela
limpeza feita pelos moradores
em suas residências”,
explicou o diretor do
departamento, Sérgio
Guimarães. “O objetivo do

Cata-treco conscientizar os
moradores a não jogar lixos
em terrenos e calçadas,
mantendo as ruas limpas”,
complementou. Para isso, o
caminhão do “Cata-treco”
passa em todos os bairros da
cidade recolhendo materiais
inertes e entulhos, que muitas
vezes eram acumulados nos
quintais das residências ou
despejados de forma irregular
na rua.Além do “Cata-
treco”, os moradores podem
contar com um outro serviço
que visa auxiliar no descarte
destes materiais inservíveis e
entulhos: o PEV (Posto de
Entrega Voluntária). A cidade
possui três postos: dois
localizados no Araretama e
um no Castolira. Em Moreira
César foram instalados seis
postos de entrega
voluntária.O DSM também
realiza, regularmente, a
limpeza das ruas da cidade.
“São dois caminhões fazendo
a limpeza de praças,

rotatórias, bocas de lobo e
terrenos. São dois caminhões
com 20 homens em cada um
realizando este tipo de
limpeza por toda a cidade”,
contou Sérgio.”Com estes
serviços melhoramos o
aspecto visual das ruas e,
consequentemente, da
cidade. Com os programas,
procuramos conscientizar as
pessoas para que o lixo tenha
destino certo, evitando a
formação de lixões nas ruas
e terrenos e, assim,
prevenindo os problemas de
saúde que resíduos úmidos e
sólidos causam quando
descartados em locais
impróprios, como por
exemplo, a proliferação de
criadouros dos mosquitos
transmissores da dengue.
Com a ajuda da população,
jogando o lixo e entulhos nos
locais adequados,
conseguimos manter a
qualidade e o bem estar de
todos”, finalizou.

Pindamonhangaba:
Cata-treco recolheu mais

de 10 mil toneladas de
entulhos em 2012

358 motoristas são
flagrados pela nova Lei

Seca
Desde que a Lei Seca foi
alterada, mais de 358
motoristas foram
flagrados pela Polícia
Militar por dirigir
embriagados. Desses, 87
foram presos em
flagrante pelo crime
previsto no artigo 306 do
Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) -
embriaguez ao volante. O
balanço foi divulgado na
sexta, dia 28, pelo
governador Geraldo
Alckmin.”Uma lei correta
que veio proteger o
motorista, proteger a
sociedade como um todo.
Tivemos bons resultados
aqui em São Paulo em
uma semana da nova lei”,
destacou Alckmin. Os
números referem-se à
soma das blitzes do
CPTran e da Polícia

Militar Rodoviária
durante a Operação
Natal.Na capital, o
CPTran realizou, entre os
dias 21 e 27, 38 pontos de
bloqueio e submeteu
1.231 condutores ao teste
do bafômetro. Dois
motoristas se recusaram a
fazer o teste. No período,
foram feitos ainda sete
exames clínicos e
nenhum laboratorial.
“Uma das ligações dos
acidentes mais graves,
que são os fatais ou com
grave lesão, tem
envolvimento com o
álcool. Então se beber
não dirija, essa é a
orientação”, ressaltou o
governador.A mudança no
Código Brasileiro de
Trânsito foi sancionada no
dia 20. Agora, vídeos e
relatos de testemunhas

podem servir como
provas contra motoristas
embriagados. A lei
aumentou o valor da
infração administrativa,
de R$ 957,70 para R$
1.915,40. A multa dobra
caso o motorista seja
reincidente durante o
ano.”Agora temos outros
recursos, outros meios
para constituir provas
contra a pessoa que está
dirigindo embriagada.
Essa nova legislação já
demonstrou nos últimos
dias que agora contempla
a sociedade como um
todo, não mais o infrator,
o embriagado ou o
condutor que dirige de
forma desavisada pelas
rodovias paulistas”, disse
o comandante geral da
Polícia Militar, coronel
Benedito Roberto Meira.

EDP no Brasil beneficia 17
instituições em 2012 e

apresenta o vencedor da 2ª
edição do Programa de

Voluntariado “Desafio do
Bem”

Projeto estimulou o espírito
de solidariedade nos
colaboradores do Grupo
EDP no Brasil e beneficiou
diretamente mais de mil
pessoasO projeto Desafio do
Bem, promovido pelo
Instituto EDP, entidade que
coordena as ações
socioambientais do Grupo
EDP no Brasil, e que faz parte
do programa de voluntariado
da Companhia, beneficiou,
em sua segunda edição, 17
instituições entre os Estados
de São Paulo, Espírito Santo,
Tocantins e Mato Grosso do
Sul e, como ganhadora deste
ano apresenta a equipe
‘Valorizando Vidas’, de
Serra.Durante quatro meses,
17 equipes, com cinco a dez
participantes cada,
desenvolveram melhorias por
meio de atividades sociais em
entidades parceiras do
Grupo. Mais de mil pessoas
foram beneficiadas
diretamente pelas ações
sociais que contaram com
2.600 horas/voluntárias.

Entre as ações implantadas
estão reparos nas instalações
elétricas e estruturais das
instituições; construção e
reforma de quadras, salas,
banheiros, fachadas, hortas e
jardins; doação de fraldas,
lixeiras recicláveis,
brinquedos, kits escolares,
roupas de cama,
mantimentos e
eletrodomésticos; e festas de
confraternização com
danças, jogos, pintura e
distribuição de lanches.O
segundo lugar ficou para a
equipe ‘Amigos EDPet’,de
Mogi das Cruzes,que
recebeu R$3 mil, e realizaram
intervenções na ONG ABB
- Associação Bicho Brasil,
com mutirão de limpeza,
aterramento, cimentação e
levantamento de paredes
para três canis agrupados e
um depósito de ração e
medicamentos. Instalaram um
poste econômico para maior
eficiência energética, cruzetas
para sustentação do gradil de
proteção do canil, reforma na

parte hidráulica e elétrica,
cobertura, acabamento,
pintura e instalação dos
portões do canil.Desafio do
BemInserido no Programa
Voluntariado EDP, tem por
objetivo estimular todos os
colaboradores a conhecer
melhor a comunidade
próxima aos negócios do
Grupo EDP no Brasil por
meio de atividades
sociais.Sobre o Instituto EDP
– Instituição sem fins
lucrativos responsável pelo
desenvolvimento e
coordenação das ações
ambientais e socioculturais
da EDP e suas
controladas.Sobre a EDP
Energias do Brasil - EDP
Energias do Brasil, que adota
a marca EDP,
 é a holding que consolida
ativos de energia elétrica nas
áreas de geração,
comercialização e
distribuição (EDP
Bandeirante e EDP Escelsa).
É controlada pela EDP
Energias de Portugal.

Acompanhado de três
vereadores, o padre
Álvaro Mantovani, o
“Padre Tequinho”,
compareceu ontem à tarde
à Câmara de Taubaté para
benzer todo o prédio.Ele

passou por todas as salas
da Casa Dr. Pedro Costa,
acompanhado da
presidente, Maria das
Graças Oliveira (PSB), e
dos vereadores Douglas
Carbonne (PC do B) e

João Vidal (PSB).A
benção foi dada a pedido
do vereador Carbonne.
Padre Tequinho é pároco
da Igreja São Luiz de
Telosa, de São Luiz do
Paraitinga.

Minha Casa, Minha Vida
impulsiona alta dos

investimentos federais
em 2012

A alta de 22,8% nos
investimentos federais
em 2012 tem a
contribuição significativa
do Programa Minha Casa,
Minha Vida. Sem a
contribuição do Tesouro
Nacional, os
investimentos teriam
aumentado apenas 12,3%
em relação aos 11
primeiros meses de 2011.
Os números constam do
resultado fiscal do
Governo Central
(Tesouro, Previdência
Social e Banco Central),
divulgado no dia 28 pelo
Tesouro Nacional.De

acordo com o Tesouro, o
investimento acumulado
de janeiro a novembro
soma R$ 54,9 bilhões. Ao
retirar os R$ 11,2 bilhões
executados pelo
programa habitacional
neste ano, o montante cai
para R$ 43,7 bilhões.Até
o ano passado, o Tesouro
excluía o Minha Casa,
Minha Vida dos
investimentos federais,
considerando os
subsídios concedidos
para os financiamentos
habitacionais como
despesa de custeio. A
contabilidade só foi

alterada neste ano, quando
o programa passou a ser
computado como
investimento.A mudança
contábil não alterou o
desempenho do Programa
de Aceleração do
Crescimento (PAC). Isso
porque as despesas do
Minha Casa,
 Minha Vida sempre
estiveram incluídas no
PAC. De janeiro a
n o v e m b r o ,
os gastos do PAC
somaram R$ 28,4
bilhões, alta de 24,6% em
relação ao mesmo
período do ano passado.

Padre Tequinho benze
prédio da Câmara de

Taubaté

www.agazetadosmunicipios.com



CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •
REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XXII 03 DE JANEIRO DE 2013  Nº 4/883 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO      DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA                              R$ 1,00

A GAZETA DOS

MUNICÍPIOS

A GAZETA DE

TREMEMBÉA GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS03 de Janeiro de 2013 pagina 4

Por meio de oficinas serão
capacitados mil
profissionais de saúde para
a multiplicação de
informações que
incentivem a alimentação
saudávelA partir do próximo
mês, o Ministério da Saúde
promoverá novas ações de
incentivo à alimentação
saudável para crianças
menores de dois anos, como
parte da estratégia da Rede
Cegonha. Por meio de
oficinas de formação, o
governo federal pretende
capacitar mil profissionais de
saúde que atuam em
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) para que sejam
multiplicadores de
informações que incentivem,
também, o aleitamento
materno até o segundo ano
de vida da criança.O
objetivo é que o aumento da
qualidade dos alimentos
consumidos até os dois anos
de idade – complementados
com leito materno, quando
possível – influenciem para a
melhoria dos indicadores de
saúde das crianças nesta faixa
etária, como
preconizadoPela Rede
Cegonha, um dos principais
projetos da atual gestão do
Ministério da Saúde, que
prevê o incentivo à
amamentação, assim como a
doação de leite. Lançada em
março do ano passado, a
Rede Cegonha, já destinou
investimentos federais R$ 2,5
bilhões para qualificar a
assistência à mulher e ao
bebê. As ações vão desde o
reforço do planejamento
familiar à confirmação da
gravidez, passando pelo pré-
natal, parto, pós-parto, até os
dois primeiros anos de vida
d a
criança.CAPACITAÇÃO-
A realização das oficinas faz
parte da Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil.
Para 2013, estão previstas
50 oficinas de capacitação de
tutores em todo o território
brasileiro. Os cursos vão
ocorrer em todos os estados
e os profissionais formados
terão a responsabilidade de
replicar a estratégia a outros
profissionais de saúde.”O
profissional de saúde deve

estar atento às necessidades
da criança, da mãe e de toda
a família, acolhendo dúvidas,
preocupações, dificuldades e
oferecendo informações
seguras a todos”, explica o
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha. “A amamentação até
os dois primeiros anos de
vida é muito importante para
o desenvolvimento da criança
e contribui para a prevenção
de doenças”, completa o
ministro.RECOMENDAÇÕES –
O Ministério da Saúde e a
Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomendam
a amamentação exclusiva até
os seis meses de vida.
Depois disso, o bebê pode
começar a receber outros
alimentos saudáveis, mas a
orientação é que seja mantida
a amamentação até os dois
anos de idade ou mais (a
critério da mãe). Estima-se
que o aleitamento materno
seja capaz de diminuir em até
13% a morte de crianças
menores de 5 anos em todo
o mundo por causas
preveníveis. Nenhuma outra
estratégia isolada alcança o
impacto que a amamentação
tem na redução das mortes
de crianças nessa faixa
etária.Segundo a OMS e o
Programa das Nações
Unidas para a Infância
(Unicef), em torno de seis
milhões de vidas de crianças
estão sendo salvas no mundo,
a cada ano, por causa do
aumento das taxas de
amamentação exclusiva.
Contudo, no Brasil, dados da
II Pesquisa de Prevalência de
Aleitamento Materno –
realizada nas capitais
brasileiras e no Distrito
Federal, em 2008 – revela
que 41% das crianças
menores de seis meses de
vida estavam em aleitamento
materno exclusivo. As demais
tinham experimentado outro
alimento já nas primeiras
semanas ou meses de
vida.AVANÇOS – A
Organização das Nações
Unidas (ONU) já atestou que
o Brasil alcançou
antecipadamente os índices
de redução definidos nas
metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio
(ODB) em relação a óbitos

de crianças. Ataxa de
mortalidade infantil (até um
ano de idade), no Brasil,
mantém tendência contínua
de queda desde 1990.
Passou de 47,1 óbitos para
cada mil bebês nascidos vivos
para 16,2 mortes, em 2010.
A mortalidade Neonatal
precoce também reduziu e
registrou 8,8 óbitos para cada
mil nascidos vivos.”A
amamentação é uma
estratégia natural de vínculo,
afeto, proteção e nutrição
para a criança. O
recomendado à mãe é que ela
amamente seu filho até dois
anos ou mais”, afirma Paulo
Bonilha, coordenador de
Saúde da Criança do
Ministério da
Saúde.ALIMENTAÇÃO
C O M P L E M E N TAR -
Muitos pais e mães se sentem
inseguros quando chega a
hora de introduzir novos
alimentos à dieta das crianças
que completam seis meses de
idade.”O profissional de
saúde tem um papel
fundamental na orientação e
no auxílio à família da criança.
E o sucesso da alimentação
complementar depende de
paciência, afeto e apoio de
todos envolvidos nos
cuidados da criança”, afirma
Patrícia Jaime, coordenadora
de Alimentação e Nutrição
do Ministério da
Saúde.Como destaca
Patrícia Jaime, os hábitos
alimentares são formados nos
primeiros anos de vida. A
oferta de alimentos não
saudáveis contribui para o
desenvolvimento um modelo
de nutrição que favoreça o
excesso de peso, deficiências
nutricionais e diversas
doenças . ALIMENTA
BRASIL– A Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil
é o resultado da integração
de duas importantes
iniciativas do Ministério da
Saúde: a Rede Amamenta
Brasil e a Estratégia Nacional
para a Alimentação
Complementar Saudável
(ENPACS). Ano passado, as
duas estratégias formaram
mais de 4,5 mil tutores e
envolveram mais de 38 mil
profissionais da Atenção
Básica em todo o país.

Até dois anos a  criança
precisa de leite materno

Hotelaria Verão 2013 é
um convite a relaxar nas

montanhas
O Verão chegou e por que
não aproveitar a estação do
sol para curtir a estação do
sol no melhor clima das
montanhas com pacotes
especiais. Pensando nisso os
portaisCamposdoJordao.com.br, PortaldeCampos.com.br foram
conferir algumas opções para
que você desfrute do melhor
da estação com aconchego e
o charme de Campos do
Jordão.Vila Inglesa (Hotel
Super Luxo) Verão
2013: para o mês de janeiro
o Hotel está com uma
promoção com diárias a
partir de R$ 660,00, casal,
incluso café da manhã,
almoço e jantar. Em pacotes
de 4 diárias, a 5ª é cortesia
e, para apartamentos
conjugados há desconto de
10%. O Hotel conta ainda
com recreação infantil, bar,
sala de estar com lareira,
restaurante com cozinha ao
vivo, quadras poliesportivas,
equipe de monitores, piscina
coberta e aquecida, sauna,
arvorismo e brinquedoteca.
Reservas e outras
informações pelo telefone
(12) 3669-5000.Solar
D’izabel (Pousada de
Luxo):Verão 2013: Os
pacotes de fim de semana
com 2 diárias, casal, nos
meses de janeiro e fevereiro
saem a R$ 480,00 (Suíte
Luxo), R$ 550,00 (Suíte
SuperLuxo) e R$ 650,00
(Suíte Máster). Já as diárias

durante a semana estão a R$
170,00 (Luxo), R$ 210,00
(SuperLuxo) e R$ 245,00
(Máster) incluso café da
manhã das 8h às 12h. Os
hóspedes podem aproveitar
a sala de tv, sala com lareira
e bicicletas que a Pousada
disponibiliza para passeios.
Outras opções de pacotes
para casal com crianças ou
3ª pessoas pelo telefone (12)
3669-3030.La Toscana
(Pousada de Luxo)Verão
2013: os pacotes 2 diárias,
casal, para o fim de semana
saem a R$ 390,00 (Apto de
Luxo); já as diárias durante a
semana (casal) saem por R$
145,00, incluso café da
manhã e no fim de semana,
chá da tarde feito
artesanalmente. Informações
pelo telefone (12) 3663-
6650.Campos de Provence
(Pousada de Luxo)Verão
2013: A pousada está com
diárias para meio da semana
(domingo a sexta) a R$
180,00, casal e para o fim de
semana o pacote de 2 diárias,
casal, saem a R$ 450,00,
café da manhã tipo brunch
servido das 8h às 12h. A
Pousada ainda oferece uma
dvdteca, bicicletas para
passeios, estacionamento
com monitoramento, internet
wi-fi e o café da manhã pode
ser servido no deck da
pousada, ao livre. Outras
informações pelo telefone

(12) 3663-4003.Golden
Forest (Pousada de Luxo)
Verão 2013: Os pacotes de
fim de semana com 2 diárias,
casal ou duplo, saem a R$
540,00 (Suíte Cerejeiras
Duplo sem lareira) e a R$
570,00 (Cerejeira Duplo
com lareira), para 3 pessoas
os pacotes saem a R$
640,00 (Jasmim Triplo sem
lareira) e a R$ 670,00
(Jasmin Triplo com lareira). Já
as diárias durante a semana
estão a partir de R$ 190,00
(Suíte Cerejeiras Duplo sem
lareira) e a R$ 200,00
(Cerejeira Duplo com
lareira), R$ 220,00 (Jasmim
Triplo sem lareira) e a R$
230,00 (Jasmin Triplo com
lareira), todos os pacotes e
diárias incluem café da manhã
das 8h às 11h. A Pousada
ainda conta com dvdteca
com títulos diversos, sala de
estar com vídeo-game,
bicicletas para passeios,
estacionamento privativo.
Informações pelo telefone
(12) 3663-6103Os valores
acima são para finais de
semana normais,
não incluso de feriados e
foram obtidos com os
estabelecimentos entre os
dias 13 a 26 de
d e z e m b r o .
 Não nos responsabilizamos
por quaisquer alterações de
v a l o r e s
ou promoção e diferenciais.

O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), medido
pela Fundação Getulio
Vargas (FGV) e usado para
reajustar contratos de
aluguel, variou 0,68% em

dezembro. A taxa foi
calculada com base nos
preços coletados entre os
dias 21 de novembro e 20 de
dezembro deste ano. No
acumulado de 2012, entre

janeiro e dezembro, o índice
teve variação de 7,82%. Em
novembro, o IGP-M teve
decréscimo de 0,03% e, em
dezembro de 2011, havia
caído 0,12%.

Índice usado para
reajustar aluguel tem alta
de 7,82% no acumulado

de 2012

Sisu vai oferecer 129,2
mil vagas em mais de 3,7

mil cursos de ensino
superior

O Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) vai
oferecer 129.279 vagas
em 3.751 cursos de 101
instituições públicas de
ensino superior. As
informações já estão
disponíveis aos
candidatos no site do

sistema. A ferramenta foi
criada pelo Ministério da
Educação (MEC), em
2 0 0 9 ,
para unificar o processo
de seleção de
universidades e institutos
federais de ensino. As
vagas serão preenchidas

por estudantes que
prestaram o Exame
Nacional do Ensino
Médio (Enem) e
obtiveram nota maior que
zero na redação. O
sistema entra no ar a partir
do dia 7 de janeiro de
2013.

Entrou em vigor na última
terça-feira (1º) o novo valor
do salário mínimo, que
aumentou em 9% e passará
de R$ 622 para R$ 678. O
reajuste foi anunciado pelo
Governo Federal na semana
p a s s a d a .

O valor do salário mínimo é
calculado com base no
percentual do PIB (Produto
Interno Bruto) no país
durante o ano retrasado e mais
a reposição da inflação do ano
anterior de acordo com o
INPC (Índice Nacional de

Preços ao
Consumidor).Originalmente, a
proposta do governo era
aumentar o salário mínimo
para R$ 670,95,
 mas o cálculo da inflação foi
reajustado, assim como o
valor que aumentou.

Novo salário mínimo
entra em vigor

O Sesc Taubaté realiza, de 5
de janeiro a 24 de fevereiro,
a exposição O Olimpo
Brasileiro, com curadoria de
Kátia Rúbio. Serão expostas
caricaturas de 17 atletas
brasileiros que marcaram a
história do esporte olímpico
nacional, de atletas
medalhistas e também
daqueles que ganharam
destaque por terem realizado
algum feito expressivo no
esporte. As caricaturas foram
criadas por Dodô Vieira.Os
homenageados são:
Adhemar Ferreira da Silva,
Aída dos Santos, Arthur
Zanetti, Bebeto de Freitas,
Bernardinho, César Cielo,
Daiane dos Santos,
Guilherme Paraense, Hugo
Hoyama, Jackie Silva, João
do Pulo, Joaquim Cruz, Lars
Grael, Magic Paula, Maria
Lenk, Maurren Maggi e
Sarah Gabrielle C. de
M e n e z e s . D o d ô

VieiraCaricaturista, chargista
e ilustrador. Faz caricaturas
desde os 11 anos de idade.
Começou a trabalhar
profissionalmente na área em
2003, desenhando ao vivo
em festas e eventos. Em 2005
e 2006, fez charges para
vários jornais de sindicatos
da Baixada Santista.
Também foi chargista do
extinto jornal esportivo A
BOLA (São Caetano do
Sul). Trabalhou na TV Com,
no programa Radar
Esportivo, como humorista.A
atividade integra o projeto
Sesc Verão 2013 que tem
como objetivo promover a
prática inclusiva e prazerosa
do esporte e da atividade
física entre todas as pessoas
e em diferentes espaços.
Despertar os olhares para os
diversos espaços da cidade
– Sesc, clubes, parques,
praças, rua – e a apropriação
enquanto possibilidade de

prática de esportes e
atividades físicas,
incentivando para que
escolham uma atividade,
formem grupos para praticar
e encontrem o seu lugar. A
programação contempla
diversas práticas,
demonstrações e
competições, promovendo o
lazer, a participação, a
inclusão, o exercício pleno da
cidadania e a busca de uma
melhor qualidade de
vida.ServiçoExposição O
Olimpo BrasileiroVisitação
de 6 de janeiro a 24 de
dezembro, de terça a sexta,
das 8h às 21h30; sábados,
domingos e feriados, das
9h15 às 17h30.Entrada
franca.Sesc Taubaté.
Avenida Milton de Alvarenga
P e i x o t o ,
 1264,
 Esplanada Santa Terezinha.
Informações 3634-4000.
www.sescsp.org.br/taubate

Sesc abre exposição que
traz caricaturas de
atletas brasileiros

O novo prefeito de
Redenção da Serra,
Benedito Manuel de
Morais (PMDB), o
Nequinho foi empossado
nesta terça-feira, 1º, na
sede da Câmara local.
Eleito com 100% dos
votos válidos nas eleições
2012, Nequinho obteve
1.815 votos, pois sua
adversária, a ex-vereadora
Edilene Gonçalves Dias
Ferreira (PSDB), teve sua
candidatura indeferida
pelo Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo e
seus votos foram
anulados.Participaram da
cerimônia de posse, o
então prefeito João
Carlos Fonseca – de quem
Nequinho foi vice nos
últimos quatro anos - e
outras autoridades locais.
A sessão de posse foi
presidida pelo vereador
Marcos Joel de Faria
(PTB), que recebeu 207
votos, sendo o mais

votado entre os
vereadores.Ao utilizar a
tribuna o novo prefeito
agradeceu o apoio
recebido da população,
destacando o seu bom
relacionamento com o ex-
prefeito João Carlos
Fonseca e prometeu dar
continuidade aos
programas iniciados por
ele. Nequinho terá um
orçamento de R$ 13,5
milhões para viabilizar
suas propostas de
governo, entre as quais os
programas de saúde,
educação e
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico do
município.”Muito se fez
nos últimos quatro anos e
as obras realizadas por
esta administração são
muito importantes. Nós
agora queremos cuidar do
ser humano, trabalhando
para proporcionar
qualidade de vida à
população”, afirmou.

Nequinho destacou ainda
o apoio da família, dos
candidatos a vereador,
além do trabalho conjunto
com seu vice, Ricardo
Lobato (PTB).A
transmissão do cargo
ocorreu no gabinete do
prefeito, na sede da
prefeitura local, quando
Nequinho assinou o termo
de posse e recebeu as
chaves da prefeitura de
seu antecessor. Antes,
ainda no plenário da
Câmara Municipal,
Nequinho foi muito
cumprimentado e recebeu
muitas manifestações de
carinho do público
presente.CÂMARAO
vereador José Carlos
Cursino (PTB) foi eleito
o novo presidente da
Câmara Municipal de
Redenção da Serra, onde
o prefeito
 Nequinho tem o apoio de
cinco dos nove
vereadores.

Prefeito de Redenção da
Serra toma posse e

promete manter ritmo da
administração anterior

A Caixa Econômica
Federal suspendeu a
concessão de novos
financiamentos à MRV
Engenharia. A decisão foi
tomada depois que o
Ministério do Trabalho e
Emprego incluiu a
construtora na lista de
empregadores que
mantêm relação
trabalhista em condições
análogas à escravidão. A
Caixa informou que os

contratos já firmados
serão mantidos. “Os
empreendimentos já
contratados terão seu
curso normal, tanto no
que diz respeito à
liberação das parcelas,
quanto ao financiamento
para os
adquirentes das unidades
habitacionais”, diz nota da
instituição. Em
comunicado ao mercado,
a MRV disse que a

inclusão no cadastro do
ministério decorre de
fiscalização feita em
2 0 1 1 ,
em que foram
identificadas supostas
i r r e g u l a r i d a d e s
promovidas por uma
empresa terceirizada. De
acordo com a
c o n s t r u t o r a ,
a empresa terceirizada
não trabalha mais para a
companhia desde 2011.

Caixa suspende novos
financiamentos à

construtora incluída na
lista de trabalho escravo

O pagamento do IPVA
(Imposto sobre a
Propriedade de Veículos
Automotores) 2013 começa
dia 11 deste mês. Nesta data,
vence o prazo para pagar a
cota única com desconto ou
a primeira parcela para carros

com placa final 1 de carros.
Os pagamentos vão até
m a r ç o .
No caso de caminhões, até
setembro. Quem pagar à
vista no período com
desconto (em janeiro) terá
abatimento de 3% no valor

total do tributo.
O pagamento também pode
ser feito à vista sem desconto
em fevereiro.
 Outra opção é parcelar em
três vezes,
 sem acréscimo, entre janeiro
e março.

Pagamento do IPVA 2013
começa dia 11

O número de mortes nas
estradas de São Paulo caiu
43,9% no feriado de Ano
Novo em comparação ao do
Natal. Segundo a Polícia
Rodoviária estadual, 23
pessoas morreram nas
estradas paulistas entre os
dias 28 de dezembro de
2012 e 1º de janeiro deste
ano. No Natal foram
registradas 41 mortes.A
polícia usou o Natal deste
ano como base de
comparação por ser um

período idêntico, de
condições climáticas
semelhantes e com o mesmo
número de dias. A
comparação não foi feita
tendo como base a passagem
de ano 2011/2012, porque
naquela ocasião o feriado
caiu em um domingo.Entre os
acidentes com mortes, mais
de 65% decorreram de
acidentes do tipo colisão
frontal (principalmente em
ultrapassagens), choque com
obstáculo parado e

atropelamentos. De acordo
com o levantamento, 566
pessoas ficaram feridas em
1.032 acidentes anotados
nos 22 mil quilômetros de
rodovias estaduais no feriado
de Ano Novo.Durante a
Operação Ano Novo, a
Polícia Rodoviária fez
18.102 autuações por
infrações de trânsito, sendo
que 2.278 delas foram por
falta de uso
obrigatório do cinto de
segurança.

Número de mortes nas
estradas paulistas caiu

44% no Ano Novo

Após as comemorações
do Natal, o espetáculo “A
Princesinha” volta a se
apresentar no Campos do
Jordão Convention
Center, sendo uma
produção da Fundação Lia
Maria Aguiar.O
espetáculo que traz em
seu elenco nomes Fafy
Siqueira, Rafael Almeida,
Tânia Mara, Júlio Rocha e
Mara Carvalho conta a
história de Sara Crewe
uma jovem indiana que
junto com seu pai e irmã
mais velha Amélia trocam
o cenário colorido e
quente da Índia pela
Inglaterra, para que as
jovens possam estudar
num grande colégio
dirigido pela temida

Senhorita Minchin,
enquanto o capitão Crewe
trabalhava nas minas de
diamantes. Porém é nesse
cenário de adversidade,
que Sara irá mostrar
coragem, imaginação e
bondade, provando que
milagres de Natal podem
acontecer.O espetáculo é
baseado na obra de “A
Princesinha” de Frances
Hodgson Burnett e
contará com 130 atores,
cantores e bailarinos,
entre eles as crianças
assistidas pela Fundação
Lia Maria Aguiar, além de
10 músicos. O espetáculo
tem a direção de Thiago
Gimenes e Keila Fuke,
produção cultural de
Leonardo Faé, cenários

assinados por Duda Arruk,
figurinos Carol Lobato e
maquiagem por Anderson
Bueno.As apresentações
acontecem no Campos do
Jordão Convention
Center, em dezembro, nos
dias 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 28, 29 e 30 e, em
janeiro nos dias 02, 03,
04, 05 e 06, sempre às
20h 30.
Os ingressos custam R$
25,00 (Setor Bronze), R$
50,00 (Prata), R$ 100,00
(Ouro) e R$ 200,00
(Esmeralda) e podem ser
adquiridos na sede da
Fundação Lia Maria
Aguiar ou pelo Ingresso
Rápido. Mais
informações pelo
telefone (12) 3663-4293.

Campos do Jordão:
Última semana do

espetáculo APrincesinha


