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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
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. Em
contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode grudar e deslocar
a pele que protege o local atingido. Pasta de dentes, manteiga e qualquer outro produto caseiro
também devem ser evitados. Em queimaduras leves, a melhor indicação é usar água fria para
resfriar o local queimado e evitar a formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou
em compressas.

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte:

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e felicidade.
Elefante: pata atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar as negatividades.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acredita que irá
atrair sorte e proteção para a sua vida.

A parte do México conhecida como Yucatán vem da época da conquista, quando um espanhol
perguntou a um indígena como eles chamavam esse lugar e o índio respondeu “Yucatán”. Mas
o espanhol não sabia que ele estava informando “não sou daqui”.

Humor

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. Acontece
que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca deixava de receber
o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o outro turco atrás dele. Até que
um dia eles se cruzaram no bar de um português e começaram uma discussão. O turco
encurralado não encontrou outra saída, pegou um revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e
disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
Mensagens

Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação
suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial.

Qualquer grande homem possui força retroativa, força a reconsideração da totalidade da história,
milhares de segredos do passado saem de seus esconderijos para se iluminarem à sua luz.
Ninguém pode prever o que acontecerá a história. Essencialmente, o passado talvez ainda
continue por ser explorado. Necessitamos ainda tantas forças retroativas.

Nós devemos banir das nossas fileiras toda a ideologia feita de fraqueza e impotência. São
errados todos os pontos de vista que valorizam a força do inimigo e subestimam a força do
povo.

Nada tem em si o homem que deveria dominar tanto quanto a sua força de fantasia, a mais
nobre e, ao mesmo tempo, a mais perigosa das faculdades humanas.

Existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar, que é traduzido em ação
através de você, e por que só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única.

Nenhuma pessoa, mesmo riquíssima, tem um futuro melhor que o seu. Deus teceu para você
uma felicidade que está a caminho e ninguém tem permissão de ocupá-la em seu lugar. Aceite
isso como verdadeiro, acredite existir um grande tesouro à sua espera e faça por merecê-lo.
Oriente seu pensamento, ame mais, cale as críticas, lamentações e ofensas e estarás atraindo
a felicidade a cada ação, a cada minuto. Siga seu próprio modelo. Solte a alegria, o sorriso, o
bom pensamento e jamais desanime da boa intenção. Há ricos que quanto mais riqueza tem,
mais insatisfeitos são.

Pensamentos

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia, por si só é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar, ri.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
Onde existe vontade, existem os meios.
Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Gotas de chuva gostam de se aliar as tempestades.
Bom em tudo, bom em nada.
O que vemos depende principalmente do que queremos.
Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.
Não faça aos outros aquilo que queres que te façam.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.
Quem não vive para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele nãoajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Pois a coragem cresce com a ocasião.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
Todo mundo é capaz e dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há razões para duvidar e uma só para crer.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.
O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Miscelânea

A Cerâmica Artística São
Francisco de Assis, a
Associação Cultural Círcolo
Italiano di Taubaté e o
Ceramista Alexandre
Malosti, fizeram uma parceria
inédita para oferecer o curso
de modelagem em argila, que
será realizado no Museu de
Quiririm.O curso terá
duração de seis meses,
sendo realizado a partir da
primeira semana de março,
todos os sábados, no período
da manhã das 9 h às 11 h e
no período da tarde das 14 h
às 16 h. O curso oferecido
pode ser feito por qualquer
pessoa com idade superior a
18 anos.Os alunos
receberão todo material -
matéria prima/argila,
ferramentas e demais
aparatos necessários, além da
queima das peças que os
alunos produzirem durante o
curso. No final será feita uma
exposição com as peças dos
alunos, num coquetel, com a
presença de convidados, com
a m p l a
divulgação.Terapia”O curso
de modelagem em argila é
uma excelente terapia. Os
participantes aprenderão a
compor peças decorativas e
utilitárias, que depois serão
dos próprios alunos, ou seja
o valor pago para fazer o
curso na realidade é um
simbólico, pois além de
aprender as técnicas e
praticar a modelagem, os
alunos levarão as peças com
valor muito superior ao
investimento feito no curso”,
afirma o artista Emílio Setti,

da Cerâmica Artística São
Francisco de Assis.Segundo
Setti, alunos de outros cursos
que já foram ministrados no
seu ateliê costumam comentar
que, ao iniciarem as aulas de
modelagem, se sentiram
melhores, aumentaram a auto
estima, abandonaram
remédios de controle da
depressão e da ansiedade.
“Eles declaram que
conseguiram ter uma melhor
qualidade de vida quanto ao
ser humano, ao ego, ao
espírito e a forma de pensar
e agir”, conclui.Além da
terapia a desenvoltura que os
alunos adquirem, também é
lembrada pelo artista. “Elas
elaboram peças magníficas,
nas quais a criatividade é o
elemento de maior
transparência, além de
comporem peças que vão ser
utilizadas no dia a dia e peças
decorativas que eles usam
como adornos em suas
residências, deixando o
ambiente mais bonito e
simpático e dando um toque
mágico de artisticidade à vida
cotidiana no ambiente em que
eles habitam, estudam ou
trabalham”, afirma Setti.No
curso, muitos alunos revelam
um talento que eles próprios
desconheciam e descobrem
que são artistas natos,
produzindo peças que são
dignas de participarem de
exposições do mais alto nível,
pois realmente as peças são
notáveis de se ver e
admirar.O curso é pago e as
inscrições estão abertas, mas
o número de vagas é limitado.

CerâmicaSediada em
Quiririm, as margens da
Rodovia Floriano Rodrigues
Pinheiro, km 5 (Estrada para
Campos do Jordão), a 200
metros do Mercato De La
Colônia Italiana, a Cerâmica
Artística São Francisco de
Assis reúne esculturas dos de
artistas renomados aqui de
nossa região, entre eles
Demétrius, Humberto, João
Branco, Fordao, Leandro
Paz, Maurício Rosa,Emilio
Setti, Valberto Ventura,
etc.Recentemente a cerâmica
recebeu um monumento do
Cristo Redentor, com
aproximadamente 4 m de
altura, obra realizada pelo
escultor José Demétrius. “A
escultura foi colocada
estrategicamente na entrada
da cerâmica, as margens da
rodovia, estrada de Campos
do Jordão, e esta
embelezando nossa cidade, e
de braços abertos, saudando
e acolhendo aqueles que
transitam pela estrada,
transmitindo uma saudação
de paz aqueles que têm o
prazer de passar e admirar a
mesma”, afirma Setti,
proprietário do local.A
Cerâmica Artística São
Francisco de Assis
desenvolve um trabalho
artístico cultural de extrema
importância para a cidade,
recebendo visitas diárias de
moradores e turistas. A
cerâmica expõe a arte e
artistas regionais, tem a
oportunidade de
comercializarem seus
trabalhos.

Museu da Imigração
Italiana, em Taubaté, vai

oferecer curso de
modelagem em argila

A partir deste mês, alunos
matriculados do 6° ao 9° ano
do Ensino Fundamental na
rede estadual do Vale do
Paraíba poderão ter aulas de
empreendedorismo. Às 14h
desta segunda-feira, o diretor
superintendente do
SEBRAE-SP, Bruno
Caetano, e o
coordenador do programa
Escola da Família da
Secretaria Estadual de
Educação, Paulo Mathias,
vão entregar os certificados
de conclusão de curso
“Jovens Empreendedores:
Primeiros Passos” a 112
docentes das cidades de
Guaratinguetá,Caraguatatuba,
São José dos Campos,
Jacareí, Taubaté e
Pindamonhangaba. As aulas
acontecerão aos sábados,
dentro do programa Escola
da Família, ou em períodos
vagos entre as aulas
regulares.Estudos feitos pelo
Sebrae indicam que o
empreendedor com mais
escolaridade consegue
enxergar melhor as
oportunidades e contribui
para aumentar as estatísticas

do empreendedorismo por
oportunidade, aquele que é
feito com planejamento e
risco calculado. 1.467
educadores do Estado de
São Paulo foram capacitados
para ministrar a disciplina,
que tem como principal
objetivo dissiminar a cultura
empreendedora entre os
estudantes. Os interessados
podem procurar a unidade de
ensino de sua preferência; de
acordo com o número
de inscritos, o professor
monta a turma e define os
horários das aulas. As
unidades participantes
do Escola da Família podem
ser consultadas no Portal da
Secretaria da
Educação (www.educacao.sp.gov.br).As
metodologias trabalhadas
serão diferentes para cada
ano escolar. Para o 6° ano, a
proposta do curso é a oficina
“Eco Papelaria”, que trabalha
questões relativas ao meio
ambiente. Nesse
processo, os estudantes
aprenderão a criar produtos
a partir de papéis
reciclados. Já para o 7° ano,
o tema será “Artesanato

Sustentável”. Serão criados
produtos artesanais com
o intuito de possibilitar o
desenvolvimento do
empreendedorismo e da
criatividade dos
alunos. ”Empreendedorismo
Social” será o assunto
abordado com os alunos do
8° ano. Sua finalidade
será desenvolver o potencial
do jovem para a
responsabilidade social,
individual e
coletiva, despertando-os
para os problemas que
acontecem na
sociedade. Para os alunos do
9° ano, serão ministradas
aulas com o tema de “Novas
ideias, grandes
negócios”, com o propósito
de oferecer aos estudantes a
possibilidade de desenvolver
e administrar o
próprio negócio, com criação
de produto ou prestação de
serviço, de acordo com as
oportunidadesobservadas no
bairro ou na cidade onde
vivem, respeitando a cultura
local e buscando contemplar
algum benefício social para a
comunidade. 

Professores do Vale do
Paraíba darão aulas de
empreendedorismo em

escolas estaduais

O Serviço de Obras Sociais -
SOS de Pindamonhangaba
comunica que estão aberts
inscrições para cursos
profissionalizantes de
Drenagem Facial e
Drenagem Linfática
Estética.O Curso de
Drenagem Facial terá início
no dia 25 de março, das 14h00
às 17h00 voltado para quem

quer se tornar profissional
com conhecimentos na
eliminação de marcas de
expressão, rosto cansado,
olherias, inchasso no rosto e
acne. A duração é de um
mês.Quem estiver interessado
em aprender as técnicas que
reduzem medidas, afina
silhueta, elimina inchassos e
diminui celulite, a boa opção

é o Curso de Drenagem
Linfática Estética que terá
duração de dois meses, a
partir do dia 4 de abril, das
18h00 às 21h00.
Vale ressaltar que os cursos
serão apostilados e com
certificado de conclusão.
Mais informações pelos
telefones (12) 3642-2787 e
3642-3023.

SOS de Pinda
comunica inscrições

para cursos
profissionalizantes

A Associação Comercial de
Ubatuba informa que os
interessados em fazer o
Empretec ainda este ano,
precisam entrar em contato o
mais rápido possível com o
Posto Sebrae de Atendimento
ao Empreendedor- PAE para
preencher uma ficha
avaliatória  que será
encaminhada para uma
análise do Sebrae.Para
participar é necessário ainda,
assistir gratuitamente à
palestra elucidativa sobre o
Programa, no dia 08 de
março, sexta-feira, às 19h00,
no salão de eventos da
Associação Comercial De
Ubatuba- Rua Dr. Esteves da

Silva, 51 - Centro.O Empretec
é um programa criado pela
ONU e viabilizado no Brasil
através do Sebrae,
incentivando a criação e o
desenvolvimento de
empresas. A sua metodologia
é comportamental e visa
capacitar futuros
empreendedores e
empresários a obterem
melhores resultados à frente
dos negócios e ajudar na
criação de novas empresas.O
objetivo é que se possa fazer
uma auto-avaliação das
principais características que
todo empreendedor deve ter,
tais como iniciativa na busca
de oportunidades, capacidade

de correr riscos calculados,
p e r s i s t ê n c i a ,
c o m p r o m e t i m e n t o ,
objetividade no
estabelecimento de metas,
capacidade para planejar e
monitorar, capacidade para
buscar e valorizar a
informação, persuasão e rede
de contatos, independência e
autoconfiança, exigência de
qualidade e eficiência.O
Programa Empretec será
realizado dos dias 15 à 20 de
abril em Ubatuba. O local está
sendo definido pelo
SebraeMais informações
podem ser obtidas com o PAE
de Ubatuba, pelo telefone
3834 1445.

Palestra gratuita sobre
o Empretec já tem data

para acontecer

O prefeito Vito Ardito visitou,
na tarde de quarta-feira (27),
as dependências da indústria
Tenaris Confab de
P i n d a m o n h a n g a b a . A
empresa, que está instalada
na cidade há mais de 40
anos, gera atualmente cerca
de três mil empregos, diretos
e indiretos no
m u n i c í p i o . F o r a m
apresentados no encontro

pelo diretor comercial da
Tenaris, Idarilho Nascimento,
diretor regional da Tenaris
Brasil, Renato Catallini, e
pelo diretor de relações
industriais Tenaris Confab,
Nicolás Serra, os bons
resultados obtidos pela
indústria nestes últimos anos
e seus reflexos no
município. Acompanhado do
secretário de

D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Benedito
Rubens Fernandes, o prefeito
visitou algumas dependências
da fábrica que produz tubos
de aço de carbono. Na
o p o r t u n i d a d e ,
o prefeito conversou com
alguns colaboradores da
e m p r e s a ,
e se disse satisfeito com o
que constatou.

Prefeito é recebido em
indústria de tubos de Pinda

Soja pode auxiliar
na prevenção do

câncer
Cerca de 50 pessoas
participaram da primeira
REP - Roda de Estudo de
Plantas - do ano de 2013.
A iniciativa do encontro é
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Centro de
Práticas Integrativas e
Complementares -
CPIC.O objetivo do
evento realizado
mensalmente é reunir a
comunidade para trocar
c o n h e c i m e n t o s
científicos e populares,
sobre algumas plantas que
auxiliam no tratamento de
algumas patologias.A

roda de estudos abordou
os benefícios da amora
preta e da soja no período
do climatério.O
climatério é o nome
científico que descreve a
transição fisiológica do
período reprodutivo para
o não reprodutivo na
mulher. O período do
climatério abrange a
menopausa, que ocorre
com a última menstruação
espontânea.A soja em
especial, que é uma fonte
de fibras, auxilia nos
sintomas da menopausa,
aliviando a TPM – tensão
pré-menstrual - e auxilia
na prevenção do câncer,
mas deve ser utilizada

moderadamente .Para
Rosimeire Aparecida dos
Santos Vilella, moradora
de Jacareí, a REP
significa qualidade de
vida. “Acompanho as
rodas de estudos há mais
de três anos e pude
constatar que além de
contribuir com o trabalho
que desenvolvo na
Secretaria de Educação
Ambiental e Meio
Ambiente da minha
cidade, me auxilia muito
a me alimentar bem,
refletindo assim em
qualidade de vida,
 que é primordial a
qualquer um”,
afirma.

Pindamonhangaba sediou a
primeira reunião regional com
secretários de Saúde do Vale
do Paraíba. O Encontro de
Acolhimento aos Prefeitos e
Secretários Municipais de
Saúde, reuniu profissionais
do eixo Rio - São Paulo,
Serra da Mantiqueira e Vale
do Paraíba. O evento
organizado pela Secretaria de
Estado da Saúde, por meio
da Coordenadoria de
Regiões de Saúde /

Departamento Regional de
Saúde DRS XVII Taubaté,
foi realizado no Colonial Plaza
Hotel.Na oportunidade, foi
apresentada a Região de
Saúde para os 35 municípios
nela inseridos,  os principais
projetos que serão
desenvolvidos durante o ano
de 2013.Foram realizadas
palestras sobre planejamento
em gestão de saúde, atenção
básica como eixo
estruturante, vigilância em

saúde para a qualidade de
vida, humanização como
estratégia de apoio à gestão,
encerrando com uma palestra
da diretora técnica do
Departamento, Sandra
Tutihashi.O foco principal do
encontro foi o combate à
Dengue, que deverá ser
tratado de maneira
emergencial em todos os
municípios. A Prefeitura de
Pindamonhangaba foi
representada no evento.

Profissionais da Saúde
se reúnem em Pinda

para encontro regional

O Setor de Zoonoses da
Casa da Agricultura está
ajudando diversas pessoas a
realizar o sonho de ter um
bichinho de estimação, por
meio da feira de adoção de
cães e gatos, que acontece a
cada 15 dias, na Praça do
Mercado, das 08h00 às
12h00. A próxima está
prevista para acontecer no dia
17 de março.Segundo a
Casa da Agricultura, cerca de
40 animais, entre filhotes e
adultos de porte grande ou
pequeno, macho ou fêmea,
estão aptos para
adoção.Para realizar o
Programa Permanente de
Adoção, a Prefeitura conta
com a ajuda de um grupo de
20 voluntários, que participa
de diversas atividades, tais
como: atender o público

durante as feiras de adoção,
atuar como agentes
fiscalizadores, denunciando
animais abandonados pela
cidade, entre outras ações.A
voluntária Albertina Santana
destacou a importância do
trabalho. “Gosto muito de
animais e procuro ajudá-los
a ter uma qualidade de vida
melhor. Uma das coisas que
nós voluntários fazemos é
arrecadar dinheiro para
comprar ração. Além disso,
procuramos conscientizar os
munícipes, durante as feiras
de adoção, para que
castrem, vacinem e não
abandonem os
animais”.Segundo a
responsável pelo Programa
de Controle Animal da Casa
da Agricultura, Maria Antonia
Calazans, cada pessoa que

adota um animal contribui
para tirá-lo das ruas. “Por
meio da feira de adoção,
temos conseguido dar um
novo lar aos animais alojados
no Abrigo Municipal.
Portanto, é preciso contar
sempre com o apoio dos
munícipes, conscientizando-
os a adotar um animal em vez
de comprá-lo”,
ressalta.Quem tiver interesse
em adotar cães ou gatos,
pode entrar em contato com
a Casa da Agricultura.
T e l e f o n e :
(12) 3974-2120.
Requisitos para
adoçãoSer maior de 18
anosTer uma casa cercada
para evitar a fuga do animal
Dispor de condições
f i n a n c e i r a s
 para manter o bichinho

Paraibuna: Ajuda de
voluntários é essencial
em feira de doação de

animais
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Saúde: Operadoras
terão de justificar por
escrito negativas de

cobertura

A região dos bairros
Chacará Canaã, Nova Vida
e loteamento Vale das
Flores estão recebendo
obras de infraestrutura
com a construção
de galerias de águas
pluviais. Essas obras
estão dentro do
planejamento proposto de
melhorias para a

região. Chácaras Canaã
e Nova Vida: Galeria em
execução na Estrada
Municipal Rodolpho de
Bona, próxima ao Viaduto
da estrada de ferro no
bairro da Água Quente. A
galeria não só beneficiará
a população local com
cerca de 500 famílias mas
melhorará o acesso aos

bairrosvizinhos. Extensão
da rede: 353,30
metros.Loteamento Vale
das Flores:Galeria
executada na Avenida
Amor PerfeitoExtensão
da rede: 110 metros.A
obra beneficiará
diretamente um público
de aproximadamente 350
famílias.

A Unitau recebe, entre os
dias 4 e 15 de março, as
inscrições para alunos
interessados em concorrer a
uma das 14 bolsas de
estudos do Programa Escola
da Família, realizado em
parceria com o Governo do
Estado. O programa tem
como objetivo aumentar a
possibilidade de estudo dos
universitários, além de gerar
ações sociais e educativas em
escolas públicas.São
oferecidas duas vagas para o
curso de História, uma vaga
para Física, uma para alunos
de Produção Multimídia, três

para universitários da área de
Ciências Biológicas e sete
para a área de Geografia. Os
interessados devem efetuar a
inscrição por meio do site do
programa (http://
escoladafamilia.fde.sp.gov.br)
até o dia 15 de abril.Os
contemplados com as bolsas
deverão cumprir, aos finais
de semana, uma jornada de
12 horas em escolas públicas
da região, desenvolvendo
projetos como palestras,
oficinas e aulas de reforço
escolar. Eles receberão bolsa
de 100% para realizar os
cursos de graduação.A partir

do dia 4 de março, os
estudantes devem
encaminhar os documentos
exigidos às Diretorias de
Ensino das cidades onde
desejam atuar. A
classificação final será
disponibilizada no site das
diretorias no dia 21 de março.
As atividades dos bolsistas
começam no dia 6 de
abril.Mais informações
podem ser obtidas na Pró-
reitoria Estudantil (PRE),
localizada na Avenida Nove
de Julho, nº 183, no Centro.
O telefone da PRE é o (12)
3625-4180.

Unitau abre inscrições
para bolsistas no

Programa Escola da
Família

O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos
os bens e serviços
produzidos no país, cresceu
0,9% em 2012 em relação
ao ano anterior, totalizando
R$ 4,4 trilhões. O dado foi
divulgado na sexta-feira, dia
1º, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). Sob a ótica da
produção, o crescimento do

PIB foi sustentado pelo setor
de serviços, que registou
expansão de 1,7% no ano. A
agropecuária teve queda de
2,3% e a indústria, de 0,8%.
Sob a ótica da demanda,
houve crescimento no
consumo das famílias (3,1%)
e no do governo (3,2%),
enquanto a formação bruta de
capital fixo, que representa os
investimentos, caiu 4%. Essa

é o pior desempenho da
economia desde 2009,
quando havia sido registrada
uma queda de 0,3%. Em
2011, houve crescimento de
2,7% e, em 2010, de 7,5%.
Avaliando apenas o quarto
trimestre de 2012, houve
expansão de 0,6% em
relação ao trimestre anterior
e de 1,4% ante o último
trimestre de 2011.

Economia
brasileira cresce

0,9% em 2012

A empresa de móveis
planejados de alto padrão
Delta Cozinhas confirmou sua
vinda para Tremembé, com
o apoio do Prefeito
Municipal Marcelo Vaqueli, a
marca Delta promete a
geração de mais de 300
empregos diretos para
cidade, e um investimento de
aproximadamente R$ 60
milhões. A nova unidade será
construída as margens da
Rodovia Floriano Rodrigues
Pinheiro, na altura do bairro
Flor do Campo. O início das
obras está marcado para
março de 2013 e tem
previsão de inauguração para
março de 2014.A Empresa
Delta encontrou incentivo na

Lei Complementar Nº 253/
2013 do Programa de
D e s e n v o l v i m e n t o
Socioeconômico do
Município da Estância
Turística de Tremembé,
criada para atrair indústrias,
comércios e prestadores de
serviço para o Município. De
acordo com a empresa,
Tremembé foi escolhida para
abrigar seu novo centro após
uma ‘’profunda análise’’ entre
diversas regiões do Brasil que
avaliou aspectos como
localização, disponibilidade
de mão de obra qualificada e
ambiente socioeconômico.
‘’Após alguns meses de
pesquisa, concluímos que
Tremembé era a cidade certa

para instalarmos nossa nova
unidade devido a sua ótima
localização. afirmou Rodrigo
representante da Delta
Cozinhas Móveis Planejados.
A empresa Delta Cozinhas
Móveis Planejados está a
mais 10 anos no mercado,
atendendo, principalmente, o
estado de São Paulo. Com
tradição e sinônimo de
requinte e luxo,
é responsável por projetos
inovadores, não apenas de
cozinhas, mas também de
armários, closets e homes. O
s i t e
www.deltacozinhas.com.br
o f e r e c e
informações sobre produtos
e serviços.

Nova empresa de
Tremembé promete

gerar mais de 300 novos
empregos

A Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé informa que foi
aberto o 1° Processo Seletivo
de Estagiários nº01/2013,
para contratação de
estudantes de cursos médio,
técnico e superior.As
inscrições serão realizadas no
período de 11, 12 e 13 de
março, das 9h às 16h, no
Centro de Integração
Empresa Escola CIEE, que
fica na Rua Dr. Pedro Costa,
nº 270 - Centro Taubaté. A
inscrição deverá ser feita
pessoalmente pelo
candidato, munido de RG,
CPF e dos comprovantes de
residência( em nome dos pais
ou, no caso de locações ou
casa cedida, apresentar
contrato e/ou declaração

autenticada; em casos de
comprovante no nome dos
avós, trazer a certidão de
nascimento ) e
escolaridade.São requisitos
para inscrição: Ter idade
mínima de 16 anos; Ser
brasileiro ou estrangeiro com
visto de permanência no país;
Estar devidamente
matriculado no ano letivo de
2013; Frequentar
regularmente as aulas; Só
poderão participar do
processo seletivo estudantes
matriculados nos cursos
indicados no item 1 do
edital;. Não ter realizado
estágio por período igual ou
superior a 2 (dois) anos neste
órgão, consecutivos ou
não.ImprescindívelAté a
data da realização do

processo seletivo todos os
candidatos deverão atualizar
seus dados cadastrais no
CIEE através do site:
www.ciee.org.br. Caso essa
atualização não seja
realizada, o CIEE não se
responsabilizará pelos erros
de dados pessoais do
candidato no Termo de
Compromisso de Estágio e
Acordo de Cooperação.O
Processo Seletivo classificará
os candidatos levando-se em
consideração os pontos
obtidos nos testes que serão
aplicados no dia 17 de
Março de 2013,
 o horário da prova será
definido no ato da inscrição
do candidato
e constará no protocolo de
inscrição.

Abertas inscrições para
processo seletivo de

estagiários em Tremembé

No mês em que se
comemora o Dia
Internacional da Mulher, o
Instituto Ecocultura em
parceria com a Rede
Cidadania e com o apoio do
Senac, realiza a terceira
edição do Sarau Literário
Elas por Eles – Palavra de
Mulher, em homenagem a
escritoras de várias cidades
valeparaibanas. O evento,
com entrada franca, acontece
no dia 7 de março, às 19h,
no auditório do Senac em
São José dos Campos.O
objetivo é valorizar o
patrimônio humano do Vale
do Paraíba e evidenciar a
contribuição dessas figuras
femininas à cultura local e
regional. Mulheres que
nasceram no Vale do Paraíba,
ou que vieram de outras
regiões, e aqui construíram
suas vidas, aliando sua
produção cultural às suas
condições de profissionais,
administradoras de seus lares
e zelosas por suas famílias. O
critério de escolha das
homenageadas visa
contemplar a produção em

diversas vertentes literárias:
Poesia, Romance, Conto,
Crônica, Dramaturgia,
Tradução e pesquisas nas
mais diversas áreas e
também, ampliando ainda
mais o universo da palavra, a
produção no campo das
Oralidades. Para apresentar
a obra e a história de vida de
cada homenageada foram
convidados eles, homens que
também atuam no cenário
cultural do Vale do Paraíba e
que, de alguma forma, se
sentem tocados pela
produção literária e pelo
percurso traçado por essas
mulheres.Na terceira edição
do Sarau, as mulheres
homenageadas serão Ruth
Guimarães, de Cachoeira
Paulista; Irmã Olga de Sá, de
Lorena; Olivia Alegri, de
Caçapava; Conceição
Molinaro, de Taubaté; e
Angela Savastano, de São
José dos Campos, todas com
ampla atuação no cenário
cultural valeparaibano. O
evento também conta com a
participação especial da
escritora Zenilda Lua do

projeto Poesia no Prato,
como Mestre de Cerimônia,
e com a participação do
projeto Santo de Casa –
Tecnologias Populares, com
a exposição Poesias
Artesanais, apresentando as
figuras de barro de Luiz
Paulo Ragazini e Luciana
Melo.Homenageadas nas
edições anteriores: Theresa
Maia (Guaratinguetá); Ruth
Guimarães (Cachoeira
Paulista); Dyrce Araújo (São
José dos Campos); Ruth
Capistrano (Lorena); D. Lili
Figureira (São José dos
Campos); Eugênia Sereno
(São Bento); Ludmila
Saharovsky (Jacareí);
Myrthes Mazza Masiero
(Lorena); Rita Elisa Seda
(São José dos Campos) e
Beth Brait (São José dos
C a m p o s ) .
ServiçoSarau Elas por Eles
– Palavra de Mulher Dia 7 de
março – às 19h – Entrada
Franca Local: Auditório
Senac – São José dos
Campos Rua Saigiro
Nakamura, 400 - Vila
Industrial

Sarau homenageia
Mulheres do Vale do

Paraíba

OBRAS DE
INFRAESTRUTURA SÃO

REALIZADAS NO CANAÃ,
NOVA VIDA E VALE DAS

FLORES

As informações sobre as
autorizações de
procedimentos médicos
recusados devem ser
enviadas ao usuário por e-
mail ou correspondência
em 48hAs operadoras de
planos de saúde que
negarem autorização aos
seus beneficiários para a
realização de
procedimentos médicos
deverão fazer a
comunicação por escrito,
sempre que o
beneficiário solicitar. A
informação da negativa
deverá ser em linguagem
clara, indicando a cláusula
contratual ou o
dispositivo legal que a
justifique. A nova norma,
que será publicada nesta
quarta-feira (6) no Diário
Oficial da União, reforça
ainda que a cobertura não
poderá ser negada em
casos de urgência e
emergência.A ação do
Ministério da Saúde está
voltada à defesa do
usuário e da qualidade
dos planos de saúde.
Cerca de 62 milhões de
brasileiros têm cobertura
de planos médicos e/ou
odontológicos no país.
Durante o ano de 2012, a
Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS) recebeu 75.916
reclamações de
consumidores de planos
de saúde. Destas, 75,7%
(57.509) são referentes a
negativas de cobertura.A
resposta por escrito
poderá ser dada por
correspondência ou por
meio eletrônico,
conforme escolha do
beneficiário do plano, no
prazo máximo de 48 horas
a partir do pedido. É
importante observar que,
para obter a negativa por
escrito, o beneficiário
deverá fazer a solicitação.
Ele pode telefonar para a
operadora e anotar o
número do protocolo em
que fez o pedido.As
operadoras sempre foram
obrigadas a informar toda
e qualquer negativa de
cobertura. O que muda é

que a partir de agora o
usuário poderá solicitar a
negativa também por
escrito e contará com
prazo para o recebimento.
“Além de garantir um
direito, a medida ajuda a
aprimorar o
monitoramento das
operadoras de planos de
saúde. Possibilita
inclusive a suspensão de
vendas de planos das
operadoras que não
estejam cumprindo os
serviços com os seus
usuários”, ressalta o
ministro.ACESSO À
INFORMAÇÃO – A
medida será publicada
pela ANS na Resolução
Normativa Nº 319. O
objetivo é regulamentar a
prestação de informação
aos beneficiários, por
escrito, acerca da negativa
de autorização dos
p r o c e d i m e n t o s
solicitados pelo médico
assistente. O tema
também reflete uma
preocupação demonstrada
pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) com o
assunto.”É importante
que haja esta medida
regulatória para garantir o
acesso à informação.
Houve inclusive uma
recomendação do comitê
do CNJ”, acrescenta
Padilha, que apresentou
nesta terça-feira (5) pela
manhã a resolução ao
ministro Joaquim
Barbosa, presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF) e do CNJ.Na
prática, o que acontece é
que as justificativas por
escrito das operadoras
poderão ser anexadas a
eventuais processos com
que os usuários ingressem
na Justiça. Se a operadora
deixar de informar por
escrito os motivos da
negativa de cobertura
previstos em lei, sempre
que solicitado pelo
beneficiário, pagará multa
de R$ 30 mil. A multa por
negativa de cobertura
indevida é de R$ 80 mil
e, em casos de urgência e
emergência, R$ 100 mil.

A norma entra em vigor
em 7 de maio deste ano,
60 dias após a sua
publicação no Diário
Oficial da
U n i ã o . ” Q u a l q u e r
reclamação do usuário é
importante porque nos
move a melhorar o
serviço para a população.
Para se ter uma ideia, das
queixas feitas à ANS,
contatamos as operadoras
e chegamos a 70% de
resolução. São
procedimentos reparados
voluntariamente”, explica
o diretor-presidente da
ANS, André
Longo.SUSPENSÃO –
 Essa nova norma não é
medida isolada da ANS
em favor do beneficiário
de planos de saúde. Ao
longo de 2012, por
exemplo, foi suspensa
temporariamente a venda
de 396 planos de 56
operadoras que não
atenderam os seus
clientes dentro dos prazos
máximos previstos para
marcação de exames,
consultas e cirurgias.É um
resultado da avaliação
sobre o acesso e a
qualidade dos serviços
prestados pelas
operadoras que não se
adequaram aos critérios
estabelecidos na
Resolução Normativa
259 da ANS. A resolução
determinou prazos
máximos para consultas,
exames e cirurgias. O
monitoramento começou
em dezembro de 2011.As
operadoras que não
cumprem os prazos estão
sujeitas a multas de R$ 80
mil a R$ 100 mil para
situações de urgência e
emergência. Em casos de
reincidência, podem
sofrer medidas
administrativas, como
suspensão da
comercialização de parte
ou da totalidade dos seus
planos de saúde e
decretação do regime
especial de direção
t é c n i c a ,
inclusive com afastamento
dos dirigentes. 

O município de Taubaté foi
escolhido para sediar a
central telefônica de
regulação do SAMU
(Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência). A
Prefeitura está preparando a
documentação para a
capitação de recursos
federais para a instalação da
central. O órgão será
instalado no Distrito de
Quiririm.O serviço 192 com
base na cidade atenderá
chamados dos seguintes
municípios: Santo Antônio do
Pinhal, São Bento do

Sapucaí, Campos do Jordão,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Tremembé, Natividade da
Serra, Redenção da Serra,
São Luiz do Paraitinga e
Lagoinha.Cada uma dessas
cidades terá uma base com
ambulância e equipe do
SAMU. Ao discar o número
192 o cidadão entrará em
contato com profissionais de
saúde e médicos treinados
para dar orientações de
primeiros socorros por
telefone.Estes profissionais
que definem o tipo de
atendimento, ambulância e

equipe adequados a cada
caso. Há situações em que
basta uma orientação por
telefone.O programa oferece
o direcionamento para o
serviço de saúde mais
próximo e adequado, assim
a equipe que está na
ambulância ganha tempo o
que é crucial em
emergências.O objetivo é
prestar atendimento no
menor tempo possível já no
local da ocorrência, ainda
fora do ambiente hospitalar,
salvando vidas e diminuindo
sequelas.

Taubaté será sede da
central telefônica de
regulação do SAMU

A Secretaria de Saúde de
Taubaté, em parceria com a
Unitau, vai realizar ações de
orientação no Dia
Internacional da Mulher, dia
8 de março
(sexta-feira). Equipes de

saúde prestarão orientações
s o b r e :
prevenção de câncer de
mama, prevenção de câncer
de colo
do útero,
métodosanticoncepcionais e

aferição de pressão arterial.
Locais e Horários: Palco de
eventos da Praça Dom
Epaminondas das 8h às 17h
Taubaté Shopping das 10h às
19h Via Vale Garden
Shopping das 10h às 19h

O SESC Taubaté recebeu,
no dia 27 de fevereiro, 49
convidados representando
19 prefeituras das 27 cidades
do Vale do Paraíba atendidas
pela Unidade, dentre elas
compareceram: Tremembé,
Guaratinguetá, Cachoeira
Paulista, Queluz, São Luiz do
Paraitinga, São Bento do
Sapucaí, Bananal, Taubaté,
Roseira, Lorena,
Pindamonhangaba, São José
do Barreiro, Natividade da
Serra, Lagoinha, Redenção
da Serra, Cunha, Potim,
Canas e Campos do
Jordão.O encontro teve o
objetivo de apresentar a
instituição Sesc São Paulo, a
unidade de Taubaté e o
Centro de Pesquisa e
Formação para a nova gestão
de secretários de cultura,
educação, esporte e turismo
da região, a fim de firmar
parcerias.Falaram no

encontro a gerente da unidade
de Taubaté, Eliana Ribeiro de
Lima Rahal, que deu as boas
vindas e falou sobre o
objetivo do encontro, a
coordenadora de
programação de Taubaté,
Ana Flávia Miranda, e em
nome do Sesc São Paulo,
Marta Raquel Colabone,
gerente da Gerência de
Estudos e Desenvolvimentos
e do Centro de Pesquisa e
Formação, que foi
implantado em agosto de
2012, cuja proposta é a de
constituir um espaço
articulado entre produção de
conhecimento, formação e
difusão. Procura, assim,
propiciar trânsitos e trocas
entre o saber fazer da
instituição, os dados,
informações e pesquisas
existentes, e as temáticas
permanentes, transversais e
emergentes envolvendo

educação e cultura.O Centro
de Pesquisa e Formação é
composto por três núcleos: o
Núcleo de Pesquisas se
dedica à produção de bases
de dados, diagnósticos e
estudos em torno das ações
culturais e dos públicos. O
Núcleo de Formação
promove encontros,
palestras, oficinas e cursos. O
Núcleo de Publicações e
Difusão se volta para o
lançamento de trabalhos
nacionais e internacionais que
ofereçam subsídios à
formação de gestores e
pesquisadores. O grande
foco do encontro é sobre o
Núcleo de Formação no qual
pretende-se trazer para mais
próximo das cidades os
cursos oferecidos,
viabilizando o acesso à
informação e ampliando o
compromisso da instituição
no campo da cultura.

Sesc Taubaté recebe
representantes de

cidades da região do
Vale do Paraíba

Taubaté:
 Ação de saúde no
Dia Internacional

da Mulher


