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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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos

Federais, Estaduais e Municipais.
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Miscelânea
Curiosidades

Cortar cebola não é nada agradável. Em alguns casos, a
irritação dos olhos é tão intensa que fica insuportável
continuar. Isso acontece porque, quando cortamos a cebola,
rompemos suas células, o que faz com que determinados
sulfuretos e enzimas se combinem, originando o ácido
sulfônico. Esse ácido é o responsável pelo “nosso choro”,
porque ele evapora e entra em contato com nossos olhos, os
quais reagem produzindo lágrimas, na tentativa de acabar
com a irritação.

Por que as baratas morrem de costas? Você já viu uma barata
morta na posição normal? Talvez não. Sempre que vemos
um desses insetos mortos, ele está virado de costas, com as
patas para cima. Uma das explicações para este fato é simples:
as baratas andam por paredes e superfícies verticais e, quando
entram em contato com o veneno, caem de costas e
permanecem nessa posição até morrerem. Sim, mas, se elas
estiverem no chão? Aí entra a outra explicação: como os
órgãos respiratórios dos insetos se encontram nas suas costas,
quando a barata entra em contato com o veneno, o inseto se
vira de costas justamente para poder respirar melhor e
sobreviver ao efeito da substância venenosa.

Por que a fechadura é o símbolo de boa sorte

Há registros de esse objeto já era considerado um amuleto
poderoso desde a Grécia Antiga. Primeiro porque era feito
de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra
todo mal. Além disso, seu formato lembrava a Lua Crescente,
símbolo da fertilidade e prosperidade. Os cristãos europeus,
por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de
Canterbury (924/988), monge e arcebispo inglês conhecido
como grande estudioso da metalurgia. Segundo a lenda.
Dunstan teria colocado uma ferradura no próprio demônio e
somente a retirou depois de ouvir a promessa de que ele, o
tinhoso, nunca mais se aproximaria do objeto.

Humor

Histórias do cotidiano de suporte técnico de informática

Colaboração de Maria Aparecida de Oliveira – São Paulo

Pode parecer piada, mas vários técnicos afirmaram que já
aconteceu com eles...

Usuário: Não consigo imprimir. Cada vez que tento, o
computador diz: Não é possível encontrar a impressora. Já
levantei a impressora e coloquei-a em frente do monitor para
ele ver, mas o computador continua dizendo que não
consegue encontrá-la...

Suporte: Serviço ao Manual da HP. Em que posso ser útil?

Usuário: Tenho uma impressora HP que precisa ser reparada.

Suporte: Que modelo é?

Usuário: É uma Hewlett Packard...

Suporte: Isto eu já sei. Quero saber se é colorida ou preto e
branco?

Usuário: Ela é bege!

Entre os dias 11 a 14 de
abril, Campos do Jordão
volta a ser palco do
Campos Jazz Fest, que
chega a sua segunda
edição trazendo para a
cidade serrana muito jazz,
blues, r&b, dixieland e
soul.As apresentações
acontecem na Concha
Acústica da Praça do
Capivari, além de
intervenções pelas ruas e
vilas de Campos do
Jordão, com músicos de
rua (busker), além de
workshops com as
crianças do Projeto
GuriO Campos Jazz Fest
receberá atrações
nacionais e
internacionais, entre elas,
Funk Como Le Gusta
(SP), Tony Gordon (SP),
Mafalda Minozzi (ITA,
Jefferson Gonçalves e
Big Joe Manfra (RJ),
Nando Pires (SP),
Orleans Street Jazz Band

(SP), Jazz a La Carte com
Bernard Fines (França) e
Julio Bittencourt Trio
(Cruzeiro), Ludmilla
Mazucatti (SP), Alissa
Sanders (USA), Nathalie
Alvim (SP), Dani
Montuori (SP) e Vasco
Faé. Confira a
programação abaixoO
evento visa fortalecer o
turismo na cidade,
trazendo renomadas
atrações e fortalecer o
nome de Campos do
Jordão que há mais de 4
décadas recebe um dos
principais eventos de
música da América
Latina, o Festival
Internacional de Inverno.
Além de propiciar acesso
de todos ao evento, já que
todas as apresentações
são gratuitas.Quem assina
a curadoria musical do
evento é Herbert Lucas,
ícone do show business
brasileiro atualmente

produtor e diretor
artístico do Bourbon
Street Music Club em
São Paulo. Participou de
diversos eventos
similares em diversas
funções, como Free Jazz,
Tim Festival, Rock in Rio,
Nescafé’n’Blues, Búzios
Jazz & Blues, Guarujazz,
Ilhabela Jazz Fest, Rio das
Ostras, Bourbon Street
Fest, Bourbon Fest Paraty
e Paraty Latino.
Recentemente como
produtor, trabalhou nas
turnês de Amy Winehouse
no Summer Soul, Ziggy
Marley e Shakira no Pop
Music Festival, ambos
promovidos pela XYZ.
Campos Jazz Fest conta
com apoio das Secretarias
Municipais de Cultura e
Turismo. Mais
informações pelo
t e l e f o n e
(12) 3664-3524 ou
3663-1098.

Festival de Jazz agita
Campos do Jordão

11/04/2013 19h Banda localNando Pires (Araraquara)Orleans
Street Jazz Band (SP)
12/04/2013 19h Jazz a La Carte com Bernard Fines (França) e Julio
Bittencourt Trio (SP)Tony Gordon (SP)Ludmilla Mazucatti (SP)
13/04/2013 12h Vasco Faé (SP) – Busker em frente ao shopping

14h Mafalda Minozzzi em Spritz (ITALIA)
19h Alissa Sanders (USA)Nathalie Alvim (SP) + Danny

Vincent (Argentina)Funk Como Le Gusta (SP)
14/04/2013  13h  Dani Montuori (SP)Jefferson Gonçalves + Big Joe
Manfra (RJ)
Todos os dias   Orleans Street Jazz Band rodando pela cidade e DJ
Cris nos intervalos.
6ª a domingo   Busker com Vasco Faé – o homem banda!

Programação

Espaço Cultural Teatro-
Galpão, localizado às
margens da Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
está sendo reformado
pela Prefeitura de
Pindamonhangaba. O
Departamento de Cultura
está acompanhando de
perto as obras de pintura,
reforma e adequação do
local, já em fase
adiantada.Na parte interna
do prédio, foram retiradas
as arquibancadas de
madeira, realizado
fechamento de algumas

áreas, construção de
sanitário para deficientes
e reforma nos banheiros.
Todo o piso foi trocado e
estão sendo instalados
bebedouros. As
arquibancadas de madeira
serão substituídas, nesta
semana, por poltronas
estofadas. Toda a parte
interna, tanto piso
superior quanto inferior,
recebeu pintura.Também
foram colocadas janelas
de vidro na parte superior,
tanto na sala técnica de
som e iluminação quanto

na nova sala de
reuniões.Outras obras
ainda estão sendo
realizadas para a
adequação do prédio. A
intenção é oferecer mais
conforto e comodidade
para artistas e público que
frequentam o local, hoje
único espaço teatral da
cidade.De acordo com
informações da
Secretaria de Obras da
Prefeitura, um próximo
passo da obra será a
execução de projeto de
fachada.

Espaço Teatro-Galpão é
reformado para maior

comodidade do público e
artistas

O Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural do
Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) aprovou ontem, dia
3, o registro da Festa do
Divino Espírito Santo de
Paraty, no Rio de Janeiro,

como Patrimônio Cultural
Brasileiro. A celebração é
uma manifestação cultural e
religiosa, de origem
portuguesa. Em Paraty, é
uma celebração que faz parte
do cotidiano dos moradores.
A Festa do Divino é realizada

todos os anos. Inicia-se no
domingo de Páscoa. As
manifestações e rituais
ocorrem ao longo da semana
que antecede o Domingo de
P e n t e c o s t e s ,
considerado o principal dia
da festa.

Festa do Divino de
Paraty agora é

Patrimônio Cultural
Brasileiro

O Sesc Taubaté apresenta,
no dia 7 de abril, o Grupo
Paranga com o show musical
Mazzaropi e Elpídio, uma
parceria de sucesso, às 15h.
O evento estreia as atividades
que compõem a
programação da Semana
Mazzaropi, organizada pelo

Museu Mazzaropi de 7 a 14/
04, e tem entrada franca.O
show terá canções
compostas por Elpídio dos
S a n t o s ,
que fizeram parte das trilhas
do cineasta Amacio
Mazzaropi. Além das
músicas, haverá um bate-

papo liderado por Negão dos
Santos (filho do compositor)
e Renata Marques,
apresentando as obras, por
meio de fotos, vídeos e
gravações de depoimentos
de pessoas que conviveram
com os artistas, como Dona
Cinira, esposa de Elpídio.

Sesc inaugura a Semana
Mazzaropi com show

musical do Grupo
Paranga

Objetivo é melhorar
relacionamento das
empresas com seus
beneficiários. Retorno ao
cidadão dever ser feito no
prazo máximo de sete dias
úteisA Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS),
vinculada ao Ministério da
Saúde, vai adotar novas
medidas que beneficiam os
usuários dos planos de
saúde. A partir de agora, as
operadoras têm obrigação de
criar Ouvidorias vinculadas
às suas estruturas
organizacionais, com objetivo
de reduzir conflitos entre as
operadoras e os
consumidores, ampliando a
qualidade do atendimento
oferecido pelas empresas. E
as ouvidorias devem ser
capazes de responder
demandas no prazo máximo
de sete dias úteis.”Trata-se
de mais uma medida para
defender os consumidores,
usuários de planos de saúde
e garantir um atendimento de
qualidade. A esta iniciativa,
soma-se a análise coletiva
dos processos que dará mais
rapidez ao trabalho, além da
notificação de investigação
preliminar que, em 2012,
conseguiu resolver 78% das
queixas de usuários dos
planos de saúde”, anunciou o
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha nesta quarta-feira (3),
durante audiência pública
conjunta das comissões de
Seguridade Social e Família;
de Fiscalização Financeira e
Controle e a de Defesa do
Consumidor da Câmara dos
Deputados.O prazo para
criação das Ouvidorias é de
180 dias para as operadoras
com número igual ou superior
a 100 mil beneficiários e de
365 dias para as que tenham
menos de 100 mil
beneficiários. Já as
operadoras de planos de
saúde com menos de 20 mil
beneficiários e as
e x c l u s i v a m e n t e
odontológicas - com até 100
mil beneficiários - não
necessitam criar essas
Ouvidorias, podendo apenas
designar um representante
institucional junto à ANS.A
determinação é da Agência
Nacional de Saúde
Suplementar, em norma que
será publicada nesta quinta-
feira (4), no Diário Oficial da
União (DOU). A medida está
disposta na Resolução
Normativa nº 323.
ATENDIMENTO- As
Ouvidorias deverão ter
estrutura composta por titular

e substituto designados
especialmente para esse fim,
além de ter canais de contato
específicos, protocolos de
atendimento e equipes
capazes de responder
demandas em no máximo
sete dias úteis.Entre as
atribuições, está a
apresentação de relatórios
estatísticos e de
recomendações ao
representante legal da
operadora e à Ouvidoria da
ANS.Segundo a Ouvidora
da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS),
Stael Riani é necessário que
as operadoras avaliem suas
demandas nas relações com
os clientes para dimensionar
a estrutura de cada
Ouvidoria, para instituir um
canal eficiente de atendimento
ao consumidor. A criação
dessas estruturas é uma
obrigação já exigida pelo
Banco Central e pela
Superintendência de Seguros
Privados (Susep).Para Stael
Riani, esse estreitamento de
contato entre os planos de
saúde e o consumidor é mais
uma forma de as operadoras
tomarem conhecimento dos
problemas de seus clientes e
encontrarem soluções a um
custo mais baixo e reduzir a
mediação de conflitos.Esta
medida visa ainda o melhor
funcionamento dessas
estruturas e gerar subsídios
para aprimorar os processos
de trabalho nas operadoras,
principalmente quanto ao
relacionamento com o
público e com a
racionalização do fluxo de
demandas encaminhadas à
ANS.  “Com esta iniciativa,
o consumidor terá uma
segunda instância de análise
de sua reclamação, dentro da
própria operadora. Cabendo
à ANS, como órgão
regulador, intervir nas
questões mais complexas e
não em queixas como atraso
no envio de boleto bancário,
por exemplo,”, acrescenta.A
ouvidora disse ainda que há
avanços significativos nas
empresas que já criaram suas
O u v i d o r i a s :
 “Esses órgãos contribuem
de forma significativa na
melhoria do atendimento ao
usuário e no relacionamento
das operadoras com os
órgãos de defesa do
c o n s u m i d o r ” ,
reitera.PARCERIA- A
redação da Resolução
Normativa nº 323 foi
amplamente discutida entre
os representantes do setor da

saúde suplementar. Foram
realizadas duas câmaras
técnicas e uma consulta
pública. No período de 18 de
setembro a 18 de outubro do
ano passado - a sociedade
(representantes de
operadoras, prestadores de
serviços de saúde, órgãos de
defesa do consumidor e
entidades civis de proteção
ao consumidor) colaborou
com 447 contribuições para
a elaboração da
n o r m a . M E D I D A S - O
Ministério da Saúde, por
meio da ANS, tem adotado
uma série de medidas inéditas
para tornar mais rígido o
monitoramento das
operadoras de planos de
saúde com objetivo de
melhorar o atendimento do
cidadão aos serviços
contratados. 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.
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
técnica, inclusive com
afastamento dos dirigentes.
Outra medida importante é
que as operadoras de planos
de saúde são obrigadas a
justificar, por escrito, em até
48 horas, o motivo de ter
negado autorização para
algum procedimento médico,
sempre que o usuário
solicitar. Cada vez que deixar
de informar a cláusula do
contrato ou dispositivo legal
que explique a negativa, o
plano de saúde será
penalizado em
R$ 30 mil.
A medida começa a ser
aplicada em 7 de maio.

Operadoras de planos
de saúde terão de

implantar Ouvidorias
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Os autores de Ilhabela que
quiserem expor seus livros na
Feira Literária “Caminhos da
Leitura” podem entrar em
contato com a Biblioteca da
Vila pelo telefone: (12) 3896-
2555, até o dia 15 de abril.
Os escritores locais terão um
espaço especialmente
reservado a suas publicações
no evento que será
realizadonos dias 25, 26, 27
e 28 de abril, na Praça de
Eventos e Lazer do Galera,
no bairro da Água
Branca.Os próprios autores
deverão se responsabilizar
pela permanência no stand,
exposição e comercialização
de seus livros durante o
horário do evento, das 9 às
19 horas. Em Ilhabela, a feira
é promovida junto à
Biblioteca Pública tem a
parceria com a Prefeitura,
por meio da Secretaria da
Cultura e da Fundaci
(Fundação Arte e Cultura de
Ilhabela).O evento trará livros
a preços populares, oficinas
literárias, cinema, contação
de histórias, apresentações
teatrais, musicais e encontro
com autores renomados da
literatura nacional e autores
locais. A feira contará
também com circulação de
obras do cinema nacional. O
secretário da Cultura de
Ilhabela, Oswaldo Nuno
Gallo, e a bibliotecária Rosa
Maria Alves participaram na
última terça-feira (26/2) de
um encontro realizado no
Museu de Imagem e Som
(MIS), em São Paulo, onde
foram recebidos pelo diretor
executivo do Museu, André
Sturm.Para o secretário

Nuno, esta parceria vem de
encontro com um dos
projetos da secretaria, a 1ª
Mostra de Vídeo de Celular,
que tem o propósito de
estimular a produção de
curtas a partir do celular e
também com a criação do
Cineclube, uma das metas da
administração para o setor.A
partir do final deste mês
Ilhabela receberá
mensalmente uma
programação diferente
composta por um curta, um
longa-metragem e sempre
uma atividade complementar,
podendo ser um bate-papo
com o diretor do filme ou uma
oficina audiovisual.O prefeito
de Ilhabela, Toninho Colucci,
ressalta os investimentos no
setor. “Abrimos uma
biblioteca municipal no sul da
ilha e em breve teremos uma
grande biblioteca e videoteca
na Barra Velha. São ações
que integram educação e
cultura”. Oficina de vídeo -
As exibições dos filmes ainda
serão agendadas, porém, a
oficina de vídeo já está com
inscrições abertas. Dirigida a
maiores de 12 aos e
promovida pelo Núcleo
Educativo do MIS, a oficina
acontecerá no próximo dia 20
de março (quarta-feira), das
14h às 18h, no Centro
Cultural e Educacional
“Prefeito Roberto Fazzini”,
na Praia Grande. As
inscrições são gratuitas e
podem ser feitas nas três
bibliotecas, na Vila, no
Perequê e na Praia
Grande.Trazendo como
referência o curta-metragem
“Ilha das Flores”, a oficina

propõe a produção de vídeos
de curta duração com
telefones celulares a partir de
histórias reais ou do
imaginário local. A oficina
tem como objetivo abordar
a proposta de um
documentário, ou seja, um
tipo de filme onde eventos
fictícios são apresentados no
formato de documentário,
misturando a ficção com a
realidade. Mais informações
pelo (12) 3896-2555.a
biblioteca do programa
“Esquenta”, da TV Globo,
que carrega um acervo com
livros doados por convidados
famosos e pela própria
apresentadora Regina
Casé.Criado há menos de um
ano pela Fundação Biblioteca
Nacional, do Ministério da
Cultura, e a Câmara
Brasileira do Livro (CBL), o
circuito é um programa criado
para apoiar as feiras do livro
existentes e estimular a
criação de novas feiras,
principalmente em pequenas
e médias cidades, em todas
as regiões do país. São
eventos que promovem os
livros, a literatura e a leitura.
 O Circuito Nacional de
Feiras de Livro tem o apoio
das entidades do livro –
Sindicato Nacional de
Editores de Livros (SNEL),
Liga Brasileira de Editoras
(LIBRE), Associação
Nacional de Livrarias (ANL),
Associação Brasileira de
Difusão do Livro (ABDL),
Associação Brasileira das
Editoras Universitárias
(ABEU), Câmara Rio-
Grandense do Livro e as
câmaras regionais.

Feira Literária terá espaço
reservado a escritores locais em

Ilhabela

No primeiro dia de abril,a
cidade de Taubaté recebeu,
no Comando de Aviação do
Exército, a Cruz Peregrina e
o Ícone de Nossa Senhora.
Estes símbolos da Jornada
Mundial da Juventude estão
percorrendo todo o país e
vêm motivando os jovens
para o encontro com o Papa
que vai acontecer no Rio de
Janeiro, de 23 a 28 de julho
de 2013. A visita segue até
domingo, dia 7, tendo como
o ponto alto o evento
BoteFé, que deverá reunir
milhares de católicos na
Avenida do Povo. A
programação inclui adoração
ao Santíssimo Sacramento,
apresentações musicais de
bandas locais expoentes e
nacionais já consagradas,
feira de artigos religiosos e
celebração da Santa Missa
do Domingo da Divina
Misericórdia, presida pelo
Bispo Diocesano, Dom
Carmo Rhodem. A recepção
da Cruz e do Ícone
chegaram por volta das 10:20
horas, de segunda-feira, em
uma grande festa que foi
organizada pela Diocese e o
Comando de Aviação . Os
símbolos que vieram da
Diocese de Caraguatatuba
foram trazidos de helicóptero
do Exército que, ao pousar
na Base, foi acolhido por
milhares de jovens e diversas
autoridades religiosas, civis e
militares da sociedade. A
Banda do Batalhão e do
Grupo Resgatados de Maria
se apresentaram e tocaram
músicas que animaram aos
cristãos presentes no evento.
O prefeito e o Comandante
falaram, depois foi a vez do
Bispo dar a benção religiosa,
ao fim da solenidade, foi
realizada uma carreata pelas
ruas da cidade que teve como

destino o Santuário de Santa
Teresinha, onde os símbolos
permaneceram até o início da
tarde, quando seguiu para a
Catedral de São Francisco,
para uma missa e procissão.
A Missa foi celebrada às 16
horas e logo após a
celebração os católicos
participaram da Procissão
em honra a São Benedito,
santo tradicionalmente
celebrado nas segundas-
feiras posteriores ao
Domingo de Páscoa. No fim
da noite os símbolos ficaram
na Casa João Paulo II, sede
da Missão Sede Santos e lá
ficaram até a manhã de
ontem. Durante toda a
madrugada jovens
participaram de uma vigília
junto ao Santíssimo
Sacramento e com a
presença dos Símbolos. Os
Símbolos. A cruz da JMJ foi
entregue pelo Papa João
Paulo II aos jovens para que
a levassem por todo o
mundo, a todos os lugares e
a todo tempo. A cruz de
madeira de 3,8 metros foi
construída e colocada como
símbolo da fé católica, perto
do altar principal na Basílica
de São Pedro durante o Ano
Santo da Redenção (Semana
Santa de 1983 à Semana
Santa de 1984). No final
daquele ano, depois de
fechar a Porta Santa, o Papa
João Paulo II deu essa cruz
como um símbolo do amor de
Cristo pela humanidade.
Quem a recebeu, em nome
de toda a juventude, foram
os jovens do Centro Juvenil
Internacional São Lourenço,
em Roma. Estas foram as
palavras do Papa naquela
ocasião: “Meus queridos
jovens, na conclusão do Ano
Santo, eu confio a vocês o
sinal deste Ano Jubilar: a Cruz

de Cristo! Carreguem-na
pelo mundo como um
símbolo do amor de Cristo
pela humanidade, e anunciem
a todos que somente na
morte e ressurreição de
Cristo podemos encontrar a
salvação e a redenção”. Os
jovens acolheram o desejo do
Santo Padre. Desde 1984, a
cruz da JMJ peregrinou pelo
mundo, através da Europa,
além da Cortina de Ferro, e
para locais das Américas,
Ásia, África e Austrália,
estando presente em cada
celebração internacional da
Jornada Mundial da
Juventude. Em 1994, a cruz
começou um compromisso
que, desde então, se tornou
uma tradição: sua jornada
anual pelas dioceses do país
sede de cada JMJ
internacional, como um meio
de preparação espiritual para
o grande evento. Em 2003,
o Papa João Paulo II deu aos
jovens um segundo símbolo
de fé para ser levado pelo
mundo, acompanhando a
cruz da JMJ: o ícone de
Nossa Senhora, “Salus
Populi Romani”, uma cópia
contemporânea de um antigo
e sagrado ícone encontrado
na primeira e maior basílica
para Maria a Mãe de Deus,
no Ocidente, Santa Maria
Maior. “Hoje eu confio a
vocês... o ícone de Maria. De
agora em diante, ele vai
acompanhar as Jornadas
Mundiais da Juventude, junto
com a cruz. Contemplem a
sua Mãe! Ele será um sinal
da presença materna de
Maria próxima aos jovens
que são chamados, como o
apóstolo João,
a acolhê-la em suas vidas”
( R o m a ,
18ª Jornada Mundial da
Juventude, 2003).

Símbolos da Jornada
Mundial da Juventude
passam por Taubaté

Estão começando as obras
de construção da nova
unidade da Rede Varejista
Rosado Supermercados em
Tremembé.  A área tem
aproximadamente 3.500
m² e fica no Centro da
cidade em frente ao Largo do
Parque, onde funcionava o
prédio da FUNAP.O
Prefeito Vaqueli visitou o
espaço do novo
empreendimento e avaliou
como muito positivo uma loja
deste porte acreditando em
Tremembé e instalando uma
segunda unidade na
cidade.”Acreditamos que
agora Tremembé
vai evoluir, a Lei de
Incentivo à Indústria ajuda
muito e a cidade poderá
contar com médias e

grandes empresas que
certamente virão para cá”
- comenta Fernando Cury -
 sócio da Rede Rosado
S u p e r m e r c a d o s N o
local serão colocadas placas
referentes à obra, já com o
nome da loja. A previsão é
que a unidade seja inaugurada
já em novembro de 2013,
conforme informou Henrique,
engenheiro responsável pelo
Projeto.A nova loja deve
gerar 150 empregos diretos
e mais 150 indiretos com uma
área construída de 5.100 m².
“A loja de Tremembé
contará com 300 vagas de
um estacionamento coberto
no subsolo, o supermercado
sobre o estacionamento e
será construido um centro
comercial com

aproximadamente 30 lojas
acima da unidade” - comenta
Henrique. A rede ainda não
está recebendo currículos de
interessados em vagas na loja
de Tremembé. A previsão é
que isso seja feito nos
próximos meses, quando
uma equipe de Recursos
Humanos virá para a cidade.
O grupo ainda não divulga
valores do
empreendimento.De acordo
com o rede, a
filial tremembeense vai
comercializar cerca de 100
mil itens nacionais e
importados.A Rede Rosado
existe desde 1983 e tem lojas
em Taubaté, Lorena,
Tremembé, Ubatuba,
Campos do Jordão e
Resende/RJ.

150 Empregos diretos serão
abertos em nova empresa de

Tremembé

A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
recebeu, durante a Semana
Santa, as mães assistidas
pelo projeto Viva o Bebê,
que atua há oito anos junto
à maternidade popular do
Hospital Universitário. Ao
longo desta semana, as
mães que compareceram
à entidade para apresentar
a caderneta de vacinação
do bebê e retirar a
segunda bolsa do projeto,
que contém fraldas e
roupinhas de tamanhos
maiores, também
ganharam ovos de Páscoa
para as crianças. “Foi uma
data especial e por isso
tivemos a ideia de receber
as mamães com os ovos
de chocolate. A maioria
das crianças que veio
acompanhada de suas
mães já foi contemplada
pelo projeto
anteriormente”, conta a
responsável pela gestão do

projeto, Alzira Oliveira
Silva Souza. É o caso da
Marisa Lima, que já
recebeu assistência do
projeto Viva o Bebê
quatro vezes. “Vim retirar
o segundo kit para minha
filha de quatro meses, mas
fui contemplada pelo
projeto durante o
nascimento dos meus
outros três filhos também,
que vieram me
acompanhar dessa vez e
ainda foram presenteados
com ovos de Páscoa. Este
projeto é uma bênção em
nossas vidas e pude
testemunhar o quanto
ajudou outras mães que
conheço e não tinham
condições de dar
assistência para o bebê. É
muito gratificante quanto
recebemos a bolsa com o
kit no hospital. Deixa a
gente mais tranquila”, disse
a mãe. Diariamente, todas
as mulheres que dão à luz

pelo SUS no H.U. ganham
um kit assistencial com os
materiais necessários para
o cuidado dos primeiros
dias de vida do bebê.
Tudo é preparado
cuidadosamente pela
Irmandade de Taubaté,
que já atendeu mais de 15
mil recém-nascidos desde
2005, quando o projeto
foi criado. Em 2012, foram
cerca de 2 mil crianças
contempladas pelo
programa e, só este ano,
já foram entregues cerca
de 400 bolsas do primeiro
kit no Hospital
U n i v e r s i t á r i o .
 As empresas ou
voluntários interessados
em contribuir com este
trabalho social podem
entrar em contato pelo
telefone (12) 3632 4423.
A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
fica à Rua Portugal,
169, Jardim das Nações.

Irmandade de Taubaté
entrega kit Viva o Bebê e
ovos de Páscoa durante

Semana Santa

As ruas do Goiabal que já
ganharam rede de esgoto
agora estão recebendo
aplicação de cascalhos
(pedras). A intenção do
Departamento de Serviços
Municipais da Prefeitura de
Pindamonhangaba é evitar
barro nas ruas em épocas de
chuvas e poeira nas secas. A
ação também deixa as ruas
mais seguras para as pessoas
que trafegam pelo local. De
acordo com o órgão, ruas do
loteamento Lago Azul – que

fica ao lado do Goiabal
também conta com estes
trabalhos. EsgotoO esgoto no
Goiabal é uma parceira entre
a Prefeitura de
Pindamonhangaba e a
Sabesp para levar
saneamento básico às
famílias do local. Trata-se de
um investimento de R$ 11,2
milhões e contemplam 32 mil
metros de rede de esgoto –
um grande trabalho que vai
possibilitar mais qualidade de
vida para centenas de

f a m í l i a s .
Os trabalhos incluem redes
c o l e t o r a s ,
 ligações domiciliares,
 estações elevatórias e linhas
de recalque para
b o m b e a m e n t o .
A rede de esgoto no Goiabal
eleva os números de coleta e
tratamento para praticamente
100% e deixa
P i n d a m o n h a n g a b a
 em patamar elevado nos
índices de saneamento
básico.

Ruas do Goiabal mais
seguras com obras

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de
Pindamonhangaba está se
preparando para a 15ª
Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza.
O Ministério da Saúde, em
parceria com os governos
estaduais e municipais,
realizará a campanha de 15
a 26 de abril, sendo o dia 20
de abril dedicado à
mobilização nacional. O
slogan será “Quem lembra da
vacina se protege da gripe”.
A equipe da Prefeitura de
Pinda participará, na sexta-
feira (5), de uma reunião em
Guaratinguetá, quando serão
repassadas as orientações
aos municípios referentes à
campanha. De acordo com
informações do Ministério da
Saúde, a influenza é uma
doença respiratória
infecciosa de origem viral,
que apresenta potencial para
levar a complicações graves
e até mesmo ao óbito,

especialmente nos grupos de
alto risco, formado por
crianças menores de 2 anos
de idade, gestantes, adultos
com 60 anos ou mais,
portadores de doenças
crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas
especiais. Dessa forma, essas
pessoas, além dos
profissionais da saúde e de
mulheres no período pós-
parto, serão englobadas na
campanha nacional deste ano.
Os portadores de doenças
crônicas precisarão levar uma
prescrição médica para
tomarem a vacina. Ainda
segundo o Ministério da
Saúde, a gripe é uma doença
de elevada
transmissibilidade, que se dá
por meio de secreções das
vias respiratórias da pessoa
contaminada ao falar, tossir,
espirrar ou pelas mãos que,
após o contato com
superfícies recém-
contaminadas por secreções

respiratórias podem levar o
agente infeccioso direto à
boca, aos olhos e ao nariz.
Os sintomas, muitas vezes,
são semelhantes aos do
resfriado ou de outras
doenças infecciosas
causadas por outros vírus e
bactérias, e se caracterizam
pelo comprometimento das
vias aéreas superiores, com
congestão nasal, corrimento
excessivo de muco nasal,
tosse, rouquidão, febre
variável, mal-estar, dor
muscular e dor de cabeça. O
Ministério da Saúde estima
um público-alvo de 39,2
milhões de pessoas a serem
vacinadas em todo o país.
Em torno de 65 mil postos de
vacinação estarão em
funcionamento durante a
campanha, mobilizando mais
de 240 mil profissionais de
s a ú d e .
 Serão distribuídas cerca de
43 milhões de doses da
vacina influenza.

Pinda participa da
campanha de vacinação

contra a gripe

Os atletas de basquete de
Pindamonhangaba entrarão
em quadra neste sábado (6)
pela Liga Paulista. Os jogos
terão início às 16 horas no
ginásio do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira
“João do Pulo”. O primeiro
jogo será contra a equipe de
Jandira, pela categoria adulta.
As categorias sub 15 e sub

17 enfrentarão os times de
Ubatuba. As partidas estão
marcadas para às 17h30 e 
às 19 horas,
respectivamente. João
Gabriel Delphino da Silva, 16
anos, afirma que representar
a cidade é uma honra e a
equipe está se preparando
todos os dias. O atleta Lucas
Bruno Ripardo Santana

Santos, 14 anos, integra a
seleção sub 15 e garante está
feliz. “Quando iniciei no
esporte era considerado
 o pior da turma,
 mas com muito esforço e
d e t e r m i n a ç ã o
 deixei essa má fama, e hoje
r e p r e s e n t a r
P i n d a m o n h a n g a b a
é uma honra”.

Atletas de basquete
entram em quadra neste

sábado


