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Inscrições abertas para 
a 30ª Prova Pedestre 
Cidade de Tremembé

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Turismo, Cultura e Es-
portes informa que está 
com inscrições abertas 
para a 30ª Prova Pedestre 
Cidade de Tremembé. O 
evento será realizado no 
próximo dia 1 de dezem-
bro (Domingo) a partir 
das 9 horas, com largada 
e chegada na Praça Geral-
do Costa (em frente à an-
tiga Estação Ferroviária). 
Inscrições: Os interes-
sados podem se inscre-

ver exclusivamente pelo  
site http://www.minha-
sinscricoes.com.br/pro-
vapedestrecidadedetre-
membe/2013/ e a taxa de 
inscrição é de R$20,00. 
P r e m i a ç ã o
Haverá entrega de tro-
féus para os três primeiros 
colocados de cada mo-
dalidade e medalhas de 
participação e kit pós pro-
va para todos os atletas. 
O regulamento da pro-
va está disponível no 
site das inscrições. 

Número de peito
A entrega do número de 
peito será feita no dia 30 
de novembro das 9h00 às 
17h00 (Sábado) no Gi-
násio de Esportes de Tre-
membé – Quadra Coberta, 
na Rua Antenor Vargas, 
nº 398 – Jardim dos Eu-
caliptos. No dia prova os 
números de peito serão 
entregues a partir das 7 
horas na Praça da Estação. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3607-
1004 e (12) 3672-3147

Vaqueli se reúne com 
moradores da região do 
Maracaibo para informar 

situação das obras de 
saneamento básico

Aconteceu na noite da úl-
tima sexta feira um encon-
tro do Prefeito Marcelo 
Vaqueli com os moradores 
dos bairros Maracaibo, 
Alberto Ronconi, Poço 
Grande e Flor do Campo. 
O evento aconteceu no 
Centro Educacional An-
tônio de Mattos Barros 
e estiveram presentes o 
deputado estadual Padre 
Afonso, o representante 
do deputado Samuel Mo-
reira assessor Mario Sá, o 
superintendente da Sabesp 
Oton Elias Pinto, o dire-
tor da Sabesp de Taubaté 
Cláudio Takayama, o en-
carregado da Sabesp de 
Tremembé Edmar Carnei-
ro. Cerca de 120 morado-
res estiveram presentes.
O encontro serviu para 
informar aos moradores a 
real situação em que se en-
contram as obras de sanea-
mento básico da região. O 
superintendente da Sabesp 
explicou aos presentes que 
já está acontecendo desde 
o final de outubro um pro-
jeto executivo que inclui; 
análise de solo, profun-

didade de rede, diâmetro 
de tubulação e dimensio-
namento de bombas. Esse 
projeto também serve para 
encontrar rochas ou ou-
tros materiais que possam 
atrapalhar a colocação 
dos tubos para a captação 
e tratamento do esgoto. 
Conforme dito pelo su-
perintendente Oton, esse 
primeiro passo só foi pos-
sível graças ao empenho e 
iniciativa do prefeito.  “O 
prefeito Vaqueli nos pro-
curou antes mesmo de to-
mar posse para saber o que 
precisava para o esgoto 
chegar aos bairros Mara-
caibo, Alberto Ronconi, 
Poço Grande e Flor do 
Campo e assim que o in-
formamos, o prefeito cor-
reu e nos apresentou um 
projeto urbanístico, um 
plano altimétrico e um pla-
no planimétrico, de acordo 
com normas necessárias”.
“A Prefeitura de Tremem-
bé fez a sua parte, tudo o 
que a Sabesp pediu, nós 
apresentamos e agora va-
mos cobrar agilidade no 
processo para o quanto 

antes iniciarmos as obras 
de esgoto. Temos também 
mais uma ótima notícia, 
Tremembé esta na 3ª fase 
do PAC 2 (Programa de 
Aceleração do Cresci-
mento) e se tudo correr 
de acordo com o que pla-
nejamos, o asfalto para 
essa região se inicia junto 
com o esgoto” – comen-
tou o prefeito Vaqueli.
Foi agendada para o dia 14 
de fevereiro um segundo 
encontro a fim de infor-
mar como estará o anda-
mento das obras. Todas as 
autoridades presentes se 
comprometeram a com-
parecer ao novo evento. 
“Muitas promessas de 
melhorias como esgoto, 
asfalto entre outras foram 
feitas aos moradores desta 
região e nada foi feito. A 
diferença desta adminis-
tração foi a iniciativa e o 
empenho para montar o 
projeto que a Sabesp pre-
cisava e graças ao prefei-
to Vaqueli isso foi feito, 
diferente das administra-
ções passadas” – finalizou 
o deputado Padre Afonso

Redenção da Serra
Dengue Aqui Não!

Luvas nas mãos e sacos 
plásticos foram às armas 
dos alunos da escola E.E. 
Coronel Queiróz, da VISA 
(Vigilância Sanitária) do 
município e agentes do 
PSF (Programa Saúde da 
Família), no combate a 
dengue na cidade de Re-
denção da Serra. O mu-
tirão começou logo pela 
manhã e visitou mais de 
130 casas. Não foi en-
contrado nenhum foco do 
mosquito nas residências 
examinadas. No municí-
pio ainda não foi registra-
do nenhum caso. Existem 
pessoas que foram conta-
minadas com o vírus do 
mosquito, mas foi impor-
tado – a pessoa foi conta-
minada em outra cidade. 
A participação dos alunos 
foi fundamental para a re-
alização do mutirão. “Tra-

balhar com essa garotada 
precisa de pique, e energia 
de sobra. Foram mais de 50 
alunos e professores que 
nos ajudaram neste mu-
tirão. Vasculhamos quin-
tais, cestos de lixos, vasos 
de plantas e recolhemos 
muito lixo, que poderiam 
ser possíveis criadouros” 
ressalta a responsável pelo 
mutirão Patrícia Santos.
Além do mutirão para pre-
venir a criação do mosqui-
to, foram distribuídos para 
a população panfletos com 
informações sobre a doen-
ça. A dengue é uma doença 
infecciosa que pode matar. 
No Brasil as epidemias 
acontecem geralmente no 
verão. Após a pessoa ser 
picada pelo Aedes Aegyp-
ti infectado; quase sem-
pre a doença apresenta: 
febre alta, dor de cabeça, 

dor atrás dos olhos, perda 
do paladar e apetite, náu-
seas e vômitos, esses são 
os principais sintomas.
Existem dois tipos de den-
gue – clássica e hemorrá-
gica. Embora os sintomas 
das duas sejam semelhan-
tes à hemorrágica após o 
termino da febre, surgem 
dores abdominais, dificul-
dade respiratória, man-
chas vermelhas na pele 
entre outros sintomas. 
Segunda a respon-
sável pela VISA de 
Redenção da Serra,  
já estão sendo planeja-
dos outros mutirões de 
prevenção. Informação, 
sugestão, critica e soli-
citações podem ser en-
viadas para o e-mail 
visa@redencaodaserra.
sp.gov.br ou pelo telefone 
(12)3676-1428 ramal 26.

Frutos para Colher

Vocês se lembram do pro-
jeto Horta Educativa, as-
sinado pelo prefeito de 
Redenção da Serra e a 
primeira dama Lourdes 
Morais, no início do mês 
de outubro. O projeto visa 
fortalecer o trabalho edu-
cacional voltado à for-
mação de valores sociais, 
culturais e alimentares 

incentivando hábitos ali-
mentares saudáveis. En-
tão, o projeto aqui em Re-
denção da Serra, já deu o 
ponta pé inicial. Na última 
quinta-feira (7), a secretá-
ria de Agronegócio e Meio 
Ambiente Nelma Biondi, 
colocou a mão na terra 
junto com as crianças da 
EMEIEF Edna Regina de 

Oliveira e Silva, e já fize-
ram a primeira plantação. 
A garotada estava toda ani-
mada e empolgada para po-
derem plantar as sementes. 
Na primeira etapa foi plan-
tado sementes de abobora, 
rabanete e tomate. Infor-
mações contato@rdencao-
daserra.sp.gov.br ou pelo 
telefone (12) 3676-1282.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao 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 Se-
nhora 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 rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Taubaté abre edital
para atendimento das

unidades de saúde
Após aprovação do Con-
selho Municipal de Saú-
de, a Secretaria de Saú-
de de Taubaté irá lançar 
o edital de chamamento 
para entidades filantró-
picas interessadas em 
administrar quatro uni-
dades de atendimento de 
urgência e emergência 
(Pronto Socorro Muni-
cipal Adulto e Infantil,  
Pronto Atendimen-
to Cecap e Gurilân-
dia) e a Policlínica.

O projeto está em an-
damento desde o ini-
cio da gestão dessa 
administração e foi apro-
vado pelo COMUS no 
final do mês de outubro.
É importante ressaltar 
que a Prefeitura definiu 
os requisitos do edital e 
as regras de atuação para 
o termo de convênio, de 
maneira que atendam os 
munícipes com excelên-
cia, e irá controlar rigida-
mente a prestação de to-

dos os serviços oferecidos 
pela entidade filantrópica 
vencedora do chamamen-
to. Além disso, incluiu no 
chamamento clausulas que 
garantam o piso salarial 
das categorias e a estabi-
lidade de emprego duran-
te 6 meses aos servidores 
em regime eventual e CLT. 
A previsão é que até o fi-
nal do ano o termo de con-
venio esteja assinado e a 
partir de janeiro esse ser-
viço esteja funcionando.

Campanha de
conscientização para 

ciclistas de Pinda
A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a ,  
por meio do Depar-
tamento de Trânsito 
– seção  de  educação  Edutran 
- está realizando uma  
campanha de conscien-

tização para orientar 
os motoristas, ciclis-
tas e pedestres para uso 
e atenção à ciclofaixa.  
No sábado, 
 a ação foi realizada na rua 
Barão Homem de Mello. 

Essa campanha pretende 
ser realizada durante o ano,  
lembrando os motoristas e 
pedestres da importância 
de respeitar as ciclofaixas  
e incentivar o uso 
pelos ciclistas. 

Sebrae lança checkup 
online para avaliar

empresas
Diagnóstico fica pronto na 
hora e lista pontos que pre-
cisam ser melhorados em 
gestão, finanças e mercado
O Sebrae-SP desenvolveu 
o programa “Checkup Em-
presas”. Por meio de um 
questionário online, o sis-
tema permite que empre-
endedores de todo o estado 
façam uma autoavaliação 
de seu negócio gratuita-
mente. Após completar 
todas as respostas, o em-
presário recebe indicações 
de como melhorar a ges-
tão do empreendimento.
“O ‘Checkup Empresa’ é 
uma forma rápida do em-
preendedor conhecer os 
problemas de seu negó-

cio e buscar capacitação 
para solucioná-los”, ex-
plica Bruno Caetano, di-
retor-superintendente do 
Sebrae-SP. O “Checkup 
Empresa” funciona de 
maneira simples e é indi-
cado para todos os ramos 
de atividade. Ao entrar na 
página, o empreendedor 
tem acesso a um questio-
nário com perguntas sobre 
a situação da empresa nas 
áreas de gestão, finanças e 
mercado. Respondidas as 
questões, o sistema avalia 
os pontos fracos do negó-
cio e lista uma série de so-
luções para os problemas 
identificados. Ao apresen-
tar a relação de itens que 

precisam ser melhorados 
no negócio, o “Checkup 
Empresa” informa ainda 
de que maneira o Sebrae
-SP pode ajudar o empre-
endedor na capacitação e 
orientação para a solução 
dos pontos fracos. “Com 
o resultado direcionado, o 
empreendedor tem a pos-
sibilidade de procurar co-
nhecimento naquilo que 
ele realmente precisa me-
lhorar. Isso otimiza o tem-
po de resposta entre iden-
tificação dos gargalos e a 
melhoria nos resultados”, 
completou Bruno Caetano. 
Acesse o link:  
h t tp : / /checkupempre-
s a . s e b r a e s p . c o m . b r /
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Passeio entre árvores 
no Sesc Taubaté

O Sesc Taubaté realiza, 
hoje dia 13 de novembro, a 
vivência ambiental Passeio 
entre árvores, às 14h, com 
Agente de Educação Am-
biental e instrutor de ativi-
dades físicas da Unidade.
Por meio de um passeio 
entre as árvores do Sesc, 
jogos, brincadeiras e dinâ-
micas, a atividade busca 
estimular a percepção dos 
participantes sobre o meio 
que nos cerca, aproximan-
do-nos da natureza por 
meio dos nossos sentidos. 

O Guia do Verde do Sesc 
será disponibilizado para 
todos os participantes.
As inscrições devem ser 
feitas gratuitamente na 
Central de Atendimento. 
As vagas são limitadas.
A atividade faz parte do 
programa Meio Ambiente, 
que tem como missão de-
senvolver e compartilhar 
conhecimentos e iniciati-
vas que priorizem o cui-
dado com o ambiente e o 
respeito a todas as formas 
de vida, tendo como refe-

rências a formação para 
a cidadania e a responsa-
bilidade socioambiental.
P r o g r a m a ç ã o : 
Vivências Ambientais
Passeio entre árvores
Com Agente de Educação 
Ambiental e instrutor de 
atividades físicas do Sesc
Dia 13, às 14h.
Sesc Taubaté. Avenida 
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, 1264, Esplanada 
Santa Terezinha. Infor-
mações 3634-4000. www.
sescsp .org .br / t auba te

OMS revela que Brasil convive 
com desilgualdade na assistência 

à saúde
O Brasil tem 81,4 pro-
fissionais de saúde por 
10 mil habitantes, muito 
acima das metas da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS), mas há 
uma grande desigualda-

de entre regiões, revela 
um relatório da entidade 
divulgado ontem, dia 11. 
A conclusão está no estu-
do Uma Verdade Univer-
sal: Não Há Saúde sem 
Profissionais, divulgado 

pela OMS durante o ter-
ceiro Fórum Global sobre 
os Recursos Humanos da 
Saúde, que reúne mais 
de 1.300 participantes 
de 85 países, incluindo 
40 ministros da Saúde.

Educação divulga lista de 
476 alunos classificados no 

Vale do Paraíba para o
Acessa Escola

Prova foi realizada em 
outubro e estudantes vão 
atuar como estagiários 
nas salas de informática 
da rede a partir de 2014
A Secretaria da Educação 
do Estado divulga a lista 
dos 10,4 mil estudantes 
do Ensino Médio classi-
ficados na prova para es-
tágio do Acessa Escola, 
programa de inclusão di-
gital da Pasta. No início 
do próximo ano letivo de-
verão ser chamados mais 
de 6 mil alunos em todo o 
Estado, sendo 476 na re-
gião do Vale do Paraíba. 
Os estagiários vão atuar 
nas salas de informática 
disponíveis nas escolas 
da rede estadual de en-
sino, como orientadores 
do uso seguro da internet 
e dos recursos tecnológi-
cos voltados ao ensino.
O Acessa Escola, que 
completou cinco anos em 
2013, acaba de ser expan-

dido pela Secretaria e, no 
ano que vem, chegará a 
82% das escolas estadu-
ais. Atualmente são 3.723 
unidades escolares que já 
contam com o programa 
e até 2014 outras 453 es-
colas serão contempladas. 
Outra novidade é que o va-
lor da bolsa paga aos alu-
nos do Ensino Médio da 
rede estadual que atuam 
como estagiários será am-
pliado. Passará dos atuais 
R$ 340 para R$ 380, além 
do auxílio-transporte.
"Os alunos que atuam 
como estagiários do Aces-
sa são peças fundamen-
tais, pois auxiliam toda 
a comunidade escolar 
no uso da internet como 
uma ferramenta da apren-
dizagem. Em cinco anos 
foram contabilizados 83 
milhões de atendimentos 
nas salas do programa, 
uma média de 45,4 mil 
por dia", afirma o secre-

tário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
Atualmente, a iniciativa 
conta com cerca de 9 mil 
alunos estagiários, todos 
devidamente capacitados. 
A carga horária do estágio 
é de quatro horas, de se-
gunda a sexta-feira, e pode 
ser cumprida nos perío-
dos manhã, tarde ou noite.
O Acessa Escola, realiza-
do com a coordenação da 
Fundação para o Desen-
volvimento da Educação 
(FDE), oferece acesso li-
vre à internet nas salas de 
informática das escolas da 
rede pública estadual, além 
de permitir o desenvolvi-
mento de projetos pedagó-
gicos com uso de tecnolo-
gia. Em média, um projeto 
de inclusão digital é criado 
por dia pelos estudantes.
I n f o r m a ç õ e s : 
Confira a lista no Por-
tal da Educação (www.
e d u c a c a o . s p . g o v. b r )

Educação lança projeto
piloto para ensinar inglês 

a partir dos 6 anos em
escolas estaduais

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Pau-
lo começa a oferecer de 
forma inédita aulas de in-
glês para alunos da rede 
estadual a partir dos 6 
anos. Um projeto-piloto,  
desenvolvido em parce-
ria com o Ministério da 
Educação e Cultura da 
Holanda, implantará este 
ano o ensino da Língua 
Inglesa para 1,5 mil estu-
dantes dos 1°, 2° e 3° anos 
do Ensino Fundamental 
de 10 escolas estaduais 
de diferentes regiões do 
Estado. É a primeira vez 
que o idioma será ofere-
cido para este público.

Será utilizado o método 
de ensino Early Bird, com 
assessoria da Universida-
de de Ciências Aplicadas 
de Roterdã (RUA). É uma 
metodologia de ensino 
diferente, especializada 
na faixa-etária estipulada 
como alvo, que trabalha 
a oralidade sem compro-
meter a alfabetização.  
O lançamento do proje-
to contou com a presença 
do secretário da Educa-
ção, professor Herman 
Voorwald, e dos 60 edu-
cadores da rede estadual 
que serão os primeiros a 
oferecer estas aulas de in-
glês já a partir deste mês.

A inovação está articulada 
ao programa Ler e Escre-
ver e será inserida na gra-
de curricular das escolas. 
Os alunos terão aulas duas 
vezes por semana. Para os 
professores, a Secretaria 
implantou na Escola de 
Formação e Aperfeiçoa-
mento do Professor (Efap) 
um curso especializado 
com duração de uma sema-
na. A abertura da formação 
nesta segunda-feira teve a 
participação, por video-
conferência direto da Ho-
landa, com o professor Ka-
rel Philipsen. Ele é diretor 
do Centro Early Bird, que 
inspirou o projeto paulista.

Taubaté Veste Azul: Taubaté 
vai realizar diversos ações 
no Dia Mundial da Diabetes

Depois da campanha de 
prevenção do câncer de 
mama, que aconteceu no 
mês de outubro, Taubaté 
inicia agora a campanha 
“Taubaté Veste Azul”. 
Essa campanha é uma ini-
ciativa do Ministério da 
Saúde que, após um le-
vantamento, identificou 
que no Brasil o câncer de 
próstata é o segundo mais 
comum entre os homens, 
atrás apenas do câncer de 
pele. Além disso, é um mês 
em que é tratada também 
a prevenção da diabetes.
Dados do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) infor-
mam que no ano passado 
foram identificados mais 
de 60 mil novos casos da 
doença no país. O insti-
tuto considera o câncer 
de próstata uma doença 
da terceira idade, por-
que cerca de três quartos 
dos casos no mundo sur-
gem a partir dos 65 anos.
Já o Dia Mundial do Dia-
betes foi criado em 1991 
pela International Diabe-
tes Federation (IDF) em 
parceria com a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), como uma respos-
ta ao crescente número de 
casos em todo o mundo. 
O objetivo desta data é 
chamar a atenção, sobre-
tudo no que diz respeito 
ao acesso à prevenção e 
tratamento adequados e de 
qualidade para evitar com-
plicações mais severas, 
reduzindo o impacto sobre 
os indivíduos, famílias e 
custos para os sistemas de 
saúde e para a sociedade 
em geral. De 2000 a 2010, 
o diabetes foi responsá-
vel por mais de 470 mil 
mortes em todo o Brasil.
Com base em todos es-
ses dados e em referencia 

ao dia 17 de novembro, 
dia Mundial de Comba-
te ao Câncer de Próstata, 
a Secretaria de Saúde de 
Taubaté organizou uma 
ação que acontecerá no dia 
14 de novembro, data que 
também é considerado o 
Dia Mundial da Diabetes. 
Nesse dia, serão realiza-
dos, nas Unidades do ESF 
(Estratégia de Saúde da 
Família), testes de glice-
mia capilar para toda a po-
pulação para captação de 
novos casos de diabetes. 
Também serão realizadas 
palestras sobre prevenção 
e complicações da diabe-
tes e prevenção do cân-
cer de próstata. As ações 
acontecem às 9h e 14h.
Outra ação está planejada 
em parceria com a AS-
PAL Hemogrupo, e irá 
acontecer na Praça Dom 
Epaminondas das 08h 
às 12h, com a realização 
de exames de glicemia, 
aferição de pressão, me-
dição de IMC entre ou-
tras atividades que visam 
melhorar a qualidade de 
vida à paciente da entida-
de e munícipes em geral.
Câncer de próstata
A próstata é uma glândula 
presente nos homens, lo-
calizada abaixo da bexiga 
e à frente do reto. O câncer 
pode ser descoberto ini-
cialmente no exame clíni-
co, por toque retal, exame 
que enfrenta a resistência 
de muitos homens, com-
binado com o resultado 
de um exame no sangue. 
Se detectado o tumor,  
só a biópsia é capaz de 
confirmar a presença de 
um câncer. Na fase ini-
cial, o câncer da próstata 
não costuma apresentar 
sintomas. Quando surgem 
são parecidos com os do 

crescimento benigno da 
próstata: dificuldade de 
urinar e necessidade de 
urinar mais vezes. Na fase 
avançada, a doença pode 
provocar dor nos ossos, 
problemas para urinar e, 
quando mais grave, infec-
ção generalizada ou insufi-
ciência renal. Quando des-
coberto no início, 90% dos 
casos de câncer de próstata 
são curáveis. O tratamen-
to vai depender do estágio 
da doença e pode ser feito 
com cirurgia, radiotera-
pia, tratamento hormonal 
e, algumas vezes, ape-
nas observação médica.
D i a b e t e s
A Diabetes Mellitus está 
entre as cinco doenças que 
mais matam, chegando 
cada vez mais ao topo da 
lista. É uma doença meta-
bólica caracterizada pelo 
aumento anormal de gli-
cose (açúcar) no sangue. 
Embora ainda não haja 
uma cura definitiva, há 
vários tratamentos que po-
dem melhorar a qualida-
de de vida. Os principais 
sintomas da doença são o 
aumento do volume uriná-
rio (volume, não frequên-
cia), sensação de sede em 
demasia, fome excessiva, 
perda involuntária de peso, 
fadiga, fraqueza, infecções 
regulares, entre outros.  
Como consequências po-
dem acontecer a redução 
da expectativa de vida, 
a incidência de doenças 
cardiovasculares e aci-
dente vascular cerebral, 
amputações de membros 
inferiores, cegueira irre-
versível, doença renal crô-
nica e em mulheres, partos 
prematuros e mortalidade.  
É importante lembrar que 
na maioria dos casos o 
diabetes é assintomático.

Comunicado Câmara
de Monteiro Lobato
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Tremembé sediou treinamento 
de municípios para realização 

de testes rápidos de HIV,
Sífilis e Hepatites

Aconteceu entre os dias 
04 e 08 de novembro um 
treinamento para execu-
ção de testes rápidos de 
prevenção e identificação 
de HIV, Sífilis e Hepatites. 
O evento aconteceu em 

um Salão Nobre no bairro 
Jardim Samar e foi dire-
cionado as Secretárias de 
Saúde de várias cidades, 
entre elas Pindamonhan-
gaba, Roseira, São Luiz 
do Paraitinga, Nativida-

de da Serra e Lagoinha.
No dia 06, ocorreu o encon-
tro das secretarias de edu-
cação e saúde para criação 
do planejamento das ações 
do Programa DST/HIV/
Aids para o ano de 2014.

Prefeitura de Tremembé
está recebendo projetos 

de instituições para
auxiliar na melhoria do 
atendimento ao idoso

A Secretaria de Ação So-
cial e o Conselho Muni-
cipal do Idoso convidam 
todas as instituições in-
teressadas, independente 
do credo religioso ou fins 
lucrativos que realizam 
trabalho social ou edu-
cativo para os idosos a 
enviarem o seu projeto 
com os seguintes itens:

* Nome do projeto
* Descrição
* Metodologia
* Cronogra-
ma de atendimento
* Nº de participantes e idade
* Identificação com ra-
zão social ou CNPJ (se 
possuir), endereço, email 
e telefone de contato.
A ideia é mapear os aten-

dimentos realizados com 
os idosos do município 
e criar uma parceria para 
ampliar a melhoria do 
atendimento já realizado.
Os projetos deverão ser 
enviados para o email 
fundosocial@tremembe.
sp.gov.br até o dia 10/12.
Mais informações pelo 
telefone (12)3674-3910

Prefeitura e shopping
de Pindamonhangaba
criam projeto social

Com a inaugura-
ção marcada para o 
dia 21 de novembro, 
o shopping de Pindamo-
nhangaba recebeu repre-
sentantes de várias áreas 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, para que os úl-
timos detalhes possam ser 
resolvidos. Além disso, 
através de uma parceria 
entre a administração mu-

nicipal e o Pátio Pinda, 
está sendo viabilizado o 
projeto “Vitrine Social”, 
com o objetivo de fo-
mentar os trabalhos de 
várias atividades sociais 
atendidas pela Prefeitura.
O projeto deverá funcio-
nar nas dependências do 
shopping e vai benefi-
ciar os participantes des-
sas atividades atendidas, 

com a venda durante o 
período natalino dos pro-
dutos artesanais produ-
zidos por essas pessoas.
Essas atividades são 
beneficiadas pela ad-
ministração e na 
“Vitrine Social” terão a 
oportunidade de mostrar 
o trabalho desenvolvido, 
bem como gerar renda com 
a venda destes produtos.

População pode participar do 
City Tour Histórico Cultural

Toda a população pode 
participar, gratuitamen-
te, do City Tour Histórico 
Cultural, realizado pelo 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Neste mês, as 
saídas serão nos dias 28 e 
29, às 13h30, da frente do 
Departamento. O roteiro 
contempla visita monito-
rada pelo centro da cidade, 
com guia, descida ao Mu-
seu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina e ao Projeto 
Social Cerâmica, no bairro 
Mandu, retornando ao De-
partamento de Turismo às 
17 horas. Para participar, 
é preciso fazer inscrição, 

fornecendo nome e RG. As 
inscrições podem ser feitas 
pelos telefones 3643-1761 
ou 3643-1424, ou ainda, 
pessoalmente, no Departa-
mento de Turismo, que fica 
na rua Martim Cabral, 39, 
centro. O City Tour Histó-
rico Cultural apresenta um 
pouco da história de Pin-
damonhangaba, por meio 
de um roteiro que integra 
prédios, igrejas e praças, 
além de curiosidades, len-
das e pindamonhangaba-
neses ilustres. O objetivo 
é informar e conscientizar 
os munícipes de todas as 
idades sobre as riquezas 
históricas e culturais do 
município. As últimas sa-

ídas do City Tour foram 
realizadas no dia 30 de ou-
tubro, para a população;  e 
dia 31 para 200 alunos do 
ensino médio da escola 
Francisco Pereira da Sil-
va, da cidade de São José 
dos Campos (por meio do 
Circuito Mantiqueira). As 
próximas serão nesta sex-
ta-feira (8), para atender 
a escola Arte Vida, e no 
dia 14 como premiação 
dos alunos do EE Dr. João 
Pedro Cardoso vencedo-
res da Gincana da Festa 
da Árvore. Escolas parti-
culares podem participar: 
As escolas particulares 
também podem participar 
do City Tour Histórico 
Cultural. Neste caso, basta 
entrar com o ônibus ou mi-
cro-ônibus, que o Depar-
tamento de Turismo cede 
o guia turístico, viabiliza 
visita monitorada ao Mu-
seu (monitor cedido pelo 
Departamento de Patri-
mônio Histórico) e o lan-
che para as crianças. Para 
participar, basta entrar 
em contato com o Depar-
tamento de Turismo para 
solicitar agendamento.

SAMU é aprovado para 
instalação em Taubaté

No inicio de novembro, 
foi publicada a portaria 
que disponibiliza os re-
cursos para a implantação 
da Central de Regulação 
Médica das Urgências do 
Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(SAMU) em Taubaté. Será 
repassado o valor total de 
R$ 474.765,21 para que 
a unidade seja instalada. 
O SAMU Taubaté vai 
atender um total de dez 
cidades, incluindo Cam-
pos do Jordão, Lagoi-
nha, Natividade da Ser-

ra, Pindamonhangaba,  
Redenção da Serra, San-
to Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí,  
São Luis do Paraitinga e 
Tremembé. SAMU – o 
serviço é viabilizado por 
meio de parceria das Pre-
feituras e Secretarias de 
Saúde com o Ministério da 
Saúde. Pode ser acionado 
gratuitamente pelo telefo-
ne 192 e atende a três ob-
jetivos: atendimento para 
casos clínicos, a regula-
ção do sistema de vagas 
de urgência e emergência 

em hospitais secundários 
e terciários por uma cen-
tral 24h e educação em 
urgência e emergência. 
As ligações são atendi-
das por telefonistas que 
anotam dados do local 
da demanda, emergên-
cia médica ou acidente. 
Toda ligação é gravada. 
O caso então é passado 
ao médico que faz a re-
gulação médica e este 
presta orientações rela-
tivas aos primeiros so-
corros e decide o tipo de 
ambulância a ser enviada.

Aciu alerta: Dicas para as
Compras de fim de ano

Natal e o recebimento do 
13º são fatores que fazem 
com que o mês de dezem-
bro para o comércio seja 
sinônimo de lojas cheias, 
filas nos caixas, pacotes 
coloridos e muito cor-
re-corre de última hora. 
Sendo assim, a Associa-
ção Comercial de Ubatu-
ba dá algumas dicas para 
este período do ano para 
que você não tenha pro-
blemas futuramente com 
seus produtos adquiridos: 
- Perfumes e cosméti-
cos - São presentes muito 
procurados no período na-
talino. Fique atento à ro-
tulagem desses produtos, 
pois nela deve constar o 
número de registro no ór-
gão competente, prazo de 
validade, composição e 
modo de uso. Precauções 
e cuidados no manuseio.
- Produtos têxteis - Quan-
do o consumidor compra 
roupas, tecidos, toalhas, 
lençóis, acaba se preocu-
pando mais com a beleza e 
preço dos produtos, entre-
tanto, a etiqueta de identifi-
cação deles é muito impor-
tante, nela o consumidor 
pode conferir informa-
ções: dados do fabricante 
/ importador, indicação de 
tamanho e conservação.
- Eletrodoméstico / ele-
trônicos - Ao adquirir ele-

trodomésticos, solicite, no 
local, uma demonstração 
de funcionamento do apa-
relho. Teste as funções do 
aparelho e avalie se o mes-
mo atende as necessidades 
do seu presenteado. Equi-
pamentos de informática 
também merecem especial 
atenção, a compra deve ser 
norteada para a utilização 
da máquina. Quem não é 
especialista em informá-
tica deve consultar pu-
blicações especializadas. 
Este tipo de produto deve 
vir acompanhado com um 
manual de instruções em 
linguagem didática e com 
ilustrações e também uma 
relação com a rede de assis-
tência técnica autorizada.
- Brinquedos - Brinquedos 
são produtos de certifi-
cação compulsória desde 
1992, ou seja, para serem 
comercializados necessi-
tam do símbolo de identi-
ficação da certificação do 
Inmetro, pois o mesmo 
garante ao cidadão a cer-
teza de que esse produto 
passou por uma série de 
testes em laboratórios.
- Compras pela internet - 
Uma opção de compras, 
mas se aquelas feitas por 
meios tradicionais já ne-
cessitam de cuidados, as 
feitas pela internet pedem 
precauções redobradas, 

pois muitas vezes o usuá-
rio não sabe como preser-
var seus direitos ou não 
conhece o fornecedor. Nas 
compras feitas pela inter-
net, o consumidor tem pra-
zo de sete dias, a contar da 
contratação ou do recebi-
mento do produto ou ser-
viço, para arrependimen-
to. O cancelamento deve 
ser efetuado por escrito.
Importante - O local da 
compra é um fator deter-
minante, lojas estabele-
cidas no comércio garan-
tem mais segurança, pois 
em geral trabalham com 
produtos acreditados e 
com nota fiscal. Forne-
cedores de mercadorias 
lacradas, como brinque-
dos, CDs, DVDs, publi-
cações, entre outros, de-
vem manter uma amostra 
dessas mercadorias aber-
ta para ser examinada. 
É obrigação do consu-
midor exigir e dever do 
estabelecimento em for-
necer a nota fiscal, uma 
forma que o cidadão tem 
para exercer seus direi-
tos em caso de proble-
mas com a mercadoria.
Em caso de dúvidas en-
tre em contato com o 
Procon de Ubatuba que 
atende na Rua Dona Ma-
ria Alves, 850- Centro.
Tel: 3833 7116


