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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!

Suporte: Bom dia. Posso ajudar em alguma coisa?
Usuário: Não consigo imprimir.
Suporte: Pode clicar no “Iniciar” e...
Usuário: Calma aí! Não responda assim muito tecnicamente. Não sou o Bill Gates!

Usuário: De repente aparece uma mensagem na minha tela que diz: Clique Reiniciar... O que eu devo fazer?
Suporte: O senhor aperte o botão solicitado, desligue e ligue novamente.
Sem pestanejar, o usuário desliga o telefone na cara do atendente e liga para o suporte novamente.
Usuário: E agora o que eu faço?

Usuário: Tenho um grande problema. Um amigo meu colocou um protetor na tela no meu computador, mas cada vez
que mexo no mouse, ele desaparece!

Suporte: Em que posso ajudar?
Usuário: Estou escrevendo o meu primeiro e-mail.
Suporte: Ok, qual é o problema?
Usuário: Já fiz a letra “a”. Como é que se faz o circulozinho em volta dela para fazer o tal arromba, é arromba, né?

Suporte: Suporte do seu Provedor de Internet, bom dia. O que deseja?
Usuário: Moço, a Internet também abre aos domingos?

Depois de um tempo falando com o atendente do suporte.
Suporte: O que tem do lado direito da tela?
Usuário: Uma samambaia!
Suporte: silêncio...

Mensagens

Curso rápido de Relações Humanas

- as cinco palavras mais importantes: Eu me orgulho de você;
- as quatro palavras mais importantes: Qual é sua opinião.
- as três palavras mais importantes: Tenha a bondade.
- as duas palavras mais importantes: Muito obrigado.
- a palavra menos importante: Eu

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocorrência ruim, desconsideração de parentesco,
reconheça-se com forças para superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas o tormento. O
problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação das circunstâncias. Considere-as descomplicadas e não
exercerão pressão. Tenha crença nos deus dotes e qualidades e encontrarás resistência interior. Persistirás com
otimismo e vigor mesmo nas situações consideradas dolorosas. O problema é filho da fraqueza.

Hoje diga com convicção: Tenho a certeza de possuir uma força viva cósmica divina que suplanta qualquer problema
e pode me conduzir às alturas. Faço essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. Confio e me apoio
nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Trabalho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com
capacidade, essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O mesmo acontece quando penso
em ser bom e ser feliz. Amo essa força e agradeço a Deus por isso.

Pensamentos

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser.
Em todas as separações alguém sai machucado.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Entre no peito, bate e pergunta ao teu coração o que sabe ele.
O perdão não esquece o passado, mas modifica o futuro.
A repetição deixa suas marcas até nas pedras.
Quem mata o tempo injuria a eternidade.
Pouco pensa quem multo fala.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm fronteiras.
O tempo é a substância de que sou feito.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
O que eu faço é simples: Ponho a mão na massa e compartilho-a.
Uma vez por ano é lícito perder a cabeça.
Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.

O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.
O importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem um inferno: É o amor dele pela humanidade.
Correr não adianta, é preciso partir a tempo.
A gente não faz amigos, apenas os reconhece.
Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de luz.
Amar é querer estar perto, se longe e mais perto, se perto.
Precisamos de muita pouca coisa, somente uns dos outros.
O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.
Eu trocaria todos os meus amanhãs por um dia do meu passado.
É melhor viver do que ser feliz.
Se você se sente só é porque construiu muros em vez de pontes.
A vida de solteiro é vazia e a de casado enche.
Viva a vida conforme gostaria que seus filhos vivessem a deles.
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Começa hoje a campanha de
vacinação contra a gripe em
todo o Estado de São Paulo.
De acordo com a Secretaria
de Saúde do Estado, a meta é
imunizar 462 mil pessoas do
grupo de risco no Vale do
Paraíba. Em 2012, Taubaté
alcançou o número de 41.960
pacientes vacinados. A
estimativa para este ano é
imunizar 47.850.A vacina é
preventiva e deve ser
aplicada em pessoas com 60
anos ou mais, profissionais de
saúde, crianças na faixa etária

de seis meses a dois anos,
gestantes, grupos portadores
de doenças crônicas não
transmissíveis e outras
condições clínicas especiais.
Os doentes crônicos precisam
apresentar prescrição médica
no ato da vacinação. ”Dois
grupos foram incluídos neste
ano: puérperas (até 45 dias
depois do parto) e obesos
expressivos, que têm a saúde
delicada”, afirmou Stella
Zöllner, médica da Vigilância
Sanitária de Taubaté. Além
de imunizar a população

contra o H1N1, que ficou
conhecido como o vírus
causador da “gripe suína” ou
“gripe A”, e que se
disseminou pelo mundo em
uma pandemia em 2009, a
campanha irá proteger
também contra dois tipos do
vírus influenza: o influenza A
H3N2 e o B. O horário de
atendimento nos PAMOs é
das 8h às 10h30 é das 13h às
15h30. No PAMO Central é
das 8h às 16h. Segue abaixo
a lista de unidades de saúde
que realizarão a imunização:

Vacina deste ano combate três tipos diferentes de vírus, entre eles do da gripe A. A
meta é imunizar 462 mil pessoas no Vale. A campanha de vacinação contra a gripe

terá início nesta segunda-feira, 15, em todo o Estado.

Taubaté: Imunicação
contra a gripe confira os

locais de vacinação

PAMO Aeroporto - Rua Dinorah Pereira Ramos, 363                                                

PAMO Ana Rosa - Rua Antônio Vieira da Maia, 431                                                  

PAMO Belém - Rua Maria Rita Basso, 180                                                        

PAMO Bonfim - Rua Juta Fabril, 29                                                       

PAMO Bosque da Saúde - Rua Dona Nina Moreira, 75 

PAMO Central - Rua Vicente Costa Braga, 51, Jardim das Nações

PAMO São Pedro - Rua Marechal Rondon, 374 

PAMO Cidade Jardim - Rua Manoel Humaitá Duran, 241                                          

PAMO Estiva - Praça Antônio Lucci, 60                                                       

PAMO Gurilândia - Rua Tico-Tico, 61                                                         

PAMO Imaculada - Rua Bendito Seramins Couto, 59                                             

PAMO Independência - Avenida Independência, 1640                                          

PAMO Jaraguá - Rua João Monteiro de França, 86

PAMO Mourisco - Rua Francisco Escobar, 389

PAMO Novo Horizonte - Avenida Francisco Monteiro, 45

PAMO Parque Planalto - Rua Hélio Zamith, 166

PAMO Quiririm - Rua João Botossi, 150

PAMO Registro - Rodovia Oswaldo Cruz, s/nº 

PAMO Santa Isabel - Rua José Martins Ronconi, 151

PAMO Vila Marli - Rua Ismênia de Mattos Ribas, 106

PAMO Três Marias I - Rua Armando de Moura, 290

PAMO Três Marias II - Avenida Professor Gentil de Camargo, 1247

PAMO São Carlos - Rua Francisco A. S. Tóffuli, 201

PAMO São João - Rua Imaculada, 85

ESF Esplanada Santa Terezinha - Rua A, 30

ESF Santa Tereza - Rua Antônio Silva Lobo, 1364

ESF Marlene Miranda - Rua Doze, 15

Zona Rural em dias previamente marcados

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, reiterou no
dia 12, que o governo federal
não permitirá o aumento da
inflação no país, mesmo que
medidas consideradas
impopulares sejam
necessárias. “Elevamos os
juros em 2010, época de
eleições”, lembrou.
“Combater a inflação sempre
será uma prioridade”,
acrescentou. Mantega disse

que para conter a alta de
preços poderão ser
implementados vários tipos
de medidas e que a elevação
da taxa de juros seria apenas
uma delas. “Mas isso só se o
Copom [Comitê de Política
Monetária], se o Banco
Central [BC] considerar
conveniente” declarou. Ele
destacou que a tomada de
decisão sobre juros cabe
apenas ao BC. “Cada um faz

a sua parte, mas eu não sei o
que vai acontecer com os
juros, nem quero saber.” De
acordo com o ministro, a
preocupação com o aumento
da inflação ocorre em função,
principalmente, da alta dos
preços dos alimentos.
Segundo ele, o choque de
oferta provocado pela seca
do ano passado nos Estados
Unidos e no Brasil encareceu
as commodities.

Mantega: governo
adotará as medidas

necessárias para conter
a inflação, mesmo que

impopulares

O Programa de Atenção
Integral ao Envelhecimento
(PAIE) da Universidade de
Taubaté (UNITAU) realiza,
entre os dias 15 e 18 de abril,
uma campanha para
vacinação de idosos contra a
gripe.  A UNITAU cedeu
uma sala no Campus do Bom
Conselho para a instalação de
um posto de vacinação. “A
campanha é importante para
evitar que as pessoas idosas
contraiam o vírus da gripe e

que isso se torne algo mais
grave para eles, já que a
imunidade em idosos é
baixa”, disse a Profa. Ms.
Eliana Nascimento,
enfermeira e responsável pela
campanha na UNITAU. A
escolha do Bom Conselho
para a ação ocorreu com o
objetivo de garantir mais
comodidade para os idosos,
pois nesse prédio são
realizadas as atividades do
P A I E .

O público alvo dessa
campanha são as pessoas
acima de 60 anos,
participantes das atividades
do PAIE e também
gestantes. A vacinação
acontece das 14h às 17h. O
Campus do Bom Conselho
está localizado na Avenida
Tiradentes, 500, Bom
Conselho. Mais informações
podem ser obtidas no PAIE,
cujo telefone é o (12) 3625-
4163.

UNITAU participa de
campanha contra gripe

A proposta é incentivar os
jovens a produzirem filmes
com baixo custo. Estão
abertas as inscrições para o
1º Festival Nacional “Curta
no Celular” de Taubaté, que
premiará os melhores curtas-
metragens, de 1 a 5 minutos,
filmados totalmente com um
aparelho celular, com o tema
“Literatura Infantil”. A
proposta do evento é
democratizar a área
cinematográfica no Brasil,
incentivando os jovens a
produzirem conteúdo
audiovisual sem grandes
custos, no festival audiovisual

que une educação, literatura,
cinema e tecnologia. “Hoje,
para se fazer um filme, não é
preciso grandes valores para
produzir, qualquer um tem um
celular. Então, nós queremos
despertar o olhar e ter essa
pegada de entusiasmo”,
explica Fernando Ito, um dos
organizadores do projeto. O
Festival Nacional “Curta no
Celular” trará duas
c a t e g o r i a s :
 a estudantil e a aberta ao
público. A primeira
compreende escolas públicas
e particulares, podendo se
inscrever alunos do 1° ao 9°

ano do Ensino Fundamental,
em equipe ou
individualmente. Já a outra
categoria engloba todos os
demais interessados, que
possuam idade mínima de 15
anos, divididos também em
equipe ou individualmente.
Os 12 melhores na opinião
do júri técnico e dos
internautas serão
selecionados e exibidos na
cerimônia de premiação. Os
três trabalhos de maior
destaque serão
contemplados com troféus e
aparelhos celulares de última
geração.

Taubaté realiza 1º
Festival Nacional “Curta

no Celular”

Com o tema “Cuide do seu
coração”, a Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
atraiu cerca de 100 idosos
durante a palestra realizada
no auditório da entidade no
último dia 10.Ministrado pela
cardiologista Dra. Heloísa
Tauil, o encontro tratou sobre
algumas doenças do
coração, formas de
prevenção e ajudou a
esclarecer dúvidas dos

participantes. A ideia é alertar
o idoso sobre os cuidados
que podem garantir uma vida
saudável, como, por
exemplo, a realização de
exames periódicos e também
a prática de atividade
física.Frequentemente, a
Irmandade de Taubaté
promove palestras com
temas que envolvem saúde e
qualidade de vida a fim de
informar seus alunos sobre

práticas saudáveis e garantir
o bem estar do grupo.A
próxima palestra está
prevista já para o mês de
maio. Os interessados em
participar devem procurar a
secretaria da entidade. A
Irmandade de Misericórdia
de Taubaté fica na Rua
Portugal, 169,
 Jardim das Nações.
Informações pelo telefone
(12) 3632 4423.

Irmandade de Taubaté
promove palestra sobre
cuidados com o coração
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O Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté conquistou a
liberação da Avenida do Povo
Taubateano para a realização
da festa do trabalhador que
acontece no dia 1º de
maio.Nesta quarta-feira, dia
10, a Prefeitura Municipal de
Taubaté revogou a decisão
dada pela secretaria de
transito da cidade no mês de
março, que impedia o sindicato
de utilizar o espaço para
promover a 5ª Edição da
comemoração do dia do
trabalhador.O Presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté, Isaac do Carmo,
confirmou nesta quarta feira,
dia 10, durante a participação
da Tribuna Livre na Câmara
Municipal que recebeu da
prefeitura o parecer final
liberando a Avenida.”Acredito
que o gesto de revogar a
decisão e liberar a Avenida do
Povo para a realização do 1º
de Maio é muito positiva,
quero parabenizar o prefeito
pela demonstração de que a
Avenida do Povo é um
espaço público realmente do

povo”, disse Isaac do
Carmo.A comemoração do 1º
de maio na Avenida do Povo
é realizada pelo sindicato
desde o ano de 2009, e no ano
passado chegou a reunir 50
mil pessoas que participaram
da programação durante todo
o dia com shows e
atrações.”Estamos animados
para a comemoração este ano
e felizes em poder promover
para os trabalhadores esse
grande dia de festa e interação
entre a população”, completa
Isaac

1º de maio será na
Avenida do Povo

O Sebrae-SP acaba de
lançar o guia “Venda Melhor-
Dia das Mães”, uma
importante ferramenta de
auxílio ao empresário que se
planeja para aumentar as
vendas no seu
e m p r e e n d i m e n t o ,
principalmente em eventos
sazonais como o Dia das
Mães, a mais importante data
para os comerciantes depois
do Natal. De dicas como
organização da loja à
importância do bom
atendimento, o material,
detalhado, ensina valiosas
orientações ao varejista para
evidenciar a empresa e os
produtos gastando pouco ou
ainda a custo zero – apenas
usando e abusando da
criatividade.”Divulgar seu
negócio é importante. O
consumidor precisa saber que
sua loja existe e o que
oferece. Eventos sazonais,
como o Dia das Mães,
trazem desafios e
oportunidades para o varejo
e a demanda tem uma grande
variação. É hora de aparecer
para o público de uma forma
mais ostensiva”, afirma o
diretor superintendente do
Sebrae-SP, Bruno
Caetano.O guia aborda
temas como kits
promocionais, parcerias com
o comércio local, uso das
redes sociais, embalagens e
brindes, vale-presente,
aperfeiçoamento de equipe e
extensão de horários de
atendimento, tudo para que
o lojista possa vender mais
nesta data. Para obter o guia,
disponível na internet no
endereço http://sebr.ae/sp/
vendamelhormaes, o
empreendedor deve se
cadastrar no site ou ir

pessoalmente aos escritórios
do Sebrae-SP para
retirar.Para atrair mais
clientes, o guia ensina de
modo didático e com
ilustrações tridimensionais,
tudo o que deve ser
aprimorado para tornar o
ponto de venda mais atrativo
ao consumidor. “Uma
adequação do ponto de
venda é bem-vinda. Se a loja
estiver organizada e
decorada conforme o evento,
a possibilidade de atrair
clientes aumenta. Adaptações
no espaço físico podem
evitar filas e facilitar a
circulação de clientes”,
acrescenta Bruno Caetano.
Dicas para o empresário-
Envolvimento com a
comunidade: Participe dos
acontecimentos do seu
bairro/cidade. Sendo uma
pessoa conhecida, você
passará a ser “fulano de tal”
da empresa X. A médio e
longo prazo sua caixa
registradora vai refletir sua
popularidade;- O cliente quer
ser percebido e valorizado:
seja exclusivo ao seu cliente,
ouça-o com cuidado,
identifique suas necessidades
e demonstre interesse real em
atender às suas demandas;-
Promova a data nas redes
sociais. Escreva um texto
sobre o Dia das Mães.
Convide seus seguidores
para visitar a loja virtual.
Convide também para a loja
física e dê uma senha para
garantir um brinde ou um
desconto especial;- Mailing
list/cadastro: Faça uma
relação de clientes com
fichas, cadernos ou no
computador desde o inicio do
n e g ó c i o .
A clientela cativa recomenda

seu negócio
espontaneamente. Quanto
maior o cadastro, maior o
lucro com a clientela cativa.
Se ainda não fez, comece
agora mesmo;- Invista na
vitrine: ela é elemento mais
importante para atrair
consumidores. Uma vitrine
tem 30 segundos para
provocar o interesse,
despertar o desejo e levar à
ação. Ouse na composição
da vitrine, mas evite excessos
para não gerar poluição
visual;- Planeje a localização
dos produtos nas gôndolas,
prateleiras, expositores,
cabides, araras, ilhas e pilhas.
Considere características
físicas: tamanho, peso, cor,
numeração e a necessidade
ou não de cuidados especiais
como refrigeração;- Dê
incentivos aos seus
vendedores. Parta da ideia
que é muito melhor vender
mais e a empresa ganhar 90%
do lucro, por exemplo, do
que vender bem menos e
ganhar 100%. Surpreenda
sua equipe com incentivos
extras, algo que não era
esperado por eles;- Brindes:
Um brinde alegra, promove,
facilita a venda e ainda faz o
cliente carregar sua marca
onde quer ele esteja. Oferte-
os também como vantagem
extra e dê desconto para
compras acima de
determinado valor. É uma
ótima maneira de atrair mais
c l i e n t e s ; -
Atendimento geral: Facilite a
circulação dentro da loja.
Organize a fila do pacote.
Preocupe-se com o caixa.
Não deixe nada para última
hora. Faça um check-list dos
equipamentos antes de abrir
o estabelecimento.

Sebrae-SP lança guia
para ajudar lojistas a

aumentarem as vendas
no Dia das Mães

O prefeito de Tremembé,
Marcelo Vaqueli (PSB),
participou na última quinta
feira (11) de um jantar no
Palácio dos Bandeirantes
junto com o Governador
Geraldo Alckmin (PSDB), o
Deputado Federal e
Presidente do PSB Marcio
França, o Chefe da Casa
Civil Edson Aparecido e mais
seis prefeitos coligados ao
PSB do Estado de
S ã o  P a u l o .

Vaqueli aproveitou a
oportunidade para conversar
com o Governador e solicitar
melhorias para o município,
falaram tambémsobre as
parcerias com o Estado para
projetos de infraestrutura,
saneamento básico,
desenvolvimento industrial e
meio ambiente.
O governador ouviu as
requisições do Prefeito
de Tremembé e, ainda
durante a reunião se

comprometeu em não poupar
esforços para auxiliar nosso
município.Vaqueli considerou
o encontro bastante positivo.
“O governador Alckmin se
envolveu pessoalmente nessa
situação em que o município
se encontra. Além disso, o
Governo do Estado
continuará sendo parceiro da
cidade, nos apoiando com
recursos em projetos para
melhorar Tremembé”,
finalizou.

Prefeito Vaqueli se reúne
com  governador

Geraldo Alckimin na
busca de melhorias para

Tremembé

Pindamonhangaba vem se
destacando no setor turístico
e prova disto é a sua
participação na primeira feira
internacional de turismo, que
acontecerá em São Paulo de
23 a 25 de abril.A WTM,
World Travel Market Latin
America, é a principal feira
do setor de Viagens e
Turismo da América Latina,
é um evento que promove a
América Latina para o
mundo e o mundo para
América Latina. A WTM

Latin America será realizada
anualmente em São Paulo,
polo econômico do
continente, e contribuirá com
o volume de negócios
realizados para setor de
Viagens e Turismo, bem
como para o posicionamento
do continente latino
americano como uma das
regiões mais importantes do
mundo.O Departamento de
Turismo da Prefeitura de
Pindamonhangaba integrará
o stand da Secretaria de

Turismo do Estado de São
Paulo, divulgando o Circuito
Turístico da Mantiqueira, que
abrange sete cidades
turísticas da Serra da
Mantiqueira; criado há cinco
anos, o projeto contempla
dentre as suas
funcionalidades o
desenvolvimento-social e
d e s e n v o l v i m e n t o -
turístico.Aproximadamente
sete mil visitantes devem
passar pela primeira edição
da WTM.

Pindamonhangaba
participa de Feira de

Turismo internacional

O Programa Melhor Viagem,
da Secretaria de Turismo do
estado de São Paulo, em
parceria com a Prefeitura de
São Bento do Sapucaí –
através da Secretaria de
Turismo e Desenvolvimento,
levou na semana do dia 08 ao
dia 12 de abril, 43 idosos para
o litoral de Itanhaém-SP.O
Programa tem como objetivo
proporcionar uma viagem
para grupos de idosos de
cidades de até 30 mil
habitantes e proporcionar o
lazer, a vivência e a troca de
experiências mútua.O grupo

formado por pessoas de 60
anos ou mais, saiu do
município sambentista na
madrugada da segunda-feira,
08/04, rumo ao litoral. Com
tudo pago, desde transporte
alimentação (café da manhã,
almoço e jantar) e
hospedagem, os participantes
ficaram hospedados na
Colônia de Férias do Sindicato
dos Propagandistas,
Propagandistas- Vendedores
e Vendedores de Produtos
F a r m a c ê u t i c o s
do Estado de São Paulo
(Sinprovesp).Com todo o

conforto, os idosos passearam
na praia, fizeram atividades ao
ar livre, realizaram um city
tour, participaram de festas,
como a Festa do Hawaí,
dentre outras atividades
preparadas devidamente à
eles. Muitos dos participantes
não conheciam a praia e esta
foi à oportunidade.Outras
duas cidades estavam
presentes no Programa,
Clementina e Teodoro
Sampaio, o que permitiu a
troca de experiências e a
realização de grande
amizades.

São Bento do Sapucaí
participa do Programa

Melhor Viagem Na próxima quarta (17/04/
2013), a Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo
(EMTU/SP) entrega para as
pessoas com deficiência as
novas carteiras de isenção de
tarifa no transporte
intermunicipal. A solenidade
será às 14h, no Teatro Mario
Covas. A cerimônia, que
contará com as presenças do
presidente da EMTU/SP,
Joaquim Lopes, e do prefeito
de Caraguá, Antonio Carlos,
oficializará a entrada em
operação da EMTU/SP no
município. A empresa
gerencia a rede de transporte
sobre pneus nas quatro
regiões metropolitanas (São
P a u l o ,
Baixada Santista, Campinas e

Vale do Paraíba/Litoral Norte)
e assumiu o transporte
intermunicipal no lugar da
Litorânea.Durante o evento,
os presentes receberão
explicações sobre como deve
ser utilizada a Carteira de
Identificação do Passageiro
Especial (Cipes). Também
terão a oportunidade de
assistir a apresentação do
cantor Vander Peixoto e das
crianças do Projeto Canto
Coral das escolas municipais.
Recadastro - As pessoas com
deficiência que ainda não
efetuaram o recadastro, para
obter a Carteira de
Identificação do Passageiro
Especial (Cipes) devem se
dirigir ao setor de Reabilitação
do Centro de Especialidades
Médicas Madre Teresa de

C a l c u t á ,
na Praça Renato Navarro
Magalhães, bairro Jardim
Primavera, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 19h.
Quem ainda não tem cadastro
e deseja obter a carteira, é
necessário levar os seguintes
documentos: laudo médico
que comprove a patologia,
laudo de exames (raio x,
tomografia, ou ressonância),
carteiras de identidade e de
trabalho e comprovantes de
residência (originais e xerox)
e de aposentadoria ou outro
benefício. ServiçoTeatro
Mario Covas – Av. Goiás, 187
– Indaiá Informações -
Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do
Idoso, Av. Rio de Janeiro, 860
– Indaiá - Tel: 3897-7023

Pessoas com deficiência
recebem nova carteira

para transporte
intermunicipal

Transparência e respeito
foram tema do discurso do
Prefeito de Redenção da
Serra, neste último sábado
(13), o Prefeito Nequinho
comemorou seus cem dias de
governo, lançando um
projeto inovador na região e
no vale, onde apresentou a
população Redencense os
resultados dos primeiros cem
dias de Governo.
Apesar da forte chuva que
não parou de cair durante
todo o final de semana, a
população marcou presença
no evento.”Meu
compromisso é com a
transparência, com a
honestidade, com o respeito
a cada habitante de
 Redenção da Serra.” disse
N e q u i n h o .
A festa começou com a
celebração na Igreja Matriz

às 19h30, e seguiu na praça
13 de maio, com a
apresentação do grupo de
Moçambique São Benedito,
que deu início ao evento. Em
seguida, ocorreu o
pronunciamento do Prefeito
Nequinho. “E vocês devem
estar se perguntando, qual foi
o motivo que criei este
projeto, chamado 100 Dias.
Eu respondo. O motivo é
porque quero governar
Redenção da Serra de uma
forma transparente, com
respeito e de qualidade para
cada cidadão. Trazer de volta
a confiança e credibilidade,
estarmos juntos Governo e
população no dia-a-dia.
Peço que vocês questionem,
procurem saber mais, quero
que todos nós,
 busquemos um novo
caminho para a cidade.”

ressaltou. E ainda disse que
buscará todas as ferramentas
possíveis para estar junto do
povo Redencense. Esteve
presente também no evento
o Reitor da Universidade de
Taubaté Prof. Dr. José Rui
Camargo, Professores da
Unitau e alunos do curso
de Geografia e História.
Além das inúmeras vitórias
nestes cem primeiros dias de
Governo do Prefeito
Nequinho,uma das principais
foi a parceria com a Unitau,
para recuperar a história de
Redenção da Serra, projeto
“Redenção da
Memória”. Além do grupo
de Moçambique, a
população também prestigiou
duas duplas de violeiros da
cidade. E por fim, a festa foi
finalizada com uma Banda
Sertaneja no palco principal.
  

Redenção da Serra
100 Dias de Governoþ

O Setor de Vigilância
Epidemiológica da Prefeitura
de Pindamonhangaba está
ampliando as ações de
combate ao mosquito
transmissor da dengue, o
Aedes aegypti, conforme o
aumento dos números de
caso e avanço da doença.
Desde as últimas semanas,
além do bloqueio (vistorias
dos imóveis) e nebulização
(aplicação de inseticida), a
Prefeitura também está
utilizando a termonebulização
(uso de inseticida com carro
– antes conhecida como
fumacê) em diversos bairros
da cidade. O objetivo é
aumentar a eficiência dos
trabalhos para eliminar o

mosquito da dengue. Esta
semana, a termonebulização
está sendo feita em ruas do
Bosque, Centro, Santa Luzia
e Quadra Coberta, e há a
possibilidade de inclusão de
novas áreas, se houver
aparição de novos casos da
dengue. Atenção especial em
Moreira César. A Prefeitura
de Pindamonhangaba
também está dando atenção
especial ao Distrito de
Moreira César. No local,
além de bloqueio,
nebulização e
termonebulização, ainda
existem os mutirões de
combate. Neste sábado (13),
a partir das 8h30, os agentes
de controle de vetores e

agentes comunitários de
saúde vão percorrer as ruas
do Pasin e Vila São José para
fazer vistorias nas
residências. Segundo dados
da Vigilância Epidemiológica,
cada mutirão vistoria, em
média, 450 casas. Sobre a
termonebulização e a
nebulização, o órgão
informou que a aplicação de
inseticida acontece no Vale
das Acácias, Karina e Laerte
Assumpção. Números da
dengue. Pindamonhangaba
conta com 372 casos
autóctones de dengue
(contraídos na cidade); 71
importados; 890
notificações; 4 aguardando
resultados; 302 descartados.

Aplicação de inseticida
fortalece combate à
dengue na cidade

Taubaté comemora a
partir desta segunda-feira
(15) mais uma edição da
Semana Monteiro Lobato.
As festividades vão até o
domingo (21) com
extensa programação
cultural elaborada pela
Prefeitura. A 61ª Semana
Monteiro Lobato tem
como logo neste ano o
desenho do artista
plástico de Quiririm,
Fábio Scarenzzi, que

retrata e Emília (famosa
personagem do autor)
desta vez com os cabelos
na cor preta. O evento é
comemorativo ao
aniversário de nascimento
de José Bento Renato
Monteiro Lobato, o maior
escritor da literatura
infantil brasileira, nascido
na cidade em 18 de abril
de 1882. Referência da
cultura nacional,
Monteiro Lobato

questionava a sociedade
brasileira e os governos,
por meio de personagens
conhecidos por todo o
país que dentro do
contexto infantil
ficcional trazem os
p o s i c i o n a m e n t o s
políticos do escritor. Em
homenagem ao autor, no
ano de 2011, a cidade de
Taubaté foi decretada
Capital Nacional da
Literatura Infantil.

Taubaté abre
oficialmente a 61ª

Semana Monteiro Lobato


