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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

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

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte:

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

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

Humor

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

Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro se encontrasse
ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois ladrõezinhos resolveram roubar o
cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzinho andando nas pontas dos pés
e se enfiaram pelo altar, onde estava o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo,
já de espingarda na mão, pronto pra dar tiro:
- Quem está aí? Vou dar tiro, pode ir saindo de mãos pro ar.
- Não atira não, seu padre, que nóis é anjo, só visitando a igreja.
- Anjo? Deixa disso sô, pode ir saindo, se o seis são anjo, então voa!
- Nóis ainda num sabi vuá, padre, nóis ainda é fiote...

Mensagens

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

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

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

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

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

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

Pensamentos

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

Teve início nesta segunda-
feira (15) a campanha
nacional de vacinação contra
a gripe e também as pessoas
que são imunizadas podem
fazer o exame contra o
câncer bucal. A meta da
Prefeitura de
Pindamonhangaba é vacinar
aproximadamente 20 mil
pessoas, que fazem parte dos
grupos prioritários. As
vacinas estão disponíveis em
todas as unidades de saúde
do município. Na região
central, a vacinação das
crianças, a partir dos seis
meses e menores de dois
anos, deve ser feita no CEM
(Centro de Especialidades
Médicas). Já os idosos,
mulheres em período
puerpério (45 dias após o
parto) e gestantes devem
procurar o antigo laboratório,
em frente à Santa Casa. No
geral, a campanha contará
com 37 equipes, sendo 24
fixas e 13 volantes, somando
150 funcionários. As pessoas
que tiverem parentes
acamados devem procurar a
sala de vacina do CEM com
o nome, endereço, telefone e
nome do responsável para
agendar a vacinação, em
domicilio, para o dia 20 de
abril. Grupos prioritários a
serem vacinados (Indivíduos
com 60 anos ou mais;
Crianças de 6 meses a
menores de 2 anos de idade;

Gestantes em qualquer
período da gestação;
Puérperas: mulheres no
período até 45 dias após o
parto. Para isso, deverão
apresentar qualquer
documento como cartão da
gestante, documento do
h o s p i t a l ,  c e r t i d ã o  d e
nascimento, etc.
Trabalhadores da saúde;
Pessoas com doenças
crônicas (serão vacinadas
mediante prescrição ou
receita médica). Vacina
influenza. A influenza é uma
infecção viral aguda que afeta
o sistema respiratório. É de
elevada transmissibilidade e
distribuição global, com
tendência a se disseminar
facilmente em epidemias
sazonais. A transmissão
ocorre por meio de secreções
das vias respiratórias da
pessoa contaminada ao falar,
tossir, espirrar ou pelas mãos,
que após contato com
superfícies recém-
contaminadas por secreções
respiratórias pode levar o
agente infeccioso direto à
boca, olhos e nariz. Os vírus
influenza são da família dos
Ortomixovírus e subdividem-
se em três tipos: A, B e C, de
acordo com sua diversidade
antigênica, podendo sofrer
mutações. Os vírus A e B são
responsáveis por epidemias
de doenças respiratórias que
ocorrem em quase todos os

invernos, com duração de
quatro a seis semanas e
frequentemente associadas
com o aumento das taxas de
hospitalização e morte. A
maioria das pessoas
infectadas se recupera dentro
de uma a duas semanas, sem
a necessidade de tratamento
médico. No entanto, nas
crianças muito pequenas,
idosos e portadores de
quadros clínicos especiais, a
infecção pode levar à formas
c l i n i c a m e n t e
graves, pneumonia e morte.
Os casos graves da doença
evoluem para a Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) levando até mesmo
ao óbito. Essas complicações
são bem mais comuns entre
menores de 2 anos, idosos,
gestantes e pessoas com
história de patologias
crônicas, podendo elevar as
taxas de morbimortalidade
nestes grupos específicos.
Contraindicações. A vacina
influenza sazonal não deve
ser administrada em: pessoas
com história de reação
anafilática prévia ou alergia
grave relacionada a ovo de
galinha e seus derivados,
assim como a qualquer
componente da vacina;
pessoas que apresentaram
reações anafiláticas graves a
doses anteriores também
contraindicam doses
subsequentes.

Vacinação contra a
gripe será feita até o dia

26, em
Pindamonhangaba
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www.tremembeonline.com.br

Já estão abertas as inscrições
para 16ª Prova Pedestre do
Geninho de Tremembé, que
será realizada no dia 02 de
Junho de 2013 (domingo)
seguindo o novo calendário
esportivo criado pela
Secretaria de Esportes. A
competição que promete
reunir este ano cerca de
1.500 atletas de todas as
idades, de Tremembé e
região, distribuirá medalhas
para todos atletas e troféus
para os vencedores,
lembrando que a premiação
será totalmente personalizada
e contará com uma novidade,
a cronometragem eletrônica
via chip.No dia da prova, a

partir das 6h30 será feita
entrega dos chips e números
de peito, e as 8h30 a
FAMUTRE (Fanfarra
Municipal de Tremembé) se
apresentará com um vasto
repertório para animar os
atletas e participantes na
largada oficial da prova.  A
disputa será dividida em duas
provas: os atletas com idade
até 14 anos participam da
“Provinha do Geninho” - 2
km, com largada a partir das
8 horas; e na prova principal,
os inscritos nas categorias
adulto (masculina e feminina)
podem participar do
percurso de 5 km. Serão
sorteados prêmios para

todos participantes. As duas
provas têm largada e chegada
na Praça da Estação. Todos
atletas receberão um kit
lanche.As inscrições para a
Prova Pedestre do Geninho
2013 podem ser feitas até o
dia 27 de maio pelo sitehttp:/
/
www.minhasinscricoes.com.br/
f ranceugeniodacos ta-
geninho/2013/ ou até o
número limite de inscrições
definidas.A inscrição para
prova categoria infantil é
gratuita e para prova
categoria adulto é de R$
20,00.  Mais informações
pelo telefone (12) 3607-1000
ou 3672-3147 

Esportes : Abertas
inscrições para XVI

prova pedestre
GENINHO DE

TREMEMBÉ.Conheça
as novidades

A Biblioteca Municipal
Vereador Rômulo Campos
D‘Arace, que fica ao lado do
Bosque da Princesa, realiza
até 19 de abril, a Semana
Monteiro Lobato.O encontro
é destinado ao público
infantil, mas podem participar
todos aqueles que queiram
conhecer um pouco mais
sobre o autor e as suas

obras.Durante a Semana
Monteiro Lobato haverá a
divulgação, em painéis, de
informações sobre o escritor
e suas obras.No dia 17 de
abril será realizada a “Hora
do conto”, com a contação
da história “A Reforma da
Natureza”.O objetivo deste
encontro é incentivar e
valorizar o hábito da leitura

entre as crianças e mostrar
sobre a vida e obra deste
grande escritor da nossa
região. Além disso, prestar
uma homenagem ao Monteiro
Lobato, por conta de seu
aniversário que é
comemorado no dia 18 de
abril e também pelo dia
internacional do livro infantil,
dia 2 de abril.

Biblioteca Municipal de
Pindamonhangaba

realiza Semana Monteiro
Lobato

O salário mínimo deverá
passar para R$ 719,48 no
próximo ano.
O valor consta no Projeto da

Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de
2014, enviado ontem, dia 15,
pelo Executivo ao Congresso

N a c i o n a l .
Pela proposta, o mínimo terá
reajuste de 6,12% no ano
que vem.

LDO prevê salário mínimo
de R$ 719 no próximo ano

O Setor de trânsito informa
que está realizando obras
de pintura de faixas em
algumas avenidas da cidade,
o D.E.R. disponibilizou a
máquina de pintura e
funcionários. As avenidas
mais extensas estão sendo
pintadas FAIXAS
CENTRAIS, BORDO,
PINTURA DE

LOMBADAS E FAIXAS
DE SEGURANÇA, uma vez
que a necessidade é grande
pois a demarcação antiga
está toda apagada. As
avenidas que estão sendo
pintadas são as seguintes:
Avenida Tancredo Neves
(da ponte do do Rio Paraiba
até o Fórum), Avenida Maria
do Carmo Ribeiro ( trecho do

Vale do sol até a entrada da
Flor do Vale), Avenida
Tremembé, no Jardim
Santana, Avenida Luiz
Gonzaga das Neves ( ligação
para Taubaté). Informamos
aos munícipes que essas
avenidas podem estar
fechadas ou com trânsito
lento devido ao serviço que
esta sendo realizado.

SETOR DE TRÂNSITO
DA PREFEITURA INICIA
PINTURA DE FAIXAS EM
AVENIDAS DA CIDADE

DE tREMEMBÉ

O Sindicato dos
Metalúrgicos convoca a
todos os trabalhadores (as)
a participar da Assembleia
Eleitoral que vai acontecer
no próximo dia 21 de abril,
às 9h, na sede do Sindicato.
Na assembleia serão
definidas questões
importantes sobre a eleição
sindical que irá acontecer
este ano, entre elas as datas
e duração do 1º e 2º turno

das eleições para a escolha
dos membros da Diretoria
Plena da Gestão 2013-
2016. Também ocorrerá a
eleição dos membros da
Comissão que presidirá
todo o processo eleitoral, e
a votação da relação das
empresas que elegerão, no
primeiro turno das eleições,
seus Comitês Sindicais de
Empresas. “Convido a
todos os trabalhadores (as)

a comparecer na
assembleia, para que
possamos dar início as
questões importantes do
nosso processo eleitoral”,
disse Isaac do Carmo,
Presidente do Sindicato. É
de extrema importância a
participação de todos os
trabalhadores (as), para que
se tenha este ano um
processo eleitoral justo e
democrático.

Sindicato dos
Metalúrgicos convoca os

trabalhadores para
Assembleia Eleitoral

REUNIÃO É PARA
FAZER AVALIAÇÃO E
MELHORIAS NA
CIDADE DE
TREMEMBÉ. Na manhã
desta quarta (17), o
Prefeito Vaqueli se reuniu
com a equipe de Secretários
Municipais para fazer um
balanço e avaliação das
ações já desenvolvidas
nestes 100 dias de
governo. O próprio Prefeito
conduziu a reunião para

avaliar o trabalho de todos
os Secretários e
pediu integração entre as
Secretarias.  A reunião foi
feita para discutir o
planejamento das ações a
serem implementadas e as
metas a serem atingidas para
dar mais agilidade ao trabalho
organizadamente, com o
objetivo de cuidar bem da
cidade e dar uma melhor
qualidade de vida a
população. O

prefeito Vaqueli avaliou como
positiva a reunião e ressaltou
os avanços alcançados nos
primeiros meses de governo.
“Nos 100 primeiros dias
conseguimos avanços
importantes, que deram o
tom do novo governo, mas
não iremos descansar até que
possamos restabelecer a
normalidade dos serviços
públicos e cumprir todos os
compromissos firmados com
a população”, afirmou. 

TREMEMBÉ: PREFEITO
VAQUELI SE REUNE
COM SECRETÁRIOS

PARA AVALIAR OS 100
DIAS DE GOVERNO

 Após a sondagem da pilação
para averiguar a estrutura do
templo, a obra de
recuperação do telhado e de
algumas peças ornamentais
como portas e janelas têm
inicio esta semana. A
colocação de uma estrutura
de ferro feita sob medida em
cima do templo garante que
as chuvas não comprometam
a substituição de telhas de
cobertura e elementos da
estrutura. Nesta primeira fase
as portas e janelas também
serão restauradas com base
nas originais que foram

substituídas ao longo
do tempo, e tem previsão de
término para maio. O
Santuário e Basílica do
Senhor Bom de Tremembé é
datado em 1672 com
construção em taipas de
madeira, sendo um dos mais
importantes patrimônios
históricos do Vale do Paraíba.
Em 2009 o Instituto
dePesquisas Tecnológicas
(IPT) constatou o
comprometimento da
c o b e r t u r a ,
 alegando fragilidade das
madeiras de sustentação do

telhado e rachaduras no
t e m p l o ,
 encerrando visitação dos
fiéis desde então.
A aprovação do projeto de
restauro ocorreu em 2012
após um ano de burocracia
junto ao Ministério da
Cultura, com um custo total
de mais de 2 milhões de
r e a i s ,
que serão arrecadados com
doações dos fiéis e das
empresas que podem ser
favorecidas pela Lei do
Incentivo Fiscal (Lei
Rouanet).

Basílica do Senhor Bom
Jesus Tremembé inicia
obras de restauro do

telhado

Com o objetivo de atuar na
prevenção do uso de drogas
lícitas ou não ilícitas em
Pindamonhangaba, o Grupo
Coalizão esteve reunido com
representantes da prefeitura
para estabelecer uma relação
mais próxima com as
secretarias e várias ações de
apoio do grupo. Integrar as
ações do poder público e
comunidade foi a questão
mais abordada durante a
reunião, que contou com a
presença de representantes
das secretarias de Governo
e Integração, Relações
Institucionais, Saúde e
Assistência Social,
Subprefeitura de Moreira
César e Administração. O
grupo Coalizão, através de
sua presidente Eliane Prado
Marcondes, sugeriu a

possibilidade de capacitar os
agentes do PSF –
 Programa de Saúde da
Família, na abordagem das
famílias no que diz respeito ao
uso de drogas, no
esclarecimento de dúvidas e
encaminhamento dos
possíveis casos. A entidade
ainda solicitou uma reunião
com os organizadores de
festas na cidade, para que os
mesmos se comprometam a
obedecer a lei que proíbe a
venda de bebidas alcoólicas
para menores de 18 anos.
“Além disso, é importante
que a prefeitura mantenha a
fiscalização de pontos ilegais
de venda de bebidas na
cidade, principalmente os
locais mais próximos à
escolas, coibindo o uso por
crianças e adolescentes”,

afirmou a presidente. A
Coalizão estará realizando em
17 de junho o II Fórum sobre
Drogas em
Pindamonhangaba, no
auditório da Universidade
A n h a n g u e r a .
 No fórum estarão presentes
os palestrantes Albertina
Duarte (Saúde do
Adolescente), Fábio
Rodrigues Francisco Lima da
Comarca Terapêutica de
São José dos Campos, Mara
Reis que vai abordar o tema
“Intervenção Breve” e
também Dunga, da TV
Canção Nova.
No fórum serão definidas as
propostas do grupo para
serem apresentadas à
Conferência Municipal de
Saúde que acontecerá no
mês de julho.

Grupo Coalizão e
prefeitura estabelecem

parceria para a
prevenção do uso de

drogas

A Polícia Militar prendeu no
fim da tarde de quarta-feira
(17), por volta de 18h,
um homem de 22 anos
realizando tráfico de drogas
no bairro Araretama, em
Pindamonhangaba. Uma
viatura da polícia realizava

ronda pela rua Cel. Homero
da Silva quando avistou o
rapaz em atitudes suspeitas.
Em busca pessoal, foram
encontradas 2 pedras de
crack, 102 pinos de cocaína
e R$ 40 em dinheiro. Depois
de ser interrogado, o homem

indicou a polícia que tinha
mais drogas em sua
residência. No local, a polícia
encontrou mais 26 pedras de
c r a c k .
O homem foi preso e
encaminhado à Cadeia
Pública de Guaratinguetá.

PM prende homem por tráfico

de drogas em Pinda


