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O C.O.A. (Centro de
Observação Animal) de
Tremembé promove neste
sábado, 23 de fevereiro de
2013, a partir das 9h30, a 11ª
Feira de Adoção de Cães
Adultos e Filhotes na cidade.
Cerca de 35 animais estarão
disponíveis para adoção,
sendo pelo menos 30 filhotes
de até um ano de vida e 05
adultos. A Adoção acontece
em frente à locadora HL
Vídeo, na Rua Sete de
Setembro ao lado do
Supermercado Leal do
Vale.Os trabalhos realizados
pelo Centro de Observação
Animal ganham um
reconhecimento cada vez
maior por toda a cidade,
tendo em vista que o número
de animais abandonados no
município está diminuindo
consideravelmente. Os
animais que estarão prontos

para receber um lar, já estão
castrados, vacinados e
vermifugados.A veterinária
do COA, Carolina Signorini,
garante que a Adoção de
Filhotes e Adultos é uma
ótima oportunidade para as
famílias encontrarem novos
amigos. Essa é uma grande
chance para se encontrar não
apenas um cachorrinho, mas
um amigo de verdade, um
companheiro, que fará parte
do cotidiano familiar por
muitos anos, recebendo
amor, carinho e toda
dedicação que um animal
necessita ter, a veterinária
destaca também que é
preciso ter responsabilidades
para com os animais
adotados, como a vacinação
em dia e uma alimentação
adequada e passeios
frequentes são deveres
assumidos pelos novos

donos no ato da adoção e
que devem ser cumpridos
para proporcionar uma vida
longa, saudável e feliz ao
animal.Os interessados em
adotar precisarão estar
munidos de uma cópia do
RG, CPF e comprovante de
residência.O C.O.A.
também está aberto a visitas,
de segunda à sexta-feira, das
8h às 16h30. O Centro de
Observação Animal de
Tremembé está localizado à
Avenida Audrá, 652, Centro.
Durante a semana, quem se
interessar pela adoção de
animais pode visitar o canil e
escolher um cão para adotá-
lo, pois contamos com
aproximadamente 150
animais que estão prontos
para receber um lar. Outras
informações também podem
ser obtidas pelo telefone
3674-3301.

ADOTE UM AMIGO VENHA
PARA FEIRA DE ADOÇÃO DE
CÃES ADULTOS E FILHOTES

O MAIOR CARNAVAL
DE TODOS OS
TEMPOS EM
TREMEMBÉ

As ginastas de
Pindamonhangaba são
privilegiadas e podem usufruir
dos melhores equipamentos
para a prática da
modalidade. A Prefeitura de
Pindamonhangaba possui um
ginásio amplo e os atletas têm
a oportunidade de treinar
com excelentes professores.
Para o setor feminino,
existem paralelas
assimétricas, trave de
equilíbrio, entre outros. Para
o masculino, há cavalo com
alças, argolas, paralelas
simétricas e barra fixa.A
Prefeitura também adquiriu a

tumble track, utilizada para
exercícios de maior
complexidade, mesa de salto,
colchões e tablado. Esses
produtos de ponta ficam no
Centro de Treinamento Luiz
Caloi.A ginástica artística é
um esporte que exige
bastante disciplina e
dedicação do atleta, por este
motivo, há treinadores que
afirmam ser um esporte
‘precoce’, porque com seis
anos já é possível pratica-
la.No Luiz Caloi, os ginastas
das categorias pré-infantil,
infantil, juvenil e adulto (a
partir dos 13 anos) fazem

seus treinamentos e
representam a cidade em
competições como: Jogos
Regionais, Abertos, da
Juventude, entre outros.De
acordo com especialistas da
modalidade, os
equipamentos que existem
em Pindamonhangaba são
excelentes e contribuem com
o melhor rendimento das
atletas, além de facilitar o
desenvolvimento de alguns
elementos, dando aos atletas
mais segurança e diminuindo
os riscos de contusões, pois
são específicos para a prática
da ginástica artística. 

Pindamonhangaba:
Ginastas treinam em

equipamentos de ponta

Ginastas

Veja na pagina interna...

Entre os dias 09 de
fevereiro e 28 de abril,
o Palácio Boa
Vista promove o
 ”Cusquenhos nas
coleções de arte dos
Palácios – Reflexões
sobre o gosto nos anos
1960 e 1970", que traz as
obras cusquenhas que
integram o acervo dos
palácios do Estado de São
Paulo.A exposição visa
uma reflexão, ao mesmo
tempo poder trazer com
precisão as datas e os
locais em que essas obras
foram confeccionadas,
contando com uma
parceria Consulado Geral
do Peru em São Paulo, do
Instituto de Física da
Universidade de São
Paulo e da historiadora
Aracy Amaral, e, tornou-

se uma febre entre as
decorações nos anos de
1960 e 70.O público
poderá conhecer 66 telas
adquiridas pelo Acervo
dos Palácios para decorar
os Palácio Boa Vista
(Campos do Jordão) e
Palácio dos Bandeirantes
(São Paulo), porém as
suas datas e sua
localização ainda são
desconhecidas.A arte
cusquenha é uma forma de
integrar os temas do
catolicismo ao universo
dos povos seculares
andinos, sendo
consideradas umas das
formas de catequeses da
Igreja católica sobre
esses povos, o que resulta
num barroco mestiço
peruano do século XVI.
Porém o termo

“cusquenho” não se
resume a apenas a cidade
Cusco, local onde se teve
origem dessa arte, porém
a que foi difundida na
América Andina.A
exposição sazonal
“Cusquenhos nas
coleções de arte dos
Palácios – Reflexões
sobre o gosto nos anos
1960 e 1970” fica aberta
de quarta a domingo e
f e r i a d o s ,
das 10h às 12h e das 14h
às 17h (horário de
funcionamento do Palácio
Boa Vista).
Informações e
agendamento prévio para
grupo pelo telefone (12)
3662-1122.Palácio Boa
Vista fica na Av. Adhemar
de Barros,
3001 - Alto da Boa Vista

Campos do Jordão:
Arte Cusquenha é tema

de exposição no Palácio



Página   2A GAZETA DOS MUNICÍPIOS23-24-25 de Fevereiro de 2013

NOVO CARNAVAL DE TREMEMBÉ 2013.
SUCESSO TOTAL DE PÚBLICO!

O melhor Carnaval da
história de Tremembé,
cerca de 85 mil pessoas
participaram do evento.
Um novo conceito de
carnaval que foi planejado
e executado da melhor
maneira, superando todas
as expectativas de
público. Crianças,
a d o l e s c e n t e s ,
adultos e idosos estavam
presentes e aprovaram a
estrutura montada
para receber com muita
segurança e comodidade
todos os foliões.Em
2 0 1 3 ,

T r e m e m b é  j á
é considerado como um
dos melhores carnavais
do Vale do Paraíba,
depois de ser classificado
como padrão no quesito
segurança pela Policia
Militar, e de receber nota
10 dos foliões nos
quesitos organização,
alegria e diversão, a
cidade abre um leque
enorme de novas
oportunidades e
possibilidades para o
p r ó x i m o
ano que com certeza será
melhor.”O novo carnaval

de Tremembé estava
ó t i m o ,
nunca vi uma festa com
tantas famílias reunidas,
pena que acabou,
 2014 eu estarei aqui
novamente’ - comentou
André Guimarães,
comerciante de
P i n d a m o n h a n g a b a .
”Não fui para São Luiz do
Paraitinga devido a
distância e encontrei aqui
um carnaval tão bom
q u a n t o ’ .
- comentou Fernanda
Amaral, comerciante de
Tremembé.

Pindamonhangaba:
Novos semáforos

garantem segurança em
importantes vias

A instalação de mais dois
semáforos está
colaborando para garantir
mais segurança a milhares
de pessoas. Na última
semana, a Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
utilizou mais dois
equipamentos de
sinalização semafórica na
cidade.Um deles fica no
cruzamento entre as ruas
Fortunato Moreira e
Cônego Tobias – na região
central da cidade, onde o
fluxo de veículos é
intenso o dia todo.O outro
fica em um ponto que era
crítico na cidade, o
cruzamento entre as ruas
Cap. Vitório Basso, Gov.
Pedro de Toledo e Sold.
José Pires Barbosa Filho
– no Campo Alegre.As
próximas atividades da
Prefeitura em relação à
sinalização, por meio de
semáforo, acontecerão na
avenida São João Bosco.
De acordo com
informações do
departamento de Trânsito,
será instalado um
semáforo na frente da
Praça do Santana. Além da
utilização de cores, o
aparelho emitirá sons –
para beneficiar os
d e f i c i e n t e s

Hoje sábado (23), o nadador
brasileiro Fernando Scherer,
o Xuxa, visita Taubaté para
realizar uma clínica esportiva
e participar de um festival de
natação no Sesc.Scherer tem
 como destaque entre seus
títulos a conquista da
medalha de bronze nas
Olimpíadas de Atlanta (1996)
e Sidney (2000); ouro no
mundial dos 100m nado livre
em 1993 e vencedor de sete
medalhas de ouro em Jogos
Panamericanos. Durante os
dois dias que estará em

Taubaté, o ex-atleta fará
demonstrações esportivas da
modalidade, contará
curiosidades da carreira e
dicas sobre práticas
esportivas.Na sexta-feira
(22), a apresentação
esportiva começou às 19h
com entrada gratuita. No
sábado, o festival de natação
terá início às 8h e poderão
participar as escolas de
natação de Taubaté e região
e matriculados do Sesc, a
partir de 7 anos - masculino
e feminino.As vagas para o

festival são limitadas e as
inscrições podem ser feitas
na Central de Atendimento
do Sesc Taubaté até quinta-
feira (21). Para participar das
atividades aquáticas é
necessário o cartão de
matrícula do Sesc e o exame
d e r m a t o l ó g i c o
atualizados.Mais informações
pelo telefone (12) 3634-
4000. O Sesc Taubaté fica
na Av.
Engenheiro Milton de
Alvarenga Peixoto - 1264,
Esplanada Santa Terezinha.

Fernando Scherer
realiza clínica de natação

em Taubaté

auditivos.Outro local da
São João Bosco que
receberá o equipamento
será em frente ao Corpo
de Bombeiros. No local,
a Prefeitura colocará um
semáforo com sistema
d i f e r e n t e ,
pois além da São João
Bosco, ele controlará o
fluxo de veículos de duas
outras ruas (São

Domingos Savio e Treze
de Maio)
e ainda terá um
dispositivo que poderá
ser acionado pelo Corpo
de Bombeiros. A intenção
é que fique em poder do
Corpo de Bombeiros um
sistema integrado – que
poderá ser acionado se
houver emergências na
cidade.
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A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Agricultura, está organizando
a criação de uma cooperativa
de produtores rurais do Vale
do Paraíba. A intenção do
Departamento de Agricultura
é oferecer auxílio aos
pequenos produtores, da
agricultura familiar, tanto para
a produção quanto para a
distribuição dos produtos e a
cooperativa vai ajudar na
venda da produção.No dia
14/02, foi realizada uma
reunião para a organização
do estatuto da cooperativa,
com a participação de
produtores rurais de São
José dos Campos, que
participaram da implantação
do programa da Conab
(Companhia Nacional de
Abastecimento) no estado de
Minas Gerais.De acordo
com informações do
Departamento de
Agricultura, a intenção da
cooperativa é fornecer
merenda escolar para as
escolas municipais das
cidades integrantes, para isso
a instituição está sendo
organizada de modo a ter
força para entrar na
concorrência dessas
cidades.Após a finalização
do estatuto, o próximo passo
será formar a diretoria. Para
tanto, o Departamento de
Agricultura realizará, até o
final da próxima semana, uma
reunião com os
representantes de bairros da
área rural, para apresentação

do projeto.O projeto será
apresentado, ainda, para
aprovação do Conselho
Rural do Município e, após
analisado e aprovado, será
passado para a apreciação
do prefeito Vito Ardito. A
intenção é que até o final de
março a cooperativa esteja
em funcionamento.
Programa Federal Segundo
informações do
Departamento de
Agricultura, a verba prevista
para ser adquirida por meio
da cooperativa deve gerar
cerca de 2 mil reais mensais
para os cooperados, que
serão integrantes do
programa de agricultura
familiar, tanto no município
quanto no Vale. A verba da
cooperativa é, inicialmente,
federal, por meio do Conab,
mas a cooperativa também
pode contemplar verba
municipal.Ainda de acordo
com o Departamento de
Agricultura, nessa
cooperativa existirá também
o banco de alimentos, onde
o excedente da produção é
doado para instituições
carentes. Esse programa
também é mantido pelo
Governo Federal, para
ajudar no programa Fome
Zero.Além da cooperativa,
recentemente, a Prefeitura de
Pindamonhangaba recebeu
maquinários através do
Governo Federal, que serão
utilizados para as famílias da
agricultura familiar.O que é
Agricultura Familiar?A
agricultura familiar é uma

forma de produção onde
predomina a interação entre
gestão e trabalho; são os
agricultores familiares que
dirigem o processo
produtivo, dando ênfase na
diversificação e utilizando o
trabalho familiar,
e v e n t u a l m e n t e
complementado pelo trabalho
assalariado.Fonte: www.mds.gov.br ConabA
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) está
presente em todas as regiões
brasileiras, acompanhando a
trajetória da produção
agrícola, desde o
planejamento do plantio até
chegar à mesa do
consumidor. A atuação da
Companhia contribui com a
decisão do agricultor na hora
de plantar, colher e
armazenar e segue até a
distribuição do produto no
mercado, fase em que a
garantia dos preços mínimos
oferecidos pelo governo é
traduzida em abundância no
abastecimento e estímulo à
produção. As operações
realizadas pela Conab são
coordenadas pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa).Para
estas ações, a Companhia
realiza estudos e estatística
dos preços, assim como os
levantamentos de custos de
produção da
 agropecuária, a expectativa
de plantio e de colheita de
grãos, além do volume e
localização de estoques
públicos e privados de uma
gama de produtos.

Pinda se organiza para
sediar cooperativa de
produtores rurais do

Vale

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Saúde, está realizando o
recadastramento dos
beneficiados com o
cartão de gratuidade no
transporte coletivo das
linhas Pinda-Taubaté.
Todos os munícipes que
fazem uso deste cartão
em específico devem
comparecer ao CEM –
Centro de Especialidades
Médicas, 2º andar, sala
04.O horário de
recadastramento é de
segunda a sexta-feira, das
7h30 às 11h e das 13h30
às 16h30. Os
interessados devem

procurar a assistente
social Regina, munidos
d e
documentos.Carteirinha
de gratuidade Com a
criação da Região
Metropolitana, em 2012,
a partir deste ano o
gerenciamento dos
transportes será
responsabilidade da
EMTU, incluindo a
gratuidade das 39 cidades
da região. Com isso, as
emissões das carteirinhas
de gratuidade não serão
mais realizadas pelas
empresas de ônibus dos
m u n i c í p i o s . A s
Prefeituras, por meio das
Secretarias de Saúde,

serão responsáveis pelo
laudo para a emissão das
carteirinhas.As carteiras
atuais tem prazo de
validade até o mês de
março, tempo necessário
para a EMTU estruturar as
mudanças, por meio de
treinamento e
capacitação, entre outras
providências.A  carteira
de gratuidade será emitida
somente aos que se
enquadram nas categorias
de deficiências físicas,
visual, mental e auditiva,
e os que tenham sua
capacidade laborativa
comprometida por
doenças orgânicas como
HIV e tumores malignos.

Saúde recadastra
beneficiados com gratuidade

do transporte

Prefeitura de Pinda  recebe
máquinas  e implementos

agrícolas
A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Agricultura, recebeu do
Governo Federal
máquinas e implementos
agrícolas, que irão
beneficiar a agricultura
familiar. A Caixa
Econômica Federal já

realizou a vistoria dos
equipamentos, que
atenderá as famílias
integrantes do Programa
Patrulha Agrícola,
incentivando o pequeno
p r o d u t o r . O s
equipamentos recebidos
são: duas semeadeiras,
dois cultivadores, duas

roçadeiras, duas globo
aradoras, grade
niveladora, duas lâminas
traseiras para trator, dois
furadores (que fazem
covas para plantio), dois
a r a d o s ,
dois sulcadores, duas
carretinhas e uma
ensiladeira.

SEMANA DA MULHER
EM TREMEMBÉ

REALIZARÁ EXAMES
GRATUITOS

A Secretaria de Saúde de
Tremembé realizará entre os
dias 25/02 a 09/03, a
Semana da Mulher, dentre as
principais atividades do
evento está a realização de
exames Citológico
(Preventivo) e de Hepatite B
e C, todos gratuitos. Para
realizar os exames citados,

basta comparecer a um dos
PSFs mais próximos de sua
residência.PSF 1 - Rua
Cachoeira Paulista, 81,
Parque Nossa Senhora da
Glória - Tel.: 3672-3442PSF
2 - Avenida A, 1401,
Maracaibo - Tel.: 3674-
0208PSF 3 - Rua Quiririm,
110, Parque Nossa Senhora

da Glória - Tel.: 3674-
2660PSF 4 - Rua Ciriaco
Sebastião Borges, 28, Jardim
Santana - Tel.: 3674-
1631PSF 5 - Rua Padre
Henrique Fusão, 305, São
Vicente de Paula - Tel.:
3672-2195PSF 6 - Avenida
Vitória Régia, 572, Flor do
Vale - Tel.: 3672-4305
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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.
Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda diariamente
Edições atuais e de arquivo estão sempre a disposição no endereço:
Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.
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Mulheres grávidas vão
passar a receber a vacina
contra a coqueluche a
partir do segundo
semestre deste ano. A
inclusão da DTPa (vacina
tríplice acelular que
protege contra difteria,
tétano e coqueluche) ao
calendário de imunização
da gestante quer garantir
que o bebê já nasça com

alguma proteção contra a
doença, evitando que a
infecção ocorra antes dos
6 meses de idade. Por
meio de nota, o
Ministério da Saúde
explicou que negocia com
dois produtores
internacionais a aquisição
das doses, com a
possibilidade de
transferência de

t e c n o l o g i a .
Outra estratégia do
governo é alertar os
profissionais de saúde
para que
 o diagnóstico da
coqueluche seja feito de
maneira precoce e que o
t r a t a m e n t o
adequado com
antibióticos seja
prescrito.

Grávidas serão
vacinadas contra

coqueluche a partir do
segundo semestre

deste ano

Alunos da Unitau
realizam doação para
entidade de Taubaté

Alunos e professores da
Unitau realizaram, no último
dia 19, a entrega de fraldas
geriátricas e de produtos de
higiene pessoal coletados por
alunos do curso de
Enfermagem. Os itens foram
doados para a Casa do
Ancião Luiza de Marillac,A
ação solidária fez parte das
atividades realizadas para
recepcionar os novos
estudantes, cujas aulas
começaram no dia 4 de
fevereiro.”É uma ação de
cidadania, com ela fazemos
com que os alunos, desde o
primeiro ano na
Universidade, tenham essa

preocupação”, disse a Profª
M.a Adriana Giunta
Cavaglieri, do curso de
Enfermagem.”Todos os anos
realizamos essa ação
solidária e em 2013 tivemos
uma boa participação dos
alunos”, disse a Profª M.a
Claudia Aguiar, também do
curso de Enfermagem.”Um
trote pode ser uma atividade
prejudicial para o aluno, já
uma ação solidária é benéfica
para ele e para a sociedade”,
disse a estudante do 4º ano
de Enfermagem e membro
do Diretório Acadêmico
(DA), Gisele Aparecida dos
Santos Siqueira.”É uma

forma também dos novos
alunos já se envolverem com
a profissão”, disse Luiza
Helena Lemos da Costa,
também estudante da
graduação.A irmã Maria
Celeste, da Casa do Ancião,
destacou a importância das
doações. “O material que
recebemos nos ajuda a
garantir o atendimento para
nossas idosas, muitas das que
estão aqui não tem ninguém
por elas, dependem
exclusivamente da Casa”,
disse. A entidade,
localizada na Vila São José,
a b r i g a
30 idosas.

Curiosidades

Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, do ouvido da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias

Humor

Um mineirinho com sérios problemas financeiros vendeu uma mula para outro fazendeiro também
mineiro por 100 reais, que concordou em receber a mula no dia seguinte. Entretanto, no dia
seguinte ele chegou e disse:
- Cumpadi, cê mi discurpa mais a mula morreu...
- Morreu?
- Morreu...
- Intão mi devolva o dinheiro.
- Ih... cumpadi... já gastei...
- Tudo?
- Tudin...
- Intão mi traz a mula.
- Morta?
- É, uai, ela num morreu? Intão...
- Morreu. Mas qui cê vai fazê cuma mula morta?
- Vô rifá.
- Rifá?
- É, uai!
- A mula morta? Quem vai querê?
- É só num falá qui ela morreu.
- Intão, tá, intão...
Um mês depois os dois se encontram e o fazendeiro que vendeu a mula pergunta:
- Ó cumpadi, e a mula morta?
- Rifei. Vendi 500 biete a 2 real cada. Ganhei 998 real...
- Eta! I ninguém recramô?
- Só o homi qui ganho...
- I o que o cê fez?
- Uai... eu divolvi os 2 real pra ele... uai.

Mensagens

Quem nunca mudou com o tempo? Aos poucos você vai deixando de escutar certa músicas, de
usar certas roupas, de falar com certas pessoas. Mudar faz parte do ciclo da vida, embora a
essência seja sempre a mesma. Quando encontrar um obstáculo grande na vida, não desanime
aos passar, pois com o tempo ele se tornará pequeno. Não porque diminuiu, mas porque você
cresceu.

Toda decisão que você toma, toda decisão não é uma decisão sobre o que você faz. É uma
decisão sobre quem você é. Quando você vê isso, quando você entender isso, tudo muda. Você
começa a ver a vida de um modo novo. Todos os eventos, ocorrências e situações se transformam
em oportunidade para fazer o que você veio fazer aqui.

Decidir comprometer-se com resultados de longo prazo ao invés de reparos a curto prazo é tão
importante quanto qualquer decisão que você fará em toda a sua vida.

Pensamentos

O êxito é fácil de obter, o difícil é mantê-lo.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
O rico pega o carro e sai e o pobre sai e o carro pega.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
Não procuro saber as respostas, procuro entender as perguntas.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem se modera raramente se perde.
Há ideias que chegam à mente, sem ainda alcançar os lábios.
Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.
Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.
É sempre muito cedo para parar.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
Faça o que puder, com o que se tem, onde estiver.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
Não está terminado até que esteja terminado.
Não existem atalhos para qualquer lugar que vale a pena ir.
Nem todos que vagam estão perdidos.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Quem já esteve na Lua já não tem mais metas na Terra.
Se você caça dois coelhos ambos irão escapar.
Sempre mire objetivos e, esqueça-se do sucesso.
Um homem sem propósito é como um navio sem leme.
Os ausentes nunca têm razão.
O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.

Miscelânea
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Novidade já está disponível
para quem “curtir” o perfil do
programa no Facebook O
Programa Poupatempo está
trazendo mais uma novidade
para quem está sempre
conectado. A partir de agora,
quem acessar e curtir a
página do Programa na rede
social Facebook poderá ter
mais uma opção, além do site
oficial, para agendar seu
atendimento aos serviços de
RG (Carteira de Identidade)
e CNH (Carteira Nacional
de Habilitação).No topo da
página www.facebook.com/
poupatemposp, o cidadão
poderá acessar o sistema de
agendamento e escolher a
data e o horário de sua
preferência, para qualquer
um dos postos que já
possuam o serviço.”Com o
agendamento, basta chegar
ao Poupatempo apenas 15
minutos antes do horário
marcado para retirada da
senha. Este serviço
proporciona muito mais
agilidade durante o
atendimento. E, ao chegar às
redes sociais, esperamos
levar esta comodidade a
ainda mais pessoas”,

comenta o secretário de
Gestão Pública, Davi
Zaia.ConsultasPara não ter
problemas durante o
atendimento, no ato do
agendamento pela internet já
é possível consultar todos os
documentos necessários.
Porém, caso o cidadão já
tenha realizado seu
agendamento, mas não se
lembre dos documentos que
vai precisar, ele pode acessar
a aba “Serviços disponíveis”,
também na página do
Poupatempo no Facebook, e
consultar os documentos e
outros pré-requisitos
necessários para o
atendimento.Na fanpage do
Poupatempo no Facebook
também é possível visualizar
um mapa com todos os
postos do Estado sinalizados,
seu endereço e horário de
atendimento. Com esta
f e r r a m e n t a ,
 é possível encontrar a
unidade mais próxima e
planejar o trajeto.
Quem não possui uma conta
no Facebook, pode
continuar a realizar o
agendamento pelo site oficial:
www.eagendamento.poupatempo.sp.gov.br.

Poupatempo
disponibiliza agendamento

via rede social
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Estudo inédito do Ministério
da Saúde também revela que
49% das agressões estão
associadas ao uso do álcool.
Homens de 20 a 39 anos são
as principais vítimas.Estudo
realizado pelo Ministério da
Saúde em hospitais públicos
revela que o consumo do
álcool tem forte impacto nos
atendimentos de urgência e
emergência do Sistema Único
de Saúde (SUS). O
levantamento aponta que
uma em cada cinco vítimas de
trânsito atendidas nos
prontos-socorros brasileiros
ingeriram bebida alcoólica. O
estudo também mostra que
49% das pessoas que
sofreram algum tipo de
agressão consumiram bebida
alcoólica. As principais
vítimas são homens com
idade entre 20 e 39 anos. Os
dados fazem parte do VIVA
(Vigilância de violências e
acidentes), estudo realizado
pela Secretaria de Vigilância
em Saúde em 71 hospitais
que realizam atendimentos de
urgência e emergência pelo
SUS. Foram ouvidas 47 mil
pessoas em todas as capitais
e no Distrito Federal. Os
dados foram coletados em
2011 e analisados no ano
passado. O ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, e
o ministro das Cidades em
exercício, Alexandre
Cordeiro Macedo,
apresentaram os principais
resultados nesta terça-feira
(19), em Brasília.Padilha
reforçou a importância de se
obter informações
qualificadas em saúde para
que as ações de prevenção e
de intervenção sejam cada
vez mais eficientes. “Estas
informações que
apresentamos aqui têm papel
decisivo para que tenhamos,
nós e todos os demais órgãos
federais, estaduais e
municipais, mais segurança
para agir. Também vamos
utilizá-las em nossas

campanhas de
conscientização de
motoristas, passageiros e
p e d e s t r e s ” ,
ressaltou.PERFIL DAS
VÍTIMAS – O levantamento
revela que entre as pessoas
envolvidas em acidentes de
trânsito, 22,3% dos
condutores, 21,4% dos
pedestres e 17,7% dos
passageiros apresentavam
sinais de embriaguez ou
confirmaram consumo de
álcool. Entre os atendimentos
por acidentes, a faixa etária
mais prevalente foi a de 20 a
39 anos (39,3%).As vítimas
mais acometidas por
agressões estão nessa mesma
faixa etária – 20 a 39 anos –
e representam 56% dos
casos. Em 2011, 28.352
homens com idade entre 20
a 39 anos foram assassinados
e 16.460 perderam a vida no
trânsito, o que corresponde
a quase metade de óbitos
registrados nesta faixa etária,
31,5% e 18,3%,
respectivamente.O VIVA
também mostra que a
proporção do consumo de
bebida alcoólica entre os
pacientes homens foi bem
superior ao das mulheres:
54,3% dos homens que
sofreram violência e 24,9%
dos que sofreram acidente de
trânsito tinham ingerido
álcool, enquanto os índices
entre as pessoas do sexo
feminino foram de 31,5% e
10,2%, respectivamente.O
secretário de Vigilância em
Saúde, Jarbas Barbosa,
alertou que 78,3% das
vítimas que não ingeriram
bebida alcoólica receberam
alta logo após o atendimento
de urgência e emergência.
Entre os que beberam, esse
número cai para 66,2%.
“Quando a gente vai para os
números de internação é o
contrário: bem mais pessoas
que tinham ingerido bebida
alcoólica (24,9%) têm como
desfecho a hospitalização,

comparado com quem não
consumiu bebida alcoólica
(14,8%)”, explicou.O
ministro em exercício das
Cidades destacou que a Lei
Seca, em vigor no país desde
2008, já começa a incitar
mudanças significativas,
como a redução de 24% das
mortes no período do
Carnaval 2013 (comparado
ao do ano anterior). “Temos
uma guerra no trânsito e isso
tem de acabar. Fiscalização,
legislação efetiva e ações de
conscientização são
importantes para termos um
trânsito seguro”, destacou
Macedo.VIDA NO
TRÂNSITO – Para apoiar
estados e municípios a
orientar condutores sobre o
risco da combinação entre o
álcool e direção, o Ministério
da Saúde desenvolve o
Projeto Vida no Trânsito.  As
cinco capitais brasileiras que
participam do projeto
(Curitiba, Teresina, Belo
Horizonte, Campo Grande e
Palmas) reduziram, entre
2009 e 2011, o percentual de
atendimentos de vítimas de
acidentes alcoolizadas nas
emergências dos prontos-
socorros.Uma das ações do
projeto Vida no Trânsito é a
qualificação dos sistemas de
informação sobre acidentes,
feridos e vítimas fatais. Com
o banco de dados atualizado,
os gestores de saúde podem
identificar os fatores de risco
e os grupos de vítimas mais
vulneráveis nos respectivos
municípios, assim como os
locais onde o risco de
acidente é maior.Em
setembro de 2012, o
Ministério autorizou o
repasse de R$ 12,8 milhões
para os 26 estados, o Distrito
F e d e r a l ,
todas as capitais, além de
Guarulhos e Campinas. No
t o t a l ,
foram cerca de R$ 25
milhões para as ações do
Projeto Vida no Trânsito.

Álcool está
relacionado a 21% dos
acidentes no trânsito

Sob o lema “O fim da miséria
é só o começo”, a presidente
Dilma Rousseff anunciou
nesta terça-feira a ampliação
do programa Brasil sem
Miséria em 800 milhões de
reais neste ano para retirar da
pobreza extrema mais 2,5
milhões de pessoas,
cumprindo de forma
antecipada a promessa de
campanha de erradicar a
miséria entre as pessoas
cadastrados pelo governo.A
erradicação da pobreza
extrema, com elevação da
renda para 70 reais mensais,
atinge todas as pessoas do
Cadastro Único para
Programas Sociais, mas não
alcança cerca de 700 mil
famílias que, segundo o
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), vivem na miséria e
não têm acesso às
transferências de renda
porque não estão
cadastradas.”O anúncio é
bastante importante porque
simboliza o final de uma
etapa. Não significa que o
Brasil Sem Miséria terminou.
Ao contrário, temos muito
trabalho pela frente”, admitiu
a ministra de Desenvolvimento
Social, Tereza Campello, a
jornalistas.Campello disse

que o governo agora vai
intensificar os esforços para
melhorar o acesso a
educação integral dos
setores mais pobres da
população e aos serviços
públicos como luz, água,
esgoto e moradia.Com a
ajuda das prefeituras, o
governo federal vai tentar
localizar as famílias que
ainda estão fora do cadastro
oficial da miséria, seja
porque moram em locais de
difícil acesso, como na
floresta, em quilombos ou na
beira dos rios, ou em bolsões
de pobreza nos grandes
centros urbanos do
Sudeste.Pelos cálculos do
governo, as ampliações dos
instrumentos e dos repasses
do Brasil Sem Miséria já
retiraram da pobreza
extrema 19,5 milhões de
pessoas. Desses, pelo
menos 8,1 milhões são
crianças e adolescentes.O
governo tem ampliado
anualmente desde 2003 o
orçamento do Bolsa Família,
que é o braço de
transferência de renda do
Brasil Sem Miséria.Em
2011, o orçamento do Bolsa
Família era de 17,3 bilhões
de reais, segundo dados do
balanço divulgado pelo

Ministério do
Desenvolvimento Social no
começo deste ano. A
previsão orçamentária era de
23,18 bilhões para este ano
e deve subir a 24 bilhões com
esse novo anúncio.Essa nova
ampliação dos repasses deve
atender principalmente
pessoas que não têm filhos,
ou que têm filhos acima de 17
anos, e idosos que não se
beneficiavam de repasses
complementares de novos
programas como Brasil
Carinhoso o Bolsa Verde.Na
semana passada, uma fonte
do governo disse à Reuters,
sob condição de anonimato,
que apesar de atingir a
promessa antes do previsto
inicialmente a erradicação da
miséria entre os cadastrados
só deveria ocorrer no final de
2014 Dilma não fará uma
grande celebração porque
sabe que há muitos miseráveis
ainda não cadastrados pelo
governo.”Conseguimos
atender as pessoas
cadastradas, mas a
presidente vai pedir empenho
d o s
prefeitos e da sociedade para
continuar buscando mais
pessoas que vivam em
situação de extrema
pobreza”,disse a fonte.

Governo investirá R$800
milhões para retirar 2,5

milhões da miséria

Com o objetivo de estimular
o plantio e o aumento da
arborização no município, a
Secretaria de Meio Ambiente
de Taubaté está realizando
uma campanha de doação de
mudas de árvores nativas,
fator que contribui
significativamente para a
melhoria das condições
ambientais e da qualidade de

vida na região.A ideia da
campanha, intitulada
“Taubaté + Verde”, é
aproveitar esta época de
calor e de maior incidência
de chuvas para estimular
agricultores, moradores,
associações de bairros,
ambientalistas e indústrias a
plantarem árvores em suas
p r o p r i e d a d e s ,

preferencialmente em locais
como margens de córregos e
outras áreas de
preservação.Os interessados
devem entrar em contato
com a SEMA (Secretaria de
Meio Ambiente) até o dia 21
de março. Outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone (12)
3624-4195.

Taubaté + Verde:
Campanha de doação de

mudas acontece até
março

A Diretoria de Obras concluiu
a primeira etapa de
pavimentação do Bairro
Alferes Bento com o
calçamento das ruas:
Terezinha de Oliveira Santos,
Aires de Oliveira e Projetada
23, além de parte da Rua
Heitor Inácio de Oliveira,
principal acesso ao bairro. A
pavimentação era uma antiga
reivindicação dos
moradores.Foram utilizados
blocos de concreto

intertravados, material que,
além de facilitar a
manutenção da rede de águas
pluviais e água tratada, ajuda
na redução de custo, já que
não é preciso quebrar o piso,
como acontece com o
asfalto.Para a moradora
Sônia Rodrigues de Campos,
o calçamento ajudou a
resolver vários problemas. “A
obra ficou excelente! Acabou
com os buracos nas ruas e
as poeiras que incomodavam

muito. Quando chovia,
também era um grande
transtorno, pois os carros
deslizavam na estrada. Agora
o problema foi solucionado”,
afirma.Segundo o Governo
Municipal, o próximo passo
será atender as outras ruas
pavimentar 100% do bairro,
por meio de convênios com os
Governos Estadual e Federal,
garantindo uma melhor
qualidade de vida à população
local.

Paraibuna :Alferes Bento
ganha calçamento de

ruas
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