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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.
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Leia e Anuncie

 Neste sábado (20) prefeitos
e representantes das 67
estâncias do Estado de São
Paulo se reuniram em São
Bento do Sapucaí para mais
um encontro que visou
discutir ações e iniciativas em
comum. Foi mais um
encontro da APRECESP -
 (Associação das Prefeituras
das Cidades Estância do
Estado de São Paulo), O
encontro contou com a
presença de representantes
do Sebrae-SP Júlio Durante,
que esclareceu sobre a
atuação do órgão para o
fomento do turismo e preparo
de empreendedores voltados
para o setor. Também se
pronunciaram Gustavo
Henrique, (Caixa), Antonio
Vaz Serraha (Secretaria da

Fazenda de São Paulo), que
prestou importantes
esclarecimentos aos prefeitos
sobre a necessidade e
importância do Portal de
Transparência. Elisabeth
Correa, coordenadora do
DADE (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias) usou da
palavra para falar
da participação do Estado
junto aos municípios
c o n s i d e r a d o s
estâncias. ”Com referência

ao Plano Diretor de
Turismo, nós estamos

elaborando um escopo do
que seria necessário para
que vocês possam

trabalhar...A prefeitura que
quiser usar recursos do

DADE para o Plano

Diretor de Turismo, então
terá esse escopo.”, orientou
a coordenadora Elisabeth
Correa. “Muito importante

esse encontro da Aprecesp,
onde nós, prefeitos de

estâncias discutimos
pontos em comum para o
desenvolvimento de

t o d o s . ” ,
disse o prefeito de Ilhabela,
 Antonio Luiz Colucci e
presidente da Aprecesp.Os
próximos encontros estão
previstos para acontecer nos
seguintes municípios:
F e r n a n d ó p o l i s ,
 São José do Rio Preto,
A r a ç a t u b a ,
Registro e,
no dia 2 de maio, no Vale do
P a r a í b a ,
em São José dos Campos.

São Bento do Sapucaí
reúne prefeitos das 67

estâncias paulistas

Começou na quinta-feira, dia
25 de abril, a 24ª edição da
tradicional Festa da Colônia
Italiana de Quiririm, em
Taubaté. Até o dia 1º de
maio, o distrito se
transformará em espaço para
apreciação da cultura e
gastronomia italiana. A festa
é realizada pela Prefeitura
junto com
uma comissão composta por

moradores do local e tem
como objetivo divulgar a
cultura italiana sem fugir da
característica do evento, que
é ter sempre a comunidade
envolvida no preparo
artesanal das comidas e na
execução de números de
dança e musicais. Neste ano,
o tema da festa será “A Itália
é Arte”. Cada família é
conhecida pelo prato

específico, doce ou salgado,
que seus integrantes fazem e
comercializam em 24
b a r r a c a s .
Os mais populares são a
l a s a n h a ,
o nhoque e a sopa de
marubim feita demassa fresca
recheada. A expectativa de
público para este ano é de
400 mil visitantes durante os
sete dias de comemoração.

Festa de Quiririm
começou quinta-feira,

dia 25 de Abril

Pindamonhangaba recebe o
espetáculo “As Canções que
Você Dançou pra Mim”, com
a Focus Cia. de Dança, nesta
sexta-feira (26), às 21 horas,
na Quadra dos Salesianos. O
evento tem entrada gratuita e
faz parte do Circuito Cultural
Paulista, realizado na cidade
graças a uma parceria entre
a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e

Cultura / Departamento de
Cultura, e o Circuito Cultural
Paulista, do Governo do
Estado. A Focus Cia de
Dança obtém grande sucesso
de crítica e público com o seu
mais recente espetáculo “As
Canções que Você Dançou
pra Mim”,
dirigido e coreografado por
Alex Neoral.
Quatro casais são embalados
por um grande pot-pourri

com 72 canções
interpretadas pelo grande
cantor e compositor Roberto
C a r l o s .
Músicas que marcaram
época e que já se tornaram
clássicos da MPB
aparecem agora como mote
principal para mais uma
produção da Focus.
Com classificação livre,
 o espetáculo tem 55 minutos
de duração.

Pinda terá espetáculo de
dança gratuito na sexta-
feira

A cidade de Ubatuba, litoral
norte de São Paulo, se
transformará, entre os dias
27 de abril e 05 de maio, na
capital mundial do stand up
paddle com a realização do
Ubatuba Pro Grand Slam,
etapa brasileira do circuito
mundial nas categorias Race
e Wave. As disputas
começam no dia 27, na
manhã de sábado, em frente
à Praça de Eventos da
Av.Iperoig, na praia do
Centro de Ubatuba, com a
realização das provas de
SUP Race que se estendem
até o domingo, 28. Estão
confirmados nomes
de peso da modalidade,
como os havaianos Connor
Baxter e Kai Lenny, bem
como as feras do circuito
brasileiro, como os
campeões Luiz Guida
“Animal” e Bárbara Brazil,
entre outros. Mas os atletas
amadores também estão
convidados a participar da

festa, pois além da categoria
profissional, estão abertas
disputas em três categorias
amadoras para as pranchas
tamanho 14', 12’6" e Fun
Race (até 12’2") e uma
categoria para a garotada até
16 anos. Todas as categorias,
divididas em masculino e
feminino, e todos os
participantes receberão uma
medalha de participação
alusiva ao evento histórico,
que pela primeira vez é
realizado em águas
brasileiras. Com a conclusão
das disputas de Race, no
domingo, o evento se
transfere para a praia de
Itamambuca para o reinício
das disputas, desta vez na
modalidade Wave, que é o
surf de stand up paddle, de
01 de maio, quarta-feira, até
domingo, 05. SUP surfistas
de várias partes do mundo,
como EUA, França,
Austrália, Chile, Tahiti,
México, estarão nas areias

de Itamambuca disputando
as melhores ondas contra os
grandes nomes brasileiros do
esporte. Um espetáculo
imperdível. As inscrições
estão abertas e podem ser
feitas através do e-mail
atendimento@aus.org.br,
com Kátia. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone 12-3832-1007 (a
partir das 15h00) ou 12-
9722-8739 (o dia todo). O
Ubatuba Pro é uma
realização da Prefeitura
Municipal de Ubatuba, AUS,
Revista FLUIR Stand UP,
Site SupClub, Waterman
League, Cia Radical e
CBSUP. SERVIÇOS.
Ubatuba Pro Grand
Slam - Etapa brasileira do
Circuito Mundial de Stand
Up. SUP Race - 27 e 28 de
abril, Av.Iperoig, na praia do
Centro de Ubatuba (Itaguá).
SUP Wave - 01 a 05 de
maio, canto direito da praia
de Itamambuca.

Ubatuba será a capital mundial
do SUP - Stand Up Paddle

Nesta última quarta-feira
(24), o Prefeito de Redenção
da Serra, Nequinho, recebeu
na sede da Prefeitura
Municipal, o Bispo Dom
Carmo, o Cônego Geraldo
Silva Presidente da Fundação
Dom José Antônio Couto, o
Pároco local Amâncio
Calderaro Júnior, o Dr.
Amadeu Peloggia advogado
da Mitra Diocesana, para
assinarem dois contratos de
comodatos, um referente à
Capela do Cruzeiro e outro
para o Cemitério do bairro
do Carapeba. O comodato
para Capela do Cruzeiro foi
assinado pelo prazo de dez
anos de responsabilidade, a
capela é pouco visitada por
turistas, e também pelos
próprios moradores. O
prédio abrange em seu
interior uma pintura do
Mestre Justino por toda
parede, retratando a história
da Igreja Católica, desde a
criação do Homem até os
dias atuais. Além de uma
arquitetura arrojada tem uma

vista deslumbrante,
possibilitando ver parte de
Redenção da Serra, o imenso
reservatório de água que
rodeia a cidade, e até mesmo
é possível conseguir avistar as
torres da antiga Igreja Matriz,
na cidade Velha. O projeto
da Prefeitura é transformar a
Capela do Cruzeiro em um
ponto Turístico Cultural do
município. Levar parte do
comércio local para perto da
Capela, restaurar a pintura
do Mestre, que está se
deteriorando devido à falta
de cuidado, trazer grupo de
coral, violão, flauta doce.
Tornar a Capela em um
atrativo tanto cultural e
turístico como religioso. O
Pároco da cidade quer
realizar uma missa de Natal
no local, fazer junto com a
população um presépio ao
lado do prédio, devido à
praça onde se localiza se
chamar 25 de Dezembro. O
Segundo comodato assinado
foi para construir um ossário
no cemitério do bairro do

Carabepa. “quando a chuva
cai por uns dias, começam a
aparecer ossos no barranco,
por diversas vezes encontrei
vários caídos pelo chão”
alega Maria Silva vizinha do
cemitério. Dona Maria é uma
das moradoras mais antigas
do bairro, quando acha as
ossadas enterra próximo ao
local, porém mais a cima do
morro.  A prefeitura solicitou
o comodato do Cemitério
pelo período de seis meses,
a fim de construir um ossário,
e transformar também o
cemitério em um ponto
turístico, pois a maioria dos
corpos enterrados no local
são de escravos. “Fiquei
imensamente feliz em
conseguir estes comodatos, é
parte da nossa história, é o
nosso povo quem ganha. É
importante mantermos
nossas tradições. Um povo
sem raízes é um povo sem
história. E nós temos muitas
histórias, somos um povo rico
em tradições e cultura.”
Disse o Prefeito Nequinho.

Prefeito e Bispo assinam
Comodatos
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A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
iniciando os preparativos
para a Semana do Meio
Ambiente, que será realizada
de 3 a 8 de junho em toda a
cidade. Na sexta-feira (19),
foi realizada a primeira
reunião da comissão
organizadora, quando foram
feitas as sugestões de eventos
integrantes da programação.
A próxima reunião será nesta
sexta-feira (26), às 14 horas,
na Fundação Dr. João
Romeiro. O objetivo é
delegar funções e definir a
programação do evento.
A intenção da Semana do

Meio Ambiente 2013 é
realizar discussões sobre
temas diversos voltados ao
meio ambiente, como a
educação ambiental, o código
florestal e a preservação dos
bens naturais, por meio de
seminários e palestras. Com
isso, realizar um documento
final elencando as prioridades
e as metas a serem
alcançadas pelos setores da
sociedade em prol da
preservação ambiental.
Também estão programados
plantios, exposições,
a p r e s e n t a ç õ e s
de trabalhosacadêmicos e
um concurso de projetos

pedagógicos entre os
professores da Rede
Municipal de Ensino. Além
da parte científica, a intenção
é realizar, ainda, eventos
culturais e esportivos,
complementando a agenda.
Participam dessa reunião,
representantes do
Departamento de Meio
Ambiente, Parque Municipal
do Trabiju,
Departamento de
C o m u n i c a ç ã o ,
 Secretaria de Educação e
C u l t u r a ,
 Ong IA3,
Colégio Comercial, Gerdau e
Faculdade Anhanguera.

Prefeitura de Pinda prepara Semana

do Meio Ambiente

As inscrições podem ser
feitas até o dia 20 de maio,
no Departamento de Cultura
da Prefeitura. Para a edição
2013/2014 serão
consideradas sete
expressões artísticas: artes
visuais (artes plásticas,
desenho de humor e
fotografia), vídeo, canto
coral, música instrumental,
literatura (conto, poema e
crônica), dança e teatro.
Lembrando que essas
expressões serão
desenvolvidas na fase

municipal somente se houver
procura e inscrição por parte
dos artistas locais.
O Mapa Cultural Paulista é
uma iniciativa da Secretaria
de Estado da Cultura,
realizado pela Abaçaí Cultura
e Arte – Organização Social
de Cultura, que objetiva
identificar, valorizar e
promover o intercâmbio da
produção cultural no Estado
de São Paulo, e ao mesmo
tempo estimular a
participação de seus
municípios em atividades

c u l t u r a i s .
A meta do programa é
mapear a produção artística
em todo Estado de São
P a u l o ,
cabendo a cada município
incentivar seus artistas locais
a participarem deste
p r o g r a m a .
O regulamento completo
pode ser retirado no
Departamento de Cultura,
que fica na rua Dr. Campos
Salles, 530,
São Benedito. Telefones
3642-1080 e 3643-2690.

Mapa Cultural Paulista destaca

artistas da cidade de

Pindamonhangaba

O secretário de Turismo do
Estado de São Paulo,
Cláudio Valverde, atendeu o
Prefeito Marcelo Vaqueli e a
Secretaria de Cultura,
Turismo e Esportes, Marcela
Pereira Tupinambá durante o
Encontro dos Prefeitos de
SP, realizado nesta quinta-
feira (18/04), no Memorial
da América Latina, e recebeu
em mãos, propostas de
realização de eventos que
efetivamente contribuam para
a movimentação de fluxos
turísticos municipais. O
evento reuniu mais de 3 mil
pessoas, entre prefeitos,
deputados, vereadores,
secretários estaduais e
municipais. A convite do
governador Geraldo
Alckmin, o deputado federal
Márcio França foi chamado
para compor a mesa principal
do evento, formada pelo
próprio governador; pelo
secretário-chefe da Casa
Civil, Edson Aparecido; pelo
presidente da Assembléia
Legislativa, Barros Munhoz;
pelo prefeito da Cidade de
São Paulo, Fernando
Haddad, e pelas primeiras-
damas do Estado, Lu
Alckmin e da Capital
paulista, Estela Haddad. O
chefe da Casa Civil, Edson

Aparecido, ressaltou a
importância da sinergia entre
o governador e os prefeitos.
Márcio França lembrou da
vida dura dos prefeitos e
deixou claro que a grande
tarefa de hoje dos bons
governantes, tanto na esfera
estadual como federal, é a de
facilitar os repasses de
recursos para que os
prefeitos possam fazer boas
gestões. Superar os
empecilhos burocráticos com
a ajuda recíproca dos
governantes também foi a
meta conclamada pelo
prefeito Fernando Haddad.
Já o presidente da
Assembléia Legislativa,
Barros Munhoz, enalteceu o
fato de o governador
Alckmin atender a todas as
cidades, independentemente
do partido dos prefeitos. O
governador Geraldo Alckmin
anunciou uma série de
medidas, como a criação de
mais Procons no Estado; a
pavimentação de estradas
vicinais; a concessão de
microcréditos aos pequenos
e m p r e e n d e d o r e s ;
investimentos em habitação;
saneamento; um auxílio aos
idosos carentes; ajuda aos
municípios com baixo índice
de IDH; creches-escola,

mais ônibus escolares e
ambulâncias, entre outras
medidas de grande impacto
social. No sábado (20/04) o
Prefeito Vaqueli junto com a
Secretária Marcela,
participaram de mais uma
reunião ordinária da
Aprecesp (Associação das
Prefeituras das Cidades
Estância do Estado de São
Paulo). Desta vez, o encontro
foi realizado no município de
São Bento do Sapucai e
serviu para buscar uma
readequação com o DADE
para 2013 e ratificar verbas
para o turismo de Tremembé.
A Aprecesp é uma entidade
privada e sem fins lucrativos,
criada em 1985 com o
objetivo de representar os
interesses e trabalhar pelo
desenvolvimento turístico das
cidades estância no litoral e
interior paulista. Hoje
congrega 67 estâncias que
estão divididas entre
Balneárias, Climáticas,
Hidrominerais e Turísticas. A
entidade tem assento no
Conselho Estadual de
T u r i s m o ,
na Câmara de Turismo da
Federação do Comércio e no
COC (Conselho de
Orientação e Controle) do
Dade.

PREFEITO VAQUELI E

SECRETÁRIA MARCELA VÃO EM

BUSCA DE RECURSOS PARA

ALAVANCAR TURÍSMO NA CIDADE

Simultaneamente ao combate
da gripe está sendo realizada
uma campanha contra o
câncer bucal. Após as
pessoas receberem a vacina
elas devem procurar o
dentista da unidade para fazer
o diagnóstico e evitar
problemas futuros. A
campanha contra o câncer
bucal também teve início dia
15 de abril, no entanto,
otrabalho é realizado o ano
todo. O exame é simples,
rápido, indolor e muito
importante na detecção de
alterações bucais, incluindo o
câncer. A dona de casa
Maria do Carmo Vilela
Ribeiro, 81 anos, passou pela
Praça Monsenhor
Marcondes para se prevenir
contra a gripe e também
aproveitou para fazer o
exame bucal. “Esta é a

primeira vez que eu faço esse
exame e achei bom. É
importantíssimo cuidar da
nossa saúde”, disse. O
Instituto Nacional do Câncer
do Brasil, órgão ligado ao
Ministério da Saúde, estima
o número de 14.170 novos
casos anuais de câncer bucal,
sendo 9.990 homens e 4.180
mulheres. Em 2010,
morreram 4.891 pessoas
dessa doença, sendo 3.882
homens e 1.009 mulheres,
que implicam numa média
diária de 13 mortes por dia
pelo câncer bucal. Essa
doença pode acometer
jovens, inclusive crianças
(casos raros), mas aparece
frequentemente na
população a partir dos 40
anos. As principais causas do
câncer bucal são: o consumo
do tabaco (cigarro, cachimbo

e outros), uso regular de
bebida alcoólica, infecção
bucal pelo vírus HPV de alto
risco (HPV-16, HPV-18) e
exposição solar de longa
duração e frequente, comum
a todos os trabalhadores
cujas atividades são
realizadas ao ar livre
(construtores, pescadores,
agricultores e outros) ou que
praticam atividades de
esportes sem proteção do
filtro solar labial. As pessoas
com câncer bucal
apresentam, frequentemente,
uma úlcera ou ferida de
bordas elevadas,
menor que dois centímetros
de tamanho, que não se
c i c a t r i z a ,
manchas brancas ou
avermelhadas também
podem estar junto às
margens desta ferida.

Moradores podem
participar de campanha
contra o câncer bucal

Ontem, o representante do
Vaticano e responsável pelas
viagens internacionais do
papa, Alberto Gasbarri,
confirmou a visita do Santo
Padre ao Santuário Nacional
em Aparecida. Alberto
Gasbarri, acompanhado do
Núncio Apostólico, dom
Giovanni D’ Aniello, e outros
representantes da comitiva
responsável pela visita do
Pontífice ao Brasil, estiveram
reunidos no Santuário
Nacional para acertar
detalhes dos possíveis
itinerários da passagem do

Papa Francisco ao santuário
mariano. A reunião aconteceu
por volta das 10h, com o
Cardeal arcebispo de
Aparecida, dom Raymundo
Damasceno Assis, dom Darci
Nicioli, bispo auxiliar de
Aparecida, dom Orani João
Tempesta, arcebispo do Rio
de Janeiro e presidente do
Comitê Organizador Local
da JMJ (COL), o reitor do
Santuário Nacional, padre
Domingos Sávio, o ecônomo
do Santuário, padre Luiz
Cláudio Alves de Macedo,
representantes das Forças

Armadas e da Polícia
Federal, entre outros
representantes. O Cardeal
afirmou que o Santo Padre
virá a Aparecida, mas ainda
não há confirmação da data
e da programação.
”Podemos confirmar que o
Santo Padre virá a
A p a r e c i d a .
A divulgação oficial da visita
do Santo Padre,
 tanto no Rio de Janeiro como
em Aparecida, será feita em
maio, quando teremos essa
informação oficial”,
completou dom Damasceno.

Taubaté: Dom Damasceno confirma

que Papa Francisco virá a Aparecida

A Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé realiza a primeira
Operação Tapa Buracos de
2013. O trabalho começou
nesta segunda-feira (22/04).
Inicialmente, segundo o
Coordenador de Obras
Silvio Bonafé, serão
priorizadas as principais ruas
e avenidas da cidade e
aquelas com maiores
problemas. Posteriormente, o
serviço será estendido à toda
cidade. A avenida Luis

Gonzaga das Neves é a
primeira localidade
beneficiada com a operação
em Tremembé, pois segundo
relatou o Secretário
Municipal de Obras, Haílton
Amaral, a avenida é hoje um
ponto com maior fluxo de
veículos devido a ligação
T r e m e m b é / Ta u b a t é .
O trabalho é coordenado
pelo secretário, que esclarece
que devido ao período
chuvoso é difícil fazer uma
previsão da conclusão dos

serviços, mas a proposta é
dar sequência até a solução
final dos problemas. “Não
será fácil, mas estamos muito
empenhados neste objetivo”,
p o n t u a .
A Operação Tapa Buracos
está sendo realizada pela
própria Prefeitura Municipal
que diante da grande
demanda de ruas
e s b u r a c a d a s ,
e s t a  s e  e s f o r ç a n d o
para amenizar os problemas
mais graves do município.

COMEÇA OPERAÇÃO TAPA

BURACOS EM RUAS E AVENIDAS

DA CIDADE DE TREMEMBÉ

Após grande atuação na
Copa Vale Paraibana de Jiu
Jitsu realizada em Taubaté no
mês de Março onde a equipe
se sagrou campeã no geral,
os atletas tremembeenses
da Pulga Jiu Jitsu voltaram a
lutar, dessa vez no
Campeonato Brasileiro de Jiu
Jitsu Região Sudeste
realizado pela CBJJE
(confederação de jiu jitu
esportivo), na cidade de São
Lourenço, MG. O
campeonato classificava os
melhores colocados para o
campeonato mundial que
será realizado no dia cinco de
julho em São Paulo, os
atletas de Tremembé fizeram
um ótimo trabalho e
conseguiram várias vagas
para o mundial da
modalidade. Destaque para o
professor Pulga que se

sagrou campeão brasileiro na
categoria dos pesos  médios
(faixa preta), após vencer
quatro lutas, e
consequentemente obteve
vaga para o mundial. Abaixo
segue a relação de conquistas
dos atletas tremembeenses.
Faixa Preta. Augusto Luis
(Pulga) – campeão categoria
peso médio. Orlando Filho
(Orlandinho) – Campeão
categoria super pesado.
Rodrigo Eleodoro (Pesão) –
Terceiro colocado categoria
super pesado. Faixa
Marrom. Carlos Eduardo
(Xuxa) – campeão categoria
super pesado, terceiro
colocado na categoria
absoluto. Mauricio –
campeão categoria peso
médio, terceiro colocado na
categoria absoluto. Valdemar
Junior – vice campeão

categoria pesadíssimo.
Marcos Monteiro (Marcão)
– campeão categoria super
pesado sênior. Faixa Roxa.
Eduardo Petersen (Guri) –
campeão categoria super
pesado. Felipe Ribas –
campeão categoria peso
leve. Faixa Azul. Danilo
Mendes – campeão categoria
peso pesado, terceiro
colocado categoria
absoluto. Faixa laranja.
Giovanni  Gonçalves-
campeão da categoria
p e s a d í s s i m o .  F a i x a
Amarela. Rainer Vectrans –
campeão da categoria peso
médio.  As próximas
competições são: 05 de
maio na cidade de Campos
do Jordão, na 2ª etapa da
Copa Vale de Jiu Jitsu e no
dia 5 de julho em São Paulo
no Mundial.

ATLETAS DO JIU JITSU DE
TREMEMBÉ CONQUISTAM
VAGAS PARA DISPUTA DO MUNDIAL

Os trabalhadores da
empresa Ford de Taubaté
aprovaram em assembleia
realizada na tarde desta
quarta-feira, dia 24, o valor
de PLR (Participação dos
Lucros e Resultados) até o
ano de 2015. A PLR 2013
da fábrica vai injetar R$ 30,2
milhões na economia,
garantindo já com o
pagamento da 1ª parcela no
mês de Maio a injeção de R$

14 milhões na economia de
Taubaté e Região. A 2ª
parcela vai ser paga aos
trabalhadores no mês de
dezembro de 2013. Já para
os anos de 2014 e 2015, a
PLR será no valor do ano
anterior reajustada pelo
INPC com 2 % de aumento
real. De acordo com o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté,
Isaac do Carmo, com a

aprovação da PLR até 2015
o Sindicato poderá se dedicar
em negociações com a
fábrica direcionadas para
investimentos e contratações.
Com essa negociação,
 o Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região continua o trabalho
de valorização dos
trabalhadores e de geração
de renda e desenvolvimento
para o município.

Trabalhadores na Ford
de Taubaté aprovam PLR

até o ano de 2015
A equipe do TCC/Unitau/
Fecomerciários/Tarumã/
Taubaté alcançou a vitória
frente ao A.D. São Caetano
por 30 a 17, em jogo válido
pela primeira rodada do
Super Paulistão Masculino de
Handebol. O jogador André,
central do Taubaté, foi o
artilheiro do jogo, com 7 gols
marcados. O time do técnico
Marcos Tatá volta às quadras
no próximo sábado, 27,
contra o Unicep/São Carlos,
às 18 horas. O jogo acontece
fora de casa. Confira os
resultados dos jogos nas
outras modalidades: Futsal
- Copa Vanguarda de Futsal
- Jogando contra a seleção
de Quiririm, o ADC Ford/
Taubaté goleou por 4 a 0 em
sua estréia. Com gols de
Leandrinho, Raphinha e dois
de Max, o futsal taubateano
passou com tranquilidade
pelo Quiririm, seleção
formada e filiada à
competição pela primeira vez
nesse ano. Campeonato

Paulista  - ADC Ford/
Taubaté continua invicto pelo
Campeonato Paulista. A
vitória da vez foi de 6 a 0
sobre o A.D. Yoka, de
Guaratinguetá, num clássico
válido pela quarta rodada do
campeonato. O time lidera a
chave com quatro vitórias em
quatro jogos, 100% de
aproveitamento. O próximo
jogo será válido pelo returno
do campeonato paulista e
está marcado para sábado,
27, contra o Taboão da
Serra, no Ginásio José de
Souza, em Taboão. Futebol
de Campo - Sub15 e Sub17
- As categorias de base da
cidade jogaram contra o
Guarulhos no último dia 20
pelo campeonato paulista. Os
garotos do Sub15 golearam
o adversário por 5 a 0,
demonstrando domínio de
campo em boa posse de
bola, segundo o técnico Fred
Testa. Na sequencia, os
meninos do time Sub17
venceram por 3 a 1 e

continuam invictos em sua
chave, com duas vitórias e um
empate. Os garotos das duas
categorias voltam aos
gramados no sábado, 27,
contra a equipe do ECUS, de
Suzano. Jogos Abertos - O
Sub19 se prepara para
enfrentar Caçapava no
sábado, 27, pela manhã no
estádio Joaquim de Moraes
Filho, pela segunda rodada
dos Jogos Abertos. A equipe
vem de uma vitória sobre
Pindamonhangaba por 3 a 0
e convida os taubateanos a
apoiarem e prestigiarem os
garotos da cidade. Vôlei - A
equipe de Vôlei Sub19
feminino de Taubaté estreou
em Americana, pelo Torneio
Início de Vôlei,
e alcançou a vitória por 3 sets
a 0.
O jogo foi contra a equipe
local e marcou amplo
domínio taubateano,
 confirmando a boa fase da
cidade nos jogos deste final
de semana.

Embalados por Handebol e
Futsal, taubateanos vencem em

todas as modalidades no final de
semana


