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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
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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A Secretária de Educação
Cristiana Mercadante
Esper Berthoud foi
recebida pelo Ministro de
Estado da Educação,
Aloízio Mercadante, no
dia 18 de fevereiro, para
tratar de Projeto Piloto a
ser desenvolvido no
município, conforme
acordado em visita
anterior da qual participou
acompanhando o Prefeito
Municipal Marcelo
Vaqueli e a primeira dama.
A pedido do Ministro
Mercadante a Dra. Lynn
McDonald, fundadora do
Programa FAST (Família
e Escolas Juntas do
original em inglês), veio
de Londres apresentar
detalhes do programa.
Nossa Secretária de
Educação, que é
pesquisadora e a única
brasileira certificada
como treinadora do
programa, apresentou em
seguida o Projeto Piloto
de Implementação do
FAST que será
coordenado por
Tremembé e desenvolvido
também em três outras
cidades do Vale do
Paraíba que aceitaram o
convite do Prefeito
Vaqueli; Aparecida,
Jacareí e Ubatuba. A
UNITAU atuará em
parceria desenvolvendo
pesquisa que será
supervisionada pelo
Instituto Tavistock, de
Londres, responsável pela
d i s s e m i n a ç ã o
internacional do FAST.

FAST é um programa
credenciado pela ONU,
hoje presente em 14
países, que tem como
objetivo principal
promover a integração
entre Família, Escola e
Comunidade, melhorando
o desenvolvimento global
e o processo de
aprendizagem das
crianças e jovens. Nossa
cidade será pioneira no
Brasil, pois irá coordenar
o Projeto Piloto de
Adaptação Cultural,
Implementação e
Validação do Programa
para que possa,
futuramente, ser
implementado em todo o
país. O Ministro
M e r c a d a n t e ,
acompanhado do
Secretário da Educação
Básica Romeu Caputo, da
Diretora de Políticas de
Educação do Campo,
Indígena e para as
Relações Étnicos-Raciais
Macaé Evaristo e de
outros assessores do
MEC, demonstrou grande
interesse no Programa e
fez inúmeras sugestões na
metodologia de
implementação que será
adotada. Na avaliação do
Ministro O Programa
FAST parece muito bom,
está solidamente
pesquisado e
implementado em outros
14 países e tem tudo para
atender nossa demanda de
maior proximidade com
as famílias de nossos
a l u n o s .

Confio que Tremembé
fará um ótimo trabalho de
avaliação desta
experiência piloto e, com
resultados positivos,
devemos pensar em
disseminação para outras
partes do país.. O MEC irá
financiar a totalidade do
Projeto Piloto que terá a
duração de dois anos e
será oficialmente
apresentado no dia 15 de
março quando a Dra. Lynn
McDonald retornará ao
país. Na ocasião, o
Prefeito Marcelo Vaqueli
e a Secretária de
Educação Cristiana
Mercadante Esper
B e r t h o u d ,
irão receber os Prefeitos
e os Secretários de
Educação dos municípios
participantes, assim como
o Reitor da Unitau, para
celebração do convênio
de participação. No dia 19
de fevereiro a Secretária
de Educação participou
ainda de três reuniões no
MEC, com assessores da
Secretaria de Educação
Básica, para discutir
detalhes do projeto e,
ainda, para tratar da
viabilização técnica e
burocrática da
implementação, em
nosso município, do
Programa MAIS
EDUCAÇÃO do Mec,
assim como da
construção e ampliação
d e
unidades escolares,
também aprovadas pelo
Ministro.

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...
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.

MINISTRO
MERCADANTE RECEBE

SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO DE

TREMEMBÉ E APROVA
PROJETO PILOTO
INTERNACIONAL

A Basílica do Senhor Bom
Jesus de Tremembé
celebra a missa de Ação
de Graças em
comemoração ao início
das obras de seu restauro
neste sábado, 23 às
19h30. A missa será
celebrada pelo Pároco e
reitor Pe José Vicente em
frente a Basílica para
acolher um número maior
de pessoas.Em 2009, um
laudo do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas
(IPT) constatou
comprometimento da
cobertura. De acordo com
o órgão, as madeiras que
sustentavam o telhado
estão comprometidas e
grandes rachaduras
cortam as paredes. Desde
a publicação do laudo, a
Basílica foi fechada para
visitação e os fies não
podem mais celebrar no
espaço.Com a aprovação
do projeto pelo
Ministério da Cultura os
fiéis podem voltar a ver as
portas da Basílica abertas,
as obras iniciam nesta
s e m a n a .
Empresários podem fazer
doações pela Lei Rouanet
e receberem incentivos
fiscais, a comunidade
também é patrocinadora
do projeto
 com doações voluntárias
de qualquer valor ou
adquirindo carnes de
doação  que ao final de um
ano  concorrem a prêmios
peça Loteria Federal.
Nessa primeira etapa,
serão necessários mais
de R$ 500 mil para a
reformá completa do
t e l h a d o .
O projeto de restauro
completo custara cerca de
R$ 2 milhões de reais e
tem previsão de
conclusão para o primeiro
semestre deste ano. Para
maiores informações o
telefone é (12)
36721102.

Basílica
de

Tremembé
celebra
missa
pelo
início
das

obras de
restauro
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A Câmara de Taubaté
prestará homenagem a
Rubens Junior e Cláudio de
Morais na solenidade do dia
do esportista, que será
realizada no Planário Jaurés
Guisard hoje, dia 26, às 20h.
Os homenageados serão
saudados pelos vereadores
Pollyana Gama (PPS) e
Rodrigo Luis Silva “Digão”
(PSDB).Indicado pela
Comissão de Esportes e
Lazer da Câmara de Taubaté,
Rubens Junior foi jogador de
futebol do Esporte Clube
Taubaté. Atuou também no
Palmeiras, Coritiba, Porto,
Atlético-MG, Vasco,
Bragantino, Atlético-PR e
Corinthians.Claudio de
Morais foi indicado pelo
Panathlon Club Taubaté.
Presidiu a Associação
Esportiva Vila São Geraldo.
Foi vice-presidente da Liga
Municipal de Futebol. É

colunista esportivo e autor do
livro “Garra e Dedicação ao
Futebol Amador - História da
Associação Esportiva Vila
São Geraldo”.A solenidade
será transmitida pela TV
Câmara, canais 17 e 98 da
Net ou pelo site
www.camarataubate.sp.gov.br/
tv-camara.A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes e
Lazer, está empenhada em
oferecer o melhor aos
munícipes e para isso,
inúmeras ações de
manutenção já começaram e
continuam sendo feitas nos
Centros Esportivos, desde
limpeza a reformas. O Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”, por
exemplo, recebeu, nos
últimos dias, uma equipe de
limpeza e jardinagem. O
prédio também obteve
trabalhos de pintura.De

acordo com a Secretaria de
Esportes e Lazer a equipe da
pasta tem se empenhado,
juntamente às demais
Secretarias, para fazer um
excelente trabalho, já que
todos os Centros Esportivos
e ginásios foram encontrados
em mau estado de
conservação, no entanto,
vários trabalhos já foram
executados.Com o intuito de
oferecer esporte para todos
os moradores,
a Secretaria de Esportes e
Lazer está com vários
projetos em análise para
possível implantação. O
objetivo é fazer com que mais
pessoas pratiquem esportes,
porém, é essencial oferecer
infra-estrutura, por este
m o t i v o ,
 existem pnrofissioais que
estão como responsáveis por
fiscalizar as condições das
praças esportivas.

Esportistas recebem
homenagem da Câmara

de Taubaté
A arrecadação de impostos
e contribuições federais bateu
novo recorde com alta real
de 6,59% [corrigido pela
inflação] em janeiro, na
comparação com o mesmo
período de 2012,
totalizando, em termos
nominais, R$ 116,066

bilhões. De acordo com
informações divulgadas pela
Receita Federal,
influenciaram o resultado de
janeiro, entre outros fatores,
o pagamento da primeira cota
ou cota única do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) relativo à apuração
do último trimestre do ano
anterior e a antecipação de
pagamentos, em janeiro de
2013, do ajuste anual
também desses tributos
referente ao lucro obtido no
ano anterior.

Arrecadação bate
recorde e chega a R$ 116

bilhões em janeiro

No mês de fevereiro, o grupo
de estudos GEMA aborda o
tema existencialismo em suas
lições.Desta vez, haverá uma
palestra com o Padre Pedro
Lopes, com quase 60 anos
de sacerdócio, abordando o
tema Existencialismo e

Felicidade, extraindo da
corrente de pensamento do
século XX, lições positivas e
interessantes sobre a
vida.Essa palestra é uma das
comemorações de 10 anos
do grupo de estudos de
Taubaté, e será aberta ao

publico, com um espaço para
60 pessoas.A palestra
acontece no dia 28 de
Fevereiro, às 19:30h, no
salão de eventos do
restaurante Villa Mezzo, na
Avenida Independência,
1022, com a entrada franca.

Palestra com o Padre
Pedro Lopes acontece

em Taubaté

A queda ocorre mesmo com
a expansão dos casos
registrados. De 1º de
janeiro até 16 de fevereiro,
foram 204.650
notificações, contra 70.489
no mesmo período de
2012.A continuidade das
ações para melhoria do
atendimento a pacientes com
dengue conseguiu reduzir em
44% os casos graves e em
20% as mortes pela doença
nas primeiras sete semanas de
2013, em comparação com
o mesmo período do ano
passado. Os números
constam do novo boletim
epidemiológico da dengue,
divulgado nesta segunda-feira
(25) pelo Ministério da
Saúde.De 1º de janeiro a 16
de fevereiro, foram
confirmados 324 casos
graves – contra 577 em 2012
– e 33 mortes – contra 41 no
ano passado. Se comparado
a 2010, o desempenho
representa redução de 91%
nos casos graves e de 77%
para as mortes.A tendência
de queda nos casos graves e
óbitos é resultado das
medidas adotadas pelo
Ministério da Saúde em
conjunto com estados e
municípios, como
organização da rede pública
de atendimento, a melhoria
da atenção básica,
capacitação dos profissionais
e reforço à vigilância em
saúde. “A redução no
número de casos graves e
óbitos mostram que estão
corretas as estratégias de
integração de ações no
combate à dengue”, afirmou

o ministro durante a entrevista
coletiva.O secretário de
Vigilância em Saúde, do
Ministério da Saúde, Jarbas
Barbosa, ressaltou que
maioria das vítimas de óbitos
por dengue é de pessoas com
comorbidades, ou seja, que
possuem doenças como
diabetes, cardiopatias,
pneumopatias, entre
outras. ”Temos que redobrar
a atenção, tanto nas ações de
prevenção como também de
atendimento às pessoas que
adquirem a doença”,
observou o secretário.   A
retração ocorre mesmo com
a expansão da notificação
total da doença. O boletim
aponta 204.650 casos,
contra 70.489 do mesmo
período do ano passado.
Segundo o estudo, oito
estados – Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Goiás,
São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Mato Grosso e
Espírito Santo - concentram
173.072 notificações, que
equivalem a 84,6% do
totalDo ponto de vista da
incidência, que compara os
casos de dengue com a
população do estado, os
maiores índices ficam com
Rondônia, Acre, Amazonas,
Tocantins, Minas Gerais,
Espírito Santo, Paraná, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso
e Goiás.”A situação destes
oito estados deve servir de
alerta aos demais para que
não interrompam as ações de
combate à doença. Vale
ressaltar que o país está,
apenas, começando o
período de chuvas, que é o

de maior transmissão, ou
seja, a luta contra a dengue
está no início”, afirmou o
ministro.O boletim confirmou
que o DENV-4, um dos
quatro sorotipos que circula
no Brasil, corresponde a
52,6% das amostras
analisadas. A gravidade e os
sintomas (febre alta, dores no
corpo e nas articulações,
vômitos, manchas vermelhas
no corpo, entre outros) são
iguais para os quatro tipos de
v í r u s . M A I S
RECURSOS – Em 2012, o
Ministério da Saúde repassou
R$ 1,73 bilhão para custear
as ações de vigilâncias dos
estados e municípios, o que
corresponde a uma alta de
29% em relação ao R$ 1,34
bilhão aportado em
2011.Além deste montante,
foram investidos R$ 173,3
milhões neste ano para
intensificar as medidas de
vigilância, prevenção e
controle da dengue, por meio
do piso de qualidade da
v i g i l â n c i a .
Esta verba pode ser usada
para ações como compra de
equipamentos e treinamento
de pessoal.
O Ministério da Saúde
também desenvolveu,
em parceria com estados e
municípios, outras ações
como revisão e atualização
dos planos de contingência e
a manutenção de estoque
estratégico de inseticidas e
kits diagnóstico para
atendimento rápido às
demandas durante o maior
período de incidência da
doença.

Casos graves de
dengue caem 44% e

mortes têm retração de
20%

A Prefeitura Municipal de
Taubaté realizou no último
domingo, 24, o processo
seletivo para estagiários
(foto).A prova foi realizada
no Departamento de
Administração da UNITAU
e 692 alunos do ensino
superior concorreram às

vagas.Os classificados farão
parte de um cadastro reserva,
já que não há um número
definido de vagas para as 20
áreas de atuação inscritas no
concurso.A classificação
final, com a pontuação total
adquirida na prova, estará
disponível a partir do dia 01

de março no site da
Prefeitura Municipal de
T a u b a t é
(www.taubate.sp.gov.br) ou
pessoalmente no Centro de
Integração Empresa Escola –
CIEE de Taubaté, localizado
na Rua Dr. Pedro Costa, nº
270.

Taubaté:Candidatos a estágio
participam de processo
seletivo para Prefeitura

Equipe de São Bento do
Sapucaí lidera II Etapa da

Copa Paulista de
Corridas de Montanha

A Equipe de corrida de São
Bento do Sapucaí - formada
por Célio, Fabrício e
Hamilton - participou neste
sábado 23/02, no município
de Mogi das Cruzes, da II
Etapa da Copa Paulista de
Corridas de Montanha.A
Copa, que está na segunda
edição, reuniu mais de 300
competidores que
participaram das
modalidades “Curto e
Longo” nas trilhas e estradas
da Serra do Itapety.A
Prefeitura de São Bento do
Sapucaí, a fim de apoiar o
esporte no município,
disponibilizou transporte aos

competidores.Ao final da
prova São Bento fez bonito
e tomou conta da
classificação geral da
modalidade Longo
Masculino, onde 142
competidores correram.
Célio Augusto da Rosa, mais
conhecido como Célinho,
ficou em primeiro lugar no
ranking geral. Hamilton
Rodolfo Miragaia e Fabrício
Henrique Barbosa ficaram
em sexto e em sétimo lugar
no ranking geral,
respectivamente.O próximo
desafio da equipe que
representa o município
sambentista será neste

sábado, 02/03, em Sapucaí
Mirim – MG. Seguido pela III
Etapa da Copa Paulista de
Corridas de Montanha, no
dia 30/03, em Paranapiacaba
– Santo André.Confiram o
desempenho da Equipe de
São Bento do
Sapucaí:Ranking Longo
Masculino Geral (142
competidores):1º lugar -
Célio Augusto da Rosa 6º
lugar – Hamilton Rodolfo
Miragaia 7º lugar – Fabrício
Henrique BarbosaRanking
Modalidade Masculino de 30
a 34 anos 1º lugar – Hamilton
Rodolfo Miragaia 2º lugar –
Fabrício Henrique Barbosa

As inscrições para o curso de
Pedagogia da
UNIARARAS em São
Bento do Sapucaí continuam
abertas até o dia 18 de
março.As aulas acontecerão
de segunda a quinta na
E.M.E.F. Coronel Ribeiro da
Luz, das 19h às
22h.Interessados devem
fazer a inscrição no site:http:/

/www.uniararas.br/ead/
graduacao/pedagogia/Após
impressão do boleto e
pagamento da taxa de
matricula, os interessados
devem dirigir-se até a
Secretaria de Educação (falar
com Michel) para fazer a
redação do processo
seletivo, levando cópias dos
documentos: CPF, RG,

Histórico Escolar, Certificado
de Conclusão do Ensino
Médio, Comprovante de
Endereço, Certidão de
Nascimento ou Casamento e
duas fotos 3X4.Não percam
esta oportunidade! Maiores
informações: Secretaria de
Educação (12) 3971-6110
o u
educação@saobentodosapucai.sp.gov.br

São Bento do Sapucaí:
COMUNICADO: Curso

de Pedagogia

O Colégio Magistra lança
na noite desta terça-feira
(26) no Colonial Plaza
Hotel a Campanha Rota
Certa, que tem por
objetivo alertar sobre os
pontos mais delicados
do avanço da era digital.
O evento terá início às
19h15.De acordo com os
organizadores, trata-se
de uma campanha social
que tem como objetivo
sacudir a atenção das
pessoas quanto ao
avanço desenfreado e
uso inadequado da
tecnologia digital. Para
educadores, a evolução
dessa área vem

produzindo uma espécie
de atrofia cognitiva, e
projeta um colapso
intelecto-emocional para
o mundo.Segundo os
diretores do Colégio
Magistra a campanha,
que não tem nenhum
apoio de órgãos
públicos, também se
preocupará em mostrar
as maneiras como a
tecnologia pode ser
eficazmente utilizada
sem produzir esses
i r r e p a r á v e i s
danos.Concentrada no
município de
Pindamonhangaba, a
campanha tem

programada diversas
ações, dentre elas, a
principal que será a de
ministrar pequenas
palestras dentro de
escolas estaduais e
municipais, fábricas e
faculdades. Também
estão previstas ações
promocionais com
distribuição de flyers e
outras peças que
possam propagar o teor
da campanha.O público
alvo da campanha serão
aqueles diretamente
ligados à educação de
crianças e adolescentes,
como pais, educadores,
diretores e professores.

Em Pinda, Campanha
Rota Certa aborda risco
de atrofia intelectual e

emocional causado pela
era digital

Em uma área de 23,7
hectares do campus do
Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais
(INPE), em Cachoeira
Paulista, serão plantadas
espécies nativas da Mata
Atlântica, encontradas nas
serras do Mar e da
Mantiqueira. É o que
prevê o Projeto Mata
Nativa, lançado no dia 22,
para ser executado em
parceria do INPE com a
Associação Corredor
Ecológico do Vale do
Paraíba, uma organização
não governamental
(ONG).O coordenador do
projeto, Jean Ometto,
informou que o plantio

será feito pela ONG e
caberá ao INPE
acompanhar o impacto da
nova vegetação sobre o
meio ambiente, por meio
do monitoramento da
formação hidrológica, de
nutrientes no solo, e do
crescimento das
espécies.O que motivou a
iniciativa, segundo ele, foi
o levantamento feito em
2008 sobre o quanto o
INPE emite de carbono
sem uma compensação ao
meio ambiente. O cálculo
indicou a emissão de 2
mil a 2,5 mil toneladas de
carbono por ano. “Nosso
propósito, agora, é
recompor a

biodiversidade nos
próximos 20 anos”,
estimou o cientista.Com
reposição de espécies
nativas, a expectativa é
que haja também estímulo
ao povoamento da fauna,
em razão da interação
natural na reprodução
vegetal e animal, disse
Paulo Valadares,
secretário executivo da
ONG. Entre as 80
diferentes espécies
nativas da Mata Atlântica
serem plantadas estão o
amendoim-bravo, ipê-
r o x o ,
paineira, pau-viola,
jequitibá-rosa e sangra-
d’água.

INPE lança projeto de
recomposição da mata

nativa

A vereadora Maria Gorete
Toledo (DEM) sugeriu ao
governador Geraldo Alckmin
(PSDB) a possibilidade da
instalação de uma Delegacia
da Infância e Juventude no
município de
Taubaté.Segundo Gorete, a
cidade apresenta alto índice
de criminalidade,
 tornando-se uma das mais

violentas do Estado,
considerando que a maioria
dos crimes está relacionada
ao consumo e tráfico de
drogas, que envolve crianças,
adolescentes e jovens.”A
Delegacia da Infância e
Juventude é especializada no
a t e n d i m e n t o
 e apuração de atos
infracionais cometidos por

menores de idade, baseados
no Estatuto da Criança e do
Adolescente”, explicou a
p a r l a m e n t a r .
Gorete acredita que o
desenvolvimento de ações
objetivas e a recuperação de
menores infratores reduzirão
os índices de criminalidade
praticados por adolescentes
e crianças.

Taubaté: Vereadora
Gorete propõe instalação
de Delegacia da Infância

e Juventude

As unidades de saúde
municipais estão preparadas
para atender os pacientes
que apresentem sintomas da
dengue. No início, os
sintomas são parecidos com
os da gripe, mas são
persistentes e pioram com o
passar do tempo.O tempo
médio do ciclo da doença é
de 5 a 6 dias, e o intervalo
entre a picada do mosquito e
a manifestação da dengue
chama-se período de
incubação. É só depois desse
período que os sintomas
aparecem. Geralmente, os
sintomas se manifestam a
partir do 3º dia após a picada
do mosquito.De acordo com
informações da Secretaria de
Saúde da Prefeitura de
Pindamonhangaba, 24 horas
após o início dos sintomas é
necessário procurar a
unidade de saúde mais
próxima de sua residência,
para os exames iniciais e, se
necessário, encaminhamento
de tratamento. Não existe a
necessidade de se dirigir até

o Pronto Socorro, pois as
unidades de saúde estão
preparadas para atender os
pacientes que apresentem os
p r i m e i r o s
sintomas.Pindamonhangaba
possui 21 postos do PSF,
com mais de 120 agentes
comunitários. Cerca de 100
agentes estão sendo
treinados especificamente
para a dengue e outros 30
funcionários da Secretaria de
Saúde trabalham diretamente
contra a doença.Relatório da
Base de Controle de Vetores,
atualizado dia 25 de
fevereiro, informa 84 casos
autóctones (adquiridos
dentro do município), 24
importados, 124 descartados
e 20 aguardando resultados.
No total, são 108 casos
confirmados na
cidade.Todos os munícipes
devem fazer sua parte para o
combate ao foco de dengue,
procurando e eliminando
criadouros em seus quintais.
São considerados criadouros
quaisquer lugares que

contenham água parada,
como calhas com folhas,
caixas dágua destampadas,
pratinhos de vasos de
plantas, ralos externos e até
mesmo tampinhas de
garrafas.Os agentes
comunitários estão
percorrendo toda a cidade.
É necessário que o munícipe
permita a entrada dos
agentes em sua residência,
pois muitas vezes eles podem
encontrar criadouros em
locais que o morador ainda
não se atentou. Os agentes
são amigos da população e
existem para conscientizar e
ajudar na prevenção da
dengue. Eles não multam os
moradores.A Secretaria de
Saúde lembra que o
Ministério da Saúde proíbe a
utilização do famoso
“fumacê” pelas ruas da
cidade, em locais que não
tenham comprovadamente o
foco da doença, pois o
inseticida liberado
 pode criar resistência dos
mosquitos.

Unidades de saúde estão
preparadas para atender

sintomas da dengue


