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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

Departamento Nacional de
Auditorias do SUS apurou,
em análise preliminar,
possíveis distorções em
pagamentos. Ação vai
durar 60 dias.O Ministério
da Saúde está criando uma
força-tarefa que atuará em 20
hospitais do país para
averiguar supostas
irregularidades em
procedimentos com próteses
e órteses. A decisão foi
tomada após o
Departamento Nacional de
Auditorias do SUS
(Denasus) identificar, por
cruzamento de dados,
situações com possíveis
distorções em pagamentos
ocorridos em 2012. A força-
tarefa será instituída em
portaria, a ser publicada esta
semana no Diário Oficial da
União, e terá 60 dias para
concluir as apurações.A ação
faz parte dos mecanismos de
controle implantados pelo
Ministério para evitar
desperdício e melhorar o
atendimento. Se
irregularidades forem
comprovadas, o Denasus,
que coordena a força-
tarefa, poderá tomar
medidas como a solicitação
de ressarcimento do recurso
público utilizado
indevidamente.”Esta força-
tarefa constituída pelo
Ministério da Saúde atuará no
sentido de apurar as
possíveis distorções nos
gastos com órtese e prótese
dentro dos hospitais. Isso tem
um impacto forte e é um
grande exercício no combate
a algum desperdício que
possa existir, tanto no Sistema
Único de Saúde (SUS)
quanto nos planos de saúde
em relação aos gastos com
órteses e próteses”, ressalta
o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.Entre as
razões para a criação da
força-tarefa está o indício de
que alguns hospitais estão
cobrando, pelos itens, até o
dobro do valor de referência
conferido pela Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), vinculada

ao Ministério da Saúde. Nos
hospitais federais, por
exemplo, a receita com
procedimentos de prótese e
órtese é de 26%. Já nos
hospitais com atuação de
operadoras de planos de
saúde, equivale a 56% dos
pagamentos provenientes dos
p l a n o s . C I R U R G I A S
MÚLTIPLAS - O Denasus
identificou, ainda, que esses
20 hospitais onde haverá a
atuação da força-tarefa – 19
não-públicos e um público –
possuem número elevado de
cirurgias múltiplas, cirurgias
em politraumatizados e
cirurgias sequenciais nas
áreas de cardiologia e
traumato-ortopedia. Ou seja,
alto índice de cirurgias em
que mais de uma prótese ou
órtese é implantada em um
paciente.Em cinco desses
hospitais, o percentual de
cirurgias múltiplas e
sequenciais girou de 54% a
99% para colocação de
próteses ou órteses em
procedimentos de
angioplastia coronariana, por
exemplo. É um percentual
muito acima do parâmetro de
20%, conforme determinado
em câmara técnica e
publicado em portaria da
Secretaria de Atenção à
Saúde, do Ministério da
Saúde. Além disso, tratam-se
hospitais gerais, onde
ocorrem procedimentos de
diversas áreas, não só de
cardiologia.O sistema criado
para aceitar ou não o
pagamento de
procedimentos com próteses
ou órteses no SUS é
avançado. Impede, por
exemplo, que um paciente
para o qual o SUS está
pagando uma única cirurgia
no joelho coloque a prótese
no braço, no mesmo
procedimento cirúrgico. Há o
alerta no sistema e não ocorre
a permissão para
pagamento.A determinação
de focar as auditorias em três
tipos de procedimentos –
cirurgias múltiplas,
politraumatizados e
sequenciais – ocorre porque

o SUS precisa prever, no
entanto, que um paciente
possa precisar colocar mais
de uma prótese ou órtese no
corpo. Nessa situação
específica, o Denasus apura
se está havendo
irregularidades.REGISTRO
- Todas as próteses e órteses
têm um selo da Anvisa, cujo
número pode ser rastreado
até que ocorra o óbito do
paciente. Enquanto o
paciente for vivo, é possível
saber o número da prótese
ou órtese colocada nele,
quem a fabricou e onde a
fabricou, além do hospital
onde houve o procedimento
cirúrgico.Durante a auditoria,
será verificado se os hospitais
cumpriram essa regra,
garantindo que esses
procedimentos tenham sido
realizados de acordo com a
quantidade cobrada.O QUE
SÃO PRÓTESES –São
componentes artificiais
utilizados para substituir
segmentos ou partes de
segmentos corporais
perdidos por amputações de
origem traumática ou não.
Após a amputação, a
utilização de uma prótese
oferece uma imagem
corporal normal, ajudando o
indivíduo a desenvolver maior
confiança e habilidade física,
melhorando, assim, sua
qualidade de vida.O QUE
SÃO ÓRTESES – São
dispositivos aplicados
externamente ao corpo para
modificar as características
estruturais ou funcionais do
s i s t e m a
neuromusculoesquelético,
podendo ser utilizadas para
estabilizar ou imobilizar,
impedir ou corrigir
deformidades, proteger
contra lesões, facilitar a
higienização, o
posicionamento e assistir a
função dos membros
s u p e r i o r e s ,
inferiores e tronco,
decorrentes de lesões,
doenças, alterações
congênitas ou condições
ligadas ao processo do
envelhecimento.

Ministério audita
hospitais que usam
órteses e próteses

Representantes de diversos
segmentos de turismo
municipal e estadual estarão
reunidos no dia 4/4/2013, na
3ª Edição do VIP
Convention, para discutir
ações de desenvolvimento
para o turismo na região. O
congresso será realizado no
Teatro Mario Covas, das 13h
às 19h. O organizador do
evento, Tarcísio Matheus,
disse que uma das metas do
evento este ano é a
integração entre todos os
envolvidos no setor turístico.
Segundo Matheus, além de
todos os representantes dos
municípios que compõem o
Litoral Paulista, também
devem estar presentes
secretários de turismo de São
José dos Campos, Campos
do Jordão e Paraty (RJ). O
setor de qualificação será o
foco principal. Assim como
transportes e situação dos
aeroportos, em virtude dos

grandes eventos que o País
recebe a partir deste ano com
a Copa das Confederações,
Jornada Mundial da
Juventude e Copa do Mundo
em 2014. “Este tipo de
evento é realizado com o
objetivo de preparar as
cidades e mostrar que
embora possam não ser
sedes dos jogos, são opções
de passeios e fomentos para
o turismo”, disse o
organizador. O Vip
Convention é uma realização
do Grupo Costa Vip Brasil
em parceria com o Governo
Municipal e Associação de
Hotéis e Pousadas de
Caraguatatuba (AHPC).
Expohotéis. Uma das
novidades desta edição do
VIP Convention é a
realização da Expohotéis.
Uma exposição de móveis e
decorações da Casa e
Conceito. A intenção é
mostrar como o setor é

importante para a região.
Confira a programação:
9h às 13h  – Aberto ao
público, Exposição de
Móveis para Hotéis e
Pousadas, 13h às 14h00 –
Cadastramento de
autoridades e convidados –
Hino Nacional e Hino
Municipal, 14h30 às
16h30  – Prefeitos,
secretários de Turismo,
Presidentes da Ace Litoral
Norte, Associação de Hotéis
e Pousadas, Intervalo, 17h30
às 21h – Palestra com Heiko
Obermüller (DPNY),
Palestra com Alexandre
Afonso (Convetion Bureau),
Palestra com Sinhores
(Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e
Similares) Litoral Norte e Sul,
Palestra com Roberto
Metlicz (Etec
Caraguatatuba), Qualificação
de mão de obra (On Byte e
Fisk). 

Caraguatatuba terá a 3ª
Edição do VIP

Convention será em abril

Curiosidades

Tempo de digestão de alguns alimentos

Sorvete de frutas: 5 minutos
Prato de sopa: 1 hora
Copo de leite: 1 hora e meia
Prato de macarronada: 2 horas
Salada verde: 2 horas
Filé de carne vermelha: 2 horas
Copo de refrigerante: 2 horas
Porção de peixe: 2 horas
Fatia de torta de morango: 2 horas
Média com pão com manteiga: 3 horas
Arroz, feijão e carne: 3 horas
Hambúrguer: de 3 a 4 horas
Porção de linguiça: 6 horas
Prato de feijoada: de 6 a 8 horas
Porção de bacon: 12 horas

No Novo Testamento, no livro de São Mateus, está escrito “é mais fácil um camelo passar pelo buraco de
uma agulha do que um rico entrar no Reino dos Céus”. O problema é que São Joaquim, o tradutor do
texto, interpretou a palavra “kamelos” como camelo, quando na verdade, em grego, “kamelos” são as
cordas grossas com que se amarram os barcos. A ideia da frase permanece a mesma, mas qual parece mais
coerente?

Durante a Guerra de Secessão, quando as tropas voltavam aos quartéis após uma batalha sem nenhuma
baixa, escreviam numa placa imensa “O Killed” (sem mortos). Daí surgiu à expressão OK para indicar que
tudo está bem.

Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São José, diziam sempre “Ter
Putativos”, abreviada em “P.P”. Assim surgiu a ideia, nos países de colonização espanhola de chamar os
Josés de Pepe.

Humor

As 15 mentiras mais contadas:

Advogado: Esse processo é rápido.
Ambulante: Qualquer coisa, volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo!
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante.
Bêbado: Sei perfeitamente o que estou dizendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos suas crianças.
Corretor de imóveis: Em 6 meses colocarão: água, luz e esgoto.
Delegado: Tomaremos todas as providências.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão que vem da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Antes das 11 estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.

Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai teu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias.
- Ah, eu não sabia. Meus pêsames. E como foi?
- Pedi pra ele ir comprar açúcar no supermercado ao veio um carro e passou por cima dele.
- Mais que coisa triste. E o que é que você fez?
- Bem, tive que tomar café sem açúcar mesmo.

Mensagens

Desabafo na fila do supermercado

A caixa diz a uma senhora idosa:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, uma vez que os sacos plásticos
não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora, educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onda verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se preocupou o suficiente
com nosso meio ambiente.
- Você está certa. Ela respondeu. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja, de refrigerante eram
devolvidas à loja, que as mandava de volta para as fábricas, onde eram lavadas e esterilizadas antes de
reutilizadas. Até então, as fraldas doe bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah” A
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas
que tinham sido dos seus irmãos mais velhos, e não compravam roupas novas. Quando embalávamos
algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados para protegê-los, não plásticos bolha ou
pellets de plástico que duram cinco séculos para começar a se degradar. Recarregávamos as canetas com
tinta ao invés de comprar uma outra. Anotávamos tudo em um caderninho, ao invés de gastar toneladas
de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizzaria mais próxima.
Realmente... nós não nos preocupamos com o meio ambiente no nosso tempo... você têm toda razão!!!
Pensamentos

Lembre-se sempre: cada dia nasce de um novo amanhecer.
A fé é instinto da ação.
Viver não é necessário, necessário é criar.
Um pai é tesouro, uma mãe um consolo e um amigo é ambos.
Não sou suficiente jovem para saber tudo.
O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
Quem controla o passado, controla o futuro e não vive o presente.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar reconquistá-lo
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que os argumentos.
Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador.
O tempo no Céu demora uma eternidade para passar.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Faça com que a vossa língua não vá além do vosso pensamento.
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra em decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz hoje, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pensa no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz dos outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.
Lágrimas secam e palavras voam.
Não se aprende bem senão pela experiência.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez, os maiores dons do espírito.

O Auditório Cláudio Santoro
recebe neste feriado da
Páscoa mais uma
programação cultural com
apresentação dos
consagrados espetáculos da
Cia. FilarmônicaA
programação começa na
sexta-feira (29/03), com o
espetáculo Cinema Segundo
 Cia Filarmônica  que levará
o público a uma viagem pela
memória da cinematografia
mundial através das
inesquecíveis trilhas sonoras
como Cinema Paradiso,
Perfume de Mulher, Golpe de
Mestre, Hair, Perdidos na
Noite, além do pout-pourri
de suspense (Psicose,
Tubarão e Missão
Impossível) e faroeste (Da
terra nascem homens/ Sete
homens e um
destino).Cinema Segundo
Cia Filarmônica, os músicos
outrora também agem como
atores e dançarinos, que
contam, mais uma vez, com
a irreverência da dupla Jica
Y Turcão que dão um toque
de humor ao espetáculo que
é completado por projeção
de cenas no telão, efeitos
especiais e encenação de
teatro de sombras.Outras
trilhas sonoras que
abrilhantam a noites estão as
dos filmes A Ponte do Rio
Kwai, Luzes da ribalta,
Cantando na chuva,
Casablanca, O Mágico de
Oz, A noviça rebelde, E o
vento levou, Moon River, Em
algum lugar do passado, A
primeira noite de um homem,
Butch Cassid and Sandance

Kid, Uma mulher para dois e
Diários de motocicleta.Já no
sábado (30/03), quem sobe
ao palco será o espetáculo
Beatles Segundo Cia
Filarmônica, trazendo ao
palco os consagrados hits do
quarteto de Liverpool com
Yesterday, I hard day’s night,
I wanna hold your Hand,
Something e outras não tanto
executadas como Golden
Slumbers.Com interpretação
de Daniel Malozzi nos
vocais, a Cia Filarmônica
conta o brilhantismo de um
quarteto de cordas, trompa,
trombone, trompete, oboé,
clarinete, flauta, violão,
guitarra, teclado, bateria,
guitarra e contrabaixo, que
dão ao repertório uma
interpretação nova. Com
participação especial do Bira
(Sexteto do Jo).Beatles
Segundo Cia Filarmônica há
dez anos na estrada e com
total de público de 300 mil
pessoas, busca trazer aos
palcos não mais um show de
covers, mas um espetáculo
que une homenagem a essa
banda, com a irreverência da
dupla Jica e Turcão que além
de roadies, que invadem o
palco com bolas de sabão e
artefatos cênicos como um
submarino amarelo, bonecos
caricaturados dos Beatles e
o famoso gerador de
caracteres com a bolinha
dançante, que leva toda a
plateia a cantar.Cinema  e
Beatles Segundo Cia
Filarmônica são criação,
produção e direção geral de
Marcos Fentanes, com

realização da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela
programação do Teatro
Mambembe, por onde
passou grandes nomes da
MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90, seguindo
a tradição buscou unir num
mesmo palco novas
possibilidades musicais e
cênicas que trouxesse toda a
representatividade dos filmes
que marcaram a história do
cinema nacional.Nesta
apresentação sobem ao
palco Daniel Malozzi (voz),
Osmar Murad (baixo
elétrico), Bibo Bueno
(guitarra), Turcão (violão),
Jica (percussão), Gel
Fernandes (bateria), Flávio
Fernandes (piano), Dan
Tolomony (primeiro violino),
Eryck Giacon (segundo
violino), Rafael Martinez
(viola), Renato Sá
( v i o l o n c e l o ) . A s
apresentações de Beatles
Segundo Cia Filarmônica e
Cinema Segundo Cia
Filarmônica acontecem
sempre às 21h, com ingressos
a R$ 40,00 (meia), R$ 60,00
(com doação de 1kg de
alimento não perecível) e R$
80,00 (inteira) e estarão à
venda na bilheteria do
Auditório Cláudio Santoro e
no Posto Shell do Capivari.
Informações pelos telefones
(12) 3662-2334/ 3663-
3369.Auditório Cláudio
Santoro fica na Rua Luis
Arroba Martins, 1800 – Alto
da Boa Vista

Páscoa terá programação
cultural com Cia Filarmônica

  Atividades gratuitas
começam na próxima
semana, com a visita do
Sebrae Móvel e palestras
sobre formalização,
marketing, jurídico e
atendimento. O Sebrae-SP
promove a partir da próxima
semana uma programação
especial em Ubatuba na
Tenda do Empreendedor. O
Sebrae Móvel estará na
cidade entre os dias 1º e 4
de abril e a série de palestras
gratuitas começa no dia 5. Na
van do Sebrae Móvel, que
ficará instalada na Praça
Nóbrega (em frente à
Fundart), no Centro,
analistas farão atendimentos
individuais a empresários e
interessados em se tornarem
empreendedores sobre
temas ligados à gestão de
negócios, como abertura de
empresas, formalização,
administração, marketing,
finanças e jurídico. Estarão
presentes também

representantes da Prefeitura
e Associação dos
Contabilistas. No dia 5, será
realizada a palestra
“Empreendedor Individual:
Direitos e Deveres”. A
programação da semana
seguinte terá palestras com os
temas “Pesquisa e Análise de
Mercado” (dia 11) e
“Autônomo e Contrato de
Prestação de Serviços” (dia
15). A última palestra do mês
será no dia 15, abordando o
tema “Comunicação Eficaz
no Atendimento”. Todas as
atividades serão no auditório
do Ubatuba Palace. O local
também receberá
consultorias coletivas sobre
controles financeiros (dia 18)
e recrutamento e seleção (dia
24). Paralelamente à
programação, o Sebrae-SP
realizada em Ubatuba entre
os dias 15 e 20 de abril o
seminário Empretec, voltado
para empresários que
buscam aprimoramento de

suas características
empreendedoras. Agenda
do Sebrae-SP em
Ubatuba. Sebrae Móvel,
Data: 1º a 4 de abril,
Horário: 9h às 17h, Local:
Praça Nóbrega (em frente à
Fundart), no Centro,
Palestras. Dia 5/4 – 19h às
21h. Tema: Empreendedor
Individual, Dia 8/4 – 19h às
21h. Tema: Pesquisa e
Análise de Mercado, Dia 11/
4 – 19h às 21h. Tema:
Autônomo de Contrato de
Prestação de Serviços, Dia
15/4 – 19h às 21h. Tema:
Comunicação Eficaz no
Atendimento. Consultorias
Coletivas. Dia 18/4 – 19h
às 21h. Tema: Controles
Financeiros, Dia 24/4 – 19h
às 21h. Tema: Recrutamento
e Seleção, Local: Ubatuba
Palace (Rua Cel Domiciano,
500, Centro). Mais
informações e inscrições
pelos telefones 3834-1445 e
0800 570 0800

Ubatuba recebe Sebrae Móvel e palestras
sobre gestão de negócios
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A tradicional encenação da
Paixão de Cristo, promovida
pelo Santuário Basílica do
Senhor Bom Jesus de
Tremembé, está com uma
nova proposta para 2013. A
iniciativa, que será ainda
maior esse ano, foi inscrita e
teve o projeto aprovado no
Ministério da Cultura.Com o
objetivo de resgatar a cultura

tradicional religiosa do Vale
do Paraíba, o projeto
contribui para o
desenvolvimento do
segmento cultural do setor
teatral, pelo desenvolvimento
dos fazeres artísticos, fruição
e de espetáculos e geração
de postos de trabalho.O
teatro da Paixão de Cristo
2013 acontecerá nas praças

Geraldo Costa (Praça da
Estação) e Praça Padre Luís
B a l m e s
(Praça da Basílica), nos dias
28, 29 e 30 de março às 19h,
sendo a apresentação
gratuita.Para mais
informações, inclusive para
participar do projeto, o
telefone da Basílica é (12)
3672-1102.

Encenação da Paixão de
Cristo em Tremembé do

Ministério da Cultura
O Departamento de
Trânsito de Taubaté inicia
um trabalho para
melhorar o atendimento
a população que utiliza o
transporte público.As
mudanças começam a
partir da próxima
segunda-feira, dia 25, e
ficaram definidas como
primeiras adequações o
atendimento das linhas:-
21 - Parque Urupês, os

ônibus passarão a ter um
percurso mais abrangente
no bairro da Vila Olímpia
durante todos os seus
horários, atendendo os
munícipes que moram em
localidades mais
distantes dos atuais
pontos;- 39 - Caieiras,
será incluído mais um
horário no itinerário, às
19h30min, visando
àqueles munícipes que

saem dos seus trabalhos
depois das 18h00, para
que não precisem mais
aguardar muito tempo
pelo próximo ônibus;
Essas melhorias iniciam
um projeto que deverá se
estender por toda a
cidade e linhas de ônibus,
sempre buscando atender
as necessidades dos
munícipes que utilizam o
transporte público.

Prefeitura de Taubaté
inicia mudança nos
itinerários de ônibus

O Senai (Serviço
Nacional de
Aprendizagem Nacional),
unidade de Taubaté está
com inscrições abertas
para 64 vagas em cursos
técnicos gratuitos nas
áreas de Mecatrônica e de
Mecânica, com duração
de dois anos. Os
interessados devem
preencher a ficha de

inscrição do processo
seletivo na unidade do
Senai e realizar
pagamento da taxa de R$
43, o prazo vai até o dia
25 de março (segunda-
feira) às 21 horas.A
avaliação do processo
seletivo acontece no dia
14 de abril.Depois de
aprovados, os estudantes
não pagam mensalidade

durante o período de
curso.Aprofissionalização
dos estudantes permite
uma gama de
possibilidades para atuar
no mercado de trabalho,
uma vez que, o Vale do
Paraíba abriga empresas
ligadas às áreas de
automação, de
m e t a l ú r g i c a
e de peças.

Senai abre 64 vagas de
cursos técnicos

gratuitos em Taubaté

O Sindicato dos metalúrgicos
de Taubaté realizou na 6ª
feira, dia 22, o 1º Encontro
da Mulher Metalúrgica de
Taubaté.O evento foi
realizado na sede do
Sindicato e contou com a
participação de 70
trabalhadoras de diversas
empresas da base,
metalúrgicas da cidade de Itu
e Sorocaba e representantes
do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC e da
Federação dos Metalúrgicos,
FEM-CUT.Durante todo o
dia foram desenvolvidas
diversas atividades com o
objetivo de refletir e debater
a realidade da classe feminina
no ramo metalúrgico nos dias

de hoje.Foi apresentado um
panorama nacional e regional
da mulher metalúrgica,
trazendo também um perfil
das mulheres da base do
sindicato e da cidade
elaborado pela Subseção do
DIEESE dos Metalúrgicos de
TaubatéO final do encontro
foi marcado com o
lançamento da Revista Elas,
uma publicação especial do
Sindicato em homenagem ao
mês da mulher. A publicação
traz depoimentos de mulheres
da base e as cartas
vencedoras do Concurso
Cultural da Mulher
Metalúrgica realizado no ano
de 2011. Mostrando também
a organização da mulher no

movimento sindical e a sua
importância para o
desenvolvimento da
sociedade.”Eu fiquei muito
contente em ver todas as
companheiras presentes com
o objetivo de debater o futuro
da classe feminina”, disse o
vice-presidente do sindicato,
Claudemir Monteiro
(Mil).Para a secretária da
mulher do Sindicato, Amanda
Pacífico, o encontro foi muito
produtivo. “Todas puderam
se aprofundar mais sobre o
assunto conhecendo de
verdade a realidade da
c l a s s e ,
para assim lutarmos por
novas causas”, completou
Amanda.

Sindicato recebe
mulheres para o 1º
Encontro da Mulher

Metalúrgica de Taubaté

A Fundação Procon de São
Paulo encontrou diferença de
até 103% no preço de ovos
de Páscoa iguais. A pesquisa
foi realizada em 14
municípios do Estado (São
Paulo, Bauru, Campinas,
Santos, Guarujá, São
Vicente, Praia Grande e
Jacareí, Jundiaí, Presidente
Prudente, São José dos
Campos, Sorocaba,
Taubaté e Votorantim.A
maior diferença, de 103%,
foi encontrada em dois
estabelecimentos diferentes
de São José dos Campos. O

ovo Kisses ao Leite, de 680g,
da Hershey´s, custava R$
37,99 em um
estabelecimento e R$ 18,71
em outro.Na capital, a maior
diferença foi constatada nos
ovos de Páscoa Chokito,
Classic ao Leite e Crunch,
todos de 240g, que custavam
R$ 25,90 em um local e R$
14,90 em outro, diferença de
quase 74%.Diferença para
2 0 1 2
O Procon verificou que, na
média, os ovos de Páscoa
ficaram 6,43% mais caros na
capital na comparação com

2012. Os bolos de Páscoa
tiveram variação positiva de
1,85%. Dentre todas as
cidades pesquisadas, os
menores preços, em média,
foram encontrados na
capital.Orientações O
Procon esclarece aos
consumidores que o número
indicado na embalagem do
ovo de Páscoa não tem
relação com a indicação do
peso, e que tal numeração
varia de fabricante para
fabricante. A melhor medida
para economizar é
pesquisar.

Ovos de Páscoa têm
diferença de até 103%

nos preços

Aconteceu neste último
domingo (24), na cidade de
Redenção da Serra no bairro
do Loteamento, a 2ª Etapa
do Campeonato de Montaria
Infantil em Carneiros,
realizado pelo Município de
Redenção da Serra. O evento
superou as expectativas de
público e participantes, foram
74 inscritos para a montaria,
crianças com o peso inferior
a 35kg, e 15 participantes
para a prova do “pega
c a r n e i r o ” .
 O evento agitou o bairro do
Loteamento, foram 3h de
festa e haviam participantes
de cidades da região como:

Lagoinha, Natividade da
Serra, Taubaté e São José
dos Campos, mas os
redencenses marcaram
presença e levaram as três
primeiras colocações. Na
segunda etapa, o pódio ainda
continua com presença
feminina. O primeiro lugar
ficou para Hugo Bonfim
Ramos(6), o segundo lugar
foi de Cleiton Bezerra(7) , e
a terceira colocada foi
Giovana Ferreira de Faria(8).
Na prova de “Pega o
Carneiro”, também ficou por
conta da força da mulher, a
dupla Kethylen
 Sabrina dos Santos(11) e

Jenifer Naely(10)
conquistaram o primeiro
lugar, pegando o carneiro em
apenas cinco segundos. A
próxima etapa já está
marcada, e será realizada no
bairro da Samambaia dia 28
de abril de 2013 às 14h. As
inscrições para a terceira
etapa já estão abertas, os
interessados devem ir ao
Departamento de Cultura ou
na Secretaria Municipal de
Agronegócios e Meio
Ambiente, na Avenida XV de
Novembro 829, prédio da
Prefeitura, ou poderão se
inscrever no dia do
Campeonato.

Brincadeira Infantil
 se torna competição em

Redenção da Serra

MAIS UMA TEMPORADA
DE GASTRONOMIA

AGITA E BADALAÇÃO
NO VILLA DI PHOENIX,

EM CAMPOS DO
JORDÃO.

O tradicional bar e
restaurante Villa Di Phoenix,
que há 16 anos funciona em
Campos do Jordão durante
o ano inteiro, deve ter mais
temporada com muitos
shows, sunsets e delicioso
cardápio com pratos,
petiscos e drinks. No feriado
de Páscoa, o Villa DiPhoenix,
localizado no bairro do
Capivari (coração da
cidade), recebe o show do
cantor Buchecha na sexta-
feira (29) que vai agitar o
público a partir das 23 horas.
No sábado (30), a partir das
19 horas, a banda MBM
canta grandes sucessos do
samba e do pagode. Além
dos shows, o Villa Di Phoenix
também vai contar com uma
programação para o dia
todos, entrando pelas
madrugadas, com o Sunset
Stella Artois, com o Warm
Up da Disco, sob o comando
dos DJ’s Eduardo Poppo e
Milk. Também vão se
apresentar bandas que
animam os clientes com

sucessos do sertanejo
universitários, axé, rock e
pop. Para aqueles que estão
em busca de almoçar, jantar
e petiscar o cardápio do Villa
Di Phoenix torna-se uma
grande opção. Com uma
variedade de pratos como o
ravioli de mussarela de búfala
e o penne ao funghi, os
tradicionais filet aparmegiana
e filet a mostarda, a suculenta
picanha com arroz, farofa e
fritas ea truta com amêndoas
e alcaparras também são um
sucesso, além das
imperdíveissopas e petiscos.
Considerado um dos
melhores da região, o
restaurante oferece também
o festival de fondue de carne,
queijo e chocolate. A
sugestão para a sexta-feira
Santa são as diversas opções
de pratos e petiscos
preparados com peixe. Para
abrir o apetite o bolinho de
bacalhau, canapé de salmão,
isca de peixe e a lula a dore
são ótimas pedidas. Para o
prato principal, o linguado ao

Raisan (grelhado, uvas, suco
de laranja , batas cozidas e
arroz), o linguado a
Fiorentina (com creme,
espinafre e batatas) e aTruta
Grelhada (com manteiga,
amêndoas e batata soutê),
são de dar água na boca. Os
apreciadores de cerveja
podem se deliciar com a
diversificada carta como
pções como Norteña, Stella
Artois, Bohemia Pilsen,
Bohemia Weiss, Bohemia
confraria, Bohemia Escura,
S k o l ,
Skol Beats,
Chopp Black e Chopp
Brahma. Além de uma
deliciosa carta de vinhos
nacionais e internacionais.
 Distribuído em uma área de
400m² e com capacidade
para acomodar 320 pessoas,
o Villa Di Phoenix conta com
uma decoração com requinte
e toques rústicos,
acompanhados de uma
iluminação especial que faz o
clima ficar ainda mais
romântico.

A cidade de
Pindamonhangaba recebeu
no último sábado (23),
turistas da grande São Paulo,
que realizaram um City Tour
Histórico – roteiro turístico
que percorre os principais
pontos históricos de
Pindamonhangaba. O grupo
iniciou a visita no Vale do
Paraíba pelo município de
Quiririm em Taubaté, onde
percorreram a Rota Italiana
e logo após, os turistas
terminaram a tarde de sábado
na cidade de
P i n d a m o n h a n g a b a .
Acompanhados por Fábio
de Oliveira,  Guia formado
pela Embratur, , os visitantes
fizeram um passeio no Museu
Histórico e Pedagógico Dom

Pedro Primeiro e Dona
Leopoldina, visitando e
conhecendo obras que fazem
parte da história de
Pindamonhangaba. Ao final
do passeio, os turistas
visitaram o  Projeto
Cerâmica, que faz parte do
roteiro de Turismo Social. O
grupo que esteve visitando
Pindamonhangaba é formado
por membros da Associação
dos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo. Público
este, que participa de roteiros
programados pela agência
Graffit - Viagens de Turismo,
responsável por vários
roteiros temáticos para o Vale
do Paraíba. O Departamento
de Turismo de
Pindamonhangaba apoia as

agências receptivas da
região, pois as mesmas estão
sempre fomentando o
turismo da nossa cidade com
visitantes de todo o Brasil,
dessa forma valorizando cada
vez mais o nosso patrimônio
e potencial turístico da
cidade. De acordo com
dados do Departamento de
Turismo, os grupos que
procuram visitar
Pindamonhangaba é reflexo
do trabalho que o
departamento desenvolve em
feiras para agentes de
Turismo, em que a cidade
participa em todo  Brasil em
parceria com o Estado de
São Paulo,
divulgando o Circuito
Mantiqueira.

Pindamonhangaba é
referência em Turismo

A equipe de agentes de
controle de vetores da
Secretaria de Saúde está
percorrendo toda a cidade
para eliminar focos de
criadouros do mosquito
transmissor da dengue, o
Aedes aegypti. Esta semana
será feita nebulização
(aplicação de inseticida) na
região do bairro São

Benedito, principalmente na
Rua Dr. Campos Sales e Rua
Dos Bentos - onde foram
detectados novos casos de
dengue. De acordo com o
Setor de Vigilância
Epidemiológica, o objetivo é
lançar o material nos quintais
para eliminar o mosquito e
suas larvas. Além disso, a
equipe orienta a população

sobre as formas de combater
a dengue. Números da
d e n g u e .
 Pindamonhangaba conta
com 263 casos autóctones de
dengue (contraídos na
c i d a d e ) ;
65 importados;
 534 notificações;
 18 aguardando resultados;
194 descartados.

Combate à dengue tem
aplicação de inseticida e
vistoria nas residências
de Pindamonhangaba. Caraguatatuba promove

nesta próxima sexta-feira
(29) a tradicional Encenação
da Paixão de Cristo, a partir
das 21h00 na Praça de
Eventos. Será uma
encenação itinerante, ao ar
livre, com a utilização de seis
cenários e elenco de 120
pessoas. O espetáculo terá
duração de duas horas e
enfoca os últimos cinco dias
de vida de Jesus. As diversas
cenas da programação

envolvem: Entrada triunfal em
Jerusalém na semana da
Páscoa judaica, Tumultos
causados por sua presença
ao redor do Templo Sagrado,
Conflitos com Fariseus,
Última Ceia, a Prisão,
Julgamento, Flagelação e
Crucificação. A Encenação
da Paixão de Cristo é
promovido pela Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguatatuba - Fundacc e
Prefeitura em parceria com a

Secretaria de Turismo.
Paixão Solidária. Em
decorrência da chuva que
acometeu Caraguatatuba nos
últimos dias, a Secretaria de
Assistência Social estará na
Praça de Eventos durante a
apresentação da Encenação
da Paixão de Cristo
recebendo doações de leite
em pó em solidariedade às
famílias atingidas. Mais
informações:(12) 3897.5660
ou www.fundacc.com.br.

Em Caraguatatuba,
Fundaac promove

Encenação da Paixão de
Cristo nesta sexta.


