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O C.O.A. (Centro de Ob-
servação Animal) de Tre-
membé promove neste 
sábado, 28 de setembro 
de 2013, a partir das 9h30, 
a 14ª Feira de Adoção de 
Cães Adultos e Filhotes na 
cidade. Cerca de 15 ani-
mais estarão disponíveis 
para adoção no local, sen-
do pelo menos 12  filhotes 
de até um ano de vida e 03 
adultos. A Adoção acon-
tece em frente à locadora 
HL Vídeo, na Rua Sete de 
Setembro ao lado do Su-
permercado Leal do Vale. 
Os animais que estarão 
prontos para receber um 
lar, já estão castrados, va-
cinados e vermifugados.
A veterinária do COA, 
Carolina Signorini, ga-
rante que a Adoção de um 
animalzinho é uma ótima 

oportunidade para as fa-
mílias encontrarem novos 
amigos. “Essa é uma gran-
de chance para se encon-
trar não apenas um cachor-
rinho, mas um amigo de 
verdade, um companheiro, 
que fará parte do cotidiano 
familiar por muitos anos, 
recebendo amor, carinho 
e toda dedicação que um 
animal necessita ter” - a 
veterinária destaca tam-
bém que é preciso ter res-
ponsabilidades para com 
os animais adotados, como 
a vacinação em dia e uma 
alimentação adequada e 
passeios freqüentes são 
deveres assumidos pelos 
novos donos no ato da ado-
ção e que devem ser cum-
pridos para proporcionar 
uma vida longa, saudável e 
feliz ao animal. Os interes-

sados em adotar precisa-
rão estar munidos de uma 
cópia do RG, CPF e com-
provante de residência.  
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de se-
gunda à sexta-feira, das 
8h às 16h30 na Aveni-
da Audrá, 652, Centro. 
 Durante a semana, quem 
se interessar pela adoção 
de animais pode visitar o 
canil e escolher um cão 
para adotá-lo, pois con-
tamos com aproxima-
damente 150 animais..  
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301. 
Lembrando os munícipes 
que ainda não vacinaram 
seus cães contra a raiva, 
a vacina está disponível 
no COA das 9 as 16 ho-
ras de segunda a sexta

Prefeitura Municipal 
Promove 14ª Feira De 

Adoção De Cães  
Adultos E Filhotes

Visite esse patrimônio 
arquitetônico luizen-
se que acaba de ser to-
talmente restaurado!
O evento contará com 
a presença de autori-
dades e representantes 
das partes envolvidas  
na obra.
E para homenagear a en-

trega desse monumento 
histórico e também a Santa 
Nossa Senhora do Rosário,
haverá exibição de um 
vídeo com entrevis-
tas contando a histó-
ria da Igreja e uma re-
treta com a tradicional
Corporação Musi-
cal São Luís de Tolosa.  

Realização: Instituto El-
pídio dos Santos, Ins-
tituto do Patrimônio  
Histórico e Artísti-
co Nacional – IPHAN,
Diocese de Taubaté e Pa-
róquia São Luís de Tolosa
Apoio: Prefeitu-
ra Municipal de São 
Luiz do Paraitinga

Festa de inauguração 
da Igreja de Nossa  

Senhora do Rosário
Dia 5 de outubro,  
a partir das 19h30

Parceria entre o IPEMA e o 
Cannelle Gastrobar garante 
experiência culinária dife-
renciada utilizando ingre-
dientes de produtores locais.  
Acontece no dia 21 de 
outubro um workshop de 
culinária baseado na cul-
tura caiçara, com parceria 
inédita entre o IPEMA e 
o Cannelle Gastrobar. O 
Instituto de Permacultu-
ras e Ecovilas da Mata 
Atlântica- IPEMA ofere-
ce regularmente cursos 
em sua sede no bairro do 
Corcovado, Ubatuba. En-
tre eles, Planejamento em 
Permacultura, Habitações 
Sustentáveis, Planeja-
mento em Agrofloresta.  
Destaca-se, nesses encon-
tros regulares, a culinária, 
com receitas regionais 

caiçaras e outras criadas 
a partir de ingredientes 
locais, sempre apreciadas 
por seus participantes. So-
ma-se a isso a experiência 
e excelência da cozinha da 
chef Michele Gilaberte e 
a arquitetura colonial do 
Cannelle, na baía do Ita-
guá, para garantir aos par-
ticipantes um momento di-
ferenciado com execução 
das receitas e degustação 
de sabores muito especiais. 
 O menu, com salada de 
shitake em cama de fo-
lhas com molho de gen-
gibre, moqueca de jaca 
verde com pimenta cam-
buci, farofa de pupunha e 
mousse de cambuci, com 
ingredientes de produ-
tores locais, contribuin-
do assim para valorizar 

a cultura regional. Serão 
15 vagas para o público 
em geral, estudantes de 
gastronomia, apreciado-
res da arte de cozinhar ou 
quem quiser se aventurar.  
O investimento é 
de R$ 70,00 reais.  
Os alunos receberão um 
avental do Programa Juça-
ra e um exemplar do livro 
Culinária Juçareira, além 
das receitas impressas.  
Quando: 21 de outu-
bro de 2013, das 9:00 
as 13:00 horas. Local:  
Cannelle Gastrobar – Rua 
Guarani, 240 – Itaguá – 
Ubatuba. Para se inscre-
ver acesse o site www.
novo.ipemabrasi l .org.
br/cursos ou para mais 
informações (12) 3836-
1350 e (12) 3833-8921.

Curso de Culinária  
Nutritiva em Ubatuba

Em parceria com o Cen-
tro Paula Souza, cursos da 
ETEC e FATEC vão for-
mar futuros e atuais em-
preendedores por meio do 
ensino de nível técnico e 
tecnológico. Para promo-
ver a disseminação da cul-
tura empreendedora, o Se-
brae-SP (Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas de São Paulo) anun-
cia a criação da primeira 
escola gratuita de empre-
endedorismo do Brasil. As 
inscrições para o processo 
seletivo já começam na pri-
meira semana de outubro. 
O projeto é uma parceria 
da entidade com o Centro 
Paula Souza, autarquia do 
Governo do Estado de São 
Paulo, responsável pelas 
escolas técnicas (ETECs) 
e faculdades de tecnologia 
(FATECs). Chamada de 
Escola de Negócios Sebra-
e-SP, a iniciativa inédita 
irá formar e capacitar gra-
tuitamente futuros e atuais 
empreendedores por meio 

do ensino técnico e tecno-
lógico, nas áreas de Admi-
nistração, Gestão, Logísti-
ca e Marketing. O projeto 
prevê, além da escola sede 
na capital, a implementa-
ção de uma rede profissio-
nalizante em todo o Esta-
do e um sistema de ensino 
a distância em meados de 
2014. “Para ter uma verda-
deira Escola de Negócios 
modelo reunimos o conhe-
cimento, a credibilidade e 
a experiência das valoro-
sas e reconhecidas equipes 
do Sebrae-SP e do Cen-
tro Paula Souza”, afirma 
Alencar Burti, presidente 
do Conselho Deliberativo 
do Sebrae-SP. “Certamen-
te será um marco para a 
construção de uma socie-
dade do conhecimento não 
só de São Paulo, mas do 
Brasil”, enfatiza. Locali-
zada nos Campos Elíse-
os, região central de São 
Paulo, a Escola de Negó-
cios vai integrar práticas 
de trabalho, educação e 

pesquisa em um único 
ambiente, o que permitirá 
ao aluno vivenciar situa-
ções reais que ele poderá 
enfrentar no mercado de 
trabalho e no comando da 
própria empresa. A esco-
lha do Centro Paula Sou-
za para compor o projeto, 
pelo Sebrae-SP, ocorreu 
em função do consagra-
do modelo de ensino e do 
corpo docente qualificado.  
“A parceria com o Sebra-
e-SP permitirá capacitar 
profissionais com foco em 
duas frentes fundamentais 
: a inovação e o empreen-
dedorismo”, destaca Laura 
Laganá, diretora-superin-
tendente do Centro Pau-
la Souza. De acordo com 
Bruno Caetano, diretor-
superintendente do Sebrae
-SP, o projeto vem suprir a 
demanda do empresariado 
brasileiro por um ensino 
formal que integre teoria 
e prática e contribua para 
o fortalecimento das mi-
cro e pequenas empresas.

Sebrae-SP lança primeira escola gratuita 
de empreendedorismo do Brasil
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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 rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Peças publicitárias trazem 
personagem transplantado 
há sete anos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). O 
ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha lançou, 
nesta quarta-feira (25), a 
nova campanha que marca 
o Dia Nacional de Doação 
de Órgãos, comemorado 
nesta sexta-feira (27) - 
com as mensagens-chave 
“Não deixe a vida se apa-
gar. Seja doador de órgãos. 
Fale com sua família”. A 
campanha tem objetivo de 
sensibilizar e estimular a 
doação de órgãos em todo 
país. O Brasil é referên-
cia mundial no campo dos 
transplantes. Atualmente, 
95% das cirurgias no país 
são realizadas no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
O Sistema Nacional de 
Transplantes (SNT) é ge-
renciado pelo Ministério 
da Saúde, pelos estados 
e municípios. Nas peças 
da campanha deste ano, 
o protagonista é Matheus 
Bitencourt Lazaretti, de 
sete anos, que foi trans-
plantado há alguns anos. 
Em 2007, a criança tam-
bém participou da cam-
panha anual de estímulo à 
doação de órgãos. Durante 
a solenidade, o engenhei-
ro Haroldo Rodrigues da 
Costa, transplantado de 
rim desde 1997 dez um 
depoimento emocionado. 
Defensor da divulgação da 
importância dos transplan-
tes, Costa disse que é um 
vitorioso por ter consegui-
do um doador de rim. “As 
pessoas que estão à espera 
por um transplante, assim 
como eu, podem vencer”, 
disse comovido. Depois 
do transplante, ele já par-
ticipou de  quatro partici-
pações no World Trans-
plant Games, nos anos de 
1999, em Budapeste, Hun-
gria; 2003, em Nancy, na 
França; no ano de 2011, 

em Gothenburg, Suécia; e 
2013, em Durban, na Áfri-
ca do Sul. O evento reúne 
1,5 mil participantes de 50 
países, a cada dois anos. 
Haroldo Costa contou que 
foi premiado duas vezes, 
nos anos de 2011 e 2013, 
com medalha de bronze 
na modalidade tênis de 
dupla, disputada com Ed-
son Arakaki, transplan-
tado de rim. AÇÕES – O 
Ministério da Saúde vem 
investindo na adoção de 
medidas para estimular a 
doação de órgãos no país. 
Uma foi a parceria firmada 
entre o MS e o Facebook, 
que completou um ano no 
dia 30 de julho deste ano. 
Essa ação permite ao inter-
nauta se declarar doador 
em seu perfil na rede de 
relacionamento. De 2012 
eram 121 mil e, hoje, são 
135 mil, aumento de 12% 
no número de internautas 
que se declaram doado-
res. DIVULGAÇÃO - As 
peças da Campanha Na-
cional de Doação de Ór-
gãos 2013 incluem vídeo 
para televisão, spot de 
rádio, 177,2 mil cartazes, 
450 mil filipetas, e-mail 
marketing, intervenções 
na internet, no Facebook 
e Twitter, além de anún-
cios em revistas e jornais. 
Também serão veiculadas 
peças em mídia alternati-
va – televisões instaladas 
em elevadores e metrôs. 
Para o vídeo da campanha 
é exibida uma sequencia 
de cenas com velas que se 
ascendem e apagam, sim-
bolizando a vida que pode 
iluminar outras vidas. Em 
materiais gráficos, infor-
mações e esclarecimentos 
úteis quanto ao processo 
de doação de órgãos. Por 
exemplo, para ser doador 
no Brasil, não há neces-
sidade de fazer uma de-
claração por escrito, em 
nenhum documento. Basta 

conversar com a família 
sobre o desejo de ser do-
ador. A doação só acon-
tecerá após a autorização 
da família. Vários órgãos 
sólidos podem ser doados, 
como fígado, coração e 
pulmão, além de tecidos 
(córnea) e medula óssea. 
No caso de doador faleci-
do, deve haver a constata-
ção da morte encefálica, 
diagnóstico dado por dois 
médicos diferentes, com 
a comprovação de exame 
complementar, interpre-
tado por um terceiro pro-
fissional. Portanto, não 
existe dúvida quanto ao 
diagnóstico. DOADORES 
– De acordo com o Minis-
tério da Saúde, melhorou a 
aceitação familiar quanto 
à doação. A negativa para 
doação caiu de 80%, em 
2003, para 45%, em 2012. 
Entre os fatores que in-
fluenciaram essa mudança 
estão ações desenvolvidas 
pelo Ministério da Saúde, 
como lançamento anual de 
novas campanhas, parceria 
inédita com o Facebook 
e criação de incentivos fi-
nanceiros para ampliar os 
serviços habilitados. Outro 
dado que reforça essa mu-
dança de comportamento 
é a de que o Brasil levou 
23 anos (1987 a 2010) 
para chegar a 9,9 doado-
res  por milhão de pesso-
as (PMP). Já nos últimos 
três anos, esse número 
cresceu para 13,5 doado-
res por milhão da popula-
ção (1º semestre de 2013).  
Meta do Brasil é chegar 
15 por milhão até 2014. 
Em 2012, esse percen-
tual fechou em 12,8 do-
adores. Por outro lado, 
houve queda de 40% na 
quantidade de pessoas na 
fila de espera por trans-
plantes nos últimos anos. 
 Os números caíram 
de 64.774, em 2008, 
para 38.759, em 2013.

Ministério da Saúde  
lança campanha nacional 
para estimular doação de 

órgãos
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Com a presença da primei-
ra dama do Estado e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Maria 
Lúcia Alckmin “Lú”, e 
também do secretário es-
tadual de Espores, José 
Auríchio Jr., foi realizada 
na manhã desta quinta-
feira (26) a cerimônia de 
abertura dos XVII JORI 
2013, em Taubaté. A fes-
ta dos atletas de melhor 
idade ocorreu no ginásio 
de esportes da Associa-
ção dos Empregados do 
Comércio.  Na abertura, o 
prefeito Ortiz Junior sau-
dou todas as delegações 
participantes e também 
as autoridades presentes 
no evento. Também a pri-
meira dama do Estado, Lu 
Alckmin usou a palavra: 
“Nós precisamos de polí-
ticas públicas para o idoso 
(...) eles já trabalharam, 
já deram sua contribuição 
à sociedade, e merecem 
todo o nosso carinho, todo 
o nosso amor. O objetivo 
é que eles saiam de casa, 
que tenham esse convívio 
social, que eles se exer-
citem, porque isso é bom 

para a saúde...!”, disse. As 
delegações de 25 cidades 
chegaram na quarta-feira 
(25) e foram recepciona-
das no SESC com diversas 
atrações culturais, além 
de exposições e palestras. 
Todas as equipes estão 
alojadas em nove esco-
las da rede municipal. A 
alimentação é fornecida 
pela Prefeitura de Tauba-
té (segundo a Prefeitura, 
de acordo com a neces-
sidade de cada atleta). 
 A 17ª edição dos Jogos 
Regionais do Idoso ocorre 
no período entre 26 e 29 
de setembro em diversas 
instalações esportivas da 
cidade. As cidades ins-
critas para esta edição do 
JORI são: Aparecida, Ca-
çapava, Cachoeira Pau-
lista, Campos do Jordão, 
Canas, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Cunha, Guara-
tinguetá, Igaratá, Ilhabela, 
Jacareí, Lavrinhas, Lore-
na, Paraibuna, Pindamo-
nhangaba, Piquete, Potim, 
Santa Branca, Santa Isa-
bel, São José dos Campos, 
São Sebastião, Taubaté, 
Tremembé e Ubatuba.

Começou em 
Taubaté os  
XVII Jogos  

Regionais do 
Idoso

A Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo) in-
forma que programou para 
o dia 2 de outubro (quar-
ta-feira), às 22h, paralisa-
ção da Estação de Trata-
mento de Água do bairro 
Porto Novo. A previsão 
é que os serviços sejam 
normalizados a partir das 
6h do dia 3 de outubro 
(quinta-feira). Haverá la-
vagem e desinfecção do 
Reservatório denomina-
do Tanque de Contato, de 
forma preventiva, para 
continuar garantindo qua-

lidade da água distribuída.  
Os bairros atingidos nes-
ta interrupção programa-
da serão: Jardim Britânia, 
Pontal Santa Marina, Gol-
finho, Praia das Palmei-
ras, Porto Novo, Barranco 
Alto, Morro do Algodão, 
Travessão, Jaraguá, Pe-
requê-Mirim, Pegorelli, 
Sindicatos, Juqueriquerê, 
Colônia de Férias, Vila 
Saveiros, Mar Azul, Va-
papesca e Miramar. Os 
casos emergenciais po-
dem ser registrados no 
Canal de Atendimento da 
Sabesp – 0800 055 0195.

Caraguátatuba
Estação de  

Tratamento de 
Água do Porto 

Novo terá  
parada  

programada



27 de Setembro de 2013 página 4A GAzetA dos Municípios



27 de Setembro de 2013 página 5A GAzetA dos Municípios

Semana Do Idoso em São Luiz 
Do Paraitinga

São Bento do Sapucai.  
E.M.E.F. Cel Ribeiro da Luz  
realiza Feira Cultural 2013

A cidade de São José dos 
Campos recebe no dia 
(28/9) sua Pré-Conferên-
cia Regional da Defenso-
ria Pública de SP. O even-
to compõe o IV Ciclo de 
Conferências Públicas da 
instituição, iniciado em 
agosto. O processo inicia-
se pelas Pré-Conferências 
Regionais, organizadas em 
diversas cidades do Estado 
que contam com Unidades 
da Defensoria. Nesse pri-
meiro momento, a popu-
lação tem a possibilidade 
de debater sobre a atuação 
da Defensoria (promoção 
e defesa dos direitos das 
mulheres, combate ao ra-
cismo e à discriminação, 
direito à moradia, ques-
tões ambientais, etc). Ao 
final, são eleitos delega-
dos que irão representar a 
população local em uma 
Conferência Estadual. Du-
rante a Conferência Esta-
dual, os delegados eleitos 
se reúnem para avaliar os 
parâmetros propostos e 
aprovar as diretrizes que 
irão orientar o Plano Anu-
al de Atuação da Defen-
soria, a ser aprovado pelo 
seu Conselho Superior. 
Neste ano, a IV Conferên-
cia Estadual ocorrerá nos 
dias 6 e 7 de dezembro, na 
Câmara Municipal de São 
Paulo - Palácio Anchieta. 
Para a Defensora Pública 
Geral do Estado, Daniela 
Sollberger Cembranelli, 
a realização do ciclo as-
segura um “modelo único 
no cenário jurídico nacio-
nal, em que a população 
diretamente interessada na 
atuação desse órgão públi-
co não é somente ouvida 
por ele, mas pode inter-
ferir, diretamente, em sua 
construção e aperfeiçoa-
mento. Trata-se de um me-
canismo de transparência 
que assegura a posição de 
protagonismo à sociedade 
civil, que através das pro-
postas aprovadas nas con-
ferências fixa as premissas 
que irão nortear os rumos 
da Defensoria nos dois 
anos seguintes”. Segundo 
a Ouvidora-Geral da De-
fensoria Pública, Luciana 
Zaffalon, “essa constru-
ção tem ainda o condão 
de cristalizar um espaço 
para o exercício da cida-
dania e para a prática da 
educação em direitos, le-
gitimando a função políti-
ca inovadora que a Defen-
soria tem como parte do 

nosso sistema de Justiça”. 
No último Ciclo de Con-
ferências, realizado em 
2011, 440 propostas foram 
apresentadas pelos dele-
gados eleitos em 22 Pré-
Conferências Regionais.   
As sugestões foram dis-
tribuídas em nove grupos 
temáticos que encaminha-
ram 90 propostas para a 
sessão plenária: 50 foram 
aprovadas. Saiba mais
De acordo com a Lei 
Complementar 988/2006, 
são direitos das pessoas 
que buscam atendimento 
na Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, den-
tre outros, a participação 
na definição de diretrizes 
institucionais da Defenso-
ria Pública e no acompa-
nhamento da fiscalização 
das ações e projetos de-
senvolvidos pela Institui-
ção, da atividade funcio-
nal e da conduta pública 
dos membros e servidores. 
A Conferência Estadual e 
as Pré-Conferências Re-
gionais constituem o prin-
cipal mecanismo garanti-
dor da participação social 
na gestão da Defensoria. 
O Ciclo de Conferências 
da Defensoria Pública do 
Estado, que ocorre a cada 
dois anos, inicia-se com as 
Pré-Conferências Regio-
nais, que identificam de-
mandas da sociedade civil 
de cada região do Estado. 
 Os delegados eleitos 
nestes encontros regio-
nais levam as propos-
tas aprovadas para a 
Conferência Estadual.  
Neste momento, todas as 
demandas são analisadas, 
por área temática consi-
derando a viabilidade e a 
prioridade de implantação.  
A Conferência conclui 
seus trabalhos com a apro-
vação dos parâmetros de 
atuação da Defensoria que 
são levados ao Conselho 
Superior da instituição e 
irão permitir a revisão do 
Plano Anual de Atuação. 
Pré-Conferência Defen-
soria Pública de São Pau-
lo, Regional de São José 
dos Campos Quando: dia 
28/09, das 8:30h às 12:30h 
na Câmara Municipal 
de São José dos Campos
Local: Rua Desembar-
gador Francisco Murilo 
Pinto, 33 - Vila Sta. Luzia
Mais informações: Uni-
dade da Defensoria Pú-
blica de Caraguatatu-
ba – (12) 3883-5086.

Defensoria  
Pública de São 
Paulo realiza no 

dia 28/09  
a Pré-Conferência 

em São José
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Vacinação antirábica 
tem mais uma etapa no 

sábado em Taubaté
No dia 28/09 a Prefeitura 
de Taubaté realizará mais 
uma etapa da vacinação 
contra a raiva animal na 
zona urbana da cidade, re-
alizada por meio da Secre-
taria de Saúde, Vigilância 
Epidemiológica e Centro 
de Controle de Zoonoses.  
A vacinação aconte-
ce das 8h às 17h e é im-
portante levar a carteira 
do animal para melhor 
acompanhamento. As 
equipes irão atender 
nos seguintes locais:  
PAMO Bonfim; PAMO 
Estiva; PAMO Vila São 

Carlos; PAMO Indepen-
dência; PAMO Parque 
Planalto; PAMO Jardim 
Mourisco; PAMO Bosque 
da Saúde; PAMO Cháca-
ras Reunidas; PAMO Re-
sidencial Santo Antônio; 
PAMO Fonte Imaculada; 
PAMO Cidade Jardim; 
PAMO Gurilândia; Cre-
che Iracema de Almeida, 
Jardim Jaraguá; Escola 
Celina Monteiro, Chácara 
Silvestre; Casa do Figu-
reiro, Fonte Imaculada; 
Escola Anita Ribas, Par-
que Três Marias II; Esco-
la Moura Abud, Jardim 

América; Escola Ernani 
Gianico, Parque Urupês; 
Praça do Alto do Cristo;  
5º Batalhão da Polícia 
Militar, Independência; 
Palco de Eventos do Dis-
trito do Quiririm; Base 
do Corpo de Bombei-
ros, Jardim Ana Emília.  
A perspectiva da coor-
denação do Centro de 
Controle de Zoonoses é 
vacinar 52 mil animais.  
Mais informações podem 
ser obtidas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h, pelos telefones (12) 
3629-2799 e 3625-5047.

O Bairro do Sítio, em São 
Bento do Sapucaí, recebeu 
a obra de Infraestrutura 
Turística com a pavimen-
tação de ruas centrais. A 
benfeitoria, que teve a con-

clusão em 2013, foi reali-
zada através de convênio 
firmado entre Prefeitura 
e DADE – Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias. Mu-

nícipes e visitantes en-
contram atualmente uma 
melhor infraestrutura no 
local. Confiram as fotos. 
“Trabalhando – Cons-
truindo – Conquistando”

São Bento do Sapucai
Bairro do Sítio recebe 
obra de pavimentação

São Bento do Sapucaí  
Encerramento do 1º Circuito  

Literário na Serra traz Procissão 
Poética - Poemas e Flores

Sentir-se bem, física e 
emocionalmente, tem 
sido uma busca constan-
te e a medicina estética é 
uma aliada para combater 
o envelhecimento natural 
da pele e nas consequên-
cias de problemas mais 
acentuados na saúde. Al-
guns tratamentos, com 
equipamentos de última 
geração, são acessíveis fi-
nanceiramente e indicados 
para pessoas que querem 
rejuvenescimento eficaz. 
A dermatologista Danie-
la Landim explica que os 
tratamentos são seguros, 
rápidos e com tecnolo-
gia que garante resulta-
dos. “Depois de análise 
das queixas do paciente e 
do diagnóstico de proble-
mas, as opções de solução 
são estudadas para chegar 
– com absoluta seguran-
ça- no melhor resultado. 
 Às vezes, a aplicação de 
ácidos e cremes é mais 
adequada do que fazer 

um laser. Fazer uma hi-
dratação profunda tem 
resultados de curto prazo 
muito eficazes”. Entre os 
tratamentos faciais com 
equipamentos modernos e 
com excelentes resultados 
estão: o CO2 fracionado - 
laser para rejuvenescimen-
to, um dos mais potentes e 
atuais do mercado; a luz 
intensa pulsada - atua nas 
manchas, vasos, rugas fi-
nas e estimulação do áge-
no facial. É a principal in-
dicação para clareamento 
de olheiras; e a plataforma 
Xeo Cutera - tratamento 
facial em 3D, que com-
preende várias ponteiras 
de laser e cada uma com 
uma finalidade, agin-
do em vários alvos, que 
são as camadas da pele.  
Trata cor, textura e fla-
cidez. Para o tratamento 
capilar, a novidade é a as-
sociação de laser, intrader-
moterapia e carboxitera-
pia. “É o que há de mais 

novo no mercado e os re-
sultados são muito bons. 
Homens e mulheres, com 
problemas de queda de ca-
belos e início de calvície, 
estão optando pelo trata-
mento, mais rápido e efi-
caz que o uso de fórmulas 
capilares que devem ser 
aplicadas duas vezes ao 
dia. Eu recomendo e acho 
que vale a pena conferir”, 
 ressalta Dra Daniela Lan-
dim. Não dá para esquecer 
o pescoço, que recebe tra-
tamento com radiofrequ-
ência para melhorar a flaci-
dez, que associado à ILipo 
acaba com o excesso de 
gordura. Para dar o toque 
final, Dra Daniela Landim 
indica um contorno fa-
cial com radiofrequência, 
para estímulo de colágeno.  
O uso de ácido hialurô-
nico ou Radiesse  
(hidroxiapatita de cál-
cio) corrige o contorno 
da área mandibular e me-
lhora as maçãs da face.

Dia Internacional do 
Idoso- Tratamentos  

estéticos para terceira 
idade - 1º outubro

A partir desta quinta-feira 
(26), de acordo com reso-
lução do Conselho Federal 
de Farmácia (CFF) publi-
cada ontem, um profissio-
nal de farmácia pode pres-
crever medicamentos que 
mão precisam de receita 
médica. A regulamenta-
ção foi publicada hoje e 
permite que o farmacêu-
tico receitar analgésicos e 
antitérmicos e ao paciente 
orientá-lo sobre qual remé-
dio deve tomar de acordo 
com os sintomas relatados: 
dores de cabeça, febre e 
cólicas. Walter Jorge João, 
presidente do CFF, crê que 
isso representa um avanço 
para a população, que ago-

ra pode deixar de comprar 
o medicamento sem qual-
quer orientação porque 
poderá contar com a ajuda 
de um profissional. O far-
macêutico, obviamente, 
será responsabilizado pe-
las consequências de uma 
prescrição inadequada, 
prevê a regulamentação. O 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), porém, já 
anunciou que vai à Justiça 
para questionar a medida. 
Em nota, a CFM alega que 
não cabe a farmacêutico 
receitar medicamentos, 
e que sintomas aparente-
mente simples podem sig-
nificar doenças de maior 
gravidade, como um AVC.

Farmacêuticos 
agora podem  

receitar 
medicamentos, 
sem precisar de 
receita médica


