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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos

Federais, Estaduais e Municipais.
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Miscelânea

Curiosidades

O descobridor da parabólica foi Galileu Galilei. Antes dos estudos de Galileu Galilei, pensava-se que,
por exemplo, quando uma bala de canhão fosse disparada, a força impulsionadora a movimentaria para
frente enquanto durasse e só então a gravidade agiria. Mas Galilei, depois de muitas observações,
verificou que as duas forças atuavam simultaneamente, concluindo que o trajeto da bala não seria
formado por duas linhas retas, mas por uma curva chamada parábola. O maior uso da descoberta da
parábola foi, na ciência militar, com o bombardeamento científico. Ele possibilitava aos militares
calcular a distância das balas disparadas através o ângulo do canhão com o horizonte.

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em animais. Diz-se que
normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos recentes apontam que o bocejo está
sim relacionado ao sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do
organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a
temperatura corporal, o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado
anteriormente corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado nas artes em geral, como no
desenho animado. A bela adormecida de Walt Disney. Na literatura também se encontra uma grande
quantidade de alusões ao dito fenômeno. Ainda há o aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas
crenças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja, o
reflexo humano é de, em circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, bocejar em
resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades espaciais, mas sem nenhum
contato direto, esse efeito ocorre.

Humor

A loira liga para o celular do namorado:
- Amor! Tô com um pobrema...
- O que houve?
- Eu comprei um quebra-cabeça, mas é muito difícil. As peças não se encaixam!
- Meu amor, eu já te ensinei a montar quebra-cabeças, né! Primeiro você tem que achar os continhos...
- Eu sei, lembrei que você disse isso, mas é que eu não consigo encontrar os cantinhos...
- OK... Qual é a figura? Deve estar desenhado na caixa...
- É um tigre.
- Se acalma... Tô indo praí!
Ele pega a chave do carro e vai para casa dela. Chegando lá, a loira o leva até a cozinha e mostra o
quebra-cabeça sobre a mesa. O namorado dá uma olhada, balança a cabeça, chora, esperneia. E após
longo e pensativo silêncio, diz:
- Pera aí! Bota já esses “sucrilhos” de volta na caixa...

O mineirim observando o engenheiro com o teodolito:
- Dotô, prá qui servi esse trem aí?
- É que vamos passar uma estrada por aqui, estou fazendo as medições.
- I pricisa desse trem pra fazê a istrada?
- Sim, precisa, você não usam isto pra fazer estrada não!
- Ah, não home, aqui quando a gente qué fazê uma istrada, a gente sorta um burro e vai seguindo ele,
por onde o bicho passá, é o mió caminho pra se faze a istrada.
- Ah, que interessante. Respondeu o engenheiro. E se você não tiverem um burro?
- Bem, dão a genti chama us ingenherus...
Mensagens

Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de algumas pessoas, o
melhor é ponderar, relevar e deixar as mágoas de lado. Perdoar ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz
interior. Perdoar não significa necessariamente se reconciliar. Significa, antes de tudo, se reconciliar
consigo mesmo. Se o que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato
simbólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e se o orgulho pesar?
Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.

Erros do passado, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos, às vezes acreditas que
todas as bênçãos jazem extintas, que todas se mostram cerradas à necessária renovação! Esquece-te,
porém, que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo
é o processo da natureza desde a semente singela ao gigante Sol.

Há uma grade confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para justificar as
dificuldades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que acreditam na reencarnação,
tudo que alguém está vivendo nesta existência é cármico, consequência de suas ações passadas.
Assim, uma experiência ruim não é um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à
pessoa a oportunidade de se corrigir.

A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo o mundo. Uma nação
baseada em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todos os irmãos,
tornando mais forte e respeitado nossos ideais.

Se você se importa com os seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua meta. Seja a
sua meta! As condições frequentemente se disfarçam em tragédias para fugir da responsabilidade. Por
que não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está procurando.

Pensamentos

Uma ideia é um pensamento que ficou em pé.
Não sabendo que era difícil, ela foi lá e fez.
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
Em política, quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
O futuro é comprado pelo presente.
O homem é o único animal que faz bagunças.
Quem está em boa paz não suspeita de ninguém.
Espero que o meu silêncio fale por mim.
A utopia de hoje será a realidade de amanhã.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
Desgosto não se discute.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobriu a sua própria alma.
Caráter, tá aí uma coisa que não se compra.
Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.
Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Julgue um pelas suas perguntas e não pelas suas respostas.
Só uma grade alma pode sofrer sem se queixar.
A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.
Espere com paciência, mas aja com rapidez.
Nada falta ao funeral dos ricos, exceto alguém que sinta sua falta.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
O despertador é um acidente de tráfego do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Triste não é mudar de ideias, triste é não ter ideias para mudar.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.

Montante pode ser usado na
compra de material e
pagamento de mão de obra;
81 municípios serão
contempladosO Banco do
Povo Paulista (BPP)
implantou o programa
habitacional Casa Paulista /
Microcrédito em mais duas
regiões do Estado: Sorocaba
e Vale do Paraíba. Ao todo,
81 cidades que contam com
agências do programa de
microcrédito gerenciado pela
Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho (SERT)
foram contempladas entre a
última terça-feira e no dia
20.As duas regiões se juntam
a São José do Rio Preto,
Presidente Prudente, Marília,
Araraquara, Bauru,
Araçatuba, Franca, Barretos,
Ribeirão Preto, Jaboticabal,
Campinas e Piracicaba.
Registro e Baixada Santista
anunciaram a linha de crédito
no sábado 23.Em ambas as
ocasiões, o secretário de
Estado do Emprego, Carlos
Ortiz, ressaltou a importância
dos prefeitos envolvidos para
que o trabalho do BPP possa
ser ampliado. Além disso, o
representante estadual
enfatizou a necessidade dos
municípios que não dispõem
do programa de microcrédito
passarem a contar com uma
agência do Banco para
beneficiar o desenvolvimento
econômico municipal.58
municípios contemplados em
SorocabaNa terça-feira (19),
a caravana do BPP
contemplou 58 municípios da
região de Sorocaba.
Estiveram presentes no
evento realizado na sede do
Sindicato dos Comerciários o
secretário de Estado do
Emprego, Carlos Ortiz, o
diretor-executivo do BPP,
Antonio Mendonça, o prefeito
de Sorocaba, Antonio Carlos
Panuzzio, o vereador Rodrigo
Manga, mais de 30 prefeitos,
entre outros representantes e
autoridades locais.”Além de
aquecer a economia local, o
valor emprestado a uma baixa
taxa de juros contribui para a
melhora na qualidade de vida
e autoestima”, afirmou Ortiz.
Na sequência, o secretário
estadual do Emprego ressaltou
que “100% dos recursos vêm
do Estado”. Por sua vez,
Panuzzio definiu o montante
concedido nas agências do
BPP como “um projeto
grandioso do Governo do
Estado de São Paulo.”Serão
atendidos os seguintes
municípios: Alambari,
Alumínio, Angatuba, Anhembi,
Apiaí, Araçariguama,

Araçoiaba da Serra, Arandu,
Avaré, Barra do Chapéu,
Bofete, Boituva, Botucatu,
Buri, Campina do Monte
Alegre, Capão Bonito, Capela
do Alto, Cerqueira César,
Cerquilho, Cesário Lange,
Conchas, Coronel Macedo,
Fartura, Guapiara, Ibiúna,
Iperó, Itaí, Itaoca,
Itapetininga, Itapeva,
Itaporanga, Itararé, Itatinga,
Itu, Laranjal Paulista,
Mairinque, Paranapanema,
Pereiras, Piedade, Pilar do
Sul, Piraju, Porangaba, Porto
Feliz, Ribeira, Ribeirão
Grande, Salto, Salto de
Pirapora, São Miguel Arcanjo,
São Roque, Sorocaba, Taguaí,
Tapiraí, Taquarituba,
Taquarivaí, Tatuí, Tejupá, Tietê
e Votorantim.Vale do Paraíba:
23 cidades contempladasO
anúncio oficial da Casa
Paulista Microcrédito na
região do Vale do Paraíba
ocorreu na manhã desta
quarta-feira (20), no Buffet
Joia. Quinze prefeitos
estiveram presentes no
evento de implantação que
beneficiou 23
municípios.Além de Ortiz e
Mendonça, estiveram
presentes o vice-prefeito de
Taubaté, Edson Aparecido, o
prefeitos de
Pindamonhangaba, Vito
Lerario, e Guaratinguetá,
Francisco Carlos, além de
Francisco de Assis, gerente
regional da CDHU, entre
outros representantes
municipais.Em seu discurso,
Ortiz exemplificou a quantia
que pode ser injetada na
economia local. “Se 10% dos
mutuários solicitarem o
empréstimo limite, podemos
afirmar que serão injetados
mais de R$ 15 milhões na
região”, destacou. Segundo a
CDHU, são 20 mil unidades
habitacionais na região.”O
programa de microcrédito da
SERT oferece empréstimos
que variam entre R$ 200 e R$
7,5 mil, que podem ser
divididos em até 36 parcelas.
A taxa de juros é de 0,5% ao
mês – a menor entre as
instituições financeiras do
país”, disse Mendonça.Serão
atendidos os seguintes
municípios: Aparecida,
Caçapava, Cachoeira
Paulista, Campos do Jordão,
Caraguatatuba, Cruzeiro,
Guaratinguetá, Ilhabela,
Jacareí, Lorena, Paraibuna,
Pindamonhangaba, Piquete,
Potim, Queluz, Roseira, Santa
Branca, São Bento do
Sapucaí, São José dos
Campos, São Luiz do
Paraitinga, São Sebastião,

Taubaté e Ubatuba.Mais
sobre a linha especial
concedida pelo
BPPDesenvolvido em
parceria com a Secretaria de
Estado da Habitação, o
programa é destinado aos
mutuários adimplentes da
Companhia de
D e s e n v o l v i m e n t o
Habitacional e Urbano
(CDHU), inclusive aqueles
que já quitaram o imóvel
(neste caso, é necessário que
o imóvel esteja em nome do
requisitante). São R$ 105
milhões disponíveis para todo
o Estado.O objetivo da ação
é oferecer empréstimos para
a realização de reforma,
ampliação ou adequação das
moradias. A verba pode ser
usada para a compra de
material de construção,
inclusive mão de obra, em até
50% do valor do material.”A
ação contribui para a melhora
na qualidade de vida e
autoestima. Trata-se de uma
importante ferramenta para
melhorar a condição do imóvel
dos moradores da CDHU”,
afirma Ortiz.Como
participarEntre os requisitos
para participar do programa,
é preciso ser mutuário da
CDHU, residir no imóvel
objeto do financiamento, estar
adimplente com a Companhia,
ter renda familiar de até cinco
salários mínimos, não possuir
restrições cadastrais e
apresentar fiador (pessoa
física sem restrições
cadastrais, pode ser parente
de primeiro grau, desde que
não resida no mesmo
endereço do tomador). O
requerente deve apresentar
RG, CPF, comprovante de
residência e cópia do
pagamento.Sobre o Banco do
Povo PaulistaEm 14 anos de
operação, o BPP concedeu
mais de R$ 1,090 bi em
empréstimos, em 300 mil
operações. O progresso do
programa é ratificado pelos
n ú m e r o s .
 No ano passado, as cifras
emprestadas superaram R$
192,9 milhões, em 36,7 mil
operações. Em 2011, foram
R$ 132 milhões concedidos
aos microempreendedores.
Atualmente, o BPP está
presente em 484 municípios,
com 499 unidades
instaladas.Recentemente, o
programa também
disponibilizou linhas de crédito
exclusivas aos motofretistas e
taxistas do Estado.
 Conheça mais sobre o BPP
e outras ações da SERT:
www.emprego.sp.gov.br e 
www.bancodopovo.sp.gov.br .

São Bento do Sapucaí e Vale

do Paraíba são contemplados

por linha especial do Banco do

Povo Paulista
A Prefeitura de
Pindamonhangaba, após a
aprovação do Projeto de
Lei nº 23/2013 e do
Decreto nº 4947, de 05
de março de 2013 – que
dispõe sobre a concessão
de 150 bolsas de estudo
para o ensino superior, nas
modalidades licenciatura,
tecnologia e bacharelado,
concluiu a triagem dos
candidatos inscritos.Essa
triagem obedeceu os
seguintes critérios:
moradia em
Pindamonhangaba há pelo
menos 48 meses;

 renda “per capita” até
8,82 UFMPs (Unidades
Fiscais do Município de
Pindamonhangaba), valor
que equivale a R$ 600,02;
ter sido aprovado no
vestibular ou estar
cursando o ensino
superior e não possui
ensino superior
completo.Para a ordem de
seleção e preferência
foram observados os
seguintes critérios: ter
estudado em escola
pública ou ser
“bolsista integral da rede
particular”; a maior nota

obtida no
vestibular no caso de
ingressantes; média entre
as notas nas disciplinas
curriculares, no último
ano cursado, para os não
ingressantes; trabalho
com carteira assinada e a
menor renda
 “per capita”.
Os alunos selecionados
deverão se apresentar no
dia 27 de março, às 18h,
no auditório
 do prédio da Prefeitura
M u n i c i p a l ,
 onde será realizad uma
reunião.

Pindamonhangaba:
Bolsas de estudo vão
beneficiar alunos do

ensino superior O público-alvo é de 39,2
milhões de pessoas.  A
meta é vacinar, pelo menos,
80% deste grupo. Serão
enviadas aos estados e
municípios cerca de 43
milhões de doses da
vacinaO ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, anunciou
nesta terça-feira (26) o
lançamento da 15ª
Campanha Nacional de
Vacinação contra a gripe, que
neste ano vai ser realizada
entre 15 a 26 de abril, sendo
20 o dia de mobilização
nacional. Na campanha,
serão vacinados os
integrantes do grupo
prioritário, formado por
pessoas com 60 anos ou
mais, crianças de seis meses
a dois anos, indígenas,
gestantes, mulheres no
período de até 45 dias após
o parto (em puerpério),
pessoas privadas de
liberdade, profissionais de
saúde, além dos doentes
crônicos, que este ano terão
o acesso ampliado a todos os
postos de saúde e não
apenas aos Centros de
Referência de
Imunobiológicos Especiais
(CRIEs).O público-alvo
representa aproximadamente
39,2 milhões de pessoas. A
meta do Ministério da Saúde
é vacinar 31,3 milhões de
brasileiros, o que equivale a
80% do público-alvo. A
campanha irá contar com 65
mil postos de vacinação e
envolvimento de 240 mil
pessoas, com a utilização de
27 mil veículos, entre
terrestres, marítimos e fluviais.
A ação é uma parceria entre
as três esferas gestoras do
Sistema Único de Saúde
(SUS) - Ministério da Saúde
e secretarias estaduais e
municipais de saúde.Serão
distribuídas cerca de 43
milhões de doses da vacina,
que protege contra os três
subtipos do vírus da gripe que
mais circularam no inverno
passado (A/H1N1; A/H3N2
e influenza B). Para apoiar as
ações de mobilização da
população e de preparação
das equipes de saúde da
família, o Ministério da Saúde
está enviando aos estados e
municípiosR$ 24, 7 milhões,
recursos que serão
repassados do Fundo
Nacional de Saúde aos
fundos estaduais e
municipais.Durante a
apresentação da campanha,
o ministro fez um apelo para

que todos os integrantes do
grupo prioritário se vacinem.
“É importante que estas
pessoas, comdoenças
cardíacas, pulmonares,
obesos, transplantados
renais ou que tenham alguma
doença crônica associada,
procurem os postos de
vacinação e levem a
prescrição”, explicou
Padilha. O ministro ressaltou
ainda que neste ano, o
Ministério da Saúde decidiu
incluir também as mulheres
em puerpério (45 dias após
o parto) porque este grupo
apresenta as mesmas
condições de saúde das
gestantes e também pelo fato
de que, na amamentação,  a
vacina ajuda a proteger o
bebê.  PRESCRIÇÃO -
Os doentes crônicos
precisam apresentar
prescrição médica no ato da
vacinação. Pacientes já
cadastrados em programas
de controle das doenças
crônicas do SUS, deverão se
dirigir aos postos em que
estão cadastrados para
receberem a vacina. Se na
unidade de saúde onde são
atendidos regularmente não
existir um posto de
vacinação, os pacientes
devem solicitar prescrição
médica na próxima
consulta.O secretário de
Vigilância em Saúde, Jarbas
Barbosa, lembrou que a
vacina é segura é a melhor
arma para impedir doenças
graves, internações ou
mesmo óbitos por influenza.
Segundo ele, durante os 60
anos que tem sido usada no
mundo, esta vacina gerou
conhecimento e segurança
para os grupos indicados. “É
mito aquela história de que a
vacina pode causar gripe. O
vírus usado é inativado,
portanto não há transmissão
da gripe pela vacina.  As
vezes, a pessoa já estava
como vírus em incubação, já
que existem vários outros
circulando com quadro
parecido, como o resfriado,
que não é protegido pela
vacina. Ela pode ter tido
contato com alguém com
resfriado”, ressaltou
Barbosa.O secretário
explicou  que não existe ainda
uma vacina capaz de eliminar
a transmissão da influenza, já
que o vírus é mutável e tem
muitos subtipos. “A influenza
não é uma doença eliminável
por vacina e nenhum país do
mundo conseguiu isso. Na

grande maioria, os casos são
leves, mas em alguns grupos
vulneráveis, podem ocorrer
complicações, gerando
outras doenças graves, como
a pneumonia bacteriana. O
objetivo da campanha não é
eliminar a doença, mas
prevenir e reduzir os casos
graves e as internações e as
mortes.CAMPANHA- No
lançamento da Campanha de
vacinação contra a gripe de
2013, o Ministério da Saúde
também fará uma ampla
divulgação das medidas de
prevenção que as pessoas
devem adotar para evitar a
gripe, como lavar as mãos
várias vezes ao dia, evitar
contato com pessoas
doentes e aglomerações, se
estiver com sintomas dagripe,
além de proteger a tosse e o
espirro com lenços
descartáveis.Também é
importante lembrar que
mesmo pessoas vacinadas,
ao apresentarem os sintomas
da gripe - especialmente se
são integrantes de grupos
mais vulneráveis às
complicações - devem
procurar, imediatamente, o
médico. A medida tem como
objetivo possibilitar ao
médico avaliar a necessidade
de prescrever os antivirais
específicos para a gripe,
disponíveis de forma gratuita
nas unidades da rede
pública.Os médicos também
receberão informações sobre
a necessidade de prescrever
esses antivirais em
determinadas situações, de
acordo com o protocolo de
tratamento da influenza,
produzido pelo Ministério da
Saúde. A vacina é um
mecanismo importante para
evitar casos graves e óbitos
por gripe nos grupos mais
vulneráveis.BALANÇO -
Na campanha do ano
passado, 26 milhões de
pessoas foram vacinadas o
que representa 86,3% da
população-alvo. O índice
superou a meta de 80%
prevista. Estudos
demonstram que a vacinação
pode reduzir entre 32% a
45% o número de
hospitalizações por
pneumonias e de 39% a 75%
a mortalidade por
complicações da influenza. O
objetivo da vacinação é
contribuir para a redução das
c o m p l i c a ç õ e s ,
 internações e óbitos
provocados por infecções da
gripe. 

Saúde lança
campanha de vacinação

contra a gripe

Objetivo é reabilitar e inserir
socialmente moradores de
ruaA reabilitação e inserção
social são as principais metas
do projeto de atenção à
população de rua,
desenvolvido pela
secreteraria de cidadania e
assistência social da
Prefeitura de Caçapava.
Entre as fases de execução
do projeto, está a “ação
integrada” — parceria entre
a cidadania as secretarias de
saúde, de mobilidade urbana,
Conselho Tutelar e a Polícia
Civil — que faz abordagem
de moradores de ruas ou em
áreas de risco social da
cidade.Na semana passada,

a “ação integrada” aconteceu
no mercado municipal,
rodoviária e bares. Das 17
pessoas abordadas, 5 foram
convencidas e aceitaram ser
encaminhadas ao albergue
municipal, onde é feita a
triagem, elas recebem
alimentação, podem
pernoitar e são inscritas nos
serviços da rede de
promoção social do
município. Elas, desde que
aceitem, são encaminhadas
às suas cidades de origem ou
às clínicas de recuperação.
As que não aceitaram a
assistência vão ser
novamente entrevistadas na
tentativa de convencê-las a

sair das ruas.A próxima “ação
integrada” vai ter a
participação também da PM
(Polícia Militar), além das
outras entidades já
envolvidas no projeto de
atenção à população de
rua.EsmolasA secretaria de
cidadania e assistência social
solicita que não sejam dadas
esmolas à população de rua.
As pessoas sensibilizadas
com a situação podem
orientar que eles procurem as
assistentes sociais da
p r e f e i t u r a ,
onde vão receber tratamento
diferenciado para que a
situação seja
revertida.

Cidadania faz “ação
integrada” em Caçapava

São dez exemplares que
retratam figuras humanas,
gatos e aves, em quadros
produzidos com técnicas
serigráficas, xilogravuras e
litográficasUma boa opção
de lazer cultural para quem
pretende passar o feriado
prolongado de Páscoa em
Ilhabela, é conferir a
exposição com obras do
consagrado artista plástico
Aldemir Martins, conhecido
no mundo artístico e pela
crítica pela sua paixão por
gatos. A mostra está sendo
realizada no restaurante
Gato Negro, da Pousada
Praia do Portinho.Aliás, a
figura felina foi fonte de
inspiração para centenas de
seus quadros ao longo de
seus 83 anos de vida –
alguns deles expostos no
restaurante. A sua vasta
obra, importantíssima para o
panorama das artes plásticas
no Brasil, pela qualidade
técnica e por interpretar o
“ser” brasileiro, também

carrega a marca da
paisagem e do homem do
nordeste.Além de estar
presente em pinturas e
esculturas, seu talento
também pode ser visto em
trabalhos como lustres,
tecidos, roupas, capas de
livros e discos e outros bens
de consumo. O cearense de
Ingazeira, morto em
fevereiro de 2006, também
trabalhou com cenografia,
desenhos de moda,
joalheria, artes gráficas e
tapeçarias. Martins de
identificou com o desenho
logo aos cinco anos.No
Restaurante Gato Negro
estão expostos 12
exemplares que retratam,
além dos gatos, figuras
humanas e aves, em quadros
produzidos com técnicas
serigráficas, xilogravuras,
litográficas e a óleo. As
obras podem ser vistas na
recepção da pousada e no
salão do restaurante.
Algumas estão à venda. O

escritor Jacob Klintowitz, em
seu livro “Aldemir Martins –
Natureza a Traços e Cores”,
resume as peripécias do
artista: “Ademir Martins é o
moderno artista viajante que
registrou e deu fisionomia ao
Brasil contemporâneo”.Para
o autor, Martins “recolhe,
observa, entende, registra os
dados da fauna, da flora, da
tipologia social de uma
determinada região. Essa
qualificação e caracterização
o diferenciam, em grande
medida, da tendência geral
da arte brasileira e dos
movimentos internacionais
das últimas décadas”.
SERVIÇO:Exposição obras
Aldemir Martins
Diariamente, das 13h às 22h
– Entrada franca Restaurante
Gato Negro | Pousada Praia
do Portinho Avenida
Riachuelo n° 11,
 Portinho - Ilhabela - São
Paulo (SP) Tel: 55 (12) 3894
9400 –
www.pousadapraiadoportinho.com.br

Feriado em Ilhabela tem
exposição do artista plástico

Aldemir Martins
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A Coordenadoria de
Transportes através do Setor
de Trânsito comunica que
está emitindo a CARTEIRA
DE ESTACIONAMENTO
ESPECIAL PARA IDOSO
E DEFICIENTE (conforme
a lei 9.503 resolução 304/
2008)As pessoas com idade
igual ou superior a 60
(sessenta) anos, condutoras
ou passageiras de veículos
automotores e residentes no
Município de Tremembé
(Cartão válido em todo
território nacional).Os
interessados devem dar
entrada no protocolo da
Prefeitura Municipal munidos

dos seguintes documentos:*
Copia do Rg e CPF;* Cópia
da CNH;* Comprovante de
Endereço;* Uma foto
3X4;Pessoas com as
seguintes deficiências: com
deficiência física ambulatória
no(s) membro(s) inferior(es)
ou; com deficiência física
ambulatória autônoma,
decorrente de incapacidade
mental; (quando o portador
não pode assinar, há a
necessidade de apresentação
de documento de
representação legal como:
Interdição, Curatela ou
Procuração) ou; com
mobilidade reduzida

temporária, com alto grau de
c o m p r o m e t i m e n t o
ambulatório, inclusive as com
deficiência de ambulação -
temporária - mediante
solicitação médica ou; com
deficiência visual e com
dificuldade de locomoção.*
Cópia do Rg e Cpf; *
Comprovante de endereço; *
Laudo Médico
comprovando incapacidade;
* Copia da CNH (Quando
for menor ou não for
habilitado, apresentar a CNH
do responsável por dirigir
para o requerente).Para os
dois casos existe isenção de
Taxa.

PREFEITURA ESTÁ
EMITINDO CARTEIRA

DE ESTACIONAMENTO
ESPECIAL PARA IDOSO

E DEFICIENTE

Entre os dias 01 a 05 de
abril de 2013, a Secretaria
de Saúde promoverá a
Campanha de teste rápido
de HIV e Sifilis no Prédio
da Vigilância
Epidemiológica, na Praça
da República, 361 -
Centro, das 8h00 às
15h00. A ação é uma
iniciativa do Programa
DST/HIV/Aids de

Tremembé.A ação é
direcionada para toda
p o p u l a ç ã o
dacidade.Quem f izer
o teste receberáinformações
sobre formas de
prevenção e transmissão
de Doenças
SexualmenteTransmissíveis
(DSTs), além de
orientações sobre a
preparação e o tempo de

realização do teste, cerca
de 30 minutos entre
preenchimento de ficha e
entrega do resultado.A
entrega do resultado é
feita por um profissional
que orienta o paciente de
acordo com o
diagnóstico.Informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3607-1000
ramal 1052

Tremembé :Secretaria de
Saúde promove

campanha de teste
rápido de HIV e SÍFILIS

A Unitau está com inscrições
abertas para alunos
interessados em vagas
remanescentes do Programa
de Iniciação à Docência
(PID). São 30 vagas, para as
áreas de exatas e
humanas.Os interessados
devem inscrever-se entre os
dias 2 e 4 de abril, das 14h
às 19h, no Setor de
Protocolo da Coordenadoria
de Controle Acadêmico,
localizado na Avenida Nove
de Julho, 245, no
Centro.São 20 vagas para a
área de exatas, sendo dez na
modalidade Monitor Júnior e
dez na modalidade Sênior/
Pleno. Na área de humanas,
são cinco vagas na
modalidade Júnior e cinco
para Monitor Sênior/

Pleno.O PID permite que
alunos e ex-alunos atuem
como monitores na
Instituição. Eles realizam
atividades como, por
exemplo, preparo de aulas e
de exercícios, orientação aos
alunos e participação nas
aulas.Para inscrever-se é
necessário apresentar alguns
documentos, como histórico
escolar e identidade.Os
selecionados deverão
começar as atividades em 6
de abril.Para participar do
PID é necessário estar
regularmente matriculado ou
ser egresso de cursos de
graduação ou de pós-
graduação da Unitau –
também são aceitos
estudantes de outras
instituições, no caso de alunos

de pós-graduação strictu
sensu –, ser indicado por
professor de carreira da
Unitau ou da Escola de
Aplicação Dr. Alfredo José
Balbi, que aceite atuar como
Professor Mentor do
estudante, estar apto a
atender o calendário do
programa e cumprir a jornada
estipulada.Há três
modalidades de monitoria no
PID: Monitor Júnior (alunos
de graduação
 da Unitau), Monitor Pleno
(graduados da Unitau e
alunos de cursos de
especialização) ou Monitor
Sênior (alunos de programas
de pós-graduação stricto
sensu da
Unitau e de outras
instituições).

Programa de Iniciação à
Docência recebe

inscrições

Quem optar pelo feriado de
Páscoa na montanha
encontra, além do clima
aconchegante de Campos do
Jordão, o melhor da
comédia. O Teatro Grande
Hotel exibe nos dias 29 e 30
dois sucessos do humor
nacional, parte do projeto
Feriado com Humor,
promovido pela AT
Produções & Mkt
Cultural.Na sexta-feira, 29, a
peça Por que os Homens
Mentem?, adaptação do livro
As mentiras que os Homens
Contam de Luís Fernando
Veríssimo promete divertir o
público com situações que
retratam o cotidiano de casais

e amigos. O elenco conta
com os atores Alessandre Pi,
Chicó Ferreira, Christian
Hilário e Ricardo Vandré. A
direção é de Heyttor
Barsalini e já foi assistida por
mais de 200 mil pessoas.Já
o espetáculo Comédia em
Preto e Branco reúne música,
esquetes e improviso. O
cenário é simples e os
diálogos seguem o estilo
conversa de bar. No elenco,
Marcelo Marrom e Rodrigo
Capella, ambos
remanescentes da Cia de
Humor Deznecessários.As
apresentações acontecem às
20 horas no Teatro Grande
Hotel.ServiçoPor que os

Homens Mentem?Data: 29/
3, 6ª - Horário: 20
horasComédia em Preto e
BrancoData: 30/3, sábado -
Horário: 20 horasLocal:
Teatro Grande Hotel - Av.
Frei Orestes Girardi, 3549
Vila Capivari - Campos do
JordãoValor: R$ 80 (Inteira)
R$ 40 (meia) – Hóspedes do
Grande Hotel Campos do
Jordão pagam meia entrada
e podem adquirir os
ingressos no salão do
Jacques Janine localizado no
hotelIngressos antecipados
pelo: (12) 9142-6253 ou
7850-3756 ou 9750-9937
ou ID 10*191670 ou
ingressos@atproducoes.com

Grande Hotel Campos do
Jordão recebe espetáculos de

humor durante o feriado

O Museu Monteiro Lobato
está com uma programação
especial de Páscoa nesse fim
de semana. Nos dias 30 e
31, uma série de atividades
será realizada com a Turma
do Sítio, entre elas a Caçada
ao Coelho da Páscoa.A
brincadeira tem como
objetivo o incentivar o
trabalho em equipe, através
da formação de grupos para
achar o Coelho da Páscoa e
os prêmios.Comemorando
as tradições da Páscoa, o

Sítio do Picapau Amarelo terá
ainda a Oficina Coelho
Comilão e a peça de teatro
“Pedrinho caça o Saci”, além
de uma performance de
Páscoa com o ator Well
Souza, das 13h às
17h.Programação:Dia 30 de
março09h às 12h e 14h às
17h – Presença da Turma do
Sítio do Picapau Amarelo09h
às 11h e 14h às 16h – Oficina
Coelho Comilão11h e 16h –
Teatro Infantil, “Pedrinho
caça o Saci”, com a Turma

do Sítio do Picapau
Amarelo.Dia 31 de
março09h às 12h e 14h às
17h – Presença da Turma do
Sítio do Picapau Amarelo09h
às 11h e 14h às 16h – Oficina
Coelho Comilão13h às 17h
– Performance de Páscoa
com o ator Well Souza14h às
15h – Caçada ao Coelho da
P á s c o
a 11h e 16h – Teatro Infantil,
“Pedrinho caça o Saci”, com
a Turma do Sítio do Picapau
Amarelo.

Caçada ao Coelho da
Páscoa agita Sítio do

Picapau no fim de
semana

A área de 132 mil metros
quadrados na Rua Bento
Guelfi, no Jardim
I g u a t e m i ,
 zona leste da capital
paulista, onde vivem 750
famílias, vai ser
d e s a p r o p r i a d a
judicialmente ou
adquirida pela Companhia

Metropolitana de
Habitação de São Paulo
(Cohab) para a
construção de moradias
p o p u l a r e s .
 No dia 26, ocorreu no
local uma tentativa de
reintegração de posse e
houve confronto entre a
Tropa de Choque da

Polícia Militar (PM) e os
moradores. Os PMs
usaram bombas de efeito
moral, gás lacrimogênio e
balas de borracha para
dispersar os
manifestantes. No início
da tarde,
a ação foi suspensa pela
Justiça.

Moradias populares
serão construídas em

área onde ocorreu
tentativa de reintegração A taxa de desemprego em

sete regiões
metropolitanas analisadas
na Pesquisa de Emprego
e Desemprego (PED)
passou de 10% em janeiro
para 10,4% em fevereiro.

Segundo a pesquisa, feita
mensalmente pela
Fundação Sistema
Estadual de Análise de
Dados (Seade) e do
D e p a r t a m e n t o
Intersindical de

Estatística e Estudos
S o c i o e c o n ô m i c o s
(Dieese), o total de
desempregados foi 2.311
p e s s o a s ,
 82 mil a mais do que no
mês anterior.

Taxa de desemprego
aumenta em sete regiões

metropolitanas

Dia 08 de abril de
2013(Segunda feira) é o dia
de mais uma Campanha
Municipal de Doação de

Sangue no Centro de Saúde
Dr. Vitor Monteiro das 08h
às 12h.Não se esqueça de
que o candidato a doação de

sangue deve levar seu
documento de identidade.
Seja um doador de sangue!
Ajude-nos a salvar vidas!

São Bento do Sapucaí: O
Centro de Saúde convida

a todos as pessoas de
18 a 65 anos de idade a

fazer uma boa ação
O Procon-SP lançou nesta
terça-feira (26), em
conjunto com a Secretaria
de Estado da Justiça e
defesa da Cidadania, a
Cartilha dos Direitos do
Consumidor Idoso. O
objetivo é divulgar esses
direitos, distribuindo essa
cartilha em locais de
frequência de idosos, e
colocar à disposição
desta população a
Fundação Procon-SP para
que possam encontrar
neste órgão, um local
onde possam ter
orientação para suas
dúvidas e acolhimento no
momento em que
estiverem com algum
problema.A Cartilha foi
lançada junto ao
Programa São Paulo
Amigo do Idoso, onde o
Governador de São Paulo
indicou novos projetos
para a terceira idade. É um
material de fácil leitura,
bem ilustrado e com
informações precisas que
vão auxiliar muitos idosos

e mesmo quem cuida de
algum idoso em várias
s i t u a ç õ e s
cotidianas.Elaborada para
informar os
consumidores idosos
sobre os seus direitos e
orientá-los sobre algumas
situações de consumo
que exigem cautela. O
material apresenta
direitos expressos no
Estatuto do Idoso, no
Código de Defesa do
Consumidor e em outras
leis estaduais e
municipais que garantem
ao idoso um tratamento
digno.Os idosos
representam uma parcela
da população que cresceu
55% nos últimos 10 anos
(são 23,5 milhões no
Brasil e São Paulo é o
Estado com o maior
número de idosos: 5,4
m i l h õ e s ) .
 No mercado de consumo
são alvos de publicidades
e práticas comerciais
enganosas e precisam ser
orientados.A Fundação

Procon-SP verificou ser
necessário elaborar um
material específico
coletando e esclarecendo
todos os direitos do
consumidor idoso, bem
como alertá-los para as
principais armadilhas do
mercado de
consumo.Assim, o
material apresenta os
direitos dos idosos
quanto ao atendimento
preferencial, trabalho,
aposentadoria, habitação,
saúde, cultura, esporte e
lazer, educação,
transporte e
estacionamento. Orienta
sobre os cuidados com as
práticas comerciais
desleais e propagandas,
informando: como fazer
compras, seus direitos e
como reclamar. Aborda
especialmente: o crédito
consignado onde muitos
idosos têm se endividado
e golpes e fraudes
a p l i c a d o s
 especialmente contra os
idosos.

Procon lança cartilha
sobre os Direitos do
Consumidor Idoso

Os judocas de
Pindamonhangaba terão a
oportunidade para
i n t e g r a r
a Seleção Pindamonhangabense
da modalidade. Para isto,
é preciso participar de
uma seletiva, que será
feita no dia 6 de abril. Esta
é aberta aos judocas
nascidos entre 1994 e
1998. Esta ação tem
como foco os Jogos
Abertos da Juventude,
competição que abre o
c a l e n d á r i o . P a r a
participar, basta ir ao
ginásio “Raquelzão”,
localizado ao lado do
Centro de Treinamento
Luiz Calói. É preciso
apresentar RG, CPF,

comprovante de
residência e uma foto 3x4
recente. A pesagem terá
início às 7h30 e será feita
até às 8h30, pois, a partir
das 9 horas iniciam-se os
trabalhos.Não será
permitida a participação
de atletas que possuam
nível de faixa cor branca;
só poderão participar
atletas que residam em
Pindamonhangaba. Os
menores de idade deverão
estar acompanhados dos
pais ou responsáveis, ou,
apresentar uma
a u t o r i z a ç ã o
assinada.Confira a
programação:Categorias
da Seletiva: As
categorias da seletiva

serão divididas de acordo
com a seguinte
especificação:Masculino
(nascidos em 1994, 1995,
1996, 1997 e 1998): -
55kg, -60kg, -66kg,-
73kg, -81kg, -90kg, -
100kg, e +
1 0 0 k g : F e m i n i n o
(nascidos em 1994, 1995,
1996, 1997 e 1998): -
44kg, - 48kg, -52kg,-
57kg, -63kg, -70kg, -
7 8 k g ,
e +78kg.Para obter mais
informações, os
interessados podem
e n t r a r
em contato com a
Secretaria de Esportes e
Lazer pelos telefones
3648-2248 e 3643-2170.

Seleção de judô de Pinda
será formada por atletas

da cidade


