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A GAzetA dos Municípios

Projeto Conviver promove 
Oficina de Prevenção
a Quedas para idosos

Pindamonhangaba sedia
Reunião Regional dos

Conselhos Municipais do Idoso

Hoje, às 19 h, tem mais
cinema no cinema de Cunha

Equipe de tênis de mesa de
Taubaté conquista duas medalhas 

pelo Campeonato Paulista

O Projeto Conviver, vin-
culado à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social de Taubaté, promo-
ve na próxima quinta-fei-
ra, 11 de abril, das 9h às 
16h, uma oficina de pre-
venção a quedas. A ativi-
dade é aberta ao público 
idoso atendido e a familia-
res, e acontece no Centro 
de Convivência do Idoso, 
na rua Ismênia de Matos 

O Conselho Municipal do 
Idoso de Pindamonhanga-
ba, sedia, hoje, a quinta 
reunião da rede regional 
de Conselhos dos Direitos 
da Pessoa Idosa da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. 

Filme: O Filme da Minha 
Vida
2017 – 1h53 Brasil
Data/horário: 10 de abril 
– 19h
Local: Espaço Cultural 
Elias José Abdalla – Cen-
tro de Cunha
Dir. Selton Mello 
Elenco: Johnny Massaro, 

A equipe de Tênis de Mesa 
de Taubaté participou do 
Campeonato Paulista nas 
categorias Pré-mirim e 
Mirim Feminino, e Pré-
mirim e Sênior Masculino.
A etapa do campeonato 
aconteceu em Santo An-
dré no Complexo Espor-
tivo Pedro Dell’Antonia 
e reuniu cidades como 
Presidente Prudente, 
Guarulhos, Santos, Mogi 

Ribas, 65, Vila Marli.
Além de orientações, 
acontecerão dinâmicas de 
prevenção e vivências de 
atividades diárias.
A queda é o mais sério e 
frequente acidente domés-
tico que ocorre com os 
idosos e a principal etiolo-
gia de morte acidental em 
pessoas acima de 65 anos. 
A prevenção é extrema-
mente importante, tendo 

A reunião que acontecerá 
no auditório do Lar São 
Vicente de Paulo, a partir 
das 8h30, tem como ob-
jetivo abordar temas que 
debatam as diretrizes dos 
Direitos do Idoso. 
Os interessados em par-

Vincent Cassel, Martha 
Nowill, Selton Mello, Bru-
na Linzmeyer, Bia Arantes.
Idioma: Dublado
Gênero: Drama.
Classificação: 14 anos
Sinopse
O jovem Tony deci-
de retornar a Remanso, 
Serra Gaúcha, sua ci-

das Cruzes, São José dos 
Campos, Lorena, Bauru, 
Salto e Araraquara.
Pela categoria Sênior o 
atleta Everton Silva con-
quistou o 3º lugar. O des-
taque ficou por conta da 
atleta Camila Santos que 
se consagrou vice-campeã 
da etapa na categoria pré-
mirim.
O próximo compromis-
so da equipe de Tênis de 

em vista o potencial de di-
minuir as consequências, 
como a morbidade, a mor-
talidade, os custos hospi-
talares e o asilamento.
Os programas de preven-
ção têm a vantagem de, 
paralelamente, melhorar a 
saúde como um todo, bem 
como a qualidade de vida, 
sendo sua prática espe-
cialmente importante para 
a faixa etária mais idosa.

ticipar podem compare-
cer no Lar São Vicente 
de Paulo que fica na rua 
doutor Fontes Junior, 220, 
São Benedito. Mais infor-
mações podem ser adqui-
ridas pelo telefone (12) 
3642-1656.

dade natal. Ao chegar, 
ele descobre que Nico-
las, seu pai, voltou para                                                             
França alegando sentir fal-
ta dos amigos e do país de 
origem. 
Tony acaba tornando-se 
professor e vê-se em meio 
aos conflitos e inexperiên-
cias juvenis.

Mesa de Taubaté será no 
dia 28 de abril pela Liga 
Vale Paraibana.
As aulas de iniciação no 
tênis de mesa acontecem 
na Escola do Evaristo, as 
terças e quintas-feiras das 
15h30 às 17h30, e de se-
gunda a quarta-feira das 
19h às 21h30. Na quadra 
do Parque São Luís as au-
las são as terças e quintas-
feiras das 13h às 15h.
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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reira,65.
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nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Está se sentindo mal? Antes de correr até a farmácia mais próxima e se au-
tomedicar, saiba que em sua casa você pode ter alimentos que atuam como 
remédios caseiros, portanto, sem contra-indicações. Saiba sobre as enfer-
midades mais corriqueiras de que podemos ser acometidos e as medidas 
simples para curá-las. Gengibre, indicado para combate da azia por conter 
gengirol e shogoal, substâncias que controlam a náusea. Também alivia 
a tosse. Suco de abacaxi com couve é eficiente para neutralizar cólicas 
menstruais, já que a abromelina encontrada na fruta é um composto com 
ação antiinflamatória, enquanto os nutrientes encontrados na verdura, o 
cálcio e o magnésio são relaxantes musculares. Suco de maracujá com mel 
de laranjeira trata-se de uma receita infalível para a insônia, pois ambos os 
elementos possuem propriedades calmantes. Mas, se de todos os sintomas 
não desaparecem, em vez de ir a uma drogaria, procure sim um médico.
***
Separamos algumas dicas para deixar a sua casa mais agradável

1 – Mantenha as portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em 
apenas um ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco mi-
lhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto an-
tiácaro, não molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe o aspirador 
de pó, uma ou duas vezes por semana,
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque  roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e 
no verão, troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o expo-
nha ao Sol.
7 – Instale um esterilizador de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para 
dentro desse aparelho, que serve para eliminar os micro-organismos do 
local.

Humor

Um avião cai na floresta e restam apenas três sobreviventes. Um indiano, 
um indiano, um judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da 
grande floresta, eles encontram uma pequena choupana e pediram para 
passar a noite. O dono da casa disse:
- Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que 
dormir no curral.
O indiano respondeu:
- Eu dormirei, sou indiano e hinduísta e necessito pregar o bem.
E lá foi pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano que 
disse:
- Não posso dormir no curral, lá tem uma vaca que é um animal sagrado e 
eu não posso dormir junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu:
- Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e sem preconcei-
tos.
E lá foi pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu que disse:
- Não posso dormir no curral, lá tem um porco, que é um animal impuro e 
eu não posso dormir junto com um animal que não seja puro.
Então o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral.
E lá pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era a vaca e o porco.

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a 
própria sorte, no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa 
vida podendo escolher. Os pensamentos e as emoções só permanecem se 
os escolhemos. Eles não têm vida própria, entretanto, o controle da mente 
e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada a ver com repreensão de 
sentimentos ou lembranças. Isso está relacionado à sensação de aconteci-
mentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve 
seu calvário para depois, ressuscitar.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos 
trazem algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo 
que nos foi tirado, aprender a amar o que nos foi dado, pois aquilo que é 
realmente nosso, nunca se vai para sempre.

Pensamentos, provérbios e citações

Ilha é um pedaço de terra que foi exilada.
Falso amigo é inimigo secreto.
Pobre parado é vadio e pobre correndo é ladrão.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.

Judô de Taubaté conquista 
cinco medalhas

no campeonato paulista

A equipe de Judô de 
Taubaté participou com 
atletas das categorias sub-
18, sub-21 e Sênior do 
Campeonato Paulista Fase 
Inter Regional, no Ginásio 
de Esportes Noêmia As-
sunção em Santo André – 
SP.
Na categoria sub-21 Ti-
ffany Aparecida Osorio 
ficou em primeiro lugar 
e Marta Felix da Cruz 
em segundo. Já na sênior 
as atletas Esther Felix da 
Cruz, Tiffany Aparecida 
Osorio e Maria Eduarda 

Figueiredo Carvalho con-
quistaram o terceiro lugar.
O campeonato reuniu as 
atletas dos principais clu-
bes e academias de três 
regiões (Vale do Paraí-
ba, Alto Tiete e ABC) e 
é classificatório para o 
Campeonato Paulista Fase 
Final das categorias sub-
18, sub-21 e Sênior.
No dia 27 de abril a equi-
pe de Judô de Taubaté 
participará do torneio Aji-
nomoto Open São Paulo 
Divisão Especial, no Gi-
násio do Sport Club Co-

rinthians Paulista em São 
Paulo.
A Prefeitura de Taubaté 
oferece aulas de iniciação 
na modalidade na quadra 
do Parque Municipal Jar-
dim das Nações. Os horá-
rios são:
Segunda, quarta e sexta-
feira das 18h às 19h30 (ní-
vel intermediário – a partir 
de 8 anos); terça e quinta-
feira das 17h30 às 18h30 
– (iniciação – 5 e 6 anos); 
e terça e quinta-feira das 
18h30 às 19h30 – (inicia-
ção – 7 a 9 anos).
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Campanha contra
a Mendicância 

será durante todo 
o mês de abril

A Secretaria de Assis-
tência Social de Pinda-
monhangaba realizou, na 
manhã deste sábado (6), 
na Praça Monsenhor Mar-
condes, a abertura da cam-
panha contra a mendicân-
cia (o ato de mendigar), 
que segue durante todo o 
mês de abril. A ação con-
tou com conscientização 
por meio de panfletagem 
e “pedágio”. A intenção é 
conscientizar a população 
da cidade contra a men-
dicância, e consequen-
temente fazer com que 
menos pessoas estejam 
no município pedindo es-
mola.
De acordo com levanta-
mento da Secretaria de 
Assistência Social, apro-
ximadamente 80% das 
pessoas que pedem esmo-
la na cidade, na verdade 
não são residentes de Pin-
damonhangaba e o fluxo 
de pessoas que praticam 
este ato é maior em datas 
próximas ao pagamento.
Para a realização desta 
campanha, a Secretaria de 
Assistência Social esteve 
em reunião com os órgãos 
Conselho Municipal de 
Assistência Social, a Poli-
cia Militar, além da Secre-
taria de Segurança Pública 
da cidade. Participaram 
da ação na Praça Monse-
nhor Marcondes a enti-
dade Jataí, Conselho de 
Assistência Social, Con-
selho                        Tutelar 
e Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente, além da equipe da 
Secretaria de Assistência 
Social.

“A campanha foi muito 
produtiva pois estivemos 
em contato direto com a 
população distribuindo 
panfletos nos semáforos 
e a maioria das pessoas 
posicionou se de forma 
apoiadora a nossa inicia-
tiva”, avaliou a secretária 
Ana Paula. “Esta campa-
nha é um primeiro passo 
para a conscientização da 
população de que dar es-
molas gera dependência 
nessas pessoas e não re-
solve o problema de fato 
que é dar a essas pessoas 
a oportunidade de acesso 
aos serviços a que têm di-
reito”, explicou.
A secretária de Assistên-
cia Social, Ana Paula Mi-
randa alerta ainda para ou-
tro agravante que é o uso 
de crianças para a sensi-
bilização da comunidade, 
além de expor a criança 
em situação de risco social 
e de violação de direitos, 
com atos que infringem os 
Direitos da Criança e do 
Adolescente.
A Secretaria de Assistên-
cia Social de Pindamo-
nhangaba está engajada 
em atendimentos às pes-
soas que se encontram em 
situação de vulnerabilida-
de social e possui CRAS 
(Centro de Referência de 
Assistência Social) distri-
buídos em diversos pontos 
da cidade. 
Mais informações podem 
ser adquiridas pelo telefo-
ne 3643-1609, ou no pré-
dio da Assistência Social 
que fica na rua Euclides 
de Figueiredo, 94 – Alto 
do Cardoso.
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Caçapava realiza
campanha de vacinação 
contra Influenza de 10 
de abril a 31 de maio

A secretaria de saúde de 
Caçapava, por meio da Vi-
gilância Epidemiológica, 
realizará de 10 de abril a 
31 de maio a Campanha 
contra Influenza. O Dia D, 
em que a vacinação se in-
tensifica e há uma grande 
mobilização nacional, está 
marcada para o dia 4 de 
maio, um sábado.
O objetivo da campanha 
é reduzir, na população 
alvo para a vacinação, as 
complicações, internações 
e a mortalidade decorren-
tes das infecções causadas 
pelo vírus da influenza. A 
ação visa também atuali-
zar a situação vacinal de 
crianças, gestantes e puér-
peras.
A influenza ou gripe é 
uma infecção aguda do 
sistema respiratório, oca-
sionada pelo vírus influen-
za, com elevado potencial 
de transmissão.
De acordo com os proto-
colos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde, o 
público-alvo da campanha 
de vacinação são crianças 
de 6 meses a menores de 
6 anos; indivíduos com 
60 anos ou mais; gestan-
tes, puérperas até 45 dias 
pós parto; trabalhadores 
da saúde, professores, 
adolescentes sob medidas 
socioeducativas, popula-
ção privada de liberdade 
e funcionários do siste-
ma prisional; populações 
indíginas e pessoas com 
doenças crônicas e outras 
condições clínicas espe-
ciais.
A meta é vacinar, pelo me-
nos, 90% de cada um dos 
grupos prioritários contra 
a doença. Em Caçapava, 
28.512 pessoas fazem par-
te dos grupos prioritários.
Os grupos receberão a va-
cina de acordo com o se-
guinte calendário:
De 10 a 19 de abril: crian-
ças de 6 meses a menores 
de 6 anos, gestantes em 
qualquer fase da gestação 
e puéperas (mulheres até o 
45° dia pós parto);
A partir de 22 de abril: 
crianças de 6 meses a me-
nores de 6 anos, gestan-

tes em qualquer fase da 
gestação e puéperas (mu-
lheres até o 45° dia pós 
parto), idosos a partir de 
60 anos, profissionais de 
saúde, pessoas com co-
morbidades (necessitam 
de solicitação médica e se 
enquadrar nos grupos de 
doenças elegíveis), pro-
fessores, adolescentes sob 
medidas sócio educativas, 
população privada de li-
berdade e profissionais do 
sistema prisional.
A vacina contra gripe é 
considerada a intervenção 
mais importante para evi-
tar casos graves e mortes 
pela doença. A vacina tri-
valente protege contra três 
cepas do vírus influenza. 
Para receber a vacina, é 
necessário apresentar car-
tão SUS e carteira de va-
cina.
Confira as Unidades que 
realizarão a vacinação em 
Caçapava:
Horário: Segunda a sexta, 
das 8h às 11h e das 13h às 
16h
UBS CENTRO DE SAÚ-
DE;
PSF JARDIM CAÇAPA-
VA;
PSF JARDIM RAFAEL;
PSF VILA PARAISO;
PSF IRIGUASSU;
PSF NOVA CAÇAPAVA;
PSF CAÇAPAVA VE-
LHA;
PSF PIEDADE e
PSF VILA MENINO JE-
SUS
PSF TATAÚBA
PSF VERA CRUZ
DIA 04 de maio (DIA D) 
das 8 as 17h
UBS CENTRO DE SAÚ-
DE;
PSF JARDIM CAÇAPA-
VA;
PSF JARDIM RAFAEL;
PSF VILA PARAISO;
PSF IRIGUASSU;
PSF NOVA CAÇAPAVA;
PSF CAÇAPAVA VE-
LHA;
PSF PIEDADE;
PRAÇA DA BANDEIRA;
MERCADO MUNICI-
PAL (DAS 8 AS 14H)
2 CARROS PERCOR-
RENDO A ZONA RU-
RAL


