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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.

Culinária

Ambrósia

Ingredientes: 1 xícara de chá de água, 2 xícaras de chá de açúcar, 5 gemas, 4 claras,1/2 litro de
leite frio, 10 cravos da Índia e 2 paus de canela.

Modo de preparar: Deixe ferve por 10 minutos o açúcar e a água, formando uma calda rala. Bata
as gemas até espumarem e as claras em neve. Misture com o leite, o cravo e a canela. Despeje essa
mistura na calda de açúcar quente, deixando os ovos coalharem. Mexa de vez em quando com um
garfo, levemente. Assim que os ovos estiverem cozidos, transfira-os com uma escumadeira, para
uma travessa funda. Leve a calda novamente ao fogo para engrossar. Depois, despeje a calda na
travessa, sobre os ovos.

Coelho à caçadora

Ingredientes: 1 coelho, 3 colheres de sopa de azeite, 50 gramas de toucinho defumado picado, 1
cenoura em rodelas, 2 cebolas picadas, 2 dentes de alho socados, sal e pimenta do reino a gosto,
2 folhas de louro amassadas, 4 tomates sem pele e sem sementes, picados, 1 xícara de chá de
vinho tinto, fígado de coelho.

Modo de preparar: Corte o coelho em pedaços e leve-o ao fogo para fritar no azeite previamente
aquecido com o toucinho. Doure bem dos dois lados e junte a cenoura, a cebola, o alho e o fígado
picado. Tempere com sal e pimenta e junte o louro. Coloque o tomate, o vinho e cozinhe em fogo
baixo por 1 hora.

Curiosidades

O semáforo não foi criado originalmente como um sistema de controle de tráfego, mas como um
código de sinais. Foram os antigos gregos que com estas palavras: sema (sinal) e phores (que
leva), designaram um sistema de sinais utilizados para transmitir mensagens de um lugar para
outro, por meio de tabuletas. Como dispositivo de controle de tráfego aconteceu depois da
massificação dos veículos motorizados. O primeiro semáforo foi instalado na cidade de Boston,
nos Estados Unidos, em 1840. O nome do inventor é desconhecido. Baseava-se num sistema de
braços mecânicos que movimentavam duas plaquetas nas quais podia-se ler Go e Stop, que permitiam
e proibiam o movimento de veículos. O código de luzes coloridas nos semáforos modernos parece
basear-se no fato de que as cores diferentes provocam reações diferentes nas pessoas. Assim, o
verde tranqüilizador manda avançar, o gritante vermelho dá idéia de perigo e o amarelo apenas
mantém a atenção para o que se faz, estimular ou inibir ações.
* * * *
A revolta da vacina é como ficou conhecida a revolta popular que
tomou conta das ruas ro Rio de Janeiro, provocando graves confrontos entre a população e a
Polícia. Tudo ocorreu depois que o Congresso aprovou em 31 de outubro de 1904, uma lei que
tornava obrigatória a vacinação contra a varíola em todo o Brasil. Segundo os historiadores, a
revolta ocorreu porque a população pobre do Rio de Janeiro não era consultada sobre as decisões
governamentais, inclusive esta, sobre a vacinação obrigatória, o que provocou um sentimento de
discriminação entre a população
* * * *
A visão colorida dos animais é bastante controvertida. Seria impossível se saber, ao certo, como
cada um enxerga as cores. Os cães têm a mesma estrutura que nos homens que é responsável pela
visão colorida, cones da região da retina. No entanto, eles não demonstram preferência por
tonalidades de uma mesma cor quando seus olhos são submetidos experimentalmente a cores
parecidas. Acredita-se, portanto, que os cães enxergam as cores, mas não têm a capacidade de
distinguir tons de uma mesma cor.

Humor

Na recepção do casamento de um amigo, o noivo levantou-se para pronunciar algumas palavras,
virou-se para a mãe da noive e diz:
- A senhora deu-me um presente, um presente...
Ele então parou e a pausa prolongou-se e a sogra completou:
- Que você não poderá devolver-me nunca mais!
* * * *
A Maria, depois de quarto filho, reclama com Manoel:
- Manoel, eu não quero ter mais filhos!
- Mas por que?
- Eu não quero chineses aqui em casa.
- Chineses?
- E tu nunca ouviste dizer que de cada cinco crianças que nascem
no mundo uma é chinesa?
* * * *
Antes de morrer o marido pede à mulher:
- Depois da minha morte, quero que te cases com o Alfredo,
nosso vizinho.
- Mas querido, ele é seu maior inimigo!
- É por isso mesmo.
* * * *
Duas loiras estavam andando na rua e uma diz para a outra:
- Olha lá, um passarinho morto.
A outra olha para o céu e pergunta:
- Onde?

Mensagens

Há situações que constitui a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Perdoemos
as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que nos oferecem. E, sobretudo, armemo-nos
de coragem para o trabalho, porque é da dor do presente que corrigimos as lutas de ontem,
acendendo abençoada luz para o nosso porvir.
* * * *
Há pessoas que adoram uma tragédia. Para elas, tudo o que acontece de ruim a si mesma ou a sua
volta é cultivado com dedicação. Gostam de falar de acidentes, das brigas e dos conflitos que
ocorrem. Sua insistência em dar más notícias que causam algum impacto nos outros chega a ser
irritante. Mas rejeitá-las pode não ajudar a perceber o que há de errado com elas. Por trás desse
comportamento está uma pessoa insegura, medrosa até mesmo solitária. Um ser tão carente de
afeto que precisa sugar as emoções dos outros para viver. Elas são chamadas de “vampiros
emocionantes” e precisam de muita atenção.
* * * *
O preço do engano e a decepção quando a astúcia é premeditada, transforma-se em covardia.
Lembre-se que poderá ser fácil enganar os outros, mas a facilidade é a mesma do enganador ser
enganado.

Pensamentos

Esperar a felicidade é sentir-se feliz.
O difícil não é escrever muito e sim dizer tudo, escrevendo pouco.
Quando se quer, tudo se pode.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
O homem é livre pela consciência e não pelo que o deixam fazer.
O único dia fácil foi o dia de ontem.
O mistério do amor é maior do que o mistério da morte.
A parte mais fraca do cérebro é chamada de coração.
Diga sempre o que quiser dizer, mas seja sempre autêntico.
O momento é sempre adequado para se fazer o certo.

Miscelânea

Uma das atividades de
Ecoturismo que mais tem
crescido é a observação de
pássaros. Hábito comum
entre europeus, só agora
esta atividade ganha força
no Brasil, justamente um
dos lugares onde a
variedade de pássaros é
das maiores do mundo. E
Ubatuba tem grande
destaque com suas
centenas de pássaros
identificados. Neste ano
acontece nosso IV
Festival, e
convidamos todos a
participar e conhecer este
nobre lazer.03/out –
sábado  - 08 horas -
lançamento “live bird cam”
Observação on-line das
aves do Itamambuca Eco
Resort - 10 horas-
inauguração do Ubatuba
Birdwatchig Centre http://
ubatubabwc.wordpress.com/
Local: Rancho do pica pau
(Casanga);16 horas -
Abertura da exposição de
trabalhosdosfotógrafos,
artistas e artesãos da
cidade Local: Ubatuba
Palace Hotel.04/out -
domingo14 horas -
exposição de desenhos
“meus primeiros
pássaros” Apresentação
teatral das crianças do
Namaskar Apresentação
de dança do ventre  Local:
Ubatuba Palace Hotel-19
horas - abertura exposição
“fotos no ItamambucaEco
Resort”   Local: Anchieta
Café 05/out - segunda-
feira - 19 horas - Noite
de autógrafos do
lançamento do livro”O
encanto das aves” local
Livraria Cultura - Shopping
Villa-Lobos - São Paulo.
07/out - terça-feira - 10
horas - início da exposição
itinerante das fotos
vencedoras do Avistar/Itau
BBA. Local - calçadão da
Rua Maria Alves - Centro
de Ubatuba - 10 horas -
Exposição itinerante “A
Mata Atlantica é aqui” da
SOS Mata Atlântica 08/
out - quinta-feira - 11
horas - exposição
itinerante das fotos
vencedoras do Avistar/Itau
BBA  Local - Shopping
Porto Itaguá- 19 horas -
Noite de autógrafos do
lançamento do livro”

O encanto das aves”   
Local: Anchieta Café.
10/out - sábado - Curso
de fotografia - J.Quental -
Roteiro das aves de
Ubatuba - conhecendo as
melhores trilhas da cidade
11/out - domingo -
Curso de fotografia -

J.Quental - Roteiro das
aves de Ubatuba -
conhecendo as melhores
trilhas da cidade 12/out -
segunda-feira - safari
fotográfico “A captura da
Calyptura”  22/out -
quinta-feira - ciclo de
palestras  23/out -
sexta-feira - ciclo de
palestras  24/out –
sábado - Ciclo de palestras
- Curso filmagem de aves
- Luciano Breves- curso de
observação e identificação
de aves CEO/USP- saida “a
captura da Calyptura”25/
out - domingo - curso de
observação e identificação
de aves CEO/USP (prática)
- Saida on-line com Luciano
Breves 27/out - terça-
feira - exposição itinerante
das fotos vencedoras do
Avistar/Itau Local: BBA
Centro de Informações
Turísticas - Av. Iperoig 28/
out - quarta-feira -
Desfile da cidade - carro
alegórico escola Madre
Glória 30 - sexta-feira -
I Encontro nacional dos
fotografos de aves –
Wikiaves de 30 de outubro
a 02 de novembro 31/
out - sábado - safari
fotográfico “A captura da
Calyptura”  01/nov -
domingo - atividades Wiki
Aves  02/nov -segunda-
feira – encerramento
Saídas, Cursos e
Exposições Curso de
observação de aves Luiz
Fernando Figueiredo -
CEO/USP teoria - sabado
dia 24 de outubro local -
Ubatuba Palace Hotel
horário das 15 às 18 horas
prática - domingo dia 25 de
outubro local - Sertão do
ranário – Itamambuca
horário - das 8 às 12 horas
Curso -
Fotografia de aves
J.Quental dia 10 e 11 de
outubro – sábado local -
Eco resort Itamambuca
apoio UBATUBA FOTO
CLUBE Curso - Video de
aves/Cameras on line
Luciano Breves dia 22 e
23/outubro local - Eco
resort Itamambuca apoio
UBATUBA FOTO CLUBE
Exposição itinerante
das fotos premiadas no
III Concurso de fotos
do Avistar/Itau BBa
confira o roteiro na
programação Exposição
Aves e Arte de Ubatuba
(coletânea de fotos e
trabalhos artísticos
executados no
município) de 03 a 31 de
outubro Ubatuba Palace
Hotel  Roteiro das
avesSaída para conhecer
os principais pontos de

observação de aves em
Ubatuba máximo 15
pessoas  Captura da
Calyptura pesquisa
avançada em busca da
ave de Ubatuba que está
entre as 50 mais raras do
mundo. grupos de 15
pessoas dias 12 , 25 e 31
de outubro Local Sertão do
Ubatumirim horário das 7
às 12 horas CICLO DE
P A L E S T R A S
Oportunidade de conhecer
os diversos trabalhos
desenvolvidos sobre o
turismo de Observação e
a Educação Ambiental com
o tema aves em nossa
região, no Brasil e no
mundo.dia 24 de
outubro - sábado - 16
horas  observação de
aves na região Beatriz
Lopes - São Sebastião
Marcelo Dutra - Ilha Bela
Sylvia Jungnhanel – Paraty
Carlos Rizzo – Ubatuba
Patrícia Maciel - Agenda 21
Geny Paioletti - Turismo
Rural dia 24 de outubro
- sábado - 18 horas A
atividade de observação
de aves nas Unidades de
Conservação da região
Edson Lobato (Fredê)
PESM núcleo São Sebastião
Carolina Bio Poletto PE da
Ilha Bela Viviane Buchianeri
PE da Ilha Anchieta PESM
nucleo Picinguaba - a
confirmar Silvia Silva
Peixoto - ICMbio Estação
Tamoios  dia 24 de
outubro - sábado - 20
horas aves divulgação e
resultados Guto Carvalho -
Avistar Brasil Ciro Porto -
EPTV e Revista Terra da
Gente Ricardo Martins -
Editora Congo Luciano
Breves - Cameras on-line
dia 22 de outubro
quinta-feira 19 horas
Aves - conservação e
educação ambientalJoão
Carlos Milanelli - Aves como
sinalizadoras dos impactos
ambientais Paula Baldassin
- Aves marinhas -
recuperação e
reintrodução Thiago C.
Leite - Renctas - tráfico de
animais Andrea M.
Giannini Santana- Aves na
e d u c a ç ã o
dia 23 de
outubro - sexta-feira
19 horas Aves - pesquisa
e turismo Rolf Grantsau -
Pesquisa de Campo Rick
Simpson - Turista
estrangeiro em Ubatuba
Luiz Fernando Figueiredo –
Georeferenciamento Dimitri
Matoszko -
O receptivo em Ubatuba
Jeremy Minns -
A importância dos sons
das aves - a confirmar

IV Festival de
Observação de Aves



A GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •

REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XX  1 DE OUTUBRO DE 2009    Nº 08/74  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                                               R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  401 de outubro  2009

DiDiDiDiDivirvirvirvirvirta-seta-seta-seta-seta-se

Com nossa palaCom nossa palaCom nossa palaCom nossa palaCom nossa palavrvrvrvrvras cras cras cras cras cruzadasuzadasuzadasuzadasuzadas

Na página 3Na página 3Na página 3Na página 3Na página 3

Obra de pavimentação da
principal via de acesso ao
bairro Vale das Flores será
concluída ainda nessa
semana.A Associação de
moradores do bairro Vale das
Flores agradeceu aos
trabalhos da prefeitura de
Tremembé que não mediu

esforços para a realização das
obras de pavimentação da
Avenida das Tagetes (paralela
a Avenida Amador Bueno da
Veiga).A Associação
agradeceu também aos líderes
comunitários dos bairros:
Nova Vida, Jaraguá, Flor do
Vale, Água Quente e

Chácaras Canaã que
estiveram presentes na
reunião com o prefeito de
Tremembé José Antonio, no
dia 15 de setembro de 2009,
na qual o prefeito informou
que as obras seriam realizadas
nos próximos dias.A
prefeitura de Tremembé

informou que dentro de alguns
dias os moradores daquela
região poderão contar com a
via 100% asfaltada.A obra
facilita o acesso entre os
bairros da região e sana o
problema com a poeira que
afetava os moradores das
proximidades.

Pavimentação da Marginal
do Canaã

A Unitau marcou presença no
ultimo dia 25 de setembro,
nas atividades do Ano
Internacional da França no
Brasil, com a apresentação
do projeto de extensão
“ O b s e r v a t ó r i o
S o c i o a m b i e n t a l ” ,
desenvolvido por
professores e alunos do
Departamento de Serviço
Social. Reconhecido com
diversos prêmios pela
relevância de sua atuação em
comunidades de Taubaté, o
Projeto foi selecionado para
apresentar suas experiências
de sucesso na sensibilização
de estudantes do segmento
de Educação de Jovens e
Adultos (EJA) para assuntos
como meio ambiente e
cidadania.O projeto integrou
a programação do seminário
internacional “O Trabalho
Social França Brasil”, que
teve por objetivo reunir
experiências de sucesso de
ambos os países para debates
e reflexões sobre o tema, no
Sesc Vila Mariana, em São
Paulo. O seminário
internacional integra o
calendário de atividades do
Ano Internacional da França
no Brasil, evento realizado
pelos governos dos dois
países. Com o objetivo de
fortalecer relações
estratégicas bilaterais,
promove, durante todo o ano

de 2009, debates e atividades
nas diversas áreas do
conhecimento, da economia
e da tecnologia, além de
projetos na área social e
atrações artísticas e culturais
em todo o País.”Para nós é
uma alegria fazer parte de um
evento tão importante e que
reúne experiências que
conseguem atuar de forma
concreta na realidade de
comunidades do Brasil e da
França. Ser incluído em um
grupo tão seleto de
experiência mostra que
estamos desenvolvendo um
trabalho relevante e que
estamos no caminho certo”,
afirma a coordenadora do
projeto, Profa. Ms. Maria
Lúcia Firmino de Oliveira
Carvalho, do Departamento
de Serviço Social da Unitau.
Durante o evento, a
professora Maria Lúcia
apresentou a experiência do
O b s e r v a t ó r i o
Socioambiental na
sensibilização, nas
comunidades atendidas, para
assuntos sobre meio ambiente
e cidadania, por meio de
ações socioeducativas. Além
da participação no evento, o
projeto contará com a
publicação de um artigo sobre
sua experiência nos anais do
Ano Internacional da França
no Brasil.”
A abordagem e a

sensibilização utilizadas no
projeto buscam técnicas
interativas e horizontais, ou
seja, não visam à imposição
de temas, atitudes e
experiências, mas, sim, visam
a promover uma reflexão
sobre os temas
socioambientais, por meio de
debates, de dinâmicas, de
filmes e da experiência e da
realidade dos estudantes em
suas comunidades”, explica
Maria Lúcia.Observatório
socioambiental Desenvolvido
por alunos e professores do
curso de Serviço Social, o
“ O b s e r v a t ó r i o
Socioambiental” foi criado
em 2005 com o propósito de
sensibilizar a comunidade a
refletir sobre meio ambiente,
discutindo assuntos como
cidadania e responsabilidade
social, além de realizar
trabalhos socioeducativos
nas comunidades.
O projeto já foi implantado
em mais de 10 bairros de
Taubaté e de outras cidades
da região, como Cunha e
Redenção da Serra. No ano
de 2006, o Observatório
conquistou um prêmio de
“menção honrosa” da
Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, com um dos
projetos que pesquisou a
revitalização do Parque Dr.
Barbosa de Oliveira, para
conhecer a opinião da

população sobre a
reforma.Em 2009, o projeto
entrou em uma nova fase,
agregando às suas atividades
a tecnologia social, que é o
desenvolvimento de ações
que promovam a geração de
renda nas comunidades.
Trabalhando com mulheres
de baixa renda de Taubaté,
o grupo desenvolveu
atividades de capacitação
para a produção de sabão e
sabonetes aromáticos e com
ação bactericida, a partir da
reciclagem de óleo de
cozinha. A experiência foi
reconhecida com uma
homenagem especial no
Prêmio Cidadania Sem
Fronteiras, concedido pelo
Instituto Cidadania Brasil, no
mês de agosto, em São
Paulo, que já havia premiado
o projeto pelas atividades
apresentadas em 2008.
As atividades são
desenvolvidas aos sábados,
no bairro Três Marias, em
Taubaté, e reúnem cerca de
20 mulheres e suas famílias –
as crianças participam de
atividades interativas de
sensibilização, como bate
papos sobre vídeos
educativos e desenhos
animados, e participam de
brincadeiras que abordam a
necessidade do cuidado com
o meio ambiente, a partir de
ações concretas no dia-a-dia.

Unitau participa do Ano Internacional da
França no Brasil

Remessa de 10 milhões de
comprimidos, quantidade
suficiente para tratar 100
mil pacientes, já chegou a
Brasília Chegou ao Brasil o
primeiro lote do novo
medicamento adquirido pelo
Ministério da Saúde para
tratar pacientes com
tuberculose. Os compridos
fabricados por um laboratório
indiano já estão em Brasília,
onde ficarão estocados
temporariamente. A
distribuição do novo esquema
terapêutico aos estados será
em outubro. O novo
tratamento é o DFC (dose fixa
combinada) ou “quatro em
um”, como é conhecido. A
vantagem dessa terapia é que
ela aumenta a efetividade e a
eficácia do tratamento com a
inclusão de uma quarta droga
em um mesmo comprimido, o
que reduz o abandono e
melhora a adesão ao
tratamento. A primeira
remessa contém 10 milhões
de comprimidos, quantidade
suficiente para tratar 100 mil
novos casos da doença. Esse
montante corresponde à
metade da compra de 20
milhões de comprimidos feita
pelo governo brasileiro ao
preço total de US$ 6 milhões.
A mudança nos
medicamentos que tratam a
tuberculose fará o preço da
terapia cair de US$ 40 para
US$ 30. O próximo lote
chegará ao País em fevereiro
de 2010.
Cada comprimido do novo
tratamento contém
Rifampicina 150mg, Isoniazida
75mg, Pyrazinamida 400mg e
Etambutol 275mg,
medicamentos que atuam na
eliminação do bacilo de Koch,
causador da tuberculose.
O novo esquema terapêutico
será usado nos dois primeiros
meses dos novos tratamentos,
a partir da implantação no
Sistema Único de Saúde
( S U S ) .             
Os pacientes que já estão em
tratamento deverão manter a
prescrição inicial.

O restante da terapia, que
dura mais quatro meses, será
feita com as drogas usadas
atualmente. Dessa forma,
continuarão em uso duas das
quatro drogas em um mesmo
comprimido, conhecido como
“dois em um”. Portanto, tanto
os novos quanto os antigos
pacientes cumprirão o mesmo
esquema terapêutico nos
últimos quatro meses de
tratamento. A tuberculose é
causada pelo bacilo de Koch
( M y c o b a c t e r i u m
tuberculosis), que afeta vários
órgãos, mas principalmente os
pulmões. Os principais
sintomas são tosse
prolongada, cansaço,
emagrecimento, febre e
sudorese noturna. O bacilo é
transmitido pelo ar, quando o
paciente tosse, fala ou espirra.
Em 1993, a OMS declarou a
tuberculose como uma
emergência global. AVANÇO
- A mudança na terapia da
tuberculose deve aumentar a
adesão dos pacientes ao
tratamento, elevar os índices
de cura e reduzir o percentual
de abandono da terapia, que
não pode ser interrompida. A
interrupção leva o bacilo do
Koch a ficar resistente aos
remédios, o que elimina a
eficácia do tratamento e exige
novas drogas. Portanto, a cura
só ocorre se o paciente
cumprir à risca essa
recomendação. Embora tenha
reduzido o percentual de
abandono do tratamento da
tuberculose de 11%, em 2001,
para 8%, 2008, o Brasil ainda
está acima dos 5%
recomendados pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS) como
parâmetro de aceitável.
A meta brasileira é atingir
este patamar até 2015. De
acordo com o último relatório
divulgado pelo Ministério da
Saúde, a situação
epidemiológica da tuberculose
no País, a incidência de casos
novos da doença passou de
51,44 por cada grupo de 100
mil habitantes, em 1999, para

37,12, em 2008, o que
representa uma redução de
27,83% em 10 anos. Em
números absolutos, o Brasil
registrou 82.934 novos casos
no final da década passada,
contra 70.379 no ano
passado.PREPARAÇÃO –
A primeira etapa para
implantar o novo
medicamento já foi cumprida
com a realização de uma
reunião, em Brasília, no dia 20
de agosto, com os
coordenadores dos programas
nacional e estaduais de
controle da tuberculose. Na
ocasião, foram dadas as
orientações sobre a
implantação do novo esquema
terapêutico. Os
coordenadores estaduais
voltaram a suas bases com a
missão de organizar cursos
locais de repasse das
recomendações sobre o
tratamento para as equipes
que atendem aos pacientes
nas unidades de saúde. No
momento, os estados estão
ajustando seus respectivos
cronogramas de capacitações
destinadas aos profissionais de
saúde. Além disso, as
Secretarias Estaduais de
Saúde (SES) vão mapear
quantas unidades receberão o
novo esquema terapêutico. A
previsão é completar este
processo até o fim de 2009
para que o novo tratamento
possa ser usado a partir de
janeiro de 2010. Segundo a
OMS, 22 países concentram
80% dos casos de tuberculose
no mundo.
Nos últimos três anos, o Brasil
passou da 14ª para a 18ª
posição no ranking mundial de
casos da doença, o que
significa que as ações de
controle estão sendo eficazes.
Em relação à incidência, que
é calculada com base no
número total de casos em
relação a cada grupo de 100
mil habitantes, o país ocupa o
108º lugar. No Brasil, a
doença é a 4ª causa de mortes
por doenças infecciosas e a
1ª em pacientes com Aids.

Brasil recebe 1º lote do
novo tratamento para

tuberculose

A Prefeitura de Taubaté já
definiu o regulamento da 1a
Conferência Municipal de
Cultura, que será realizada
no próximo dia 21 de
outubro.                         
O evento integra as
Conferências Estadual e
Nacional de Cultura e tem
como tema “Cultura,
diversidade, cidadania e

d e s e n v o l v i m e n t o ” . A
conferência tem entre seus
objetivos discutir a cultura no
município nos aspectos de
memória, produção
simbólica, gestão e
participação social e servirá
também para a eleição dos
delegados que participarão
da Conferência Estadual de
Cultura.A convocação da 1a

Conferência Municipal de
Cultura foi feita pelo prefeito
Roberto Peixoto por meio do
decreto 11.996, de 24 de
setembro último.
A coordenação geral do
evento será feita pelo
Departamento de Meio
Ambiente e Turismo
(DEMATUR), ao qual está
vinculada a Área de Cultura.

Prefeitura realiza 1ª

Conferência Municipal de

Cultura

A advogada Rosana
Chiavassa esteve em
Pindamonhangaba no dia 30
de setembro para apresentar
aos advogados pindenses da
52ª subsecção da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)
as propostas da chapa “OAB
para todos”, que concorre à
presidência do órgão.
Rosana, ao lado de Hermes
Barbosa, candidato à
presidência da OAB-SP,
defende em sua campanha
que a instituição atenda a
todos os anseios da classe,
buscando uma maior
aproximação entre a OAB e
seus associados.
Hermes Barbosa e Rosana
Chiavassa disputarão as

eleições da OAB com os
candidatos Rui Fragoso e Luiz
Flávio D’ Urso, que concorre
ao seu terceiro mandato.A
polêmica sobre as eleições da
OAB-SP gira em torno da
possível candidatura do atual
presidente, Luiz Flávio Borges
D´ Urso, que está em seu
segundo mandato. Contra o
terceiro mandato, colegas que
o apoiaram nas duas eleições
estão se mudando para a
oposição.As eleições para a
OAB-SP serão realizadas no
dia 17 de novembro, e quem
vota são os advogados
associados à OAB.
Os advogados votam nas
subsecções onde estão
inscritos.

Rosana Chiavassa faz
campanha em Pinda

Estudantes do ensino médio
vão colocar os conhecimentos
a prova neste fim de semana.
Eles vão participar das provas
do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio), realizadas
neste sábado dia 3 e domingo
dia 4. Os portões dos locais
de prova serão abertos às 12h
e fechados às 12h55. O
candidato deve apresentar o
RG original ou cópia
autenticada, cartão de
confirmação de inscrição,
folha de respostas do
questionário socioeconômico,
e ainda levar caneta, lápis
preto e borracha. A prova é
utilizada como critério de
seleção para os estudantes
que pretendem concorrer a
uma bolsa no Programa
Universidade para Todos
(ProUni). Além disso, cerca
de 500 universidades já usam
o resultado do exame como
critério de seleção para o

ingresso no ensino superior,
seja complementando ou
substituindo o
vestibular.Vagas na
regiãoAlgumas instituições de
ensino superior da região
oferecem vagas utilizando a
nota da prova: Bragança
Paulista Universidade São
Francisco Atibaia FAAT São
José dos Campos Etep
Faculdades Unip Taubaté
Unitau Lorena Unisal Fatea
Pindamonhangaba Fapi A
prova Os estudantes
responderão a um total de 180
questões, além de uma
redação, cujo tema é definido
pela organização do exame.
No sábado dia 3 de outubro
serão 90 questões. Metade de
ciências e a outra parte sobre
conhecimentos gerais. Na
segunda etapa, domingo (4),
o aluno terá mais 90
perguntas: de português e
matemática.

Saiba quais são as universidades
que aceitam o Enem como critério

de seleção de alunos


