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Mais uma vez
Pindamonhangaba será
representada em um
grande evento esportivo.
Desta vez será no
Parapan, realizado em
Guadalajara, no México.
O Brasil todo vai vibrar
com as braçadas do
nadador pindense
Matheus Henrique da
Silva, 17 anos. Ele
embarcará dia 7 e no dia
13 começam as provas de
n a t a ç ã o . ” M i n h a s
expectativas são sempre
as melhores. Treinei
forte, estou bastante
confiante, porque sei que
fiz tudo que devia ser feito
e agora vou representar o
Brasil da melhor maneira
possível. Acreditando
sempre que tudo vai dar
certo”, comenta o
atleta.Silva irá nadar
100m peito, sendo esta
sua principal prova, 200
medley, 100 e 50m
livre.Silva destaca que

r e p r e s e n t a r
Pindamonhangaba e o país
em eventos
internacionais é algo
gratificante, pois quando
começou a nadar nunca
pensava em chegar à
Seleção Brasileira.Para o
jovem nadador seus feitos
são motivos de orgulho e
satisfação, pois observa
que todo o trabalho que
está sendo feito está
dando certo, obtendo
resultados positivos e
todo sacrifício, abdicação
de sair com os amigos, e
alcançar os objetivos é
algo que vale
muito a pena.”Nunca vi
minha deficiência
 como obstáculo, lógico
que já teve
gozação de algumas
pessoas. Meus pais
sempre me ensinaram que
nunca fui menos que
ninguém por ter um braço
diferente do outro. Eu
tentava mostrar para quem

tirava sarro de mim que
não era isso que iria me
fazer menos que eles, que
eu poderia me sobressair
independente da
deficiência”, revela o
nadador.Agradecimentos
aos apoiadores Silva
conta que a vida de atleta
não é algo fácil, por este
motivo agradece todos
que o apóiam.
Primeiramente a Deus,
sua família – mãe, pai e
irmã –, que sempre lhe dá
força em momentos
difíceis e alegres.
 Aos amigos da escola, de
treino, ao técnico
 Lúcio e a todos os atletas
da natação de
Pindamonhangaba.Ele
destaca que cada
conquista dele um pedaço
da medalha será dividida
em várias partes, porque
são muitas pessoas a quem
ele agradece e pede
desculpas, caso tenha se
esquecido de alguém.

Pinda será representada
no Pan

Pindamonhangaba terá,
em breve, uma Incubadora
Tecnológica. O projeto
foi entregue ao
governador Geraldo
Alckmin, na manhã do dia
2, pelo prefeito João
Ribeiro, vice-prefeita e
secretária de Relações
Institucionais, Myriam
Alckmin, e secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro
Staut.O projeto está
registrado na Rede
Paulista de Incubadoras de
Empresas de Bases
Tecnológicas (RPITEC). .
O projeto foi apresentado
ao governador para que
ele possa tomar
conhecimento do mesmo
e apoiar a iniciativa.O
espaço será um Centro de

Pesquisa de Tecnologia e
Inovação de
Pindamonhangaba que
abrigará sedes de
empresas e instituições
como: Ita, Unesp, Fatec,
Funvic, Faenquil, entre
outras.Este Centro de
Pesquisa será
desenvolvido por meio de
parcerias público-
privadas, envolvendo
instituições de ensino e
pesquisa, associações
industriais e comerciais.A
autoria do projeto é de
Gutemberg Pereira
Ramos, com apoio do
arquiteto Jorge Samahá,
da Associação Comercial
e Industrial de
Pindamonhangaba (Acip),
e da Construtora Marcelo
Guerrero. Ramos recebeu

total apoio do prefeito
João Ribeiro e da vice-
prefeita e secretária de
Relações Institucionais,
Myriam Alckmin.Ramos
comenta que o projeto
levou cerca de um ano e
meio para ser
desenvolvido e durante
este período foram feitas
várias visitas
técnicas aos Parques
Tecnológicos de diversas
cidades para dar
embasamento na
implantação da
Incubadora Tecnológica
em Pindamonhangaba.As
obras para implantação
deste projeto terão início
em 2012 e será instalada
no Distrito Industrial de
Moreira César, próximo a
Confab Equipamentos.

Em Pinda Projeto de
Incubadora Tecnológica

é entregue ao
governador

Projeto de Lei segue para
Assembleia Legislativa e
será votado em regime de
urgência O governador
Geraldo Alckmin assinou
na tarde desta sexta, 4, no
Palácio dos Bandeirantes,
mensagem que envia à
Assembleia Legislativa o
Projeto de Lei que cria a
Região Metropolitana do
Vale e Litoral Norte.
Estiveram presentes os
deputados da Frente
Parlamentar, diretoria do
Codivap e os prefeitos da
região.”O Projeto de Lei
vai com pedido de
urgência, para que a gente
tenha votado ainda este
ano. E, com o advento da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba, nós
passamos a ter três
i n s t r u m e n t o s
importantes. Um
instrumento, o Conselho
de Desenvolvimento
Regional, com a presença
dos 39 municípios, do
Governo do Estado e da
sociedade civil. Nós
temos o Fundo de
D e s e n v o l v i m e n t o
Metropolitano, para
financiar projetos e
investimentos e temos a
Agem, a Agência
Metropolitana, que é o
órgão executivo”, disse o
governador.A RM Vale é
um instrumento do
Estado que permitirá o
planejamento e a gestão
de questões comuns que
afetam as cidades da
região. Com a criação da
RM os 39 prefeitos e o
Governo do Estado
trabalharão em conjunto
políticas públicas com o
objetivo de agilizar a
resolução de problemas
comuns nas cidades da
região.Com a instituição
da RM Vale e Litoral
Norte, que foi dividida em
cinco sub-regiões, serão
criados instrumentos de
planejamento, execução e
fomento das ações
metropolitanas. Será
criado o Conselho de
Desenvolvimento e a
partir dele os Conselhos
Consultivos, o Fundo e a
Agência de
Desenvolvimento.Conselho
de DesenvolvimentoO
Conselho de
Desenvolvimento da
Região Metropolitana de
São Paulo será composto,

de forma paritária, pelos
prefeitos dos 39
municípios da região e
representantes do
Governo do Estado. O
Conselho será a principal
entidade de deliberação
sobre planos, projetos,
programas, serviços e
obras a serem executados
na RMSP com recursos
do Fundo de
Desenvolvimento. Entre
as áreas de atuação do
colegiado estão o
planejamento e uso do
solo, transporte e sistema
viário regional, habitação,
saneamento ambiental,
meio ambiente,
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico e atendimento
social.Câmaras Temáticas
e Câmaras Temáticas
EspeciaisO Conselho de
Desenvolvimento poderá
constituir Câmaras
Temáticas para tratar de
cada tema de interesse
comum da região e
Câmaras Temáticas
Especiais, voltadas a um
programa, projeto ou
atividade específica.Sub-
regiões A RM Vale e
Litoral Norte será
dividida em cinco sub-
regiões: Cruzeiro
(Arapeí, Areias, Bananal,
CRuzeiro, Lavrinhas,
Queluz, São José do
Barreiro, Silveira);
Guaratinguetá (Aparecida,
Cachoeira Paulista,
Canas, Cunha,
Guaratinguetá, Piquete,
Potim, Roseira); São José
dos Campos (Caçapava,
Igaratá, Jacareí, Jambeiro,
Monteiro Lobato,
Paraibuna, Santa Branca,
São José dos Campos);
Taubaté (Campos do
Jordão, Loginha,
Natividade da Serra,
Pindamonhangaba, Santo
Antonio do Pinhal, São
Bento do Sapucaí, São
Luiz do Paraitinga,
Taubaté, Tremembé,
Redenção da Serra);
Litoral Norte
(Caraguatatuba, Ilhabela,
São Sebastião,
U b a t u b a ) C o n s e l h o
C o n s u l t i v o S e r ã o
instituídos em cada sub-
região, compostos por
membros da sociedade
civil organizada, do Poder
Legislativo dos
municípios que integram
a região, pelos deputados

estaduais e pela
Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
M e t r o p o l i t a n o ,
representando o Governo
do Estado. Entre as
atribuições do Conselho
Consultivo estão elaborar
propostas a serem
submetidas ao Conselho
de Desenvolvimento,
propor a criação de
Câmaras Temáticas. Além
disso, o Conselho poderá
encaminhar matérias para
o Conselho de
Desenvolvimento por
meio de iniciativa
popular, bastando para
isso a adesão de 0,5% do
eleitorado da respectiva
sub-região.Fundo de
Desenvolvimento O
Fundo será criado após
definição de suas
diretrizes pelo Conselho
de Desenvolvimento por
meio de um novo projeto
de lei a ser enviado pelo
governo à Assembleia.
Ele será o responsável por
dar suporte financeiro ao
planejamento e as ações
na região metropolitana
com financiamentos e
investimentos em planos,
projetos, programas,
serviços e obras. Os
recursos do Fundo serão
provenientes do
orçamento do Estado, dos
m u n i c í p i o s ,
transferências da União,
doações de pessoas
físicas ou de empresas e
empréstimos de
organismos internos e
externos, como o Banco
Interamericano de
Desenvolvimento (BID),
por exemplo.Está previsto
ainda que no caso das
contribuições dos
municípios, o critério a
ser seguido poderá ser,
entre outros, o da
arrecadação da receita per
capita de cada
município.Agência de
D e s e n v o l v i m e n t o
MetropolitanoA Agência
será uma autarquia, a ser
criada por meio de uma
lei específica, vinculada à
Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
M e t r o p o l i t a n o ,
responsável pela
elaboração de projetos de
interesse comum e
estratégicos para a
região.

SP propõe criação da
Região Metropolitana do

Vale e Litoral Norte

O Rotary Club Taubaté Sul
realiza hoje dia 8 de novembro,
Reunião Festiva de premiação
do 36º Concurso de Desenho
Infantil “Odmir Danelli”. A
solenidade de premiação,
seguida de jantar festivo,
realizar-se-á na Casa da
Amizade (Av. da Saudade, 81,
continuação da Rua Humaitá),
a partir de 20 horas.Este
concurso, como lembra o
presidente do Rotary Clube
Taubaté Sul, Adalberto Tadeu
Novais, é o maior e mais
tradicional evento de sua
modalidade em toda a região,
tendo, ao longo de três
décadas, além de incentivado
o amor às artes e desenvolver
nos estudantes o civismo e o
respeito à Pátria, colaborou
para o surgimento de muitos
artistas que hoje brilham nas
mais variadas modalidades
artísticas.Considerada uma
das maiores atividades
realizadas pelo
Rotary, este tradicional
concurso já mobilizou mais de
30 mil estudantes da rede
escolar pública e
 particular de Taubaté, do 1º
ao 5º ano do ensino
fundamental.Todos os
desenhos foram analisados por
uma Comissão Julgadora de
altíssimo nível, formada por
professores da Escola de
Música e Artes Plásticas
Maestro Fêgo Camargo. Os
alunos premiados receberão
diversos prêmios, inclusive

bolsas de estudo da “Fêgo
Camargo” aos classificados
em 1º lugar.ALUNOS
PREMIADOS O 36º
Concurso de Desenho Infantil
“Odmir Danelli” foi realizado
no dia 25 de setembro último,
no Colégio Idesa, cuja
diretoria cede genrtilmente
suas instalações anualmente
para esse evento. Esta a
relação dos alunos premiados,
classificação e respectivos
estabelecimentos de ensino:1ª
ANO:1º Lugar – Luccas Ruan
(E.M.E.I.F Emílio Amadei
Beringhs - Cataguá);2º Lugar
– Pietra Ribeiro (SESI de
Taubaté - Estiva);3º Lugar –
Gabriel Augusto (Colégio
IDESA - Centro).2ª ANO:1º
Lugar – Amanda Cursino
(SESI de Taubaté - Estiva);2º
Lugar – Sâmara de Almeida
(Escola Henriqueta Vialta Saad
– Vila São Geraldo);3º Lugar
– Gabriela Monteiro (Escola
Dinâmica Alice Nader Zarzur
– Jd. das Nações).3ª ANO:1º
Lugar – Adrielly
Márcia (E.M.I.E.F. Profª
Marisa Lapido Barbosa – Caixa
D’ Água);2º Lugar – Bianca
M. G. (Colégio IDESA);3º
Lugar – Amanda Camila
(Externato Santa Luiza de
Marilac – Vila São José).4ª
ANO:1 º Lugar – Bárbara Alana
(E.M.E.F. Diácono José
Ângelo Victal – Santa Luzia);2º
Lugar – Felipe Ferreira
(Colégio Progressão -
Independência);3º Lugar –

Giovana Fazenda (Colégio
IDESA - Centro).5ª ANO:1 º
Lugar – Pietra Souza (Escola
Dinâmica Alice Nader Zarzur
– Jd. das Nações);2º Lugar –
Ana Maria (Escola Dinâmica
Alice Nader Zarzur – Jd. das
Nações);3º Lugar – Bruna Silva
(E.M.E.F. Profº Lafayette
Rodrigues Pereira – São
Gonçalo).5º ANO – MENÇÃO
HONROSA:- Mayene de
Souza (E.M.I.E.F. Profª
Marisa Lapido Barbosa – Caixa
D’ Água)”A todos os nossos
parceiros e colaboradores,
como o Colégio Idesa, às
escolas, pais, professores,
diretores, e especialmente aos
alunos que participaram do 36º
Concurso de Desenho Infantil
Odmir Danelli, o nosso
agradecimento, pois o sucesso
desse evento devemos a todos
vocês”, diz o presidente do
Rotary Club Taubaté Sul,
Adalberto Tadeu Novais.Já o
presidente da Comissão
Organizadora, Carlos Dionísio
de Morais, conclui fazendo um
convite às escolas,
professores e alunos: “Até o
próximo ano, no 37º Concurso
de Desenho, que esperamos
seja melhor ainda, com maior
número de participantes, neste
evento que é um verdadeiro
festival de arte, civismo e
demonstração de respeito à
Pátria, como fica
demonstrado nos belíssimos
trabalhos executados pelos
nossos estudantes”.

Rotary Club Taubaté Sul realiza nesta terça-feira o Festival

de Premiação do 36º Concurso de Desenho

Objetivo é melhorar
qualidade de processos e
produtos à base de cimento
Para promover o
desenvolvimento regional e
melhorar a qualidade dos
blocos de concreto, a
Associação Brasileira de
Cimento Portland (ABCP)
realiza, no próximo dia 9, o
Encontro dos Fabricantes de
Blocos de Concreto para
Pisos e Alvenaria, na cidade
de São José dos Campos. O
evento, que nas etapas
anteriores reuniu 18
fabricantes de blocos do Vale
do Paraíba, fará uma
avaliação das ações do
grupo, definirá as metas para
2012 e divulgará os
resultados de pesquisa
realizada durante a
Construvale, maior evento da
construção civil do interior do
estado.O consultor e
engenheiro Davidson
Figueiredo Deana fará duas
apresentações: “Projeto em

Pavimentos Intertravados” e
“Softwares para Pavimentos
Intertravados”.  O tema
“Viabilidade Econômica em
Pavimentos Intertravados”
será apresentado pelo
gerente operacional da
Pavcenter, engenheiro
Evandro Luiz Monzinho.
“Em cada etapa, fazemos um
balanço das atividades para
atualização das ações postas
em prática pelos fabricantes
de blocos, no que diz
respeito à adoção de boas
práticas e adequações no
processo de
fabricação, mudanças na
administração do
e m p r e e n d i m e n t o
e estratégias de mercado,
avaliando os
avanços e dividindo
experiências”, ressalta
Ricardo Moschetti, gerente
regional da ABCP. O
objetivo, segundo ele, é
melhorar cada vez mais a
qualidade dos produtos e

processos Nos encontros
anteriores, as discussões
focaram também normas
técnicas, tecnologia aplicada,
administração financeira,
desenvolvimento de novos
produtos e gestão. O
encontro tem apoio do
Sinduscon-SP/Vale do
Paraíba, Crea-SP,
Sinaprocim/Sinprocim,
Sebrae, Urbam, Aconvap,
Associação de Engenheiros e
Arquitetos de São José dos
Campos (AEA), Prefeitura
de São José dos Campos e
Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência do
Estado de São Paulo.
Serviço9º Encontro de
fabricantes de blocos de
concreto para pisos e
alvenarias do Vale do Paraíba
Data: 9/11/2011 Horário: das
9h às 13h30 Local: Hotel
Ibis – Dutra: Av. Cidade
Jardim, 101 – Jardim Satélite
(atrás do Shopping Vale Sul),
em São José dos Campos

ABCP realiza 9º encontro de fabricantes de

blocos de concreto no Vale do Paraíba  
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Jornal Regional

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.
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Como as drogas
adormecem o sistema
nervoso, elas são uma
maneira da pessoa se
livrar temporariamente de
coisas ruíns como a
tristeza, aborrecimentos
ou medo. Às vezes, numa
emergência, as drogas são
necessárias, por exemplo
em uma cirúrgia ou numa
caso de acidente.No
entanto, as drogas
bloqueiam todas as

sensações ou
s e n t i m e n t o s .
Eventualmente qualquer
tipo de sensação ficará
difícil de sentir. Isso
inclui as sexuais também.
A pessoa se sentirá menos
ativa, e poderá não sentir
vontade de fazer nada ou
se relacionar com alguém
à sua volta.Depois de
algum tempo, as drogas
fazem as pessoas menos
cientes do que está

acontecendo, se tornam
mais lentas, e não tão
rápidas para pensar, ser
mover ou reagir. Isso às
tornam mais vulneráveis a
acidentes e outras
situações perigosas,
quando estão sob efeito
dedrogas.Frequentemente,
a pessoa não percebe as
mudanças, apesar
daqueles que estão à sua
volta perceberem e
tentarem avisá-la.

VOCÊ SABIA ?
Drogas confundem

todos os seus sentidos
O ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, anunciou
os municípios que serão
contemplados pelo
Programa Academia da
Saúde, que estimulam a
criação de espaços
adequados para a prática de
atividades físicas e lazer. Em
todo o Brasil, foram
selecionados 2 mil polos que
serão instalados em 1.828
municípios. O anúncio foi
realizado durante a 11ª
Mostra Nacional de
Experiências Bem-
Sucedidas em
Epidemiologia, Prevenção e
Controle de Doenças
(Expoepi). De acordo com o
estudo Vigitel 2010, 16,4%
dos brasileiros são
sedentários e apenas 15%
dos adultos são ativos no
tempo livre.Confira
apresentação Confira lista de
municípios beneficiados “As
Academias da Saúde são
mais do que espaços
públicos de lazer: trata-se de
meios de acesso às práticas
corporais pela maioria da
população, com impacto
direto na qualidade de vida e
na saúde das pessoas”,
ressalta o ministro. Padilha
observa que a construção
desses espaços é uma das
estratégias do governo
federal para a promoção da
saúde, prevenção de
enfermidades e redução de
mortes prematuras por
Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) –
medidas previstas no Plano
de Ações Estratégicas para
Enfretamento das DCNT.
Lançado em agosto, tem
como meta a redução de 2%
ao ano das mortes
prematuras por essas
doenças. O objetivo é
alcançar melhorias em
indicadores relacionados ao
tabagismo, álcool,
sedentarismo, à alimentação
inadequada e obesidade.Os
polos do Programa
Academia da Saúde são
espaços públicos construídos
para a prática de atividade
física. As atividades devem
estar ligadas aos serviços de
atenção básica. Lançada no
último mês de abril, a
estratégia Academia da
Saúde estimula a criação de

espaços adequados para a
prática de atividades físicas e
lazer, a exemplo de iniciativas
bem sucedidas realizadas em
cidades como Aracaju, Belo
Horizonte, Curitiba, Recife e
Vitória.  Os secretários de
saúde destes municípios
receberam, durante a
Expoepi, uma homenagem
do ministro da Saúde,
A l e x a n d r e
Padilha.SEDENTARISMO
E OBESIDADE – De
acordo com o estudo Vigitel
2010, 16,4% dos brasileiros
são sedentários; ou seja,
pessoas que não fazem
nenhuma atividade física no
tempo livre, nem mesmo nos
deslocamentos diários ou em
atividades como a limpeza da
casa ou outros tipos de
trabalho. A pesquisa também
mostra que, nos períodos de
lazer, 25,8% dos brasileiros
passam três ou mais horas em
frente à TV, durante cinco ou
mais vezes por semana. Além
disso, apenas 15% dos
adultos são ativos no tempo
livre, com maior proporção
entre homens (18,5%) na
comparação com as
mulheres (12%) e existe
diferença importante em
relaçao a escolaridade, 12%
da populaçao com menos
escolaridade é ativa e 20%
da populaçao com 12 anos
ou mai s de escolaridade é
ativa, mostrando a
importancia de investir em
espaços que promovam
atividade física para ampliar
o acesso da populaçcoa de
baixa renda.  A Organização
Mundial de Saúde
recomenda a prática de 30
minutos de atividade física,
durante cinco ou mais dias
por semana.Outro indicador
preocupante se refere ao
sobrepeso e à obesidade. O
Vigitel 2010 mostra que 48%
dos brasileiros estão acima
do peso e, desses, 15% são
obesos. “A obesidade é, em
geral, consequência de
alimentação inadequada e
inatividade física, o que pode
levar ao desenvolvimento de
doenças cardiovasculares e
diabetes, por exemplo”, alerta
Deborah Malta.SAÚDE
BRASIL – Durante a
Expoepi, como ocorre em
todos os anos, são lançadas

publicações relacionados ao
segmento. Um dos destaques
é a edição 2010 do Saúde
Brasil –  uma análise geral da
situação de saúde do
brasileiro, desde o
nascimento até a morte. A
obra, produzida pela
Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS) do Ministério
da Saúde, apresenta
indicadores demográficos e
epidemiológicos e demonstra
tendências que poderão
subsidiar a definição de novas
ações estratégicas e políticas
públicas de saúde.A
EXPOSIÇÃO – A Expoepi
é promovida pela SVS do
Ministério da Saúde, com o
objetivo de dar visibilidade às
ações de Vigilância em Saúde
e discutir aspectos relevantes
para o aprimoramento da
área. O encontro mobiliza
trabalhadores do SUS de
todas as regiões e estados.
Este ano, está prevista a
participação de 2,5 mil 
profissionais de saúde da
rede pública.A participação
ativa de representantes e
trabalhadores do SUS no
encontro reflete a
incorporação crescente da
epidemiologia no
planejamento, na análise e na
reorientação das ações de
vigilância, prevenção e
controle de doenças e
agravos em saúde pública.
Além disso, reafirma a
valorização dos profissionais
empenhados em monitorar e
promover a saúde, prevenir
doenças e agravos e
melhorar a qualidade de vida
da população
brasileira.Durante a Expoepi
serão premiadas produções
técnico-científicas de
profissionais da rede pública
que contribuíram para o
aprimoramento das ações de
Vigilância em Saúde por meio
de trabalhos de pós-
graduação. Os vencedores
recebem prêmios de R$ 3 mil
(especialização), R$ 6 mil
(mestrado) e R$ 9 mil reais
(doutorado). Ao todo serão
premiados três trabalhos, um
em cada categoria de pós-
graduação, no valor total de
R$ 18 mil.Por Debora
Pinheiro, da Agência Saúde
– Ascom/MS (61) 3315-
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Ministro anuncia implantação
de 2.000 academias da saúde


