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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.

Quatro mil gestores e
profissionais do SUS
participaram da abertura
do 27º Congresso do
Conasems, neste sábado
(9). Atenção Básica e
regulamentação da Lei
8.080 foram destaques A
condução das políticas
públicas de saúde durante
este primeiro semestre
foi elogiada pelos
gestores municipais e
estaduais do Sistema
Único de Saúde (SUS)
que, neste sábado (9),
participaram da abertura
oficial do 27º Congresso
do Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems), em
Brasília (DF). Durante a
solenidade, o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha,
pontuou as principais
políticas e ações
desenvolvidas ao longo
dois seis primeiros meses
e atribuiu as conquistas ao
apoio dos Estados e
Municípios.”Não teria
sido possível se reduzir
em 45% o número de
mortes por dengue não
fossem os secretários de
saúde. Não teríamos
reduzido em 30% os
casos de malária,
aumentado em quatro
vezes o acesso dos
hipertensos aos
medicamentos por meio
do Programa Farmácia
Popular ou
regulamentado o Decreto
7.508/11 (que
regulamentou a Lei
8.080/90, conhecida
como Lei Orgânica da
Saúde) se não fosse o
apoio decisivo dos
secretários de saúde”,
afirmou o ministro,
ovacionado pelos
participantes do
encontro.Para Antônio
Nardi, presidente do
Conasems e anfitrião do
congresso – que vai até a
próxima terça-feira (12),
no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães – esta

edição do encontro não
poderia acontecer em um
momento melhor.
“Estamos extremamente
otimistas com este
governo, que nos recebeu
tão prontamente desde o
primeiro dia de gestão”,
disse Nardi. Quem
também avaliou como
positivas as iniciativas
coordenadas pelo
Ministério da Saúde foi o
representante da
Organização Pan-
Americana da Saúde
(Opas) no Brasil, Diego
Victória.Ele ressaltou,
por exemplo, a
importância do processo
de regionalização da
saúde, que teve início
com a regulamentação da
Lei Orgânica da Saúde
pelo Decreto
Presidencial 7.508/11,
publicado no último dia
29. “Consolidar a
qualidade do Sistema
Único de Saúde do Brasil
é também aperfeiçoar a
saúde das Américas”,
r e s s a l t o u
Victória.PORTARIAS –
Durante a solenidade de
abertura do congresso, o
ministro Alexandre
Padilha assinou portaria
que cria metas e
pontuação para adequar a
distribuição de recursos
da Atenção Básica, o que
garantirá aos municípios
mais carentes um
f i n a n c i a m e n t o
diferenciado. O ministro
também lançou o
Programa de Melhoria do
Acesso e Qualidade da
Atenção Básica, com
c o n t r a t u a l i z a ç ã o ,
certificação e
remuneração pelo bom
desempenho e qualidade
das equipes de
profissionais que
atuam na assistência
básica à saúde da
população.MULHERES
– A abertura
oficial do encontro
promovido pelo

Conasems também foi
palco para o 8º Congresso
Brasileiro de Saúde,
Cultura de Paz e Não-
Violência, que nesta
edição homenageou a
biofarmacêutica Maria da
Penha. Ela ficou
conhecida por
transformar sua tragédia
pessoal numa luta pelos
direitos da mulher
brasileira e, nesta sábado,
recebeu a Medalha de
Direitos Humanos Dom
Helder Câmara. “Que os
participantes aqui
presentes consigam levar
as discussões deste
congresso aos postos de
saúde e aos hospitais. É
preciso fiscalizar e
monitorar as unidades de
saúde para garantir a
concretização dos
debates que daqui sairão”,
defendeu Maria da
Penha.CONGRESSO –
Considerado um dos
maiores eventos sobre
saúde pública da América
Latina, a 27º edição do
Congresso do Conasems
conta com mais de 140
atividades, entre oficinas,
seminários, cursos,
lançamentos de
publicações, painéis e
mesas redondas que
abordam diferentes temas
ligados às políticas de
saúde, ao SUS e
principalmente, à gestão
municipal de saúde.O
congresso – cujo tema
da edição deste ano é
“Saúde no Centro da
Agenda de
Desenvolvimento do
Brasil e a Ampliação e
Qualificação do Acesso
do Cidadão ao
SUS” – conta, ainda, com
a “Feira Aqui
Tem SUS”. Estandes
foram montados para a
exposição, por diferentes
instituições do Sistema
Único de Saúde, de
experiências e de
mecanismos de interação
com a rede pública.

Gestão da saúde durante
primeiro semestre é

elogiada por estados e
municípios
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Com 82 pontos, Taubaté
lidera a 2a Divisão dos
55o Jogos Regionais, que
estão sendo realizados
em Pindamonhangaba.
Até o último domingo, a
delegação taubateana já
havia conquistado
um total de 54 medalhas,
sendo 35 de ouro, 10 de
prata e 9 de bronze. Em
segundo lugar está a
cidade de Caraguatatuba,
com 40 pontos.Os
resultados confirmam a
expectativa de que a
cidade tenha um grande
desempenho nesta edição
dos jogos, para retornar à
primeira divisão. Neste

ano, Taubaté participa das
disputas de 41
modalidades esportivas. A
competição acontece até
o próximo domingo, 17
de julho.Ao avaliar os
resultados obtidos até o
momento, o prefeito de
Taubaté, Roberto
 Peixoto, destacou que
um dos fatores que
 estão contribuindo
para esse bom
desempenho é a Bolsa-
A u x í l i o
 para atletas, implantada
neste ano por sua
administração.”Muitos
atletas de alto nível de
nossa cidade disputavam

os Jogos Regionais por
outras cidades, mas como
criamos a bolsa-auxílio,
conseguimos mantê-los
nas nossas equipes”,
afirmou Peixoto.Segundo
a Secretaria de Esportes e
Lazer (SEL), da
Prefeitura de Taubaté, que
coordena a delegação, os
atletas taubateanos
também tiveram uma forte
preparação ao
longo do primeiro
semestre deste ano,
participando de
competições oficiais nos
mais diversos níveis –
desde regionais até
internacionais.

Taubaté lidera Jogos
Regionais em busca da

volta à 1ª Divisão

O III Seminário
Internacional de
Habilidades Sociais,
organizado pela Unitau
prorrogou as inscrições
com desconto, que podem
ser realizadas até 15 de
julho. O evento irá
ocorrer em Taubaté, entre
os dias 10 e 13 de agosto,
e contará com palestras,
mini cursos,
apresentações de
trabalhos e discussões em
torno do tema. Podem
participar estudantes de
graduação, ou pós-
graduação, e
profissionais já

formados.Participarão do
encontro, conferencistas
Nacionais e
Internacionais, que irão
oferecer palestras de
acordo com variadas
temáticas: Terapias de
terceira geração,
Tratamento de
dependência química,
Análise do
Comportamento, entre
outras.A Profa. Dra. Elvira
Aparecida Simões de
Araujo, membro da
comissão organizadora do
evento, reforça a
importância do
Seminário: “O trabalho

com habilidades sociais é
relevante para qualquer
carreira que consiste nas
relações interpessoais, o
participante do seminário
terá a vantagem de
adquirir mais informações
e assim aperfeiçoar sua
maneira de lidar com as
pessoas”. Os
interessados em
participar podem se
inscrever no site
www.sihs.com.br, onde
vão encontrar a
programação do evento e
orientações com relação
aos critérios de
submissão de trabalhos.

Prorrogadas as
inscrições com

desconto para seminário
internacional organizado

pela Unitau

Depois da ausência de
propostas para o leilão do
trem de alta velocidade,
que vai ligar Rio de
Janeiro, São Paulo e
Campinas, o governo
decidiu ontem, dia 11,
fatiar a licitação do
projeto em duas etapas: a
primeira vai definir a
tecnologia e o operador
do trem-bala e a segunda
escolherá a empresa
responsável pela
construção do projeto.O
diretor-geral da Agência
Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT),
Bernardo Figueiredo,
disse que as empresas
estrangeiras detentoras da
tecnologia não
conseguiram formar
consórcios com
empreiteiras, o que levou
ao fracasso do leilão.
Com a divisão do edital,
o governo espera um
aumento de
competitividade na
l i c i t a ç õ e s ,
principalmente para a
escolha da tecnologia e
do operador”As empresas
que têm as tecnologias
não conseguiram formar
alianças com empresas
nacionais. O mercado
brasileiro se fechou para
as tecnologias, tínhamos
seis grupos de tecnologia

interessados mas que não
tinham interlocução com
a construção civil. Houve
fechamento do mercado a
essas alianças e isso
dificultou o processo”,
avaliou. “Agora vamos
separar a operação das
o b r a s ” ,
completou.Apesar da
divisão, Figueiredo disse
que não houve
descaracterização do
projeto inicial do trem-
bala. “Não vamos ficar
desfigurando o projeto
para atender os interesses
de A, B ou C”.A empresa
que vencer a primeira
etapa vai definir a
infraestrutura necessária
para a operação do trem-
bala, mas o processo
licitatório para escolha
das construtoras será
conduzido pela ANTT. “O
operador vai detalhar o
projeto executivo, mas o
governo pode estabelecer
limites para mudanças”.
Na etapa das obras, o
governo deverá dividir o
projeto em trechos.Ainda
não há prazo para os
novos leilões, mas a
primeira etapa deve ser
feita ainda este ano,
segundo Figueiredo. A
previsão é que o edital
para escolha do
consórcio operador seja

publicado entre setembro
e outubro. De acordo com
o diretor da ANTT, a
mudança não deve alterar
significativamente o
cronograma da obra, que
deve começar no início
de 2013.A divisão da
licitação também não
deve mudar o custo
estimado do projeto - de
R$ 33 bilhões -, nem as
condições de
financiamento oferecidas
pelo governo, que
incluem uma linha de
crédito do Banco
Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico e Social
(BNDES) de cerca de R$
20 bilhões e mais
R$ 3,4 bilhões de
investimento direto. “Não
haverá nenhuma
mudança nos
estudos técnicos e
econômicos”, disse o
diretor da agência.O
trem-bala vai
ligar as cidades
 do Rio de Janeiro, São
Paulo e Campinas.
 No total, serão
510 quilômetros de
percurso. Segundo
Figueiredo, alguns
trechos do projeto
poderão estar prontos a
tempo das Olimpíadas de
2016, no Rio de Janeiro

Após ausência de
propostas, Governo vai

dividir licitação do
trem-bala

O presidente da Câmara
de Taubaté, Jeferson
Campos (PV), solicitou
ao prefeito a abertura de
concurso público para
seleção de diretores de
escola. O vereador
argumenta que a
Constituição Federal

determina que cargos de
carreira do magistério
devem ser providos por
concurso público de
provas e títulos.”
Está prevista no Estatuto
do Magistério a
necessidade do
provimento de cargo de

diretor de escola por
concurso público”,
acrescentou Jeferson,
considerando que o
concurso para diretor
regulamentaria inclusive a
falta de aulas livres para
docentes estatutários no
processo de atribuição.

Jeferson Campos pede
concurso público para

diretores de escola

Estudantes de cursos
superiores e técnicos
podem se inscrever A
Volkswagen do Brasil está
com inscrições abertas,
até o dia 25 de setembro,
para o programa de
estágio 2012, por meio
do site www.vw.com.br/
estagio2012. No total,
serão oferecidas 80 vagas
para estudantes de cursos
superiores e técnicos. Os
estagiários atuarão nas
unidades da Volkswagen
do Brasil no Estado de
São Paulo, incluindo as
fábricas de São Bernardo
do Campo, São Carlos e
Taubaté, além do centro de
distribuição de peças e
acessórios de Vinhedo.

Ao se inscrever, o
candidato pode escolher a
unidade onde deseja fazer
o estágio.Os candidatos
que fazem cursos
superiores precisam estar
cursando, em 2012, o
penúltimo ou o último
ano. Caso seja aluno de
curso técnico, o
candidato precisa estar no
último ano, em 2012. O
estágio, que terá início
em fevereiro do
próximo ano, terminará
junto com o curso.
Entre os benefícios
oferecidos pela
Volkswagen do Brasil
estão bolsa auxílio,
transporte fretado, seguro
de vida, alimentação na

fábrica e desconto na
compra de veículos zero
quilômetro da marca.”O
programa de estágio da
Volkswagen do Brasil
oferece ao estudante a
oportunidade de se
d e s e n v o l v e r
profissionalmente, à
medida em que vivencia a
rotina da empresa. Os
estagiários recebem
conhecimentos práticos e
teóricos além de
t r e i n a m e n t o
comportamental que os
preparam para o
mercado de trabalho”, diz
Lourene Moreira,
supervisora de Educação
Corporativa da
Volkswagen do Brasil.

Volkswagen abre
inscrições para

programa de estágio
2012

Na próxima sexta-feira,
dia 15, a Unitau receberá
um aluno intercambista da
University of St.
Augustine, localizada em
St. Augustine, na Florida,
EUA.O estudante Aeron
Snyder está no último ano
do curso de fisioterapia e
passará oito semanas
cursando, na Unitau, a
disciplina Atendimento
clínico neurológico,
disciplina curricular em
que os alunos da Unitau
participam de seminários,
estudos de casos clínicos
bem como de atendimento
à comunidade oferecido
pela Clínica de
F i s i o t e r a p i a . N a
University of St.
Augustine, o aluno tem o
direito de estudar uma das
disciplinas em outro país,
por isso a Universidade
americana fez contato
direto com a Unitau para
receber o estudante. “Eles

nos escolheram pela
qualidade de atendimento
na nossa clínica. Na
University of St.
Augustine, eles não têm
essa parte prática, do
professor acompanhar
alunos em atendimentos à
população”, disse o Prof.
Dr. Ulysses Fernandes
Ervilha.Está sendo
estudada a possibilidade
de se executar esse
intercâmbio direto com
mais frequência, já que
isso valoriza muito o
currículo escolar do
aluno e agrega a eles
valores culturais. Para o
Professor Ulysses, esse
contato com
u n i v e r s i t á r i o s
estrangeiros tem uma
grande importância para
saber mais sobre como a
fisioterapia é tratada em
outros países, quais
recursos eles utilizam,
entre outros aspectos.O

Departamento de
Fisioterapia da UNITAU
foi criado há 12 anos e já
formou mais de 530
alunos. Na última
avaliação do Enade
(Exame Nacional de
Desempenho de
Estudantes), ficou entre
os cinco melhores cursos
do estado de São
 Paulo. Ele conta com a
Clínica de Fisioterapia, a
maior e mais
bem equipada do Vale
 do Paraíba. Na
clínica, são
d i s p o n i b i l i z a d o s
ambulatórios de
neurologia adulta e
infantil, ginásio de
atendimento ortopédico,
ambulatórios de
reabilitação cardíaca e
pulmonar e piscina
terapêutica para a
comunidade e para os
alunos vivenciarem suas
práticas supervisionadas.

Unitau recebe aluno
da Flórid

Petrobras lança projeto
Memória do Esporte
Olímpico 11/07/2011 -
17h19 (Comunicação
Institucional / Petrobras)
A Petrobras lançou nesta
segunda-feira (11/7), na
Cinemateca Brasileira,
em São Paulo, o projeto
Memória do Esporte
Olímpico Brasileiro, que
integra o programa
P e t r o b r a s
Esporte&Cidadania. O
projeto é uma iniciativa
inédita que vai selecionar
e produzir documentários
sobre a história do
esporte olímpico
brasileiro, por meio de
seleção pública de âmbito
nacional.Por meio do
projeto Memória do
Esporte Olímpico serão
produzidos nove filmes
de 26 minutos que, além
de contribuir para o
desenvolvimento de um
acervo audiovisual sobre
o esporte, tem como
objetivos homenagear
grandes nomes do esporte
nacional e difundir e
estimular a prática
esportiva.”O Programa
P e t r o b r a s
Esporte&Cidadania é a
maior ação de apoio ao
esporte já lançada
no país, com
investimentos de R$
265 milhões até 2014.
O programa vai mudar
a realidade de
muitas crianças e
jovens e formará
 uma nova geração de
cidadãos. O projeto

Memória do Esporte
Olímpico possibilitará a
preservação da história do
esporte brasileiro”
destaca Wilson Santarosa,
gerente executivo da
C o m u n i c a ç ã o
Institucional da
Petrobras.”Temos uma
grande oportunidade de
contar a história dos
heróis brasileiros,
mesmo que não sejam
medalhistas. O projeto
vai contar para novas
gerações a história de
grandes brasileiros que
estão na estrada olímpica.
Isso sim é uma
oportunidade de ouro”,
observa o jornalista e
diretor da ESPN Brasil,
José Trajano, um dos
idealizadores do projeto
junto com o Instituto de
Políticas Relacionais
(IPR). Este último será o
responsável por
coordenar o projeto,
desde a abertura do edital
até a conclusão e exibição
dos filmes.Na opinião de
Daniela Greeb,
presidente do Instituto de
Políticas Relacionais, a
iniciativa é fundamental
para resgatar a memória
do esporte olímpico
brasileiro. “Para nós,
registrar a memória do
esporte é um ato de
cidadania”, define
Daniela.Sobre o projetoO
processo de seleção será
realizado em duas etapas:
após a inscrição, serão
escolhidas as propostas
consideradas mais

pertinentes ao edital, que
depois concorrerão entre
si em um pitching
(instrumento jurídico que
visa selecionar conteúdos
com agilidade). A
definição será feita por
uma comissão de
profissionais de notória
especialização. Depois
desse processo, as
equipes dos nove
documentários finalistas
participarão de oficinas
de captação de áudio,
imagem, roteiro, edição e
seleção de
conteúdo.Além dos
documentários, será
produzido um longa-
metragem de 52 minutos,
que abrirá a mostra
realizada ao final do
projeto. O filme será
dirigido pelo cineasta
Ugo Giorgetti, convidado
especial do projeto
Memória do Esporte
Olímpico BrasileiroO
programa Petrobras
Esporte & Cidadania
inclui ainda o Esporte de
Rendimento (por meio do
apoio às confederações
de boxe, esgrima,
taekwondo, remo e
levantamento de peso),
Esporte Educacional 
(que apoia projetos
esportivos voltados para a
inclusão social) e Esporte
de Participação, por meio
do qual a Petrobras apoia
i n i c i a t i v a s
 desportivas em todo o
país, voltadas para o bem-
estar e interação social da
população.

Petrobras lança projeto
Memória do Esporte

Olímpico


