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Balanço do Ministério
da Saúde tem foco nos
cânceres de colo do útero
e mama. Entram em
consulta pública regras
para melhorar
qualidade das
mamografias Dados
inéditos do Ministério
da Saúde revelam que,
somente no primeiro
semestre de 2011, foram
realizados mais de 5,6
milhões de exames de
citologia, o conhecido
exame de preventivo
contra o câncer de colo
de útero ou de
Papanicolau. Para o
público prioritário,
mulheres entre 25 e 64
anos, desse total, foram
realizadas 4,3 milhões
de exames, o que
corresponde a 71% da
meta – a geral ficou em
47%, no período. Esse
grupo concentra o maior
risco e a maior
incidência da doença.
Em julho, a faixa de
rastreamento prioritária
foi ampliada. Para
mamografia, meta para
faixa prioritária atingiu
50%. Nesta sexta-feira
(11), o ministério lançou
consulta pública para
melhorar qualidade das
m a m o g r a f i a s .   O
Papanicolau é um exame
laboratorial realizado
com o objetivo de
prevenir e detectar
precocemente o câncer
de colo do útero. Por
detectar lesões
precursoras, a sua
realização periódica
concorre para o
tratamento nesta fase,
reduzindo a incidência
de casos novos e,
consequentemente, a
mortalidade por esse
tumor. Em março, o
Ministério da Saúde
lançou a rede para a
Prevenção, Diagnóstico
e Tratamento do Câncer
de Colo de Mama e de
Útero.”Os dados
mostram que estamos
firmes no objetivo de
compor um conjunto de
ações para melhorar a
saúde da mulher, em
especial a prevenção, o
diagnóstico e o
tratamento do câncer de
mama e de colo do útero.
Queremos garantir
serviços de qualidade no
Sistema Único de
Saúde”, disse o ministro
da Saúde, Alexandre
Padilha.Para as ações
de detecção de câncer de
colo do útero, que
provoca mais de 18 mil
novos casos por ano,
com 4,9 mil óbitos (2010
preliminar), o

investimento é de R$
93,9 milhões em 2011. O
previsto é aplicar R$
382,4 milhões até
2014.MAMOGRAFIAS -
Os dados do Ministério
da Saúde mostram
também que, no primeiro
semestre, foram
realizados mais de 1,6
milhão de mamografias
de rastreamento, para a
detecção de câncer de
mama, o que
corresponde a 43% da
meta de realizar 3,8
milhões de exames este
ano.Do total de exames
de mama em 2011, mais
de 8,8 mil foram
realizados em mulheres
na faixa etária entre 50
a 69 anos, grupo que
concentra a maior
número de casos. Isso
representa 50% da meta
para este grupo. No
primeiro semestre de
2010 o percentual foi de
41%.O câncer de mama
é o que mais mata as
mulheres entre os
cânceres que as
acometem. De acordo
com estimativas do
Instituto Nacional de
Câncer (Inca), do
Ministério da Saúde, o
Brasil deve registrar
49,2 mil casos novos em
2011. Em 2010, 12.638
brasileiras perderam a
vida vítimas desta
doença. Neste ano, o
investimento total nas
ações de detecção é de
R$ 201,2 milhões. Até
2014, serão R$ 754,9
milhões. Consulta – A
partir do dia 11  o
Ministério colocou dois
documentos em consulta
pública: Programa
Nacional de Qualidade em
Mamografia (PNQM) e
os Requisitos de
Qualidade dos Exames e
dos Laudos de
Mamografia.O objetivo
da consulta é consolidar
um programa nacional
para garantir a qualidade
dos exames oferecidos à
população e minimizar o
grau de risco associado ao
uso dos raios-X na
mamografia. A consulta
pública terá duração de 20
dias e está disponível no
e n d e r e ç o :  h t t p : / /
w w w. s a u d e . g o v. b r /
c o n s u l t a p u b l i c a . A
consulta integra uma
proposta para melhorar o
atendimento aos
pacientes que procuram o
SUS, por intermédio de
ações que reformulam o
atendimento, com a
adoção de melhores
estratégias de diagnóstico
e tratamento, capacitação
e qualificação de

profissionais, entre
outras.De acordo o
secretário Nacional de
Atenção à Saúde,
Helvécio Magalhães, o
Programa Nacional de
Qualidade em
Mamografia - que inclui o
Programa de Garantia da
Qualidade, da ANVISA, e
a qualidade da imagem e
do laudo mamográficos -
também se constituirá em
um instrumento para
monitoramento da
situação dos mamógrafos
existentes na rede de
atenção à saúde.
“Precisamos garantir e
melhorar o acesso aos
exames. Para isso, é
necessário garantir a
qualidade do serviço,
desde o momento que o
paciente é diagnosticado
ao tratamento integral
oferecido no Sistema
Único de Saúde (SUS).
Não tínhamos um
programa de qualidade, e
o Programa vem
justamente atender essa
d e f i c i ê n c i a ” ,
garante.Investimento –
 O Ministério da Saúde
lançou, em março deste
ano, o Plano Nacional de
Prevenção, Diagnóstico e
Tratamento do Câncer do
Colo do Útero e de Mama,
que terá investimentos de
R$ 4,5 bilhões, até 2014.
O objetivo é reduzir a
mortalidade pelos dois
tipos de cânceres mais
comuns entre as
mulheres.Para tanto, o
Ministério vai concentrar
esforços nas ações de
ampliação, qualificação,
prevenção, detecção,
tratamento e
acompanhamento dos
casos de cânceres de
mama e colo do útero.Do
total até 2014, R$ 576
milhões serão aplicados
na implantação de 32
serviços de radioterapia
em centros de oncologia,
na atualização
tecnológica de 48
serviços de radioterapia já
existentes.Também está
prevista a implantação de
50 novos centros
especializados em
diagnóstico e tratamento
do câncer de mama e de
20, do câncer do colo do
útero, nos próximos três
anos, respectivamente no
valor de R$ 50 milhões e
R$ 2 milhões de
investimento.Para obter
recursos, estados,
municípios e instituições
públicas ou filantrópicas
devem apresentar
propostas ao MS, nos
sistemas informatizados
de convênios (SICONV,
SISPAG ou GESCON)

Meta de Papanicolau
atinge 71% em faixa

prioritária

O Distrito de Moreira César
irá receber, em 2012, o
prédio da nova delegacia. A
doação do terreno ocorreu
11 de novembro na
Subprefeitura. A área doada
possui 2.948,65m² e está
localizada no Loteamento
Laerte Assunção. A lei
municipal número 4822, de
1º de julho de 2008,
autorizou a doação, esta foi
alterada pela lei número
5062, de 23 de julho de
2010.A solenidade contou
com a presença do prefeito
João Ribeiro, do procurador
do Estado de São Paulo, Rui
Alvin, Dr. Ivahir Freitas,
delegado da Seccional de
Taubaté, subprefeito de
Moreira César, Carlinhos
Casé, dos vereadores
Abdala Salomão, José
Carlos Gomes “Cal”,
Ricardo Piorino, os
vereadores Jair Roma e
Dona Geni foram
representados por seus
assessores. O delegado do 2º
DP, Dr. Miguel Jacob,
delegado do 3º DP, Dr.
Horácio, funcionários das
delegacias de Moreira César

e Cidade Nova, o secretário
de Relações Institucionais,
Sillas Pucinelli, e o secretário
de Governo e Integração,
Arthur Ferreira dos Santos,
também marcaram
presença.”Agradecemos o
prefeito João Ribeiro, o
Casé, a vice-prefeita Myriam
Alckmin, o professor Sillas,
porque fomos muito bem
atendidos quando
procuramos a Prefeitura”,
frisa Freitas.O prefeito João
Ribeiro garante que a
Prefeitura busca fazer o
melhor para atender a
população e a doação desta
área é um passo importante,
porque o Distrito está se
desenvolvendo cada vez
mais. “A gente entende que
se faz necessária uma nova
delegacia em Moreira,
porque a cada dia o Distrito
recebe mais pessoas, em
breve terão mais 580 famílias
no Liberdade, e temos que
contribuir com a
polícia”.Alvin afirma que o
Estado ficou muito contente
em receber a área porque vai
construir uma delegacia que
irá cooperar com a segurança

do Distrito de Moreira César
e a parceria entre Prefeitura
e Estado é sempre
importante. “A parceria do
Estado com a Prefeitura de
Pindamonhangaba, eu como
procurador, que atuo na área
do patrimônio imobiliário,
vejo essa parceria de forma
magnífica. Agradeço o
prefeito João Ribeiro e o Dr.
Ivahir”.Casé parabenizou o
trabalho dos delegados e
comenta que com a
somatória de esforços entre
Prefeitura, Câmara e Estado
é possível caminhar. Ele
agradeceu a presença de
todos e ao prefeito João
 Ribeiro por ter feito questão
da assinatura da doação da
área ser realizada em
Moreira César.O delegado
do 2º DP, Jacob, agradeceu
a Prefeitura e a Câmara de
Vereadores, que se
sensibilizaram e fizeram a
doação do terreno, que será
de vital importância para a
população de Moreira
César, porque com a
construção do novo prédio
poderá dar melhor
atendimento a comunidade.

Moreira César terá nova delegacia

em 2012

Dia 20 de novembro é
comemorado o Dia
Nacional da Consciência
Negra e em Caraguá a
programação está repleta
de atrações. No final de
semana (19 e 20), a Praça
do Caiçara recebe a 14ª
Kizomba e, o Polo
Cultural Professora Adaly
Coelho Passos, a
exposição “Berço da
Humanidade – África em
Nós, um recorte da
herança cultural africana
em cada um”.A 14ª
Kizomba (termo africano
para ‘Festa dos Negros’)
terá culinária, música e
apresentações artísticas
tradicionais da cultura
negra. Para Teresinha de
Oliveira Marciano Costa,
vice-presidente da ONG
Zambô do Movimento
Negro de Caraguatatuba, o
evento tem a finalidade de
discutir a africanidade e
apresentar à população a
cultura negra. “O
Kizomba tem caráter de
reflexão e debate sobre
consciência negra. É uma
maneira de apresentar as
heranças, tradições e
contribuições dos
escravos, além de manter
viva na memória das
pessoas as lutas do povo
negro e a figura de Zumbi
dos Palmares”, explica.As
atividades terão início no
sábado (19), às 13h30, na
Praça do Caiçara, com
apresentações das
oficinas culturais de
folclore. Logo em
seguida, acontece a
concentração da
Caminhada Zumbi dos
Palmares, às 15h30, na
Praça da Bíblia. O trajeto
segue pelas ruas do centro
e tem chegada na Praça do
Caiçara, prevista para as
17h, onde haverá um ato
ecumênico realizado por
líderes das religiões
católica, umbanda e
candomblé.Logo em
seguida, às 18h, acontece
a abertura da exposição
“Berço da Humanidade –
África em Nós, um
recorte da herança
cultural africana em cada
um”, que reúne esculturas,
f o t o g r a f i a s ,
documentário e
artesanato na Sala de
Exposições Antonio
Carelli, no Polo Cultural
Professora Adaly Coelho
Passos.O público poderá
apreciar as esculturas em
madeira do artista
plástico Valdiglei
Bernardo de Jesus, da
cidade de Maraú (BA) e as
fotografias de
afrodescendentes de

Caraguá tirados pelos
fotógrafos JC Curtis e
A d r i a n a
Coutinho.Também será
exibido o documentário
‘Quilombos do Litoral
Norte, Caçandoca e
Calandoquinha’, do
jornalista paulistano José
Ortega e haverá exposição
audiovisual e amostras de
artesanato das mulheres
quilombolas. A exposição
segue até 17 de dezembro
e pode ser visitada das 10h
às 18h.Dando
continuidade às
festividades do 14º
Kizomba, às 19h30 será
celebrada na Praça do
Caiçara a Missa
Inculturada Afro, que
apresenta elementos
típicos da cultura negra,
como vestes, dança,
gestos, gingado,
alimentos, cantos,
instrumentos.Após a
cerimônia, o artista
Chocolate do Cavaco
comanda a festa junto
com seu grupo
Aconchego. Pagode,
samba e músicas de raízes
negras prometem agitar o
público.Para finalizar o
evento, o Kizomba segue
no domingo (20) com
apresentações das
oficinas culturais de
folclore, às 13h30 e
culinária, música, dança,
festejos e tradições até as
22h na Praça do
Caiçara.No dia 20 de
novembro comemora-se
o Dia Nacional da
Consciência Negra em
homenagem à morte de
Zumbi, líder do
Quilombo dos Palmares.
O Dia da Consciência
Negra é marcado pela luta
contra o preconceito
racial e discute a
conscientização da
importância da cultura
negra na formação do
povo brasileiro. A
exposição Berço da
Humanidade – África em
Nós e a 14ª Kizomba são
realizações do Governo
Municipal, por meio da
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba
(Fundacc), com apoio da
ONG Zambô Movimento
Negro de
Caraguatatuba.Dia 19
(sábado) 13h30 –
Apresentações das
oficinas culturais de
folclore 15h30 –
Concentração para
Caminhada Consciência
Negra 17h – Ato
ecumênico 18h - Abertura
da Exposição ‘Berço da
Humanidade’ 19h30 –
Missa Inculturada Afro

20h30 – Show musical
com o Grupo Aconchego
e Chocolate do Cavaco
Dia 20 (domingo) 13h30
– Apresentações das
oficinas culturais de
folclore 13h30 às 22h –
Culinária, shows
musicais, danças, festejos
e tradições negras
Serviço: Exposição
Berço da Humanidade –
África em Nós De 19 de
novembro a 17 de
dezembro, das 10h às 18h
Sala de exposições
Antonio Carelli – Polo
Cultural Entrada franca 
14ª Quizomba Dias 19 e
20 (sábado e domingo),
às 13h30 Praça do
Caiçara Entrada franca
Programação Cultural
de Novembro Coração
Denunciador (teatro)
18 - sex  – 20 h Auditório
 Maristela de Oliveira –
Fundacc Entrada franca
Banda Áquarius 18 –
sex- 20h30 Praça
Candido Mota – Coreto
Entrada franca Água
Viva Coral – Festa das
Nações (música) 18 –sex
- 21h Teatro Mario Covas
Entrada: 1 brinquedo novo
para campanha de natal do
Teatro Mario Covas Festa
da Associação dos
Músicos 19 – sáb –
20h30 Praça Candido
Mota – Coreto Entrada
franca The Mamas &
The Papas (música) 19 -
sáb – 21h Teatro Mario
Covas Ingressos: R$100
(inteira) e R$50 (meia-
entrada) Espetáculo As
Noivas de Nelson
(teatro) 20 - dom – 19h
Teatro Mario Covas
Entrada franca
Apresentações de
Solistas 22 – ter -19h
Teatro Mario Covas
Entrada franca
Apresentações de
Grupos Instrumentais
23 – qua – 19h Teatro
Mario Covas Entrada
franca Música no
Museu – Camerata 24 –
qui - 18h Macc – Museu
de Arte e Cultura de
Caraguatatuba Entrada
franca Choro Elétrico
25 – sex – 20h30 Praça
Candido Mota – Coreto
Entrada franca
Encerramento das
Oficinas de Violão 25 –
sex - 14h Auditório
Fundacc Entrada franca
Apresentação da Banda
Municipal 26 – sáb –
20h30 Praça Candido
Mota – Coreto Entrada
franca Encerramento
das oficinas de música
27 – dom – 14h30 Teatro

Dia da Consciência
Negra é comemorado
com festa e exposição

em Caraguá

Percorrer os caminhos dos
jesuítas a pé ou de bicicleta.
Essa é a proposta do “Passos
dos Jesuítas Anchieta – Um
caminho de contemplação,
história e fé”, que tem em sua
rota o município de
Caraguá. O trajeto é
composto por uma trilha de
360 km, que passa, além de
Caraguá, por Peruíbe,
Itanhaém, Mongaguá, Praia
Grande, São Vicente,
Cubatão, Santos, Guarujá,
Bertioga, São Sebastião,
Ilhabela e Ubatuba com o
objetivo de promover o
turismo histórico, cultural,
religioso e de lazer por meio
da peregrinação. A rota
reproduz parte do caminho
percorrido pelos jesuítas no
século 14 no litoral de São
Paulo, como os locais de
catequização e os
monumentos que estiveram
integrados à vida e o legado
de Anchieta. Isso permite ao
interessado resgatar questões
históricas, culturais, além de
conhecer pontos turísticos da
região. Em Caraguá, os
participantes passarão pelas
avenidas José Herculano, na
Barra do Juqueriquerê;
 Cristóvão de Barros e
Miramar, na Praia do Porto
Novo; Atlântica, na Praia de
Aruan e Arthur Costa Filho,
na Praia do Centro até chegar
no Pórtico, localizado na
Praça Diógenes Ribeiro de
Lima, com funcionamento 24
horas por dia. O caminho
segue em direção à divisa com
Ubatuba, pela Rodovia Dr.
Manoel Hippolito do Rego, na

Praia de Tabatinga.Os
aventureiros poderão
complementar sua viagem e
conhecer o Mirante do Morro
de Santo Antônio; a Lagoa
Azul, na praia do Capricórnio;
o Ilhote da Cocanha; o Núcleo
de cerâmica Terramar; a
Praia Martin de Sá e a
Fazenda de Mexilhões, a
maior do Estado de São
Paulo. A cidade tem um
importante papel na história
dos jesuítas. No século 14 a
então chamada Vila de Santo
Antônio de Caraguatatuba era
habitada por índios
tupinambás e guaramomis,
que começaram a ser
catequizados pelos padres
José de Anchieta e Manuel
Veigas por volta de 1574. Na
época, o lugar era conhecido
como terra abundante em
caraguatás, um tipo de
bromélia cujas fibras eram
usadas pelos jesuítas para
confeccionar sandálias, daí a
origem da denominação
“ C a r a g u á ” .  A s
rotas são monitoradas por
chips de memória,
i n s e r i d o s
em pulseira ou cartão, que
registram a passagem pela
cidade. Além de permitir que
parentes e amigos
acompanhem sua viagem, os
trilheiros também podem
postar mensagens, fotos e
interagir com as redes sociais
no portal do programa. Para
se inscrever, basta acessar o
s i t e
www.caminhasaopaulo.com.br,
preencher formulário e
imprimir a identificação

eletrônica. O caminhante
receberá um código de barras
para ser trocado em um
cartão nos postos indicados.
A adesão ao ‘Passos dos
Jesuítas’ é gratuita e haverá
emissão de certificado de
expedição contemplativa
àqueles que passarem por12
pontos.Passo a passo:
1. Inscrição pelo
www.caminhasaopaulo.com.br
2. Impressão do código de
barros 3. Troca do código por
um cartão eletrônico em um
Posto de Emissão do Cartão
Eletrônico – PECE
4. Escolha do município para
iniciar a caminhada
5. Cumprida a passagem por
12 totens, imprimir o
certificado. Postos de
Emissão do Cartão Eletrônico
– PECE Peruíbe Central de
Informações Turísticas – Av.
Governador Mario Covas Jr,
s/n – Praça Melvin Jones
Funciona diariamente das 9h
às 17h. Telefone: (13) 3455-
8766 Mongaguá
Departamento de Turismo de
Mongaguá – Avenida São
Paulo, 3465 Funciona de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 16h - Telefone: (13) 3448-
5832 São Vicente Parque
Cultural Vila de São Vicente
– Igreja Matriz – Praça João
Pessoa, s/n – Centro Funciona
de terça-feira a domingo, das
9h às 17h Santos Posto de
Informação Turística - Parque
Municipal Roberto Mário
Santini (Emissário) Avenida
Presidente Wilson, s/n - José
Menino Funciona de segunda
a sexta-feira, das 9h às 17h.

Roteiro dos jesuítas
passa por Caraguá
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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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Miscelânea
Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom
coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos de moedas próximas
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou o
nome de Papai Noel. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com
uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão
Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha
e branca, com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklys
nesse mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças
de todo mundo, principalmente durante as festas natalinas, e o bom velhinho de barbas
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Polo Norte e, com
seu trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas.
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o novo visual foi dar uma volta de carro pelo campo e lá encontrou um
pastor de ovelhas e disse:
- Bom dia, senhor pastor! Que lindo rebanho o senhor tem!
- Obrigado! Respondeu o pastor.
- Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma?
- Claro! Eu duvido que a senhora seja capaz de acertar!
- São 627 ovelhas!
- Impressionante! Esse é o número exato de ovelhas do meu rebanho. Pode escolher
uma, ela é sua!
A loira olhou com atenção todas as ovelhas macias e, depois de muito acariciá-las,
selecionou uma e a estava levando para o carro quando o pastor a chamou:
- Moça! Se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora devolve o meu
cachorro?

O filho grita para o pai:
- Pai, pai! Tem alguma coisa fazendo barulho no seu quarto! Acho que tem gente lá!
Corra lá, pai!
- Imagine! Acho que é impressão sua, meu filho! Em todo caso, vamos lá ver!
O menino apontava pro armário e gritava:
- Abre, pai! Abre! Acho que tem alguém aí!
- Pronto! Já abri! Tá vendo? Não tem nada, só o... Moreira? Que é que você está
fazendo dentro do meu... Ah, não! Não acredito! Meu melhor amigo! Eu nunca ia
esperar isso de você, Moreira... O meu melhor amigo, meu chapa, tem coragem de fazer
um negócio desses comigo... Se esconder no meu guarda-roupa, só para assustar o meu
filho! Francamente, Moreira...

O professor pergunta:
- O que devo fazer para repartir 11 batatas para 7 pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batata, senhor professor!

Um aluno de Direito foi fazer exame oral e o professor pergunta:
- O que é uma fraude?
E o aluno responde:
- É o que o senhor está fazendo comigo.
E o professor indignado:
- Ora essa, explique-se...
E o aluno responde:
- Segundo o Código Penal, comete fraude todo àquele que se aproveita da ignorância
do outro para prejudicá-lo!
A professora pergunta:
- Maria, aponte no mapa onde fica a América do Norte.
E a Maria aponta:
- Aqui está.
E a professora diz:
- Correto. Agora turma, quem descobriu a América?
E a turma responde:
- Foi a Maria...

Mensagens
A jabuticabeira
Um jovem se aproximou de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o homem.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos
pensassem assim como você...
Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de
prazer.
- isole palavras e expressões destrutivas, tais como: não posso, sou apenas, por
enquanto, vou tentar, não passo de, etc.
- interrompa pensamentos, boicotando as mensagens negativas.
- realce seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você.
- reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia de maneira diferente.
- crie hábito de se lembrar do melhor que existe em você.
- lembre-se somente de coisas boas.
- faça disso um lema de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um
céu, mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento, a escolha
é sua.

Aproximadamente 3
milhões de diabéticos e
hipertensos foram
beneficiados em outubro.
Região Norte teve o maior
crescimento: 763% de
janeiro a outubro.A ação
“Saúde Não Tem Preço” –
lançada em fevereiro pelo
governo federal – está
beneficiando cada vez mais
brasileiros e ampliando o
acesso ao tratamento de
diabetes e hipertensão no
Sistema Único de Saúde
(SUS). A oferta do programa
do Ministério da Saúde
aumentou três vezes, nas mais
de 20 mil unidades privadas
credenciadas. São 11
medicamentos gratuitos. Em
janeiro, 853 mil pacientes de
hipertensão e diabetes foram
atendidos pelo programa,
enquanto que, em outubro, o
número saltou para
2.993.962 (Confira tabela
abaixo).”Os números
mostram que o brasileiro está
mais e melhor assistido para
o tratamento dessas doenças
prevalentes na população, e
diretamente relacionadas aos
novos hábitos de vida do
brasileiro”, observa o
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha.A quantidade de
hipertensos beneficiados
saltou 285%, de 658 mil em
janeiro para 2,5 milhões em
outubro. Já o número de
diabéticos beneficiados
aumentou 202%, passando
de 306 mil para 925 mil no
mesmo período. Antes da
criação do “Saúde Não Tem
Preço”, os produtos eram
oferecidos com até 90% de
desconto nas drogarias
credenciadas ao Aqui Tem
F a r m á c i a
Popular.CRESCIMENTO
– A região Norte apresentou
maior crescimento no
número de beneficiados em
relação ao restante do País
desde janeiro: 763%,
passando de 9.793 para

84.553 no período. Roraima
foi o estado que mais se
destacou no Brasil. O total de
pacientes atendidos em
outubro foi 139 vezes maior
do que em janeiro, um salto
equivalente a 13.743%. O
número de hipertensos e
diabéticos que retiraram
medicamentos em outubro foi
3.194 pessoas, enquanto em
janeiro haviam sido
23.Destaque também para a
região Centro-Oeste, onde o
número de beneficiados
cresceu sete vezes desde o
início do ano, um aumento de
692%, passando de 23.301
para 184.526 no mesmo
período. No Nordeste, o
programa apresentou 435%
de crescimento, o número de
beneficiados passou de
55.842 em janeiro para
298.669 em outubro. Já nas
regiões Sul e Sudeste o
crescimento foi,
respectivamente, de 310% e
196%.”A oferta de saúde
está cada vez melhor
distribuída pelo país, sem
prejuízo de qualquer região,
por meio do Farmácia
Popular. O maior crescimento
do programa na região Norte
indica que a assistência
farmacêutica está se
ampliando de maneira
equânime no Brasil, chegando
a todos os brasileiros, sem
distinção”, afirma o secretário
de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde, Carlos
Gadelha.DOENÇAS -A
hipertensão arterial atinge
23,3% da população adulta
brasileira (maiores de 18
anos), de acordo com o
estudo Vigilância de Risco e
Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), 2010,
que considera o diagnóstico
médico referido pelo
entrevistado. Ainda pelo
Vigitel, a diabetes atinge
6,3% da população adulta,

sendo maior em mulheres 7%
do quem em homens,
5,4%.O Saúde Não Tem
Preço tem alavancado a
oferta do programa Aqui Tem
Farmácia Popular como um
todo, incluindo os 14
produtos ofertados com 90%
de desconto, para o
tratamento de asma,
incontinência urinária,
osteoporose, rinite,
colesterol, doença de
Parkinson, glaucoma e os
anticoncepcionais. O número
de pessoas atendidas pelo
programa cresceu 192% de
janeiro a outubro, saltando
de 1,2 milhões para 3,7
milhões.ORIENTAÇÕES
AOS USUÁRIOS- Para
obter os produtos disponíveis
no Saúde não Tem Preço, o
usuário precisa apresentar
CPF, documento com foto e
receita médica, que é exigida
pelo programa como uma
forma de se evitar a
automedicação, incentivando
o uso racional de
medicamentos e a promoção
da saúde.Eventuais dúvidas
podem ser esclarecidas e
comunicadas ao Ministério
da Saúde – pelos
e s t a b e l e c i m e n t o s
credenciados ou pelos
usuários do programa – por
meio do Disque-Saúde
(0800-61-1997) como
também pelo e-
mail analise.fpopular@saude.gov.br.Os
medicamentos gratuitos para
hipertensão e diabetes são
identificados pelo princípio
ativo, que é a substância que
compõe o medicamento. Os
itens disponíveis são
informados pelas unidades do
programa, onde os usuários
podem ser orientados pelo
profissional farmacêutico. É
ele que deverá informar, ao
usuário, o princípio ativo que
identifica o nome comercial
do medicamento (de marca,
genérico ou similar) prescrito
pelo médico.

Acesso a
medicamentos gratuitos

triplica Com a proximidade de
fim de Ano, o Grupo
Cozinha da Montanha
mais uma vez segue a sua
tradição e promove, de 18
de novembro a 06 de
janeiro de 2012, a
Temporada Gastronômica
de Natal e a VIII Mostra
de Mesas e Cardápios
Natalinos.Pelo quinto ano
consecutivo, o festival
g a s t r o n ô m i c o
contemplará as frutas
vermelhas (amora,
framboesas e mirtilo) e as
castanhas portuguesas,
ambas produzidas na
região da
Mantiqueira.Nos 49 dias
da Temporada
Gastronômica, os
visitantes poderão fazer
um roteiro de delícias por
21 restaurantes
associados que estarão
trazendo receitas inéditas
e inovadoras que vão
desde entradas, pratos
principais e sobremesas
com esses ingredientes
que dão um sabor ainda
mais especial às
iguarias.Entre os pratos
que podem ser saboreados
estão Terrine de peito de
peru com castanha
portuguesa e velouté de
frutas vermelhas
(Charpentier), Stinco de
javali assado com farofa
de castanha portuguesa
(La Gália), Mousse de
frutas vermelhas com
calda de castanha
portuguesa, em taça de
batata doce (Matterhorn),
Perna de cabrito com
talharini ao molho de
frutas vermelhas (Spazio
di Paolo), Kastanie
strudel – strudel de
castanha portuguesa
(Baden Baden) e

Blueberry Noel’s Cup
Cake (Bia Kafee
Confeitaria).A Cozinha da
Montanha ainda traz uma
deliciosa promoção, os
clientes que saborearem
um dos pratos da
Temporada Gastronômica
da Primavera,
acompanhado das
cervejas da Baden Baden
e pagando com seu cartão
patrocinador da
T e m p o r a d a
Gastronômica, ganhará
um brinde gourmet.
Aumentando ainda mais o
clima de Natal em
Campos do Jordão, o
Grupo ainda promove a
Mostra de Mesas e
Cardápios Natalinos, que
acontecerá no Espaço da
Telefônica (ao lado da
Praça do
Capivari).Segundo No
local o público poderá
conferir pelo oitavo ano,
as decorações temáticas
que os restaurantes
participantes preparam
para apresentarem seus
cardápios para as Ceias de
Natal e Reveillon 2012
num clima bem natalino,
entre bolas, guirlandas,
guardanapos, pratos,
taças, castiçais, talheres e
papais Noel. As reservas
para as Ceias podem
serem feitas no próprio
restaurante.VIII Mostra de
Mesas e Cardápios
Natalinos ficará aberta até
06 de janeiro das 13h às
19h (segunda a quinta-
feira); das 13 as 22hs
(sextas-feiras); das 10h às
22h (sábado) e das 10h às
19h (domingo), com
entrada franca.Outras
informações pelos
telefones (12) 3662-
6088 e 9751-7884 ou

p e l o
site www.cozinhadamontanha.com.br.
A Cozinha da Montanha
por mais um ano apóia
outra grande atração de
Final de Ano de Campos
do Jordão, a Casa do
Papai Noel.Localizada
próxima a estação de
Emílio Ribas, a casa de
200 metros quadrados
ganha uma decoração
totalmente especial que
encanta adultos e
crianças, que poderão
percorrer seus cômodos
conferindo esse espaço
que une realidades e
sonhos. Nos finais de
semana o Bom Velhinho
recebe os visitantes e
ainda lê as cartinhas feitas
pelas crianças no local,
com o acompanhamento
de monitores, enquanto
os pais aproveitam para
saborear um chocolate
quente ou conferir
souvenirs, no local.A Casa
do Papai Noel é uma
realização do casal
Paulinho e Lucinéia,
proprietários do
Restaurante La Gália,
com apoio de
decoradores, paisagistas,
casa de  decoração da
cidade. Aberto de 15 a 06
de janeiro, ,
das 13h às 19h (quintas-
feiras); das
13h  às 22h (sextas-
feiras); das 10h às 22h
(sábados) e das  10h às
19h (domingos). Os
ingressos custam R$
8,00/ pessoa – com parte
da renda
revertida à unidade da
APAE de
Campos do Jordão.
Informações pelos
telefones (12) 7811-
7547/ 9745-9248.

Cozinha da Montanha
apresenta seu Natal 2011

www.agazetadosmunicipios.com


