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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
P a s s o s .
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 Mario
Covas Entrada franca

Dia da Consciência
Negra é comemorado
com festa e exposição

em Caraguá

Foram aberta as
inscrições e o
credenciamento para os
interessados em
participar da 5ª
Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e
do Adolescente,
promovida pelo Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
- CMDCA de Ubatuba. As

inscrições deverão ser
feitas na sede da Fundac
localizada na Avenida
Professor Thomaz
Galhardo, 865, centro, até
o dia 21 de novembro, das
9 às 12 horas e das 14 às
17 horas. As inscrições
também serão aceitas no
dia da 5ª Conferência, até
a realização da leitura do
seu Regimento Interno.A

Conferência acontecerá
no dia 23, na escola
municipal Padre José de
Anchieta, das 13 às
17h30 horas e terá como
tema “Mobilizando,
Implementando e
M o n i t o r a n d o
 a Política e o Plano
Decenal de Direitos
Humanos de Crianças e
Adolescentes”.

Já estão abertas as
inscrições e

credenciamento para a
5ª Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e

do Adolescente em
Ubatuba

A Santa Casa de Ubatuba
deu início na última
semana a um programa de
visita às dependências da
entidade. “Decidimos
abrir nossas portas para
que todos possam
conhecer o
funcionamento do
hospital de Ubatuba, as
suas dependências,
conhecendo sua estrutura,
seus profissionais e as
obras de melhorias em
andamento”, conta Clovis
Rotth, gerente de
relacionamento da Santa
Casa. “Muitas vezes as
pessoas fazem críticas
sem saber a verdadeira
realidade. Passamos por
algumas dificuldades,
mas com esforço e ajuda
de alguns parceiros e da
população, estamos
lutando para trazer
inúmeras melhorias à
Santa Casa e
consequentemente a
população e aos milhares
de turistas que visitam
nossa cidade”, declarou
Rotth. Novos
equipamentos foram
adquiridos, como
autoclave para central de
material e esterilização e
aparelho de
videolaparoscopia, que
permitirá procedimentos
e diagnósticos menos
invasivos. A Secretaria
Municipal de Saúde
proporcionou à Santa
Casa um novo e moderno
aparelho de Raio X, da

marca Siemens, que
oferece uma melhor
qualidade das imagens
para diagnósticos, e pode
ser usado como
referência em toda a
região. Na área de
atendimento, a UTI, que
passa pelo processo de
licenciamento junto aos
órgãos competentes,
apresenta ótimas
condições de
infraestrutura e parque de
equipamentos em
funcionamento para até
sete leitos. O Centro
Cirúrgico está em
processo de
reestruturação. Reforma
do Pronto Socorro A
reforma do Pronto
Socorro da Santa Casa
será concluída em 2012.
“A reforma física é a mais
complicada, do ponto de
vista do atendimento.
Estamos efetuando troca
de piso, pintura, reforma
da sala de emergência e
do banheiro da recepção,
construção/demolição de
paredes de alvenaria para
reorientar fluxos e
processos e isso acaba
incomodando um pouco
os usuários do espaço,
mas não podemos parar,
pois o número de pessoas
que busca atendimento
aumenta a cada dia e
precisamos oferecer uma
estrutura digna”, conta o
gerente de
re lac ionamento .Es tá
prevista ainda uma

reorientação do
atendimento com balcão
de informações
c e n t r a l i z a n d o
informações para
pacientes, instalação de
painel de senhas para
chamada sequencial de
pacientes, obedecendo a
protocolo de
acolhimento, placas
identificando os fluxos e
acomodações, colocação
de urnas de ouvidoria e
pesquisa de satisfação,
além de sistema de
vigilância por câmeras.
“Criaremos um protocolo
de observação do paciente
no pronto socorro até sua
internação ou liberação,
contando com criação de
ala intermediária de
internação”, diz
Rotth.”Nossa intenção,
com esse programa de
visitas é fazer com que a
pessoa abrace nossa causa
e lute, junto conosco, por
uma Santa Casa ainda
melhor. Queremos que
conheçam nossa
verdadeira realidade.
Somente assim todos
poderão apresentar ideias
viáveis. Acreditamos que
juntos, faremos a
diferença por uma Santa
Casa melhor”, completou
Rotth.Os interessados em
agendar uma visita podem
entrar em contato pelo
telefone (12) 3832 1211
ou enviar um e-mail
para relacionamento@
santacasaubatuba.org.br.

Santa Casa de Ubatuba
abre programa de visitas

A Prefeitura de Ubatuba,
por meio da Secretaria
Municipal de Meio
Ambiente, participou com
projeto socioambiental
através da parceria entre
Prefeitura de Ubatuba e a
ONG SAPOUBA. A
ministra do Meio
Ambiente, Izabella
Teixeira, premiou na
última quarta-feira, 9, as
melhores práticas de
2011 da Agenda
Ambiental na
Administração Pública
(A3P), promovido pelo
Governo Federal, através
do Ministério do Meio
Ambiente. Ubatuba ficou
entre os três finalistas,
sendo premiada em 2º
lugar. Foram inscritos 39
projetos, de todo o Brasil
para a premiação e
Ubatuba concorreu na
categoria Gestão de
Resíduos, na qual foram
selecionados 12
projetos. A secretária de
Meio Ambiente da
Prefeitura de Ubatuba
recebeu o prêmio das
mãos da Ministra Isabella
Teixeira, em Brasília. A
Prefeitura Municipal de
Ubatuba, por meio da
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente,
participou com projeto

socioambiental através da
parceria entre Prefeitura
de Ubatuba e a ONG
SAPOUBA (Associação
de Apoio aos Pacientes
Oncológicos de Ubatuba).
Em junho deste ano
prefeitura e SAPOUBA
assinaram o termo de
parceria para destinação
final adequada de
resíduos oleosos (óleo de
cozinha usado). O termo
prevê o apoio ao trabalho
tão significativo realizado
pela ONG SAPOUBA que
gera receita positiva,
aumenta a arrecadação de
litros de óleo para a
compra de materiais,
remédios, suplementos
alimentares e subsídios
para pacientes
oncológicos que atende.
Além disso, o projeto visa
garantir a qualidade
ambiental do município,
suas águas, solo e evitar
que o óleo usado seja
d i s p e n s a d o
inadequadamente na
natureza. O projeto conta
com orientações e o
apoio da CETESB quanto
a questão da regularidade
da implantação do
mesmo.A solenidade Em
solenidade em Brasília,
foi anunciada a
classificação dos três

finalistas da terceira
edição do Prêmio
Melhores Práticas da A3P
nas categorias de gestão
de resíduos, uso
sustentável dos recursos
naturais e inovação na
gestão pública.A
solenidade contou com a
presença dos Ministros
Paulo Passos, dos
Transportes, Garibaldi
Alves Filho, da
Previdência Social, e
Lélio Bentes Correa, do
Tribunal Superior do
Trabalho. No decorrer do
evento, também foi
lançada uma publicação
federal das Melhores
Práticas de
Sustentabilidade, onde
Ubatuba foi contemplada.
“É um grande orgulho
recebermos esse prêmio,
principalmente por
estarmos apoiando um
trabalho tão importante
como o que a SAPOUBA
desenvolve em nosso
município. Isso mostra
como a nossa
administração se
preocupa com a
preservação do meio
ambiente e com o
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentável”, disse o
prefeito de Ubatuba.

Ubatuba é premiada pelo
Ministério de Meio

Ambiente

De 21 a 25 de novembro
acontece a sexta edição da
Semana da Agricultura
Orgânica de Ubatuba,
voltada para produtores,
consumidores e demais
interessados. O evento
tem como objetivo de
divulgar e estimular a
produção orgânica no
município e contará com
uma programação
diversificada. Os
interessados em

participar dos cursos e
palestras devem entrar em
contato com a Secretaria
de Agricultura, Pesca e
Abastecimento, pelo
telefone: 3833-
3500.Neste ano a
programação conta com
oficina de sucos,
degustação e curso de
hortas suspensas, entre
outras atividades. De
acordo com a Secretaria
de Agricultura, Pesca e

Abastecimento de
Ubatuba, a Semana de
Agricultura Orgânica já se
tornou um evento
tradicional no município,
coroando o trabalho que a
prefeitura vem
realizando no sentido de
incentivar a
produção e consumo de
orgânicos, a proteção ao
meio ambiente e a saúde
do produtor e do
consumidor.

VI Semana da Agricultura

Orgânica de Ubatuba acontece

a partir do dia 21 de novembro

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Agricultura, em parceria com
o Sindicato Rural de
P i n d a m o n h a n g a b a
e Senar realizam o 3º
encontro de Agricultores
Orgânicos de
Pindamonhangaba e região.
O evento acontece no
Sindicato Rural, dia 22 de

novembro.Estará em pauta
assuntos como a importância
da agricultura orgânica,
controle de pragas,
compostagem e
associativismo.”É importante
os produtores
participarem já que vamos
oferecer diversas
 informações para esse
segmento de produção
orgânica, o evento é exclusivo

para os agricultores
orgânicos”, explica a
coordenadora do evento,
Lucila Rangel de Castro
Santos Immediato.As
inscrições podem ser
realizadas até esta sexta-feira
(18), pelos telefones 3643-
2144 / 3643-2214. O
Sindicato Rural fica localizado
na rua Dr. Frederico
Machado, 55, Centro.

Pinda realiza 3º encontro
de agricultores
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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.
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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.
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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 endereço: http://
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
a t e n d i m e n t o
aos pacientes que procuram
o SUS, por intermédio de
ações que reformulam o
a t e n d i m e n t o ,
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


