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Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
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não representam necessariamente a opinião deste
jornal.

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.

Unidade de Pronto
Atendimento de
Samambaia desafoga
demanda hospitalar da
região. Ministério da
Saúde investiu R$ 2,6
milhões na construção
da UPA O Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha,
inaugurou nesta terça-
feira (15) junto ao
governador Agnelo
Queiroz, a primeira
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24h)
do Distrito Federal. A
unidade localizada na
cidade satélite de
Samambaia amplia a
assistência em saúde e
reforça a rede de
urgências e emergências
na região, diminuindo a
demanda na porta do
Hospital Regional de
Samambaia. O Ministério
da Saúde investiu R$ 2,6
milhões na construção da
UPA e ainda irá repassar
R$ 250 mil mensais - R$3
milhões por ano - para a
manutenção da unidade.
“Sabemos que a maior
parte dos problemas
podem ser resolvidos nas
Unidades Básicas de
Saúde e nas Unidades de
Pronto Atendimento. E a
melhor forma de acabar
com as filas nos pronto-
socorros é organizar o
sistema de saúde, com a
implantação de UPAs e
ampliação da Atenção
Básica”, disse Alexandre
Padilha. O ministro da
Saúde quer trazer
inovação ao tratamento
dado às pessoas da região
e pretende implantar, na
UPA de Samambaia, o
projeto-piloto com um
ponto de Telessaúde. Esse
projeto, que atualmente
funciona em UBS de nove
Estados brasileiros para

apoio às Equipes de Saúde
da Família, proporciona a
conexão do médico à
outros profissionais, via
internet, facilitando o
diagnóstico através de
uma segunda
opinião.atendimento à
distância.DISTRITO
FEDERAL - A UPA de
Samambaia é a 104ª
unidade a ser inaugurada
no país. Classificada
como de porte III, ela tem
capacidade de
atendimento de até 450
pacientes durante o
período de 24 horas, com
uma cobertura de até 300
mil habitantes. Esta será a
primeira unidade a ser
inaugurada no Distrito
Federal, que conta com
outras sete UPA’s
habilitadas – com projeto
aprovado e orçamento
assegurado para a
construção. Quando
entrarem em
funcionamento, as oito
unidades do DF terão
recebido R$ 20,8 milhões
em investimento – todas
classificadas como de
porte III. Além de ampliar
a assistência, o objetivo
das UPA’s também é o de
diminuir as filas nos
prontos-socorros dos
hospitais, evitando que
casos de menor
complexidade sejam
encaminhados para as
unidades hospitalares.
Quando uma ambulância
do Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU/192) é
enviada para o
atendimento, os
profissionais de saúde já
têm a UPA como
referência. No Distrito
Federal, a cobertura do
SAMU/192 é de 100%.
A T E N D I M E N T O

INTEGRADO – Os
programas UPA 24h e
SAMU/192 são serviços
integrados que cumprem
papel fundamental nos
atendimentos de urgência
e emergência. As UPA’s
inovam ao oferecer
estrutura simplificada -
com Raio X,
e l e t r o c a r d i o g r a f i a ,
pediatria, laboratório de
exames e leitos de
observação - para
atendimentos em até 24h.
Esse modelo começou a
ser implantado
nacionalmente em 2009.
O governo federal
destinou R$ 898,8
milhões para as obras das
462 unidades autorizadas
em todo o país. As UPAs
de Porte III apresentam
estruturas de até 20 leitos
e capacidade para atender
até 450 pessoas por dia.
As do tipo II, com até 12
leitos, recebem até 300
pessoas diariamente,
enquanto a do tipo I, com
oito leitos, possui
potencial para atender até
150 pacientes por dia. O
valor repassado pelo
Ministério da Saúde para
construção e compra de
equipamentos varia
conforme o porte da UPA.
Para tipo III, são
repassados R$ 2,6
milhões; para tipo II, R$
2 milhões e para tipo I, R$
1,4 milhões.
O governo
federal compromete-se
ainda com o repasse de
recursos para a
manutenção das
atividades, após a
inauguração do serviço.
Os valores anuais de
custeio variam de R$ 3
milhões e R$ 1,2 milhão
ao ano por unidade,
conforme o porte.

Ministro da Saúde
inaugura primeira UPA

24h

O secretário municipal de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento, Júlio
França, visitou, no dia 15
de fevereiro, as
instalações industriais do
abatedouro de suínos,
caprinos e ovinos
pertencente à empresa
D.A Vital, no Km 10 da
BR-135, na entrada do
povoado Rio Grande,
Zona Rural de São Luís. O
prédio está em fase final
de acabamento e os
técnicos já estão
trabalhando na montagem
dos equipamentos de
processamento de cada
tipo animal. A
inauguração está marcada
para o final de março
deste ano. A entrada em
operação do novo
empreendimento vai
e x t i n g u i r ,
definitivamente, o abate
clandestino desses
animais que ainda
persiste na Zona
Metropolitana de São
Luís, inclusive em pleno
Centro Histórico. Ações
positivas e permanentes
da Prefeitura de São Luís,
através do Serviço de
Inspeção Sanitária da
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento (Semapa),
reduziram, no ano
passado, de 100% para
26% a venda de carne
suína na capital.
Atualmente, 74% da carne
consumida nas feiras e

mercados públicos são
inspecionados pelo
serviço veterinário da
Secretaria, que assim
garante a regularização da
cadeia produtiva e
defende a saúde dos
consumidores. Emprego
e renda Para o titular da
Semapa, Júlio França, a
inauguração da nova
unidade industrial será um
ponto positivo para a
cidade. “Esse
investimento contribuirá,
de forma concreta, para a
geração de novos
empregos e renda,
ampliando e fortalecendo,
ainda mais, o mercado de
alimentos na capital e
região metropolitana. O
objetivo é aumentar o
consumo deste tipo de
carne entre a população,
melhorando o valor
comercial do produto”,
ressaltou. Ainda segundo
Júlio França, a Prefeitura
pretende incentivar o
beneficiamento de carne
de pequenos animais,
com produção de
derivados como
conservas, salsichas,
calabresas, linguiças e
hambúrgueres. Para o
secretário, o
funcionamento do
abatedouro vai ampliar a
possibilidade de
comercialização e
beneficiamento de
produtos desse gênero,
aumentando a renda dos
pequenos produtores e

incentivando a geração de
novos postos de trabalho.
Estrutura A empresa DA
Vital é o primeiro
e s t a b e l e c i m e n t o
especializado em abate de
caprinos e ovinos e o
segundo de abate
industrial de suínos em
São Luís, onde estão
sendo investidos mais de
300 mil reais. O moderno
prédio do abatedouro vai
contar com salas para
administração e
veterinários, banheiros
individuais e coletivos,
duas câmaras frigoríficas,
salas de desossa,
separação de vísceras,
couro e salga de miúdos.
Também fazem parte da
estrutura oito currais
destinados à separação,
engorda e matança dos
animais. A exemplo dos
modernos frigoríficos
industriais que atendem
todas as normas  de
controle e respeito ao
meio ambiente, o
abatedouro do DA Vital
terá, ainda, lagoa de
estabilização de resíduos
e área de armazenamento
de esterco recolhido. De
acordo com o
proprietário do
abatedouro, Demostenes
Vital, em sua primeira
fase  serão abatidos 100
suínos e 30 caprinos e
ovinos por dia, com
capacidade ampliada na
segunda fase, dependendo
da demanda do consumo.

São Luís ganhará
novo abatedouro de

suínos caprinos
e ovinos

A Secretaria Municipal da
Criança e Assistência
Social (Semcas) e o
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente de São Luís
(CMDCA) realizaram o
Seminário de
Monitoramento dos
Projetos Apoiados pelo
Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA).
O objetivo é monitorar os
resultados, permitir a
troca de experiências e
dar visibilidade às ações.
Dessa forma, o evento
também permite a
sensibilização de outros
parceiros, tanto para
apresentar projetos como
para doar recursos ao
Fundo. Os projetos
financiados pelo FMDCA
incluem desde
capacitação de
Conselheiros Tutelares e
outros operadores de
direitos infanto-juvenis
até projetos de prevenção
ao uso de drogas e à
violência, de esporte, de
enfrentamento à violência
doméstica e à exploração
sexual de crianças e
adolescentes, de
erradicação do trabalho
infantil, de reabilitação na
comunidade de crianças e
adolescentes com
deficiência, de proteção,
de acolhimento e de
restabelecimento de
vínculos, sempre
buscando garantir a
convivência familiar e
comunitária. A secretária
municipal da Criança e
Assistência Social,
Roseli Ramos,
parabenizou o CMDCA e
as entidades participantes
pelo compromisso de

assegurar direitos às
crianças e aos
adolescentes de São Luís,
afirmando que “cada
projeto pode ser como
uma ‘máquina do tempo’,
permitindo trazer para o
presente uma realidade
desejada a partir das ações
de intervenção que
envolvam as políticas
sociais, como de
assistência social,
educação, esporte,
cultura, saúde.” Ainda
segundo Roseli, a Semcas
tem buscado apoio no
FMDCA para os serviços
Vincular e Família
Acolhedora, que se
incluem na diretriz
prioritária do Estatuto da
Criança e do Adolescente
(ECA). A secretaria
também obteve aprovação
para um projeto que
fortalece a habilitação e
reabilitação na
comunidade de crianças e
adolescentes com
deficiência, em
execução, e dois outros a
serem implementados a
partir de 2011: um que
envolve oficinas no Circo
Estrela da Vida, em
implantação, e outro que
envolve crianças e
adolescentes retirados do
trabalho infantil com a
música. Os serviços
promovem a
reinserção familiar e
comunitária de crianças,
adolescentes e jovens.
Resultados Para a
presidente do CMDCA,
Quésia Barros Madeira,
que também integra a
Pastoral do Menor
(Pamen) da área Itaqui-
Bacanga, o objetivo do
seminário foi expor aos
parceiros financiadores,

às famílias e à
comunidade os resultados
dos projetos
desenvolvidos a partir de
2009 com os recursos do
Fundo. Segundo Quésia,
“tivemos uma mostra de
como esses trabalhos
incidiram na melhoria de
vida de muitas crianças e
adolescentes em situação
de vulnerabilidade social.
Crianças carentes, com
deficiências, em situação
de rua ou de drogadição
que, hoje, tem uma
realidade diferente,
graças a essas ações”.
Para 2011, a presidente
do CMDCA ressaltou que
já foram aprovados 22
projetos em convênio
com a Semcas, o que
sinaliza que essa parceria
tem dado muito certo. O
Seminário de
Monitoramento dos
Projetos Apoiados pelo
FMDCA foi realizado dia
11 de fevereiro, no Teatro
Alcione Nazaré, no
Centro de Criatividade
Odylo Costa, filho.
Durante o evento, houve
apresentação de crianças
e adolescentes em
oficinas de dança, música
e de capoeira, inclusive de
crianças e adolescentes
com deficiência, de
vídeos e de estatísticas de
ações e resultados. Na
oportunidade, também foi
lançado o Manual sobre
as Normas e
Procedimentos de
Utilização dos Recursos
do FMDCA. Foi uma
tarde de muitas atividades
socioeducativas, uma
verdadeira demonstração
de habilidades e
exemplos de superação.

Semcas e CMDCA realizam
seminário para monitorar

resultado de ações
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O ministro da Saúde,
Alexandre Padilha,
presidiu nesta quinta-feira
(17) a primeira reunião do
Conselho Nacional de
Saúde (CNS) depois de
ser eleito presidente da
entidade. A participação
social no governo
brasileiro foi um dos
temas de debate no dia de
hoje nesta 218ª Reunião
Ordinária do CNS. Para
discutir o assunto,
estiveram presentes o
diretor de Participação
Social da Secretaria Geral
da Presidência da
República, Pedro Pontual,
e o técnico em pesquisa e
planejamento do Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), Roberto
Pires. A área da saúde, para
Pontual, serviu de
inspiração no controle
social e tem um papel
importante na
continuidade desse
legado. O setor sob sua
responsabilidade dialoga
com os diversos
Conselhos Nacionais. As
ações têm o objetivo de
fortalecer os canais e
instrumentos de
participação do cidadão
como, por exemplo,
conferências, conselhos e
ouvidorias, e na ampliação

do diálogo com os
movimentos sociais e
suas pautas. Pedro
Pontual ressaltou a
determinação da
presidenta da República,
Dilma Rousseff, de
transformar a participação
social em um método de
governo, presente em
todas as suas políticas,
programas e ações. A
criação de novos
instrumentos que incluam
o cidadão nas políticas
públicas brasileiras foi
outra ação por ele
destacada. Já Roberto
Pires lembrou que o Ipea
desenvolve estudos para a
criação de metodologias
e avaliação. Segundo ele,
está em curso um projeto
de pesquisa para
acompanhar o trabalho
nos Conselhos Nacionais,
entre eles o Conselho
Nacional de Saúde. O que
se pretende é fazer um
mapeamento para
entender o conjunto de
Conselhos e seu papel de
democratização. Os
conselheiros ainda
aprovaram a necessidade
de criação de um fórum
de conselhos para
discutir políticas públicas
e a inclusão na pauta do
CNS de um debate sobre

o Sistema de Indicadores
de Percepção Social
(SIPS), além do
regimento da 14ª
Conferência Nacional de
Saúde. O ministro da
Saúde foi eleito
presidente do CNS na
última terça-feira (16). O
presidente do CNS é
responsável por
coordenar a mesa diretora
e dialogar com o
Ministério da Saúde e
demais órgãos do governo
para o cumprimento das
decisões. Ele e os oito
integrantes da mesa
diretora são escolhidos
pelo plenário para um
mandato de um ano. “Nós
precisamos reconstruir
uma grande aliança da
sociedade com o SUS. É
aquilo que vocês falam:
‘O SUS é de todos’,
‘Todos usam o SUS’. E,
inclusive, mostrar nesse
processo de aliança onde
o SUS está presente na
atividade de cada um. E eu
acredito que a décima
quarta Conferência
Nacional de Saúde e o
papel que o Conselho tem
nela são decisivos na
construção dessa
aliança”, afirmou o
ministro, ao ser eleito
presidente do CNS.

Ministro preside primeira
reunião do Conselho
Nacional de Saúde

Elaboração do
regimento interno e
calendário anual foram
as primeiras ações dos
eleitos.No dia 17
aconteceu na secretaria
municipal de Educação a
eleição da diretoria do
Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência
(Comdefi). Puderam se
candidatar apenas os
membros do conselho,
eleitos no dia 4 de
dezembro de 2010 na
primeira edição do Fórum
Inclusivo da Pessoa com
Deficiência de
Caraguatatuba. A votação
foi realizada pelos
representantes do
conselho que, após
ouvirem as atribuições e
competências de cada
função, se candidataram
ao cargo que mais se
identificavam.Na ocasião,
também foram discutidas
as premissas da
elaboração do regimento
interno, que serão revistas
em reunião extraordinária
no dia 2 de março. O
calendário anual de
reuniões ordinárias
também já foi definido,
sendo uma por mês,
sempre às 9h, na
secretaria de Educação,

sede do conselho. As
datas são: 16 de março, 13
de abril, 11 de maio, 8 de
junho, 13 de julho, 10 de
agosto, 14 de setembro,
19 de outubro, 9 de
novembro e 14 de
dezembro.A presidente
eleita, Ivy Monteiro
Malerba, explica que o
conselho é uma forma de
unificar os olhares de
diferentes segmentos,
seja do poder público ou
da sociedade civil, para
juntos definir as
prioridades e as maiores
urgências no tratamento e
inclusão das pessoas com
deficiência. “Agora, de
fato, estamos no caminho
para concretizar uma
política municipal de
atenção às pessoas com
deficiência, na qual a
sociedade tem voz e
participação junto ao
poder público”, disse a
presidente do Comdefi.
ComdefiO Conselho
Municipal da Pessoa com
Deficiência (Comdefi),
vinculado à secretaria
municipal de Educação, é
um órgão de caráter
permanente e
composição paritária
entre Governo Municipal
e sociedade civil, com

funções deliberativas,
consultivas, normativas e
de fiscalização no
planejamento e
formulação da política
municipal das ações
voltadas ao atendimento e
defesa de pessoas com
deficiência e
n e c e s s i d a d e s
especiais.Entre as
atribuições do Comdefi
estão o encaminhamento
de propostas ao Poder
Executivo de interesse ao
público alvo; acompanhar
e avaliar propostas
orçamentárias do
município e demais
projetos e serviços
referentes a execução de
programas às pessoas
com deficiência; captar
recursos junto à órgãos
federais e estaduais que
possibilitem a execução
de programas e projetos;
e organizar fóruns para
inclusão.O conselho
possui doze membros
titulares e respectivos
suplentes, com mandato
de três anos, não
remunerado. Os recursos
são de dotações
orçamentárias a ele
destinadas, créditos
suplementares e doações
financeiras.

Conselho da Pessoa
com Deficiência elege

diretoria

A programação cultural
segue em ritmo de
temporada. Para a semana
de 17 a 23 de fevereiro
tem música no museu,
contação de história,
inscrições para oficinas
culturais e as exposições
‘Caminho dos Incas’ e
‘Osmar Santos’. A
valorização dos artistas da
região acontece no Museu
de Arte e Cultura de
Caraguá (MACC). Bandas
farão shows para o
público de música
instrumental, sempre às
sextas-feiras, a partir das
18h. Amanhã (18) tem
apresentação do flautista
Vinícius Andrade.Que tal
conhecer as lendas de
Caraguá? Os atores da
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguá
(Fundacc) estarão na casa
do caiçara, pelo projeto

‘Contação de História’,
interpretando os
personagens criados para
ocasião, Leco Borba e
Nhá Rita. As
apresentações são todas
quintas, sábados e
domingos das 17h às 20h,
e às sextas-feiras das 15h
às 18h. Quem quiser
participar das oficinas
culturais, ainda está em
tempo. As
inscrições continuam
abertas na área
de Artes Plásticas,
Artesanato, Dança,
Folclore, Literatura,
Música, Teatro e Vídeo e
Fotografia que entra na
grade este ano e começa
dia 10 de março. Desde
sábado (12), os
frequentadores do Macc
acompanham a exposição
‘Osmar Santos’. Em sua
arte ele utiliza as próprias

mãos como pincéis,
criando uma pintura rica
em cores. As visitações
são de terça à sábado, das
10h às 18h e, aos
domingos, das 13h às 18h.
Entrada franca.Até o dia 5
de março permanece no
saguão do Teatro Mario
Covas, a exposição
‘Qhapap Ñan, o Caminho
dos Incas”, que reúne 80
fotografias e mapas da
Cordilheira dos
 Andes, percorrida pelos
incas. O
objetivo da mostra é
divulgar o Quapaq Ñan,
principal caminho nos
Andes onde os incas
aproveitaram as redes
viárias construídas por
culturas anteriores e
desenvolveram uma nova
rota. A visitação é de terça
a domingo, das 14h às
18h.

Agenda cultural agita o
fim semana em Caraguá

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
reafirma que continua
com a intenção de
concretizar a instalação
de uma unidade do AME
(Ambulatório Médico de
Especialidades) no
município, o que iria
beneficiar outras 10
cidades vizinhas. Segundo
Peixoto, a instalação
depende somente de
decisão do governo
estadual. “Desde o início,
a Prefeitura vem se
empenhando para
viabilizar a vinda do AME
para Taubaté”, destacou o
prefeito. A negociação
para a instalação do AME
foi firmada através de
documentos de intenção
entre a Prefeitura de
Taubaté e o Estado, na
gestão do ex-governador
José Serra. O acordo
previa que a prefeitura
seria responsável pela
construção do prédio para
instalação da unidade e o
governo estadual
assumiria o custo pela
manutenção. Neste
período a Prefeitura de
Taubaté disponibilizou
diversos locais para

instalação de unidade, que
foram rejeitados pelo
governo do Estado.
Diante disso, foi
elaborado projeto para
construção de um novo
prédio de acordo com as
exigências, que estaria
localizado próximo ao
Pronto Socorro
Municipal. O custo para a
execução da obra foi
orçado em cerca de R$
4.350.000,00 (recurso já
reservado), dependendo
apenas da homologação
do governo estadual,
através da sua Secretaria
de Saúde. No entanto,
para melhor adequação no
atendimento às
exigências estaduais e
visando também facilitar
o atendimento à
população, o prefeito
Roberto Peixoto
 decidiu transferir o
Pronto Socorro
Municipal para dentro da
área do Hospital
Universitário, criando o
PS Infantil e do idoso e
disponibilizando o atual
prédio do PSM para a
instalação do AME. Com
essa estratégia Taubaté
conseguiria implantar o

AME com um custo bem
menor, já que o prédio do
PSM necessitaria apenas
de uma reforma para
adequação da unidade.
Paralelamente, com os
recursos já reservados
para o AME - R$
4.350.000,00, também
seriam construídos o
novo Pronto Socorro e
mais dois Pronto
Atendimentos na cidade,
trazendo uma enorme
economia ao município.
Para reforçar a intenção
da vinda do AME, Peixoto
pretende mobilizar os
prefeitos das cidades que
serão beneficiadas pela
unidade, para juntos
apresentarem ao Governo
do Estadual a necessidade
real de tal benefício à
população da região. “Não
recuaremos em cumprir o
que a prefeitura firmou
com o governo estadual,
que, por sua vez, temos
certeza que reavaliará sua
intenção em retroceder a
vinda do AME para
Taubaté, afinal a mais
prejudicada com essa
decisão seria a população
de nossa região”, declara
Peixoto.

Peixoto reafirma que
instalação do AME em
Taubaté só depende do

Governo Estadual

Os vereadores de Taubaté
conversaram com
representantes das
empresas Coli e Pinese
Vieira, proprietários de
áreas no entorno da
fábrica Ford, para tratar do
projeto de lei da
Prefeitura que pretende
tornar o uso de solo da
região estritamente
industrial. O encontro foi
realizado quinta-feira, 17,
pela comissão de estudos
criada pela Câmara para
analisar a proposta do
Executivo. “Já
conversamos com
representantes da Ford e
quisemos ouvir a outra
parte envolvida. Não
queremos que a indústria
vá embora, mas não
podemos desprezar os
investidores imobiliários
que também geram
empregos. Queremos
uma solução a contento de
ambas as partes”,
explicou o presidente

interino da comissão de
estudos, Luizinho da
Farmácia (PR). Os
representantes da Coli e
da Pinese apresentaram
sua versão sobre a compra
dos terrenos que
pertenciam à Ford e sobre
a autorização da
Prefeitura para a
construção de
e m p r e e n d i m e n t o
imobiliário no local.
Segundo os empresários,
duas certidões permitindo
a construção de
apartamentos foram
emitidas pela Prefeitura
entre setembro e
novembro de 2008.
Proprietário da Pinese
Vieira, Paulo
Pinese citou
r e u n i ã o
 realizada na época da
compra do terreno com a
Ford e afirmou que a
intenção é que os
envolvidos no caso,
Prefeitura, Ford, Coli e

Câmara, além de sua
empresa, se reúnam para
chegar a um acordo. A
iniciativa da Câmara de
criar uma comissão de
estudos para analisar o
projeto e promover uma
conciliação entre as
partes foi elogiada pelo
proprietário da Coli, José
Walter Fonseca Coli.
“Gostaríamos de
conversar com a Ford e
que o prefeito também
converse com a indústria
para que possamos chegar
a um acordo.” Integrantes
da comissão de estudos
da Câmara, Mário Ortiz
(DEM), Maria das Graças
Oliveira (PSB) e Rodrigo
Luis Silva “Digão”
(PSDB) participaram da
reunião, assim como
Alexandre Villela, Carlos
Peixoto e Chico Saad, do
PMDB.  Maria Teresa
Paolicchi (PSC) e
Orestes Vanone (PSDB)
enviaram representantes.

Vereadores se reúnem
com investidores

proprietários de áreas no
entorno da Ford


