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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
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

Alunos da escolinha de
futebol do projeto “Tá
Ligado”, do Centro de
Referência de Assistência
Social (Cras), na região
Central, visitaram o
Museu do Futebol,
instalado na arquibancada
do Estádio Municipal
Paulo Machado de
Carvalho, no Pacaembu,
em São Paulo.Os alunos
conheceram a história do
futebol brasileiro no
século 20 e visitaram a
sala de rádio, onde
puderam ouvir os grandes
locutores e assistir aos
gols e partidas mais
importantes na vida de

muitos torcedores. São
mais de 30 cantos e gritos
de incentivo com as cenas
mais famosas das torcidas
do país. Para o aluno
Mateus Lourenço, de 12
anos, a emoção foi muito
forte quando conheceu a
sala Exaltação, onde o
visitante se sente no meio
de uma torcida de
futebol. O passeio
continuou com as
exposições das origens,
heróis, histórias das
copas do mundo desde a
década de 30, a vivência
de Pelé e Garrincha,
números e curiosidades.
Para encerrar a visita, os

alunos assistiram a um
pequeno filme em 3D e
conheceram a velocidade
de um chute no brinquedo
“Chute a Gol”. 
O projeto tem o
 objetivo de
 incentivar as práticas
esportivas e culturais dos
alunos. Ao todo são 800
crianças e adolescentes,
de 6 a 15 anos,
credenciados nos Cras
Centro, Norte e Sul, que
participam de aulas
extracurriculares, em
parceria com a secretaria
de Esportes e a Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguá (Fundacc).

Alunos do Projeto Tá
Ligado conhecem Museu

do Futebol

Marechal de Exército-
Luís Alves de Lima e Silva
- Duque de Caxias -
Patrono do Exército
Brasileiro (25 de agosto
1803 - 7 de maio 1880)
“Nasceu na Fazenda de
São Paulo, Vila de Porto
de Estrela, na Baixada
Fluminense, Rio de
Janeiro. Em 22 nov 1808,
assentou praça como
cadete no 1º Regimento
de Infantaria,
i n g r e s s a n d o ,
posteriormente, na
Academia Real Militar.
Tenente, integrou o
recém-criado Batalhão do
Imperador, como
ajudante, com ele
recebendo o batismo de
fogo, em 3 maio 1823,
nas lutas pela
independência na Bahia,
quando pôde revelar
excepcionais qualidades
de iniciativa, comando,
inteligência e bravura.
Com pouco mais de 20
anos, já era capitão e
participou, ainda com o
Batalhão do Imperador, da
Campanha da Cisplatina.
Em 2 de dezembro 1839,
já Coronel, passou a
encarnar a auréola de
Pacificador e Símbolo da
Nacionalidade, ao ser
nomeado Presidente da
Província do Maranhão e
Comandante-Geral das
Forças em Operações,
para debelar a “Balaiada”,
após o que recebeu o
título de Barão de Caxias
e a promoção a
Brigadeiro. Entrou na
História como “O
Pacificador” e sufocou
muitas rebeliões contra o
Império. Também
pacificou São Paulo e
Minas Gerais, em 1842,
razão por que foi
promovido a Marechal-
de-Campo graduado. Em
fins de 1842, foi
nomeado Presidente e
Comandante-em-Chefe
do Exército em
operações no Rio Grande
do Sul, para combater a
Revolução Farroupilha,
que já durava 8 anos, e ao
término da qual foi
efetivado como
Marechal-de-Campo,
eleito Senador pelo Rio
Grande do Sul e
distinguido com o título
de Conde. Em 1851, foi
novamente nomeado
Presidente e
Comandante-em-Chefe
do Exército do Sul. Desta
feita, para lutar contra
Oribe, no Uruguai, e, logo

a seguir, contra Rosas, na
Argentina. Vitorioso mais
uma vez, foi promovido a
Tenente-General e
elevado à dignidade de
Marquês. Em 16 junho de
1855, foi Ministro da
Guerra e, em 1856,
Presidente do Conselho
de Ministros, ambos pela
primeira vez. Em 10 de
outubro de 1866, foi
nomeado Comandante-
em-Chefe das Forças do
Império em operações
contra as tropas do
ditador Lopez do
Paraguai, sendo efetivado
no posto de Marechal-de-
Exército, assumindo, em
10 de fevereiro de 1867,
o Comando-Geral das
forças em operações, em
substituição ao General
Mitre, da Argentina.
Segue-se uma série de
retumbantes vitórias, em
Itororó, Avaí e Lomas
Valentinas, a rendição de
Angustura e a entrada em
Assunção, quando
considerou encerrada a
gloriosa Campanha por
ele comandada. “Pelos
relevantes serviços
prestados na Guerra do
Paraguai”, o Imperador
lhe concedeu, em 23
março de 1869, o título de
Duque - o mais alto título
de nobreza concedido
pelo imperador. Caxias
foi Ministro da Guerra e
Presidente do Conselho
de Ministros por mais
duas vezes; a última de
1875 a 1878. Faleceu na
Fazenda Santa Mônica,
nas proximidades do
Município de Vassouras -
RJ, sendo o seu corpo
conduzido para o Rio e
enterrado no Cemitério
do Catumbi. Hoje, os
restos mortais do Patrono
do Exército e os de sua
esposa jazem no
mausoléu defronte do
Palácio Duque de Caxias,
no Centro do
Rio de Janeiro”.PARA
UM GRANDE
EXÉRCITO UM
G R A N D E
PATRONO”Luís Alves de
Lima e Silva - o Duque de
Caxias é o insigne Patrono
do Exército Brasileiro,
que o reverencia na data
de seu nascimento - 25 de
agosto - “Dia do Soldado”
Caxias pacificou o
Maranhão, São Paulo,
Minas Gerais e o Rio
Grande do Sul, províncias
assoladas, no século
passado, por graves
rebeliões internas, pelo

que recebeu o epíteto de
“O Pacificador”.
Comandou Exércitos em
três campanhas externas:
na mais difícil delas,
quando em Lomas
Valentinas, no ano de
1868, tomado de justo
orgulho, bradou aos seus
soldados: “O Deus dos
Exércitos está conosco.
Eia! Marchemos ao
combate, que a vitória é
certa, porque o General e
amigo que vos guia, ainda,
até hoje, não foi
vencido!”. Caxias
organizou o Exército
Brasileiro, fez-se
político, governou
províncias e o próprio
Brasil, pois foi
Presidente do Conselho
de Ministros por três
vezes. Não apenas por
tudo isso, “O Pacificador”
foi o vulto mais
exponencial de seu
tempo, chamando-lhe os
apologistas, de “O
Condestável do Império”.
O saudoso e venerando
jornalista Barbosa Lima
Sobrinho o cognomina de
“O Patrono da Anistia” e
o povo brasileiro, em
espontânea consagração,
popularizou o vocábulo
“caxias”, com o qual são
apelidados os que
c u m p r e m ,
irrestritamente, os seus
deveres. Marechal do
Exército, Conselheiro de
Estado e da Guerra,
Generalíssimo dos
Exércitos da Tríplice
Aliança, Barão, Conde,
Marquês, Duque,
Presidente de Províncias,
Senador, três vezes
Ministro da Guerra, três
vezes Presidente do
Conselho de Ministros, o
“Artífice da Unidade
Nacional”, eis Caxias,
Patrono do glorioso e
invicto Exército
Brasileiro! O
inesquecível sociólogo
Gilberto Freyre, no
reconhecimento das
excelsas virtudes do
Duque de Caxias, assim se
expressou: “Caxiismo não
é conjunto de
virtudes apenas
militares, mas de virtudes
cívicas, comuns a
militares e civis. Os
“caxias” devem ser tanto
paisanos como militares.
O caxiismo deveria ser
aprendido tanto nas
escolas civis quanto nas
militares. É o Brasil
inteiro que precisa
dele”...

Dia 25 de agosto dia do
Soldado

A hipertensão arterial e o
diabetes estão na mira do
Ministério da Saúde, que
na próxima década
pretende reduzir em 2%
ao ano a taxa de
mortalidade prematura
causada não só por essas
duas enfermidades, mas
por todas as doenças
crônicas não
transmissíveis (DCNT).
Essa é a meta do Plano de
Ações para
Enfrentamento das DCNT
apresentado na última
semana. O documento foi
construído em parceria
com diferentes setores do
governo e da sociedade
civil. Estão entre as outras
DCNT, o câncer, as
doenças respiratórias, o
Acidente Vascular
Cerebral (AVC) e o
infarto.Entre as políticas
essenciais para o
cumprimento da meta está
a ampliação do acesso ao
tratamento das doenças.
No rol das medidas já
adotadas pelo Ministério
da Saúde neste sentido,
está a oferta gratuita de
medicamentos para
hipertensão e diabetes nas

farmácias populares,
estabelecida desde
fevereiro com o Saúde
Não Tem Preço. De lá
para cá, 4,8 milhões de
brasileiros foram
beneficiados, retirando
gratuitamente os
medicamentos em mais
de 17.500 farmácias
populares. São ofertados
gratuitamente, 11
medicamentos em 18
a p r e s e n t a ç õ e s .
O Saúde Não
Tem Preço ampliou em
194% a oferta de
tratamento para ambas as
doenças em sete
meses.As doenças
cardiovasculares —
causadas, entre outros
fatores, pela hipertensão
— são responsáveis por
31% dos óbitos no Brasil.
Já o diabetes mellitus é
responsável por 5,2% das
mortes. A hipertensão
arterial é diagnosticada
em cerca de 33 milhões
de brasileiros. Destes,
80% – ou
aproximadamente 22,6
milhões de hipertensos –
são atendidos na rede
pública de saúde. Entre os

7,5 milhões de diabéticos
diagnosticados no país,
seis milhões (80% do
total) recebem
assistência no SUS.O
aumento da prevalência
de hipertensão, diabetes é
atribuído à má
alimentação, falta de
atividade física e ao
estresse. O
envelhecimento da
população também
contribui com o aumento
da prevalência
dessas doenças.
Fatores genéticos
 devem ser
considerados.DCNT - No
Brasil, as DCNT
concentram 72% dos
óbitos, o que representa
mais de 742 mil mortes
por ano. No mundo,
estima-se que 63% das
mortes ocorrem por
DCNT, um terço delas em
pessoas com menos de
60 anos de idade. São
considerados óbitos
prematuros por DCNT
aqueles ocorridos em
pessoas com menos de
60 anos. O plano é a
resposta brasileira para
essa realidade

Medicamentos
gratuitos para combater

as DCNT

ANS publica Resolução
Normativa que estimula
operadoras a oferecer
prêmios e desconto em
mensalidade para
beneficiários que optarem
por programas de promoção
da saúdeOs usuários dos
planos de saúde poderão ter
desconto na mensalidade ao
participarem em programas
de envelhecimento ativo. A
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) publicou
nesta segunda-feira, 22 de
agosto de 2011, a Resolução
Normativa 265 que incentiva
as operadoras a estimular a
adesão dos beneficiários a
programas de promoção da
saúde e envelhecimento ativo,
podendo oferecer desconto
nas mensalidades ou prêmios
aos clientes que aderirem.O
objetivo da norma é ampliar o
esforço para inverter a lógica
existente hoje no setor Saúde,
pautado pelo tratamento da
doença e não pelo cuidado.O
programa é extensivo aos
planos de saúde individuais ou
familiares e coletivos
empresariais ou por adesão. A
formatação dos programas

será orientada por cada plano,
observando as características
de seu público e da região de
residência do beneficiário.Na
proposta da ANS, o
beneficiário que aderir a
algum programa deste tipo
poderá ter o desconto, sem
discriminação por idade ou
doença preexistente. E não
será permitido vinculá-lo a
resultados alcançados. O
desconto ou a premiação
estará vinculado apenas à
p a r t i c i p a ç ã o . r o g r a m a s
voltados para o
envelhecimento ativo
envolvem ações para a
prevenção e para o acesso a
cuidados primários de saúde
que visam detectar e gerenciar
precocemente as doenças
crônicas. Estas, associadas à
idade avançada, são
responsáveis pela maior parte
das perdas da capacidade
funcional dos indivíduos. Em
sua maioria, as doenças
crônicas são passíveis de
prevenção com base nos
cuidados primários de saúde
ao longo da vida.Para
Mauricio Ceschin, diretor
presidente da ANS, “esta

resolução traz uma mudança
de paradigma: o objetivo de
um sistema de saúde não deve
ser só o tratamento de
doenças e sim prevenir
doenças e promover saúde.
Estamos, pela primeira vez,
buscando alinhar incentivos
econômicos com o objetivo de
promoção de saúde. A ANS
convida os beneficiários de
planos de saúde a participar
desta mudança.”O tema,
além de integrar a Agenda
Regulatória da ANS, é um
conceito adotado pela
Organização Mundial de
Saúde (OMS), amplamente
utilizado em vários países. A
nova RN também vem ao
encontro das políticas
desenvolvidas pelo
Governo Federal para
enfrentar e deter
Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (CDNT) no
Brasil.Esta Resolução
Normativa ficou em consulta
pública por trinta dias e
recebeu a participação de
mais de 14 mil contribuições,
sendo 70% do total
encaminhadas por usuários de
planos de saúde

Desconto na
mensalidade para quem

cuida da saúde
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O contribuinte que está
em atraso com suas
obrigações fiscais em
Ubatuba pode refinanciar
suas dívidas até o dia 12
de setembro. Através do
Refis Municipal
( R e f i n a n c i a m e n t o
Fiscal), o contribuinte
refinancia a dívida,
valendo-se de benefícios
legais.Em Ubatuba, o
Refis foi elaborado
visando retirar da dívida
ativa dos contribuintes as
multas e juros, que muitas
vezes tornam o montante
impagável e colocam o
patrimônio do
contribuinte em risco.
Além da não cobrança das
multas e juros, o Refis
Municipal também foi
elaborado no sentido de
permitir que o pagamento
seja feito em um grande
número de parcelas, o que
diminui o impacto sobre
o orçamento
d o m é s t i c o . O s
contribuintes com dívidas

junto à prefeitura poderão
fazer o refinanciamento
de forma rápida e simples
no Posto de Atenção ao
Munícipe (PAM), no Paço
Municipal ou através da
internet pelo site
www.ubatuba.sp.gov.br.
Posto de Atenção ao
Munícipe O PAM foi
construído com o
objetivo de concentrar
todos os atendimentos ao
contribuinte em um único
espaço. Desde pedidos de
alvarás, bem como
atendimentos para
parcelamentos de
débitos, cadastros e tudo
o que diz respeito à
relação entre
prefeitura e contribuinte,
passou a ser feito pelo
PAM.O contribuinte que
for procurar pelos
serviços do PAM será
atendido em um local
confortável, com
atendimento por senha e
realizado por dez
atendentes treinados para

o serviço. Além disso,
também estão disponíveis
os telefones 3834-1108
e 3834-1109 para que os
munícipes possam tirar
suas dúvidas com relação
a pagamento do IPTU
através da
internet.Recadastramento
No mesmo período do
Refis, os contribuintes
estão sendo convocados
para a atualização
cadastral, para que
informem endereços para
c o r r e s p o n d ê n c i a ,
telefone, endereço
eletrônico e número de
documentos pessoais que
garantem o domínio sobre
o patrimônio e facilitam
a comunicação com o
poder público. Pretende-
se também facilitar as
transferências de
propriedade, evitando
assim os chamados
“contratos de gaveta”, que
na realidade não
representam garantia de
propriedade.

Refinanciamento Fiscal
em Ubatuba segue até o

dia 12 de setembro

Os trabalhadores nas
empresas de Autopeças
de Taubaté fizeram uma
paralisação de 2 horas na
manhã desta segunda-
feira, dia 22, por aumento
real de salário e pela
redução da jornada de
trabalho para 40 horas
semanais.Esta foi a
primeira de uma série de
mobilizações que
acontecerão nesta
semana nas fábricas do
setor metalúrgico em
Taubaté pela Campanha
Salarial 2011.A
Campanha Salarial 2011
está entrando na sua fase
final e até agora as
bancadas patronais não
apresentaram uma
proposta econômica que
contemplasse os
trabalhadores com
aumento real de
s a l á r i o . D i r i g e n t e s
sindicais das empresas do
setor de Autopeças de
Taubaté fizeram uma
avaliação do andamento
das negociações para
cerca de 1000
trabalhadores que
acompanharam a
assembléia no distrito
industrial do
Piracangaguá.Para o

presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté, Isaac do Carmo,
o momento é de
fortalecimento das
mobilizações para
mostrar às empresas a
disposição de luta dos
trabalhadores pelo
aumento real de salário,
pela reposição das perdas
da inflação e a redução da
jornada de trabalho para
40 horas semanais.”As
empresas vem usando a
mídia para difundir o
discurso de que o
aumento real de salário
pode causar inflação no
país. Não podemos
aceitar a lógica deste
discurso e buscar nas
mesas de negociação e
nas portas de fábrica o
aumento digno que a
categoria merece
contribuindo para o
aquecimento da
economia e a geração de
empregos para a nossa
região em diversos
setores”, afirmou o
presidente Isaac.As
mobilizações nas
fábricas acontecerão ao
longo desta semana que
será decisiva nas
negociações da

Campanha Salarial
2011.”Os trabalhadores
não vão pagar o preço de
uma crise que está
acontecendo na Europa e
nos Estados Unidos, onde
existe uma agenda de
queda da atividade
econômica. Passamos
por uma crise pior em
2008 e 2009 sem deixar
de contemplar os
trabalhadores em suas
reivindicações e com
unidade e disposição de
luta sairemos mais uma
vez vitoriosos desta
Campanha Salarial”,
completou Isaac.Na tarde
desta segunda-feira será
realizada uma assembléia
de mobilização da
Campanha Salarial com
os trabalhadores na
Volkswagen de Taubaté.O
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região representa
22.335 trabalhadores na
Campanha Salarial, sendo
7.604 trabalhadores nas
Montadoras, 5.052
trabalhadores nas
Autopeças, e 9.679
trabalhadores nos Grupos
2 e 8 (máquinas,
e l e t r o e l e t r ô n i c o s ,
trefilação, laminação).

Trabalhadores nas
Autopeças param por 2

horas e exigem aumento
real de salário

O Juventrova (Concurso
Estudantil de Trovas)
originou-se de um projeto
da União Brasileira de
Trovadores e teve início
em 1995 com a
denominação “A Trova na
Escola”.O tema proposto
para este ano foi a palavra
‘Bobeira’. Foram 2.911
trovas participantes do
concurso, sendo
classificadas 50
trovas pela comissão
julgadora, consideradas

vencedorasOs alunos
vencedores foram
premiados em
Pindamonhangaba e a
noite de premiação teve a
participação de várias
autoridades.A escola
Maria Amélia do
Patrocínio foi
classificada com a trova
do aluno Vanderson
Feitoza da Silva, da 8ª
série, com a trova: “ Eu
vou deixar de bobeira e
um dinheiro vou ganhar.

A luz vence terça-feira,
eu vou ter que
trabalhar.”A Secretaria
de Educação parabeniza o
Professor Claudio Luiz
Arantes Pereira pelo
excelente trabalho, à
equipe da escola:
Diretora Geisa e a
Coordenadora Maria
Alice pelo incentivo, ao
aluno premiado:
Vanderson Feitoza da
Silva e aos demais alunos
que participaram.

Alunos da EMEF Maria
Amélia do Patrocínio
participaram do XVII

Concurso Estudantil de
Trovas

Doze países da União de
Nações Sul-Americanas
vão mapear ofertas e
demandas para otimizar
cooperação na área da
saúde De 31 de agosto a
2 de setembro,
representantes dos doze
países da União de
Nações Sul-Americanas
(Unasul) encontram-se
em Foz do Iguaçu para
participar de uma oficina
sobre cooperação
internacional em saúde. A
iniciativa é da Rede
Sulamericana de
Relacões Internacionais e
de Cooperação
Internacional em Saúde
(Redesul-ORIS), que em
2011 é coordenada pelo
Brasil.O embaixador
Eduardo Botelho
Barbosa, chefe da
Assessoria Internacional
do Ministério da Saúde,
explica que a oficina vai
identificar boas práticas e
lições aprendidas em
matéria de cooperação

técnica entre países do
hemisfério sul que
possam ser
compartilhadas com
países da Redesul e
também com outros
países.Nessa ocasião,
serão identificadas
demandas que possam ser
atendidas a partir da
c o o p e r a ç ã o
intrarregional, definindo
temas prioritários para a
cooperação horizontal em
saúde para os países
membros da Unasul.
Também serão discutidas
técnicas de avaliação e
monitoramente de
projetos.”A área da saúde
é muito demandada em
termos de cooperação e
essa oficina realizada
pela Redesul visa dar
mais subsídio aos
técnicos que trabalham
com cooperação nos
países da Unasul e que
sentem necessidade de
trocar ideias sobre
aspectos técnicos e

políticos desse trabalho”,
o b s e r v a
Barbosa.Participarão da
oficina os representantes
das assessorias
internacionais dos
ministérios da saúde dos
países membros e de
equipes técnicas que
integram projetos ou
ações de cooperação
internacional.A oficina
visa também preparar o
caminho para o Fórum de
Cooperação Internacional
em Saúde, que se realizará
de 23 a 25 de novembro
na cidade do Rio de
Janeiro e que resultará em
uma carta de
r e c o m e n d a ç õ e s ,
diretrizes e
compromissos assinada
pelos doze países
participantes da
Unasul: Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Equador,
Guiana, Paraguai, Peru,
Suriname, Uruguai e
Venezuela.

Brasil sedia oficina
para trocar experiências

A Câmara Municipal
entregará neste dia 24 o
título de cidadão
taubateano ao cônego
Geraldo Carlos da Silva,
natural de Borda da Mata,
Minas Gerais.Padre
Geraldo, como é
conhecido, reside em
Taubaté desde 1973, onde
veio morar no Seminário
Diocesano Santo Antonio.
Cursou Filosofia na
Faculdade Dom Bosco na
Cidade de São João Del
Rei e Teologia na
Faculdade Dehoniana, em
Taubaté.Foi Ordenado
sacerdote em 8 de

dezembro de 1977,
passando a atuar nas
comunidades da Vila
Aparecida e Vila São José.
Participou da construção
da Igreja Matriz da Vila
São José em homenagem
ao padroeiro dos
t r a b a l h a d o r e s ,
São José Operário.
Segundo Graça, os passos
de padre Geraldo
 foram além,
“construindo uma
comunidade participativa,
alegre ao serviço do
Evangelho e da
construção do Reino de
Deus”.Padre Geraldo atua

na Paróquia São Vicente
de Paula, na cidade de
Pindamonhangaba, e é
presidente da Fundação
Dom José Antonio do
Couto, entidade que
pertence à Diocese de
Taubaté, que tem por
finalidade prestar
assistência social,
religiosa, evangelizadora
e cultural por meio da
divulgação falada, escrita,
bem como pela formação
das vocações religiosas.A
entrega do título será às
19h30, com transmissão
ao vivo pela TV Câmara,
canal 98 da Net.

Taubaté: Câmara entrega
título a padre Geraldo

neste dia 24

O tipranavir é o primeiro
medicamento que auxilia
quando não há resposta ao
tratamento ou falha na
terapia adotado no país
para menores de 6 anos
de idade.As crianças que
vivem com aids no Brasil
vão poder contar com
novos tratamentos a partir
da próxima semana. O
Ministério da Saúde
incluiu no esquema
terapêutico de crianças e
adolescentes o primeiro
antirretroviral (ARV)
incorporado ao SUS
exclusivamente para esses
pacientes, o tipranavir. A
droga entra como opção
mais confortável de
medicação de 3ª linha, ou
seja, moderna e indicada
para vírus resistentes – a
1ª linha é composta por
medicamentos mais
usuais e utilizados em
tratamentos iniciais. O
tipranavir é também o
primeiro medicamento de
resgate, que auxilia
quando não há resposta ao
tratamento ou falha na
terapia, adotado no país
que poderá ser utilizado
por menores de 6 anos de
idade”Além de ampliar a
qualidade de vida dessa
população e proporcionar
melhor adesão ao
tratamento contra a
doença, a medida atualiza
o consenso pediátrico
atual”, destaca o diretor
do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais,
Dirceu Greco. Farão parte
das recomendações
outras duas formulações

(fosamprenavir solução
oral e darunavir
pediátrico). Em
combinação com o
ritonavir solução oral,
estes medicamentos são
potencializados e inibem
a replicação do HIV,
ajudando a reduzir a
infecção das células
saudáveis do
organismo.Até então, o
esquema de resgate
terapêutico de 3ª linha era
feito com ARV indicados
para adultos e utilizados
por crianças como
medida excepcional. Os
menores de 5 anos e de
baixo peso só tinham a
opção do inibidor de
protease (lopinavir/
ritonavir), utilizado
quando ocorria falha
terapêutica com os
medicamentos prescritos
no tratamento inicial.
Com uma formulação
mais moderna, cada dose
do fosamprenavir, por
exemplo, representa ¼ do
volume da dose do
amprenavir, que será
substituído.Ao todo, o
Ministério da Saúde
oferece 13 drogas para
crianças que
desenvolveram a doença.
Atualmente existem no
Brasil 4.006 menores de
13 anos em tratamento,
sendo que 186 deles estão
utilizando medicamentos
de 3ª linha. O orçamento
para o acesso universal
aos antirretrovirais no
Brasil é da ordem de R$
846,7 milhões e o
investimento brasileiro

em ARV para crianças é
de R$ 9,7
milhões.Orientação -
Médicos e farmacêuticos
de Unidade de
Dispensação de
Medicamentos (UDM)
dos serviços de saúde
especializados em HIV/
aids receberam nota
técnica sobre os novos
ARV. O documento traz
informações de prazos de
armazenamento e
realização de testes de
genotipagem para
verificar a resistência do
HIV e indicações de uso
desses medicamentos no
Brasil, para que o médico
prescreva a melhor
combinação de
a n t i r r e t r o v i r a i s
para o paciente.
No texto, os
médicos também são
alertados a repassar aos
pais e cuidadores de
crianças com aids
informações sobre como
administrar as doses dos
remédios. O frasco do
ritonavir pode durar de
três a seis meses e o curto
período de validade (6
meses) se dá em
decorrência da própria
formulação do
medicamento. Por esta
razão, os usuários são
orientados a retornar com
o frasco do medicamento
a cada consulta e retirada
do ritonavir na UDM, para
melhor controle do
produto. A precaução é
para evitar que a criança
tome medicamento
vencido

Ministério da Saúde
amplia tratamento para

crianças com aids


