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Amacio Mazzaropi, o
imortal Jeca do cinema
nacional, completaria 100
anos no próximo dia 9 de
abril. Para comemorar a
data, a prefeitura
organizou uma série de
atividades, que estarão
acontecendo entre os dias
9 e 13 de abril.Para abrir
oficialmente as
comemorações e
anunciar toda a
programação, o prefeito
Roberto Peixoto
participou de um café
tropeiro, realizando na
sexta-feira (30), no
Parque do Itaim, com
convidados e
imprensa.Como o ápice
das comemorações
Peixoto anunciou a
inauguração da Casa de
Cultura Amácio
Mazzaropi, que
acontecerá no dia 10 de
abril. “O resgate cultural
que estamos realizando
através desse espaço é
imensurável. Mazzaropi
nos deu muitas coisas.
Taubaté devia isso a sua
memória e nos estamos
concretizando esta
homenagem através deste
espaço”, afirmou o
prefeito.Localizada na
Avenida Emílio Winther,
581, a Casa apresentará
vários aspectos da vida do
cineasta, seja na
reprodução de alguns
cenários de seus filmes,
na exposição de diversos
objetos pessoais, do
acervo original da
historiadora profª Olga
Rodrigues Nunes de
Souza, ou através do
espaço cultural, que
servirá de palco para
saraus e exposições.Ainda
como parte das
comemorações será
inaugurada na Praça Santa
Terezinha uma estátua de
Mazzaropi. A obra é do
artista plástico
taubateano, Humberto de
Oliveira e tem 1,8 metros
de altura.Diversas outras
atividades em
comemoração a semana
que marca o centenário do
grande Mazza estão sendo
desenvolvidas em parceira
com o Instituto e Museu
Mazzaropi, Câmara

Municipal de Taubaté e a
Universidade de Taubaté.
Programação: Dia 09 -
segunda-feira 20h30 –
Show de abertura com o
grupo Paranga e
convidados: Zeca Baleiro,
Gabriel Sater e Gabriel
Guedes. Local: Avenida
da Alegria do Povo
Taubateano Dia 10 -
terça-feira 09h00 –
Inauguração da Casa de
Cultura Amacio
Mazzaropi, com
participação especial do
ator Ewerton de Castro
Convidados: SPAMA,
Tony Morais e Helcio
Zamith Local: Rua Dr.
Emilio Winther – 581 –
Centro 15h00 – Teatro
“Mazzaropi Para Mais
Cem Anos” Local: Teatro
Metrópole Rua Duque de
Caxias, 312 – Centro
18h00 - filme “O
Corintiano” Local: Praça
Santa Terezinha 19h00 –
Mesa Redonda “O cinema
de Mazzaropi Numa
Sociedade Midiática”
Com Luiz Otávio de Santi
e Paulo Duarte Mediador:
prof. Dr. Robson Bastos
Local: Auditório do depto
de Comunicação Social
Av. Walter Thaumaturgo
de Oliveira, s/nº - Centro
19h30 – Bateria do
AMETRA Local: Saida do
AMETRA (Av. Armando
Salles de Oliveira, 284 –
até a Praça Santa
Terezinha. 20h00 –
Inauguração da Estátua
Amácio Mazzaropi Local:
Praça Santa Terezinha
20h30 – Concurso
“Nheco-Nheco” –
Imitadores de Mazzaropi
Local: Praça Santa
Terezinha Dia 11 - quarta-
feira 10h00 – Abertura da
Exposição “Vida e Obra
de Mazzaropi” Local:
Centro Cultural
Municipal Pça Cel
Vitoriano, 1, Centro
15h00 – Teatro
“Mazzaropi Para Mais
Cem Anos” Local: Teatro
Metrópole Rua Duque de
Caxias, 312 – Centro
19h00 – Filme : Betão
Ronca Ferro Local: Praça
Santa Terezinha 20h30 –
Show “Orgulho Caipira de
Lagoinha” (Amarildo)

Local: Praça Santa
Terezinha Dia 12 - quinta-
feira 9h00 – Inauguração
da Praça do Centenário
Mazzaropi Local:
Cruzamento da Av.
Humaitá com Av.
Bandeirantes 10h00 e
15h00 – Teatro
“Mazzaropi Para Mais
Cem Anos” Local: Teatro
Metrópole Rua Duque de
Caxias, 312 – Centro
19h00 – Conferência
sobre o tema “Cinema e
Pesquisa Histórica” Com
profº Claúdio Almeida
Aguiar Debatedor: profº
Ms. Luzimar Goulart
Gouveia Local: Auditório
do Depto de Ciências
Sociais e Letras Rua
Visconde do Rio Branco,
22 – Centro 19h00 –
Filme: Jeca Contra o
Capeta Local: Praça Santa
Terezinha 20h00 –
Lançamento pelos
Correios do “Selo
Comemorativo do
Centenário” Prévia do
Projeto do Documentário
“MAZZA.DOC” Diretor
Roteirista: Celso Sabadin
- Noite de Autógrafos de
Livros Sobre Mazzaropi
Escritores: Paulo Duarte
e Marcela Matos Local:
Museu Mazzaropi Estrada
Amácio Mazzaropi, 203 –
Vila dos Remédios 20h30
– Show “Orquestra de
Violas e Violões Itaboaté”
Local: Praça Santa
Terezinha Dia 13 - sexta-
feira 09h00 – Premiação
do concurso de Desenho,
Poesias e Poemas Local:
Casa de Cultura Amácio
Mazzaropi Rua Dr. Emilio
Winther, 581 – Centro
10h00 e 15h00 – – Teatro
“Mazzaropi Para Mais
Cem Anos” Local: Teatro
Metrópole Rua Duque de
Caxias, 312 – Centro
19h00 – Filme: O Jeca
Macumbeiro Local:
Praça Santa
Terezinha 20h30 –
Premiação do Concurso
“ N h e c o - N h e c o ”
Imitadores de Mazzaropi
Local: Praça Santa
Terezinha 21h00 – Show
“Corpo de Cortejo da
Escola de Congo São
Benedito do Erê” Local:
Praça Santa Terezinha

Peixoto anuncia
inauguração da Casa de

Cultura Amácio
Mazzaropi na semana do
Centenário do Cineasta

O Conselho Municipal de
Saúde (COMUS) de
Tremembé promoveu na
tarde do dia 27 de março, sua
3ª Reunião Ordinária de
2012, em que foi
apresentado o Relatório
Anual de Gestão de Saúde
referente ao ano
de 2011, trazendo ao
conhecimento de todo o
Conselho, as atividades do

ano anterior.O Conselho
Municipal de Saúde é um
órgão colegiado, deliberativo
e permanente do Sistema
Único de Saúde (SUS) em
cada esfera de governo, com
composição, organização e
competências fixadas na Lei
Federal 8.142/1990.
 Permite a participação da
sociedade organizada na
a d m i n i s t r a ç ã o

 da saúde e propicia o
controle social.Em
Tremembé, o COMUS foi
instituído de acordo com a
Lei Nº 2.386 de 7 de maio
em 1997. É composto, de
forma paritária, por
representantes de usuários,
trabalhadores da área de
saúde, prestadores de
serviços e representantes
governamentais.

COMUS promove
reunião

Recentemente, o Prefeito
José Antonio buscou
junto ao Governo do
Estado de São Paulo,
apoio para realizar novos
projetos em Tremembé.
No mês de março, o
Prefeito participou de
eventos com o
Governador Geraldo
Alckmin, a Diretora do
Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das
Estâncias (DADE), Dra.
Elizabeth Correia, o
Secretário de
Desenvolvimento Social
do Estado, Rodrigo
Garcia e com o Secretário
de Desenvolvimento
Metropolitano Edson
Aparecido.No dia 16 de
março, o Prefeito de
Tremembé esteve em São
José dos Campos com o
Secretário de
Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia, e assinou
um convênio para a
construção de mais uma
creche na cidade, orçada
em R$ 1 milhão e 100
mil, que criará 150 vagas
para as crianças do

município.Já no dia 22 de
março, o Prefeito José
Antonio esteve na
Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Metropolitano do Estado
e pediu o apoio do
Secretário Edson
Aparecido na captação de
recursos para a reforma da
Basílica do Senhor Bom
Jesus e para melhorias no
Hospital Bom Jesus de
Tremembé.  Durante a
Instalação do Conselho de
Desenvolvimento da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral
Norte, realizada no dia 23
de março, o Prefeito
entregou um ofício ao
Governador Geraldo
Alckmin reivindicando a
doação por parte do
Governo do Estado de
uma área de
aproximadamente 60 mil
m² localizada na estrada
Washington Luiz – que
liga a cidade de Taubaté à
Pindamonhangaba, ao
lado do bairro Retiro
Feliz em Tremembé – em
compensação à não
desativação do presídio

feminino Santa Maria
Eufrásia Pelletier
(conhecida P1), no centro
da cidade. A ideia do
Prefeito José Antonio é
oferecer à população do
bairro Retiro Feliz uma
área para lazer e ao
mesmo tempo
impulsionar a indústria na
região. “Vamos gerar
empregos, novas
oportunidades e vamos
melhorar a vida de muitas
famílias”, garante o
Prefeito de
Tremembé.Ainda no dia
23, o Prefeito José
Antonio firmou um novo
convênio com o DADE
no valor de R$ 2 milhões
e 600 mil para
investimentos em
infraestrutura na cidade.
Em reunião com a
Diretora do DADE, Dra.
Elizabeth Correia,o
Prefeito conseguiu apoio
para trabalhar no asfalto
do Jardim Bom
 Jesus, da Avenida da
Saudade, da Rua Costa
Cabral em toda a sua
extensão e no bairro
Nossa Senhora da Guia.

Prefeito de Tremembé
busca recursos para

novos projetos na cidade

O juiz Alessandro de
Souza Lima, da 3ª Vara da
Comarca de
Pindamonhagaba, criou
uma espécie de
Poupatempo da Justiça
em parceria com a OAB
local. Trata-se do projeto
“OAB Concilia”, inédito
no Brasil.A ideia surgiu
quando o magistrado foi
renovar a sua Carteira
Nacional de Habilitação
no Poupatempo da cidade
e, em apenas trinta
minutos, tudo que era
necessário foi feito. No
dia seguinte o documento
já estava
pronto.Alessandro saiu
do local com o
pensamento de que o
Poder Judiciário tinha
que conseguir um
procedimento rápido
para questões mais
simples. O magistrado
tem como preocupação “a
necessidade de buscar um
meio de resgatar a
imagem do Poder
Judiciário, que virou

triagem designa data e
horário para reunião de
conciliação, a ser
realizada na Casa dos
Advogados, saindo o
reclamante com uma
carta-convite, que ele irá
providenciar sua entrega
à parte contrária.A parte
contrária ao receber a
carta convite, também
pode comparecer à OAB
para ter um defensor,
caso necessário. Na
reunião, havendo acordo,
os advogados redigem a
petição conjunta para
homologação do acordo
extrajudicialA petição é
distribuída, ouvido o
Ministério Público em
casos em que for
necessária sua
intervenção, segue para a
sentença homologatória
e a expedição imediata da
certidão de honorários
advocatícios, mandado de
averbação e demais
documentos necessários.
Tudo isso gera um ganho
extraordinário de tempo.

Justiça de
Pindamonhangaba cria

“Poupatempo da
Justiça”
sinônimo de demora”. O
juiz lembra que “essa
fama não é de hoje, já no
século XVI o jurista
inglês Francis Bacon
proferiu a seguinte frase
‘se a injustiça da sentença
a faz amarga sua demora
torna-a azeda’Pensando
assim, Alessandro criou o
“OAB Concilia” e o
submeteu à apreciação do
presidente da OAB local,
Antônio Aziz Boulos, que
aceitou a proposta
prontamente e implantou
o projeto em junho de
2011, passando a realizar
as reuniões de
conciliação no prédio da
OAB.O procedimento
extrajudicial se inicia no
momento em que a
pessoa comparece na
triagem realizada na OAB
e solicita a indicação de
advogado para representar
seus interesses.
Verificando a
possibilidade de
propositura da ação, a
pessoa responsável pela

A escola Senai de
P i n d a m o n h a n g a b a
continua a parceria com
o Instituto Profissional
Salesianos, e está abrindo
vagas para novas turmas
de cursos
p r o f i s s i o n a l i z a n t e s
gratuitos.Nos próximos
meses, o Senai de Pinda
irá viabilizar cursos de :
A s s i s t e n t e
Administrativo, Elétrica
R e s i d e n c i a l ,
Manipulação de
Alimentos, Almoxarife,
Inspetor de Qualidade,
Padeiro e Confeiteiro,
Jardinagem, Assistente

de Recursos Humanos,
Pintor de Obras e cursos
novos de Traçador de
Caldeiraria e
Programador de
Produção.Os cursos são
gratuitos e duração de
três meses. As aulas
acontecem nos três
períodos, de segunda a
sexta-feira. A previsão
para início das aulas é em
Junho, mas os
interessados que
quiserem obter vaga já
podem se inscrever na
sede do Instituto
Salesianos, pois são
vagas limitadas por curso.

É necessário apresentar
os seguintes documentos
para inscrição: RG, CPF,
C o m p r o v a n t e
Residencial e Declaração
ou Histórico Escolar. O
pré-requisito para é que o
aluno deve ter acima de
16 anos.O Instituto
Profissional Salesiano
localiza-se na rua São
João bosco, 727,
bairro do Santana,
fone: 3643 2239,
e - m a i l :
sdbpinda@bol.com.br. O
atendimento ao público é
de 2ª a 6ª feira das 8 às
17 horas.

Senai de Pinda está com
inscrições abertas para

cursos gratuitos no
Instituto Salesianos

A Secretaria de Turismo e
Cultura (SETUC) da
Prefeitura de Taubaté abre
na próxima semana as
inscrições para o 4º
Torneio da Viola. O
evento tem como
objetivo incentivar os
violeiros da região.A
eliminatória do
 torneio será realizada no
dia 6 de maio, no
Centro Cultural
Municipal. Já a final está
marcada para o dia 26 de

maio, dia da Festa do
Tropeiro, no Parque
Municipal do Vale do
Itaim.As inscrições
devem ser feitas na sede
da SETUC até o
 dia 27 de abril,
mediante o
preenchimento de uma
ficha, apresentação de
cópias de RG, CPF e
comprovante de
residência e de três
cópias da música. Cada
candidato poderá

concorrer com até duas
músicas.Haverá prêmios
em dinheiro para os
cinco primeiros
colocados. Não haverá
distinção de categorias e
os candidatos serão
avaliados com base em
três critérios – afinação,
postura e instrumentação
( a r r a n j o ) . M a i s
informações podem ser
obtidas pelos telefones
(12) 3624-4195, 3635-
5030 e 3621-6040.

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para o 4º

Torneio da Viola

Uma comitiva liderada
pelo secretário de Meio
Ambiente da Prefeitura
de Taubaté, Renato
Felgueiras, esteve em
Jacareí na última quinta-
feira, 29 de março, para
conhecer o protótipo de
um novo equipamento de
disposição final de
resíduos sólidos.O
equipamento foi

desenvolvido pela
empresa Solun Waste
Solution e utiliza a
tecnologia denominada
duo therm. Segundo os
pesquisadores que
desenvolveram o sistema,
o equipamento apresenta
custo reduzido e baixa
produção de
p o l u e n t e s . S e g u n d o
Felgueiras, a visita teve

como objetivo “conhecer
as novas tecnologias, que
garantam a disposição
final de resíduos sem
prejudicar a qualidade do
meio ambiente”.
Fizeram parte da
comitiva representantes
de Organizações Não
G o v e r n a m e n t a i s
(ONGs) ambientais e da
Cetesb.

Comitiva de Taubaté
conhece novo

equipamento de
disposição final de
resíduos sólidos
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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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O veículo estará
atendendo moradoras do
bairro taubateano entre os
dias 26 de março e 23 de
abrilCom o objetivo de
prevenir o câncer do colo
do útero e de mama, a
Carreta da Saúde da
Mulher atende as
munícipes taubateanas de
26 de março a 23 de abril
no Jardim Mourisco, Rua
Francisco Escobar,

número 389, no
estacionamento do
PAMO (Posto de
Atendimento Médico e
Odontológico).Para ser
atendida, a munícipe deve
dirigir-se à carreta e
apresentar seus cartões de
saúde SIM e SUS, RG e
CPFOs horários são das
7h30 às 11h30 e das
12h30 às 16h30, de
segunda a sexta-feira. A

Carreta da Saúde da
Mulher é um serviço da
Prefeitura Municipal de
Taubaté e está em
operação desde 2006.
Somente no ano de 2011
realizou 5.019
atendimentos às mulheres
t a u b a t e a n a s .
Informações nos
telefones (12) 3625-
5113, 3621-6600, 3621-
6601.

Carreta da Saúde da
Mulher atende no Jardim

Mourisco

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, entregou
na terça-feira, 27 de março,
uma nova viatura para o
Corpo de Bombeiros da
cidade – um veículo
autobomba com capacidade
para quatro mil litros.A
solenidade foi realizada às 10
horas, na unidade dos
Bombeiros do Jardim Ana
Emília e contou com a
presença do Comandante do
11º Grupamento de
Bombeiros, Tenente-
Coronel Ernesto Rizzetto.A
aquisição do novo veículo foi
resultado de parceria entre a
Prefeitura de Taubaté e o
governo do Estado.O
governo estadual forneceu o
chassi do veículo. Já a
administração municipal
investiu R$ 280 mil para a
montagem da viatura com

todos os seus equipamentos
e acessórios.
Durante a entrega da viatura,
o Tenente-Coronel Rizzetto
destacou que “se trata de um
equipamento fundamental
para os Bombeiros fazerem
seu trabalho junto à
comunidade”.Por sua vez,
Peixoto falou que “era um
momento de alegria”, pelo
fato de “podermos apoiar
um trabalho tão importante
para a população como o
que é feito pelo Corpo de
B o m b e i r o s ” .
O prefeito também destacou
diversos avanços na área de
segurança pública, ocorridos
na atual administração, entre
os quais o projeto que
instituiu a Atividade Delegada
– que permitirá aos policiais
militares trabalharem na área
de segurança do município

em seus horários de
folga.Peixoto anunciou, ainda,
que pretende estender a
possibilidade de participação
na Atividade
 Delegada aos membros do
Corpo de Bombeiros.Além
d i s s o ,
o prefeito também afirmou
que enviará para a Câmara
Municipal dois importantes
projetos –
um que visa a criação da
Guarda Civil Municipal, e
outro instituindo o adicional
de risco de vida de 30% para
os componentes da Guarda
M u n i c i p a l . ”
Também já abrimos licitação
para a instalação de 900
câmeras que irão monitorar
150 escolas municipais,
ampliando a segurança de
nossos alunos e professores”,
completou o prefeito.

Peixoto entrega viatura para
Bombeiros e destaca avanços

na segurança

A final do Campeonato
Amador de Futebol, que
aconteceu neste fim de
semana no Estádio José
Ramiro dos Santos,
o”Ramirão”, em
Pindamonhangaba, fez
vitoriosa a equipe de
Tremembé, Força Jovem.
O time disputou a final
com o Bandeirante FC, de
Pindamonhangaba e
venceu a partida por 1 a
0.A competição ainda foi

inflamada pela atuação do
árbitro paulista Wilson
Luiz Seneme, integrante
do quadro de arbitragem
da FIFA, pré-selecionado
inclusive, para ser um dos
árbitros da próxima Copa
do Mundo.A partida teve
início com o time
tremembeense no ataque,
obrigando o goleiro
Dante, do Bandeirante, a
fazer boas defesas.
Passados alguns minutos,

a partida ficou equilibrada
até o fim do primeiro
tempo. No segundo
tempo o time do
Bandeirante forçou um
jogo no ataque. Aos 32
minutos do segundo
tempo, “Boy”, do Força
J o v e m ,
marcou o único gol da
partida. A equipe de
Tremembé manteve a
posse de bola até o final
do jogo.

Em Tremembé:
 Força Jovem vence

campeonato em
Pindamonhangaba

Miscelânea

Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu:
- Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.

Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.

Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

No dia 4 de abril, o Senac
Taubaté realiza mais uma
edição do Happy Hour do
Saber, um evento gratuito
dedicado aos
profissionais de nutrição
e gastronomia visando a
oportunidade de debater
temas e propostas
relacionadas ao
desenvolvimento de suas
atividades profissionais.
O encontro será
conduzido pela

nutricionista Roberta
Calcanhoto e vai discutir
a importância da
manipulação correta dos
alimentos, com o intuito
de evitar a transmissão de
doenças, proporcionado
aos participantes uma
reflexão a respeito dos
ingredientes e suas
melhores formas de
utilização. Para
 participar é
necessário efetuar a

inscrição pelo telefone
(12) 2125-6099 ou pelo
site da unidade
www.sp.senac.br/taubate.
Serviço Happy Hour do
Saber Data: 4 de Abril
Horário: 20 às 22 horas
Local: Senac Taubaté
Endereço: Rua Nelson
Freire Campello, 202 –
Jardim Eulália
Informações: (12) 2125-
6099 / www.sp.senac.br/
taubate Gratuito.

Senac promove evento
gratuito para discutir

cuidados na
manipulação dos

alimentos

Uma nova Relação
Nacional de
Medicamentos (Rename)
está publicada no Diário
Oficial da União desta
quinta-feira (29). Por
meio da Portaria 533, o
Ministério da Saúde
amplia a Rename, a lista
oficial de medicamentos
do Sistema Único de
Saúde (SUS), que passa a
contar com 810 itens.
Entre as novidades, está a
inclusão de cinco novos
medicamentos, que
passam a ser fornecidos
gratuitamente nas
unidades básicas de saúde.
Entre eles, os
medicamentos alopáticos
Finasterida e a
Doxasozina, indicados
para o tratamento da
hiperplasia prostática
benigna (crescimento
anormal da próstata). E
mais três fitoterápicos:
Hortelã (tratamento da
síndrome do cólon
irritável), Babosa
(queimaduras e psoríase)
e Salgueiro (dor
lombar).A Relação
Nacional de
Medicamentos é
atualizada a cada dois
anos. A última relação
atualizada fora publicada
em 2010. Outra novidade
é que a Rename/2012
ganha outro conceito. Até
o ano passado, só
constavam desta relação
medicamentos da atenção
básica, considerados
itens “essenciais” para a
população brasileira; isto
é, voltados para os
agravos mais recorrentes.
Por isso, a Rename/2010
se limitava a 550 itens.
Até então, não estavam
incluídos os
medicamentos que tratam
doenças raras e
complexas nem vacinas
ou insumos. “Este ano, a
Rename  foi elaborada a
partir de um conceito
mais amplo do que é
essencial para a
população. Todos os
medicamentos de uso
ambulatorial foram
incluídos – entre eles,
insumos e vacinas. Por
isso, a lista mais do que
dobrou de tamanho,
ganhando 260  i tens”,
explica o secretário de
Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos,
Carlos Gadelha.”Este é
mais um passo da

estratégia nacional que
vincula acesso,
incorporação racional de
novos medicamentos para
os cidadãos e sinalização
para o aumento da
produção nacional”,
acrescenta Gadelha. Só
não constam da Rename/
2012 os medicamentos
o n c o l ó g i c o s ,
oftalmológicos e aqueles
usados em Urgências e
Emergências. Esses
produtos estão
contemplados na Relação
Nacional de Ações e
Serviços de Saúde
(Renases).ATUALIZAÇÃO–
A incorporação, exclusão
e alteração de
medicamentos e insumos
na Rename são realizadas
pela Comissão Nacional
de Incorporação de
Tecnologias no SUS
(Conitec), coordenada
pelo Ministério da Saúde
e com a participação de
representantes da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e da
Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS), além de
especialistas da
(Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), de entidades e
associações médicas,
comunidades científicas e
hospitais de excelência.A
incorporação é feita a
partir da análise da
eficácia, efetividade e
custo-benefício dos
medicamentos e deve ser
acompanhada de regras
precisas quanto à
indicação e forma de uso.
Isso permite orientar
adequadamente a conduta
dos profissionais de
saúde, além de garantir a
segurança dos pacientes.
A Conitec tem um prazo
de 180 dias, prorrogáveis
por mais 90, para a
conclusão dos processos
de avaliação de novas
tecnologias.DISTRIBUIÇÃO–
Para obter
(gratuitamente) os cinco
novos e outros produtos
incluídos no Sistema
Único de Saúde a partir da
Rename/2012, o usuário
precisa apresentar receita
médica às unidades do
SUS.  Os municípios e
estados têm autonomia
para disponibilizar esses
medicamentos conforme
a demanda da população
local.Cada município faz
sua própria lista – a

Relação Municipal de
M e d i c a m e n t o s
(Remume). Esses itens
são adquiridos com
recursos próprios dos
estados e dos municípios,
complementados por
recursos do Ministério da
Saúde. A compra dos
medicamentos é uma
r e s p o n s a b i l i d a d e
compartilhada entre
estados e municípios,
bem como a definição dos
pontos de oferta dos
produtos e os documentos
que devem apresentados
pelos usuários.Para a
aquisição dos
medicamentos, o
Ministério da Saúde
repassa às secretarias de
saúde R$ 5,1 per capita
h a b i t a n t e / a n o
(considerando-se que
todos os brasileiros
utilizam o SUS). A esse
valor é adicionada uma
contrapartida financeira
pelos estados e
municípios – cada um
deles repassa R$ 1,86 per
capita habitante/ano
(totalizando-se, assim, R$
8,82 per capita habitante/
ano). FITOTERÁPICOS–
O Ministério da Saúde
passou a financiar
fitoterápicos na rede
pública de saúde a partir
de 2007. Inicialmente,
apenas dois produtos
constavam da lista do
SUS. Atualmente, são 11
medicamentos. Todos
eles são fitoterápicos
industrializados, ou seja,
registrados na Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa);
portanto, com eficácia e
s e g u r a n ç a
c o m p r o v a d a s . E s s e s
produtos, assim com os
m e d i c a m e n t o s
tradicionais, passam por
controle de qualidade e as
empresas seguem as
mesmas regras de boas
práticas de fabricação
utilizadas pelas fábricas
dos alopáticos. O
M i n i s t é r i o
da Saúde orienta o uso
desses produtos
apenas na atenção
básica. Os profissionais
de saúde interessados em
prescrever fitoterápicos
devem estar
capacitados nesta
área. A responsabilidade
da prescrição
é dos profissionais de
saúde.

Relação Nacional de
Medicamentos quase

dobra


