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A Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Turismo e Cultura, está
com uma programação
especial para os feriados
do mês de maio.Nesse
mês, o Museu Monteiro
Lobato terá dois
momentos importantes:
as atrações e brincadeiras
no dia 1º de Maio (Dia do
Trabalho) e oficinas
especiais nos dias 12 e 13,
correspondentes ao Dia
das Mães.A programação
conta com apresentações
teatrais, brincadeiras e
oficinas, que nos feriados
serão voltadas para os
temas especiais em
comemoração.Para mais
informações, o telefone
do Sítio é (12) 3625-
5062. Confira abaixo a
programação de maio: 1,

5 e 6 de maio de 2012 9h
às 12h e 14h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau Amarelo
10h às 11h e 15h às 16h –
B r i n c a d e i r a s
 no Quintal 9h às 11h e
14h às 16h – Dia do
Trabalho: Atividade das
Profissões11h e 16h –
Teatro Infantil, “A
Preguiça do Jeca”, com a
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 12 e 13 de maio
de 2012 9h às 12h e 14h
às 17h – Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 10h às 11h e 15h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal 9h às 11h e 14h às
16h – Dia das Mães:
Cartão de Coração 11h e
16h – Teatro Infantil, “A
Preguiça do Jeca”, com a
Turma do Sítio do Picapau

Amarelo19 e 20 de maio
de 2012 9h às 12h e 14h
às 17h – Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 10h às 11h e 15h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal 9h às 11h e 14h às
16h – Aprendendo com as
transformações 11h e 16h
– Teatro Infantil, “A
Preguiça do Jeca”, com a
Turma do Sítio do
Picapau Amarelo 26 e 27
de maio de 2012 9h às
12h e 14h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau Amarelo
10h às 11h e 15h às 16h –
Brincadeiras no Quintal
9h às 11h e 14h às 16h –
Máscara do Saci 11h e
16h – Teatro Infantil, “A
Preguiça do Jeca”, com a
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo

Sítio do Picapau Amarelo
conta com programação

especial em maio

Cia Teatro da Cidade
reestreia “Toda Nudez
Será Castigada”;
apresentações ocorrem
de 3 a 5 de maio, no
Centro de Estudos
Teatrais (CET), em São
José dos CamposEm
comemoração aos 100
anos de nascimento de
Nelson Rodrigues (1912-
1980), considerado um
dos maiores dramaturgos
do Brasil, a Cia Teatro da
Cidade reestreia o
espetáculo “Toda Nudez
Será Castigada”, no
próximo dia 3 de maio,
21h, no Centro de
Estudos Teatrais (CET),
no Parque da Cidade, em
São José dos Campos,
dentro da temporada
popular de teatro,
promovida pela Fundação
Cultural Cassiano
Ricardo.A encenação,
dirigida por Claudio
Mendel, será apresentada
também nos dias 4 e 5, no
mesmo local e horário.
Os ingressos custam R$
10,00 e R$ 5,00
(estudantes e terceira
idade). O CET fica na
avenida Olivo Gomes,
100, Santana, Parque da
Cidade. Informações e
reservas (12) 3941-
7631.No dia 4, após a
apresentação, haverá um
debate com a professora
doutora Silvia Simone
Anspach, especialista na
obra de Nelson
Rodrigues.Escrita em
1965, “Toda Nudez Será

Castigada” é uma das mais
importantes obras do
dramaturgo, criador do
teatro moderno e
desagradável no Brasil, e
narra uma história de
amor do rico viúvo
Herculano e da prostituta
Geni, que se apaixona
pelo filho deste,
Serginho. Partindo do
presente, toda a ação se
resume a um grande
flashback da narrativa de
Geni, que, no início da
peça, já cometeu o
suicídio. A partir disso, a
história do complicado e
obsessivo casal vai se
“desnudando” aos poucos
para o público.”Toda
Nudez Será Castigada” faz
parte da história do
repertório da Cia Teatro
da Cidade, que completa
22 anos de existência
esse ano, já que foi a
primeira encenação
independente realizada
pela companhia em 1994,
quando deixou de ser
grupo estável da Fundação
Cultural Cassiano
Ricardo, e, além disso, sua
remontagem de 2007 foi
uma das escolhidas para
representar o Brasil nos
festivais de Santa Cruz de
la Sierra e La Paz, na
Bolívia, em 2009.A
montagem da peça que
reestreia é a mesma de
2007, que rompe com o
espaço cênico e traz os
espectadores para dentro
da cena, já que a
encenação acontece em

forma circular e deixa de
lado a gravação mecânica
da voz de Geni morta,
proposta na dramaturgia,
assumindo a Narrativa
desse texto de Nelson
Rodrigues, por meio da
personagem ao vivo.A
encenação tem o objetivo
de estreitar o contato da
plateia com o teatro
“desagradável” de Nelson
Rodrigues e utiliza o
formato arena para
eliminar a distância de
cada espectador em
contato com a cena. Toda
a movimentação dos
atores obedece a marcas
circulares, referindo-se a
circulação cerebral, ora
real, ora
narrativo.Repertório
“Toda Nudez Será
Castigada” integra junto
com “Um Dia Ouvi a Lua”
e “Maria Peregrina”,
ambas de Luís Alberto de
Abreu, o repertório de
espetáculos da Cia Teatro
da Cidade, criada em
1990 e que se dedica à
pesquisa e aos estudos das
artes cênicas.Atualmente,
o grupo também está em
fase de montagem de seu
novo trabalho, que terá
como tema a vida e obra
do autor russo Anton
Tchekhov. O grupo já
produziu 18 espetáculos e
percorreu diversas
cidades do país e do
exterior, recebendo mais
de 80 prêmios em
festivais e mostras de
teatro no Brasil.

Grupo homenageia 100
anos de Nelson
Rodrigues com

remontagem de peça

A Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo
pretende imunizar
contra a gripe 5,3
milhões de paulistas a
partir de 5 de maio, um
sábado. O número
corresponde à meta de
80% dos 6,6 milhões de
idosos com 60 anos ou
mais, gestantes, crianças
a partir de seis meses e
menores de dois anos,
indígenas e
profissionais de saúde
do Estado.Para garantir
abrangência da
imunização, a campanha,
que acontecerá até 25 de
maio em todo o Estado,
contará com mais de 7
mil postos de vacinação,
entre fixos e volantes,
além de 3,5 mil
veículos, 32 ônibus e
cinco barcos. Ao todo
serão 41,6 mil

profissionais da área da
saúde, estaduais e
municipais, envolvidos
na ação.Além de
imunizar a população
contra a gripe A H1N1,
tipo que se disseminou
pelo mundo na pandemia
de 2009, a campanha
também vacinará a
parcela da população
participante contra
outros 2 tipos do vírus
influenza – A (H3N2) e
B.”Vale esclarecer que a
vacina não provoca, de
maneira nenhuma, gripe
em quem tomar a dose,
pois é feita de pequenos
fragmentos do vírus que
são incapazes de causar
qualquer infecção. A
imunização contra a
gripe é fundamental para
evitar complicações
r e s p i r a t ó r i a s
decorrentes da doença, a

exemplo de
pneumonias”, afirma
Helena Sato, diretora de
Imunização da
Secretaria.Palmirinha
Aos 80 anos, ‘Vovó
Palmirinha’, como
agora quer ser chamada,
será a “garota-
propaganda” da
Secretaria para a
campanha gratuita de
vacinação contra a gripe,
que começa em 5 de
maio. Ela estará em
folderes e cartazes que
o governo paulista irá
distribuir a postos de
saúde, farmácias,
h o s p i t a i s ,
s u p e r m e r c a d o s ,
terminais de ônibus e
estações de metrô, entre
outros locais. A
apresentadora e
culinarista abriu mão do
cachê.

Saúde quer vacinar 5,3
milhões de paulistas

contra 3 tipos de gripe

Centro de compras espera
um aumento de 12% nas
vendas e 15% de público
Este ano os clientes do
Taubaté Shopping não
precisam contar com a sorte
para levar prêmios para casa.
É a Campanha comprou-
ganhou de Dia das Mães,
intitulada “Toda mulher vai
querer ser mãe no Taubaté
Shopping”, que presenteia
com um exclusivo sabonete
líquido ou um difusor de
aroma.Para concorrer, basta
apresentar as notas fiscais
das compras feitas entre os
dias 1 e 13 de maio nas lojas
e quiosques participantes -
identificados pelo selo da
campanha - no Balcão de
Troca, localizado em frente a

praça de eventos. A
promoção é cumulativa e a
cada R$400 o cliente já pode
levar o(s) brinde(s) pra casa.
Mas vale lembrar que, de
acordo com o regulamento,
será permitida a troca de até
dois itens por CPF e a
promoção termina dia 13 de
maio ou quando acabar o
estoque, composto por 3 mil
unidades.São produtos
exclusivos que agregam valor
ao presente das mamães e
podem ser usados ainda para
agradar a sogra, a esposa ou
a namorada. Enfim, uma
forma de o consumidor
comprar e sair
ganhando.ExpectativaO
centro de compras espera
um aumento de 12% nas

vendas e 10% em público,
em relação ao mesmo
período do ano passado.
Calçados e acessórios -
tendência forte para o outono
inverno - perfumes/
cosméticos, além de celulares
e tablets devem
ser os itens mais procurados
e o gasto médio com o
presente deve girar em torno
de R$150,00.
“A maioria dos clientes
deixam para última hora, mas
a gente já sente um
movimento maior, eles estão
pesquisando, principalmente
quem quer dar um presente
de maior valor, como jóias,
eletroeletrônicos, viagens,
etc”, conta Martha Serra,
gerente do shopping.

Taubaté Shopping lança
campanha

para o
Dia das Mães

A Unitau promoverá, entre
2 e 5 de maio a 2ª. Semana
de Cultura, Meio
Ambiente, Esporte e
Lazer Unitau
Com(N)vida, em todos os
s e u s
departamentos.Dentro da
programação, o Projeto
da Pró-Reitoria de
Extensão Taubaté Tempo
e Memória: História,
Tradições Culturais e
Comunidade, promeverá
dois encontros voltados
para a memória oral e
arquitetonica, no
Departamento de
Ciencias Sociais e
Letras.Na sextafeira, dia
4, às 19h, na sala 211 dois
temas serão debatidos:
Tempo – Quando o Vale
era Taubaté e a Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba; Memória – A
História Oral como
geradora de documentos;

Discussão de alguns
trabalhos apresentados no
Curso de Capacitação de
História Oral e entrega
dos certificados do Curso
de Capacitação.No
sábado, dia 5, às 9h, os
participantes se reunirão
nas escadaria do
Departamento e farão
uma visita ao Convento de
Santa Clara e ao cemitério
da Ordem
Te r c e i r a . ” S e r e m o s
recebidos pelos frades
que nos apresentarão a
história da ordem dos
Capuchinhos, que
comemora 120 anos em
Taubaté, a rotina de um
convento e a riqueza
histórica do cemitério”,
afirma o Prof. Ms.
Armindo Boll,
coordenador do
Projeto.O professor
também destaca os
resultados do Curso de

Capacitação, realizado
em 31 de março: “A
grande maioria dos
trabalhos de campo
contribuiram com
informações riquíssimas.
Tivemos 106
participantes que vieram
de Cruzeiro, Lorena,
Guaratinguetá, São José
dos Campos, Jacareí,
entre outras. Avaliando
estes relatórios vemos a
importancia da história
oral na produção de novos
documentos e nova
perspectivas de
pesquisa.” Completa
Armindo.O evento é
gratuito e aberto a todos
interessados, tanto
universitários de outras
faculdades, escolas de
ensino mádio,
professores como
comunidade não
academica de toda a
região.

Encontro Taubaté Tempo
e Memória

Estão abertas as
inscrições para XV Prova
Pedestre Francisco
Eugênio da Costa,
conhecida popularmente
em Tremembé como
“Corrida Geninho”. O
evento organizado pelo
Departamento de
Esportes da Prefeitura
Municipal da Estância
Turística de Tremembé,
acontece no domingo do
dia 27 de maio, às 9h, com
concentração no Ginásio
Municipal de Esportes
(Quadra Coberta).As
inscrições podem ser
feitas até o dia 21 de maio
pelo site oficial da
Prefeitura de Tremembé,
www.tremembe.sp.gov.br,
ou pessoalmente pelo
atleta no Ginásio
Municipal de Esportes,
localizado à Rua Antenor
Vargas, 398, Jardim dos
Eucaliptos, Tremembé-
SP. Aqueles que optarem
por fazer a inscrição
pessoalmente deverão
estar munidos de RG ou
outro documento oficial.
No dia 26 de maio, os

atletas devem comparecer
ao Ginásio de Esportes
com 1 kg de alimento não
perecível para retirar o
seu número de inscrição,
das 13h às 18h.No
domingo, dia 27, os
números serão liberados
excepcionalmente das 7h
às 8h30. A corrida
acontece em um percurso
de 5.000 m com largada e
chegada no Ginásio
Municipal de
 Esportes, variando entre
ruas e avenidas da
cidade em asfalto e
calçamento de
 pedras. As categorias
iniciantes (até 15 anos),
pré-mirim e mirim
masculino e feminino
possuem o percurso com
2.000 metros e farão a
largada da prova
às 8h50, mais
 cedo que o horário
oficial da corrida.Os
atletas menores de 18
anos só poderão
participar da Prova
Pedestre Geninho
mediante autorização dos
pais, técnicos ou

r e s p o n s á v e i s . S e r ã o
premiados os dez
primeiros colocados de
cada categoria. Outras
informações também
podem ser obtidas pelo
telefone (12) 3672-3147.
Curiosidades... Quem
foi Geninho? Como a
Prova Pedestre surgiu?
Francisco Eugênio da
Costa (Geninho) nasceu
no dia 14 de maio de
1967. Filho de Francisco
Costa e Maria Trindade
Costa, ingressou na
Prefeitura Municipal de
Tremembé em 26 de maio
de 1987, onde
desenvolveu diversos
trabalhos, principalmente,
em relação ao
esporte do município. A
corrida que está
na sua XV edição é uma
realização da
 Secretaria de Turismo,
Cultura e Esportes e leva
o nome do servidor
municipal em sua
homenagem, além de
acontecer no mês de
maio, o mesmo de seu
nascimento.

Inscrições abertas para a
XV Prova

Pedestre Geninho
em Tremembé

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Taubaté
inicia no próximo dia 5 de
maio a campanha de
vacinação contra a gripe.
Deverão ser vacinadas
pessoas com 60 anos ou
mais, crianças de seis
meses a dois anos de
idade e gestantes. Neste
ano, a campanha se
estenderá até o dia 25 de
maio.Segundo a
V i g i l â n c i a
Epidemiológica (VE) da
Secretaria de Saúde de
Taubaté, no dia 5 de maio
será realizado o dia de
intensificação da
campanha. Nesse dia, 13
unidades de saúde estarão
atendendo a população
entre 8h e 17h.A partir daí,

a vacinação ocorrerá nos
dias de semana nas
unidades de saúde que
contam com sala de vacina
e também nas unidades do
programa Estratégia de
Saúde da Família (ESF) e
pela equipe do Qualist. A
VE informou que também
será feita a vacinação no
Asilo São
Francisco.Confira os
postos de vacinação do
dia 5 de maio:Horário:
das 8h às 17hPAMOs
Parque Aeroporto, Jardim
Ana Rosa, Jardim
Baronesa, Central, Estiva,
Vila Marli,
Independência, Jaraguá,
Jardim Mourisco,
Quiririm, Bosque da
Saúde, Parque Três Marias

1 e Vila São
Carlos.Durante a semana,
até 25 de maio, a
vacinação será feita nos
seguintes locais:PAMOs
do Parque Aeroporto,
Jardim Ana Rosa, Belém,
Bonfim, São João,
Bosque da Saúde, Central,
Cidade Jardim,
Estiva, Gurilândia,
I m a c u l a d a ,
Independência, Jaraguá,
Jardim Mourisco, Novo
Horizonte, Parque
Planalto, Quiririm,
Registro, Santa Isabel,
Vila Marli, Parque Três
Marias 1, Parque Três
Marias 2 e Vila São
Carlos;ESF Santa Tereza,
Marlene Miranda, Paiol e
Monjolinho.

Prefeitura de Taubaté
inicia campanha de

vacinação contra a gripe
no próximo dia 5
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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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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.

Mais duas alunas da
Unitau foram
contempladas, com Bolsa
de Incentivo ao
Pagamento (bolsa BIP).
As entregas ocorreram no
Departamento de
Ciências Jurídicas, para a
aluna Vera Lúcia da Silva,
do 4º ano do curso de
Direito, no dia 20, e no
campus do Bom
Conselho, para
Alessandra Ramos da
Silva, aluna do 1º ano do
Tecnólogo de Estética e
Cosméticos, no último
dia 23.Nas duas
cerimônias, as bolsas

foram entregues pelo
Reitor, Prof. Dr. José Rui
Camargo, e pela Pró-
Reitora Estudantil, Profa.
Dra. Nara Lúcia Perondi
Fortes, que fazem
questão de prestigiar os
contemplados. “É muito
importante mostrar para o
aluno que a Universidade
incentiva o seu estudo”,
afirma o Reitor.Segundo a
Pró-Reitora, a bolsa é
mais um programa da
Unitau para ajudar o aluno.
“É um benefício para
incentivar o aluno a ter
condições de continuar
na graduação, de forma a

alcançar seu objetivo”.A
bolsa BIP é um dos três
benefícios do Programa
de Incentivo ao
Pagamento (PIP), uma das
principais ações da Unitau
no combate à
inadimplência. Seu
objetivo é beneficiar os
alunos da graduação e do
Colégio Balbi que
estiverem em dia com os
seus pagamentos.Neste
ano, o programa está
concedendo duas bolsas
por mês. Os sorteios são
realizados após o dia 15
de cada mês, pela Loteria
Federal.

Unitau entrega mais
duas bolsas BIP

O Centro de Referência
de Assistência Social de
Tremembé (CRAS)
realizou nesta quinta-
feira, dia 26 de abril, o
“Dia de Leitura” em
comemoração ao Dia
Nacional do Livro
Infantil, que é celebrado
dia 18 do mesmo mês.
Para festejar a data, a
equipe técnica do CRAS
organizou um encontro
especial para as crianças
que fazem parte do
projeto Meu EspaçoEm
uma roda de leitura, cerca
de 30 crianças contaram
fábulas e histórias

famosas. De acordo com
a equipe técnica do
Centro de Referência, o
objetivo da reunião foi
incentivar o gosto pela
leitura entre os pequenos.
Os responsáveis pelo
projeto afirmam que o
aprendizado das crianças
ao ler estimula também o
desenvolvimento da
escrita, a percepção visual
e a sua socialização.O
projeto Meu Espaço
 é um trabalho
sócioeducativo do CRAS,
que procura orientar
crianças de 3 a 13 anos e
jovens entre 14 e 17 anos

quanto à regras, valores e
limites na sociedade por
meio de encontros e
atividades realizados uma
vez por semana. Até 27 de
abril de 2012, o Meu
Espaço contabiliza 68
crianças e 50
a d o l e s c e n t e s
atendidos.As matrículas
para participar do Meu
Espaço terminam em
abril. Os interessados
devem procurar a sede do
CRAS, localizada à Rua
35, 20, Jardim Maracaibo,
Tremembé para preencher
um cadastro e fazer sua
matrícula.

CRAS comemora o Dia
do Livro

Levantamento realizado
pelo INCA apontou 19
tipos de tumores
malignos que podem ter
relação com as
profissões. Entre eles, o
câncer de pele, laringe,
fígado, leucemias,
câncer de mama e
pulmão.Levantamento do
Instituto Nacional de
Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA)
revela que, pelo menos,
19 tipos de tumores
malignos, entre eles os de
pulmão, pele, fígado,
laringe, bexiga e
leucemias podem estar
relacionados à atividade
profissional e ao
ambiente de trabalho do
paciente. O dado consta da
publicação “Diretrizes
para a Vigilância do
Câncer Relacionado ao
Trabalho”, lançada pelo
instituto, nesta segunda-
feira, dia 30. De acordo
com as estatísticas, o
Brasil registrará este ano
20 mil novos casos de
câncer relacionados à
ocupação dos pacientes. A
publicação está
disponível no site do
INCA pelo
endereço www.inca.gov.br.O
levantamento, que reuniu
as últimas pesquisas
mundiais sobre câncer
relacionado ao trabalho,
revela desde as
substâncias mais comuns
associadas ao
desenvolvimento de
tumores malignos, como
o amianto (ou asbesto) -
classificadas pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS) como
cancerígenas - até
produtos aparentemente
inofensivos, como
poeiras de madeira e de
couro, além de
medicamentos, como os
antineoplásicos, por
exemplo.Trabalhadores
de profissões como as de
cabeleireiro, piloto de
avião, comissário de
bordo, farmacêutico,
químico e enfermeiros
são mais propensos ao
desenvolvimento desses
tumores, justamente pela
a estas
substâncias.”Raramente o
médico pergunta ao

paciente qual a ocupação
dele. É importante que os
profissionais da saúde
questionem aos doentes
diagnosticados com
câncer qual foi a rotina
laboral que exerceram
por mais tempo em suas
vidas. Só assim será
possível identificar e
registrar os casos de
câncer relacionados ao
trabalho no Sistema
Nacional de Agravos do
Ministério da Saúde
(Sinan)”, alerta
epidemiologista Ubirani
Otero, responsável pela
área de Vigilância do
Câncer Relacionado ao
Trabalho e ao Ambiente do
INCA.CONTEXTO - No
Brasil, a Previdência
Social concedeu, em
2009, 113.801 benefícios
de auxílio-doença por
câncer (acidentário e
previdenciário), sendo
que apenas 0,66% deste
total foram registrados
com base na relação
ocupacional do
paciente.O diretor-geral
do INCA, Luiz Antonio
Santini, comenta que a
publicação traz todo o
conteúdo didático sobre
os principais agentes
cancerígenos, os tumores
malignos por eles
provocados e a
associação com algumas
ocupações específicas.
“Os trabalhadores
precisam de mais
informações sobre os
riscos no exercício de
suas funções, porque as
concentrações de
substâncias cancerígenas,
geralmente, são maiores
nos ambientes de trabalho
quando comparadas a
outros locais”, explica.
Santini informa ainda que,
de acordo com as
estimativas da
O r g a n i z a ç ã o
Internacional do Trabalho
(OIT), 440 mil pessoas
morreram no mundo em
decorrência da exposição
às substâncias perigosas.
Desse total, 70% foram
vítimas de algum tipo de
câncer.PREVENÇÃO -
 De acordo com as
diretrizes do INCA, para
reduzir o número de
tumores malignos

relacionados com
exposições ocupacionais,
a principal estratégia
consiste na eliminação ou
redução da exposição aos
agentes causadores.
Desse modo, o primeiro
passo para prevenir o
câncer deverá ser a
identificação de agentes
conhecidos por causarem
aumento do risco para a
doença. A legislação já
prevê alguns
instrumentos capazes de
auxiliar nessa
identificação, como a
ficha de informação de
produtos químicos, a
catalogação das empresas
com a atividade ou uso de
agentes cancerígenos, o
reconhecimento e a
avaliação de risco nos
ambientes de trabalho,
além do controle da
exposição aos fatores de
risco.Os principais
grupos de agentes
c a n c e r í g e n o s
relacionados ao trabalho
incluem os metais
pesados, agrotóxicos,
solventes orgânicos,
formaldeído e poeiras
(amianto e sílica). A via de
absorção (respiratória,
oral ou cutânea), a
duração e a frequência da
exposição aos agentes
nocivos influenciam a
toxidade, mas esses dois
últimos fatores não são
fundamentais para o
desencadeamento do
processo da
c a r c i n o g ê n e s e . ” A
prioridade da prevenção é
a remoção da substância
cancerígena do processo
das atividades exercidas
pelos trabalhadores.
Enquanto isso não
acontece, as
r e c o m e n d a ç õ e s
alternativas são: evitar a
exposição e gradualmente
eliminar o uso desses
agentes, restringir o
contato com
cancerígenos a
determinadas atividades,
com a adoção de níveis
mínimos de exposição,
associado ao
monitoramento ambiental
cuidadoso, além da
redução da jornada de
trabalho diário”, completa
Ubirani.

Câncer pode estar
relacionado ao ambiente

de trabalho
Os dados do Censo 2010,
divulgados nesta sexta-
feira, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE)
destaca que a mortalidade
infantil no Brasil reduziu
praticamente pela metade
(47%) na última
década. Em 2000, 29,7 a
cada mil crianças nascidas
vivas não completavam o
primeiro ano de vida. Em
2010, o índice reduziu
para 15,6/1.000.Os dados
divulgados hoje estavam
dentro das expectativas do
Ministério da Saúde e
revelam que o Brasil já
alcançou os índices de
redução definidos pelas
metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do
Milênio, acordo
internacional, que prevê
uma taxa de mortalidade
infantil de 15,7/1.000
nascidos vivos no país,
para 2015, além de
reforçar a política social
que vem sendo conduzida
pelo governo.O
Ministério da Saúde tem
investido fortemente em
políticas públicas voltadas
para a família, à gestante
e à criança. A Rede
Cegonha, conjunto de
medidas que garantem
assistência integral às

grávidas e ao bebê, criou
em 2011, 348 leitos
neonatais e requalificou
mais 86.A rede Amamenta
Brasil e a Estratégia
Nacional de Promoção da
A l i m e n t a ç ã o
Complementar Saudável
qualificam profissionais
da Atenção Básica para
acompanhar e fortalecer
ações de promoção,
proteção e apoio do
aleitamento materno e da
a l i m e n t a ç ã o
complementar.A região
Nordeste, que
historicamente concentra
os maiores índices, desta
vez apresentou a maior
redução, de 59%. Em
2000,44,7 crianças - a
cada mil nascidas vivas -
morriam antes de um ano.
Atualmente, a taxa é de
1 8 , 5 / 1 . 0 0 0 . ” E s t a
s i g n i f i c a t i v a
 redução faz parte da
expansão da
Atenção Básica no país e
reflete ainda o
compromisso do
Ministério da Saúde para
acelerar a redução das
desigualdades na região
Nordeste e na Amazônia
Legal dentro do Pacto
Pela Redução da
Mortalidade Infantil, da
ampliação da Estratégia

Saúde da Família (ESF) e
de ações já preconizadas
para a melhoria da atenção
integral a saúde das
crianças”, afirma o
ministro da Saúde,
A l e x a n d r e
Padilha.ADOLESCÊNCIA
– A pesquisa do IBGE
também traz dados sobre
a fecundidade das
brasileiras. As famílias
estão cada vez menores e
as mulheres estão
adiando a maternidade.
Uma boa notícia é a
redução da taxa de
adolescentes gestantes.
As mulheres entre 15 e
19 anos que se tornaram
mães passou de 18,8% a
17,7%.Criada em 2007, a
Política Nacional de
Planejamento Familiar
prevê a oferta de métodos
c o n t r a c e p t i v o s
gratuitamente e a venda de
anticoncepcionais na rede
Farmácia Popular, com
redução de preços em até
90%, além da
 ampliação do acesso
vasectomias e
laqueaduras. “Para muitas
mulheres, tornar-se mãe é
um sonho. É importante
que toda brasileira possa
escolher o momento para
torná-lo realidade”,
conclui Padilha.

Brasil reduz taxa de
mortalidade infantil em

47%


