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Os preparativos para a 9ª
edição do Festival da
Tainha já começaram. O
tradicional evento
acontece nos dias 6, 7, 8
e 9 de julho, no entreposto
de pesca do bairro Porto
Novo, das 12h às 0h. A
abertura oficial será
sexta-feira (6), às 18h30.
Entre as atrações estão
apresentações musicais,
culturais, mostra de
artesanatos, recreação
infantil e a tradicional
g a s t r o n o m i a
caiçara. Durante a
cerimônia de abertura, a
presidente da Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguá (Fundacc),
Zenaide de Souza Bicudo
Vernizzi, entregará um
exemplar do
documentário “Causos e
Lendas do Distrito do
Porto Novo”, às
autoridades e aos
participantes do vídeo.Um
dos destaques da festa
será a “Tenda da Cultura
Caiçara”, espaço
organizado pelo Arquivo
Público “Arino Sant’Ana
de Barros”, da Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguatatuba (Fundacc),
com apoio da secretaria
municipal de Turismo. O

público terá várias
opções para se divertir na
tenda como assistir a
apresentação do
documentário sobre os
Causos e Lendas do
Distrito do Porto Novo,
elaborado com
depoimentos dos
moradores da região;
Contação de Estórias com
os atores Ângelo Pereira
e Rita Brugnerotti;
exposição “Juqueriquerê”
e uma mostra de
ceramistas da cidade em
homenagem ao caiçara,
com os artistas Carlos
Cury; Luiz da Silva e
Claudia Canova. As
apresentações na tenda
acontecem todos os dias
das 12h às 22h.Além de
experimentar as iguarias
da festa como: tainha na
brasa, bolinho de tainha,
escabeche de tainha entre
outros. A população
também poderá aproveitar
o evento, para passear de
barco no Rio
Juqueriquerê.Durante a
programação, a equipe da
Associação Caiçara
Juqueriquerê (Acaju)
ficará responsável pela
limpeza do rio. Já a
Associação dos
Pescadores da Zona Sul

de Caraguatatuba
(Assopazca) recolherá
todo o material
reciclável, inclusive o
óleo utilizado para fritura.
O Festival da Tainha é uma
realização do Governo
Municipal, por meio da
secretaria municipal de
Turismo, em parceria com
a Associação dos
Pescadores da Zona Sul
de Caraguatatuba
(Assopazca) e
patrocinado pela
Petrobras. Confira a
programação Shows
Dia 06 - Sexta  18h30 -
Inicio do festival. 21h -  
 Abertura Oficial 21h30 -
   Show Mara Amaral Dia
07 - Sábado 12h -   Show
Zé Maria 14h30 -  
Orquestra de viola
Estrela de Ouro 17h -
 Banda Nosso Jeito 19h -
 Rafael Tavares 21h -  
Amplitude Valvulada Dia
08 - Domingo 12h30 -
 Show Erika e Navi Matos
14h30 - Show Elaine
Abade 19h -  Show
Douglas e Alan  21h -
 Show Simplicidade S/A
Dia 09 - Segunda  12h30
-  Show  Fua de Cá 14h30
- Show Eliana Banhesa
17h  - Banda Kume 19h -
 Banda D2

Programação do 9º
Festival da Tainha traz
diversas atrações em

Caraguá
O candidato a prefeito,
Mário Ortiz (PSD), e a
candidata a vereadora,
Pollyana Gama (PPS),
anunciaram no dia 3 que
a campanha conjunta dos
dois partidos,
juntamente com o PTN,
está pronta para sair às
ruas. Mário Ortiz
reforçou a candidatura
como de oposição e
Pollyana Gama destacou
que esta é a única chapa
de candidatos composta
de oposicionistas. Na
coletiva de imprensa,
também foi destacado o
slogan da campanha
“Muda Taubaté”,
fundamentado no
conceito de “Mãos
Unidas para
D e s e n v o l v i m e n t o

Acelerado” de
Taubaté.Aos jornalistas,
Mário Ortiz afirmou seu
propósito de acabar com
a corrupção; retomar
políticas públicas
inexistentes; e
estabelecer um rumo de
crescimento sustentável
e firme para Taubaté. Os
dois candidatos
assinaram, inclusive,
protocolo de intenções
de Cidades Sustentáveis.
Outros objetivos da
proposta de governo
visam o combate
sistemático à violência,
num conjunto de ações,
além de prioridades para
melhorar a Saúde do
município, com a
construção do hospital
municipal, com o AME,

Mário Ortiz e Pollyana
falam dos planos e apoio

com 3 novas Unidades de
pronto Atendimento;
modernização e
eficiência em toda a rede
de assistência na cidade.
Os dois candidatos,
Mário Ortiz e
Pollyana, reforçaram as
suas identidades
políticas com
objetivos de
dinamizar e revolucionar
a Gestão Pública; dar
pleno emprego ao
taubateano; resolver o
sério problema de
trânsito; alicerçados no
conceito de
s u s t e n t a b i l i d a d e .
“Queremos governo
p a r t i c i p a t i v o ,
identificado com os
anseios e apelos da
população”.

Candidato visita grupos
religiosos, comunidades
e instituições para
construção do Plano de
GovernoCandidato a
prefeito de Taubaté,
Ortiz Júnior (PSDB)
defende a participação
da população na
construção de uma
plataforma de governo.
Para ele é fundamental
ouvir todos os públicos
para se manter fiel às
reais necessidades do
município. Ainda como
pré-candidato, Ortiz
Júnior fez mais de 200
reuniões com
moradores para debater
ideias e soluções em
áreas essenciais como
segurança, saúde,
educação, trânsito, entre

outras.”Este trabalho
nos mostra o que é
urgente para Taubaté.
Além de nos dar uma
visão mais humana da
realidade do nosso povo.
Temos que aliar este
conhecimento às
técnicas de gestão
pública para a cidade
retomar o seu
d e s e n v o l v i m e n t o ” ,
afirma.O objetivo dos
encontros com a
população é criar um
novo modelo de gestão.
“Taubaté necessita hoje
da união de todos. Não
podemos ter barreiras na
discussão do futuro da
cidade. Destaco que
nesses encontros somos
muito bem recebidos e
avalio que o taubateano

está disposto a lutar por
uma cidade melhor”,
comenta.Para Ortiz
Júnior, no entanto, é
fundamental que o Poder
Público faça a sua parte
e enfatiza que “Taubaté é
uma cidade rica e pode
sim reverter a situação
atual. Mas a nova
administração do
município terá que
enfrentar o crescimento
dos bolsões de pobreza,
o sucateamento do
sistema público de saúde
e a atual falta de políticas
para atrair a instalação de
novas empresas. Tudo
isso pode ser revertido,
mas dependerá de muito
trabalho e persistência
do Poder Público”,
finaliza.

Ortiz Júnior valoriza a
opinião popular

A Prefeitura de
Pindamonhangaba tem
investido constantemente
em Educação. Os
resultados positivos já
podem ser
acompanhados. Um dos
grandes exemplos é o
IDEB (Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica) que a
cidade conquistou 5,5,
dados referentes à
pesquisa de 2009.
Atualmente a cidade
conta com 37 escolas
municipais e 13
creches.Para atender
aproximadamente 12 mil
alunos a Rede Municipal
de Ensino conta com
cerca de 850 professores,
sendo que mais de 700
atuam em sala de aula e os
demais em inúmeros
projetos educacionais,
como a Educarte
Brinquedoteca, Casa
Verde, entre outros de
sucesso.Pindamonhangaba
é uma cidade preparada

para o futuro e a educação
segue os passos da
excelência na formação
de cidadãos conscientes.
Os alunos da Rede
Municipal de Ensino têm
se destacado em vários
concursos, isto tem sido
possível graças ao
empenho de cada um
deles e incentivo dos
professores, que estão
cada vez mais se
q u a l i f i c a n d o . O
prefeito João Ribeiro
acrescenta que
quando são feitos
 novos conjuntos
habitacionais a
Prefeitura também se
preocupa com a
formação dos jovens que
irão para estes novos
locais, prova disto, foi a
construção da escola “Seu
Juquinha”, no bairro
Liberdade. Nesta nova
unidade escolar há vagas
para mais de 500
alunos.”Todos os nossos
professores são

profissionais altamente
qualificados e
preparados. Foram
aprovados em concursos
públicos e sempre estão
fazendo novos cursos,
tudo para que possamos
oferecer um ensino de
qualidade”, comenta João
Ribeiro.”Quero deixar
nosso agradecimento aos
profissionais da Rede
Municipal de Ensino,
pelo carinho com que
desenvolvem seu
trabalho, pela
participação nas
atividades de formação, na
responsabilidade que têm
com os alunos que estão
sob a sua coordenação e
sua liderança. Tenho a
certeza que com o
compromisso assumido
por nossos profissionais
nossa cidade atingirá com
muita rapidez o Índice
Educacional tão esperado
para o Brasil em 2022",
finaliza a secretária de
Educação, Bárbara Zenita.

Prefeitura de Pinda
investe em educação

A Prefeitura de
Pindamonhangaba vem
investindo em esportes.
Prova dos investimentos
foi a conquista do 1º lugar
dos Jogos Regionais de
2011, quando Pinda
somou 361 pontos e
deixou a favorita São José
dos Campos com o vice-
campeonato. A cidade
agora conta com mais um
espaço para a prática
esportiva, é o ginásio do
bairro Cidade
N o v a . R e c e n t e m e n t e
foram sorteadas as
pessoas que terão
oportunidade para
praticar natação ou
hidroginástica no local,
sendo a partir das 17h30.
Futuramente o local
funcionará nos três
períodos e a comunidade
também poderá utilizar o
novo ginásio, assim como
já acontece em outros
pontos da cidade.Os
investimentos têm

contribuído com a
conquista dos mais de 10
mil munícipes atendidos
pela Secretaria de
Esportes. São oferecidas
aulas de natação,
hidroginástica, atletismo,
ciclismo, capoeira,
basquete, ciclismo, judô,
karatê, voleibol, e
outras. Os esportes
oferecidos são praticados
no “João do Pulo”, “Zito”,
“Ritoca” – no Araretama,
“Pai João” – na Vila São
Benedito, Centro de
Ginástica Rítmica, Luis
Caloi, Alto Tabaú, Eloyna,
e também nas quadras
espalhadas pela cidade.”O
Esporte de
Pindamonhangaba tem
nos dado muito orgulho.
Nossos atletas têm nos
representado muito bem e
sempre buscamos
oferecer o melhor para
eles. Desde as condições
dos treinamentos. O Juca
Moreira, por exemplo,

recebeu nova iluminação,
todas as quadras foram
reformadas para os Jogos
Regionais e os atletas
recebem o incentivo de
nossos professores”,
revela o prefeito João
Ribeiro.O ginásio da
Cidade Nova
O ginásio do bairro
Cidade Nova conta com
piscina, vestiários, em
volta há o campo de
futebol, a quadra possui
medidas oficiais,
banheiros, sala para
depósito, cabine para
imprensa e cantina.
Neste local será
d e s e n v o l v i d o
o programa Segundo
Tempo, em parceria com
o Governo Federal,
atendendo 800
alunos.Macedo comenta
que o ginásio é moderno,
possui medidas adequadas
para futsal e handebol e
que vai atender jogos
oficiais.

Pinda conta com mais
um espaço para prática

esportiva

A Secretaria de Meio
Ambiente (SEMA) da
Prefeitura de Taubaté lançou
oficialmente na terça-feira, 3
de julho, o kit de educação
ambiental do programa
“Vamos cuidar da
natureza?”.Cada kit contém
duas cartilhas ilustradas –
uma sobre Meio Ambiente e
Cidadania e outra sobre
Reciclagem e Coleta
 Seletiva, além de um jogo
pedagógico e uma
semente de flor.Desenvolvido
em parceria com
 o Instituto Ambiental Brasil,
o programa teve início em
2011. Ao todo, foram
produzidos 6 mil kits.Segundo
o secretário municipal de

Meio Ambiente, Renato
Felgueiras, o material está
sendo distribuído para os
alunos da rede de ensino de
Taubaté que participam do
projeto Educando Cantando e
para os visitantes da FLIT –
Feira Literária Infantil de
Taubaté.Durante o
lançamento, também foram
entregues certificados a
empresas participantes do
projeto. Estiveram presentes
Reinaldo Canhada, gerente de
Relações Trabalhistas da LG,
Carlos Alberto de Souza Pinto,
gerente geral da Feeling
Structures, e
Fabiana Viana, da Mubae do
Brasil Ltda.O prefeito
Roberto Peixoto foi

representado pelo Assessor
de Assuntos Políticos, Jacir
Cunha, e o Instituto Ambiental
Brasil pela consultora Márcia
Jardim.Para subsidiar o
programa, o Instituto
Ambiental Brasil
disponibilizou um consultor,
que visitou as indústrias da
cidade apresentando o
 projeto e buscando patrocínio
para produzir o
material.Felgueiras destacou
que, desde 2011, as parcerias
da administração municipal
com a iniciativa privada já
resultaram no investimento de
cerca de R$ 1,2 milhão em
projetos ambientais. “Tudo
isso, sem qualquer ônus para
a Prefeitura”, completou.

Prefeitura de Taubaté lança oficialmente kit de
educação ambiental do programa “Vamos cuidar

da natureza?”

A nova diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba e Região
foi empossada na manhã
desse domingo, dia 1º de julho.
A cerimônia também celebrou
o aniversário de 25 anos de
fundação da entidade. Uma
exposição continuará à
mostra no sindicato.Em sua
posse como novo presidente,
Renato Marcondes de
Oliveira, o “Mamão”,
agradeceu a todos que
colaboraram em sua jornada
no movimento sindical.
“Agradeço especialmente o
companheiro Jacaré, que foi
quem que me trouxe para o
sindicato, lá em 1998, e
também ao Romeu que fez um
bom mandato junto com o Vela
e os demais companheiros que
lutaram pela implantação dos

Comitês Sindicais por
Empresa. Sei que a tarefa vai
ser árdua, mas a confiança
dos trabalhadores nos dá
força para continuar a
batalha.”O fundador e
primeiro presidente do
sindicato, José Monteiro,
esteve presente e se disse
emocionado com o convite.
Também compareceu José
Maurílio Lemes da Silva, que
integrou o primeiro
Conselho Fiscal da entidade.O
sindicalista e
candidato a prefeito pelo PT
de Pinda, Carlinhos Casé,
esteve presente e
parabenizou os novos
dirigentes pelo
engajamento no movimento
s i n d i c a l ,
especialmente as
mulheres.História. Antes de

sua fundação, a entidade era
subsede do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté. A
carta sindical, que registra a
criação de um sindicato, foi
assinada em 1º de julho de
1987. Desde sua criação até
hoje, o sindicato sempre
esteve filiado à CUT –
Central Única dos
Trabalhadores, que é a maior
central sindical
da América Latina.Para
celebrar o aniversário, uma
exposição com mais de mil
fotos e também documentos
antigos foi organizada pelo
Comitê Sindical dos
Metalúrgicos Aposentados. A
exposição continuará à
mostra na sede do sindicato,
que fica localizada à rua Sete
de Setembro, 232/246, centro
de Pinda.

Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda empossa nova

diretoria e celebra os 25 anos
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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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Miscelânea

Culinária

Macarrão penne ao molho de legumes

Ingredientes:
½ xícara de chá de azeite
3 dentes de alho amassados
300 gramas de abobrinha em fatias
300 gramas de berinjela em fatias finas
6 tomates maduros sem pele e sem sementes em cubos
1 xícara de chá de manjericão
Sal e pimenta do reino a gosto
400 gramas de macarrão penne cozido
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado.

Modo de preparar:
Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e doure o alho. Acrescente a abobrinha e
a berinjela e cozinhe por 6 minutos. Junte o tomate e o manjericão e mexa por mais alguns
minutos, tomando o cuidado para que os legumes não desmanchem. Tempere com sal e
pimenta a gosto, misture e desligue o fogo. Junte com o macarrão penne cozido, arrume em
uma travessa, polvilhe com o queijo parmesão ralado e sirva em seguida.

Curiosidades

Deixar de jantar ajuda a emagrecer? Mentira. Ninguém provou que isso acontece e a
maioria dos nutricionistas acredita que esse conceito é outra lenda.

Chá verde ajuda na perda do peso? Verdade. Por conter cafeína e catequinas, o chá verde
acelera o metabolismo e auxilia na diminuição da gordura corporal.

Os vegetarianos têm problemas de anemia, por carência de ferro? Mentira. O que acontece
é que o ferro de origem vegetal é mais sensível aos fatores que estimulam e inibem a sua
absorção. A dieta vegetariana costuma ser até mais rica em ferro do que a carnívora.

Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Noel? Verdade. Em Portugal chamamos o
Papai Noel de Pai Noel.

O trenó de Papai Noel é puxado por 6 renas? Mentira. São 8 renas.

Os nomes das renas, em inglês são: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet e Cupid?
Mentira. Já dissemos que são 8 renas, portanto, faltam os nomes de duas: Donder e Blitzen.

Jesus é chamado de Jesus de Nazaré porque nasceu em Nazaré? Mentira. Jesus nasceu em
Belém, na Judéia. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de sua vida, desde
quando voltou  do Egito, em algum ponto de sua infância, até os 30 anos de idade.

Humor

A loira, com o livro de receitas na mão, estava em dúvida se faria um empadão ou uma torta.
Sua filha, querendo ajudar, falou:
- Mamãe. Faz o empadão. Eu acho o melhor.
- Não sei não filha, acho que a torta é melhor!
- Por que mãe?
- Porque leva mais farinha de trigo. O empadão leva só 500 gramas e a torta, meio quilo.

Uma loira, em casa, falando repetidamente:
- Sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, banheiro, cozinha...
O marido, chegando em casa, estranha e pergunta:
- O que é que você está fazendo?
Ela, com cara de tonta, responde:
- Ué! Você não falou que eu estava precisando decorar a casa?

Um médico implanta duas orelhas em um homem que ficou sem, devido a um desastre. Um
mês depois, o transplantado volta para uma nova consulta e diz:
- Doutor, eu quero fazer uma reclamação. O senhor me implantou orelhas de loira?
- Ei, bem! Como é que o senhor soube disso? Perguntou o médico surpreso.
- É que eu ouço tudo, mas não entendo nada!

Mensagens

A partir de hoje... Olharei as coisas com amor e renascerei... Amarei o Sol, pois ele aquece
o meu corpo... No entanto, amarei a chuva, pois purifica o meu espírito... Amarei a luz, pois
me mostra o caminho... Amarei também a escuridão, pois me faz ver as estrelas...
Receberei a felicidade, que engrandece meu coração, mas tolerarei a tristeza, porque abre a
minha alma... Receberei as recompensas, pois elas me pertencem, mas também aceitarei de
bom grado os obstáculos, pois eles são os meus desafios... A partir de hoje, olharei as coisas
com muito amor e renascerei...

5 passos para melhorar a autoestima:

1º.) Afaste os invejosos: afasta-se das pessoas que o invejam.
2º.) Coragem para mudar: nunca tenha medo de mudar.
3º.) Celebre as pequenas vitórias: por menor que sejam.
4º) Olhe para o futuro: pense que amanhã será bem melhor.
5º) Fique quieto consigo mesmo: sempre ouça a sua consciência.

O “mais” acrescenta, o “mais” diminui:

Diz um provérbio japonês que, quando todos estavam elogiando a cauda do pavão, os
pássaros protestaram:
- Mas olhem para as patas dele!
O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um “mas” para diminuir o
outro, como se o bem do outro ferisse ou viesse diminuir o seu. Quando a gente está com
vontade de dizer um “mas”, é melhor pensar bem, por que estou querendo dar uma de
diferente, de contraditório. Tem alguma vantagem, ou é apenas para manifestar a minha
pontinha de inveja, de mal estar?

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre terminam por traduzir nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.

Já começou a
distribuição aos estados
de 26 milhões de doses
da Rivastigmina
produzida por meio
parceria entre
laboratório público e
privado.O Ministério da
Saúde centralizou a
compra do medicamento
Rivastigmina, indicado
para Alzheimer, e
conseguiu economizar R$
15 milhões no processo.
Começou no sábado (30)
a distribuição nacional de
26 milhões de doses. O
ministério comprou este
quantitativo por R$ 66
milhões, 18% menos do
que gastaria antes da PDP
– R$ 80,6 milhões. A
iniciativa vai permitir um
aumento de 30% na
cobertura nacional de
pacientes com a doença
este ano: a previsão é
atender 39.278 pessoas. A
medida foi possível uma
vez que o remédio passou
a ser produzido por meio
de Parceria para
D e s e n v o l v i m e n t o
Produtivo (PDP) entre o
laboratório público
Instituto Vital Brazil
(IVB) e os laboratórios
privados Laborvida e
Nortec. Antes da PDP, a
Rivastigmina, ofertada no
Sistema Único de Saúde
(SUS) desde 2002, era
comprada pelas
secretarias estaduais com
recursos financeiros
repassados pelo
ministério.”A medida faz
parte da nossa política de
fortalecimento do parque
produtivo nacional da
saúde, que gera melhor

gestão dos recursos
públicos e maior acesso
da população”, afirma o
secretário de Ciência e
Tecnologia e Insumos
Estratégicos do
Ministério da Saúde,
Carlos Gadelha. “A
política de saúde no
Brasil está quebrando
paradigmas ao associar o
desenvolvimento social e
econômico à inovação.
Os investimentos
articulados com o
Instituto Vital Brazil
evidenciam esta
perspectiva inovadora das
políticas públicas no
contexto nacional e
i n t e r n a c i o n a l ” ,
completa.Em 2011, o
Ministério da Saúde
investiu R$ 10 milhões no
IVB, a partir do Programa
de Investimento no
Complexo Industrial da
Saúde (PROCIS), com
contrapartida no valor de
R$ 50 milhões do
governo fluminense, onde
o laboratório está
localizado. O início da
produção da Rivastigmina
pelo IVB proporcionará
um aumento no
faturamento do
laboratório de 7 vezes o
valor atual –  de R$ 10
milhões em 2011 para R$
70 milhões em
2012. Além da
Rivastigmina, o SUS
fornece outros dois
medicamentos para o
tratamento de pacientes
com Alzheimer:
Donepezila e
Galantamina, em cinco
diferentes apresentações.
Em 2009, o ministério

também centralizou a
compra do princípio ativo
Donepezila, e conseguiu
baixar em 70% o custo do
medicamento.Transferência
de tecnologia – Nos
acordos de transferência
de tecnologia, firmados
pelo Ministério da Saúde,
a produção se dá por meio
de Parcerias para o
D e s e n v o l v i m e n t o
Produtivo (PDP). O
relacionamento do
ministério é com os
laboratórios públicos,
dos quais compra os
m e d i c a m e n t o s . N a
parceria entre laboratório
público e laboratório
privado, compete ao
público fabricar o
medicamento, enquanto o
privado produz o
princípio ativo e transfere
a tecnologia. Como
contrapartida, o governo
garante exclusividade na
compra do medicamento
por cinco anos.
  Atualmente, estão em
vigor 34 PDPs para a
produção de 33
produtos, sendo 28
medicamentos e três
vacinas. As parcerias
envolvem 37 laboratórios,
12 públicos e 22 privados,
nacionais e estrangeiros.
Agora, sete
medicamentos já estão
sendo produzidos: além
da Rivastigmina, o
antirretroviral Tenofovir,
os antipsicóticos
Clozapina, a Quetiapina e
a Olanzapina, o relaxante
muscular Toxina
Botulínica e o
i m u n o s s u p r e s s o r
Tacrolimo.

MS economiza R$ 15
mi na compra de

remédio para Alzheimer
e ampliará acesso em

30%


