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Até a próxima 2ª feira
(13/02), estão abertas as
inscrições para a 30ª
edição do Festival de
Música de Carnaval
(FEMUCAR – Márcio
Côrrea dos Santos), que
contemplará as
marchinhas, marcha-
rancho e sambas-enredos
. As inscrições são
gratuitas podem ser feitas
na sede da Secretaria
Municipal de Cultura
(Rua Monsenhor José
Vita, 188 - Abernéssia) ou
através do blog
culturacj.blogspot.com.Divididos
nas categorias marchinhas
(marchinhas e marcha

rancho) e samba-enredo
(apenas para blocos
carnavalescos da cidade),
as composições deverão
ser inéditas e originais e
serão apresentadas ao
público, na
sexta-feira (17/02), a
partir das 19h,
no Espaço Cultural Dr.
Além, dando o pontapé ao
Carnaval 2012 de Campos
do Jordão.Os
 jurados irão avaliar a letra,
melodia e apresentação,
não podendo
 utilizar play-back,
disquete ou música
seqüenciada. E como
critério de desempate,

serão utilizadas as notas
maiores em cada um dos
itens avaliados.No total
serão R$ 3.100,00 em
prêmio, sendo na
categoria marchinha o 1º
lugar R$ 1.000,00 +
troféu; 2º lugar R$
800,00 + troféu e 3º lugar
R$ 500,00 + troféu e o
samba enredo, o vencedor
levará R$ 800,00 +
troféu.30º FEMUCAR –
Márcio Côrrea dos Santos
é uma realização da
Secretaria Municipal de
Cultura. Informações pelo
telefone (12) 3664-3524
ou pelo blog
culturacj.blogspot.com

Últimos dias para se inscrever
no 30º FEMUCAR

O presidente da Câmara
de Taubaté, Luizinho da
Farmácia (PR), participou
de reunião com
representantes da
P r e f e i t u r a ,
concessionária Ecopistas,
Artesp (Agência
Reguladora de
Transportes do Estado de
São Paulo), DAEE
(Departamento de Águas
e Energia Elétrica) e com
o deputado estadual Pe.
Afonso Lobato (PV) para
discutir o traçado do
prolongamento da rodovia
Carvalho Pinto até à
rodovia Oswaldo Cruz.No
encontro, realizado na
sede do Legislativo terça-
feira, 7, com a presença
do vereador Jeferson
Campos (PV), técnicos
discutiram três diferentes
alternativas: uma
apresentada pela
Ecopistas, que abrange
área para qual há projetos
de loteamentos e casas
construídas, outra
apresentada pela
Prefeitura, que abrange a
zona rural, e a terceira
opção, em local entre a
primeira e a
segunda.”Acredito que
devemos submeter as três
opções à análise para

vermos qual é a melhor.
Temos um processo de
expansão que deve
ocorrer no local e este
processo não pode ser
atravancado”, defendeu
Luizinho da Farmácia.O
diretor de investimentos
da Artesp, Theodoro de
Almeida Pupo Júnior,
explicou que o trecho
deve ser construído
obedecendo aos padrões
de rodovia classe zero,
com acesso apenas a
cidades e não a
propriedades. Ele afirmou
a necessidade de se
buscarem alternativas para
conciliar o traçado que
seja próximo à técnica
exigida e aos interesses
da Prefeitura. “Temos que
pensar também no futuro,
quando será necessário
um prolongamento da
Carvalho Pinto até o Rio
de Janeiro”,
acrescentou.Presidente
da Ecopistas, Flávio
Freitas destacou a
terceira alternativa, que
pondera a opção inicial da
concessionária com a
proposta apresentada pelo
Executivo. Segundo ele, a
terceira procura atender
maior espaçamento de
área para expansão do

município, sem, contudo,
atingir local com grande
impacto ambiental,
montanhoso, com
vegetação primária e
nascentes de água. “Este
impacto pode ser
impeditivo ao traçado
apresentado pela
Prefeitura.””Felizmente,
a alternativa da Prefeitura
está sendo avaliada e
pudemos abrir este canal
de discussão em um bom
nível”, disse o secretário
de Planejamento da
Prefeitura, o arquiteto
Antonio Carlos Pedrosa,
que colocou as
possibilidades de tornar a
área de interesse social e
de não permitir
comercialização de terras
no entorno.O deputado
Afonso Lobato afirmou
que pretende tratar junto
ao secretário de Meio
Ambiente do Estado,
Bruno Covas, para
agilizar a aprovação do
projeto, e o diretor
regional do DAEE,
Nazareno Mostarda Neto,
que fez o
encaminhamento do
projeto para análise da
Cetesb (Companhia de
Tecnologia de

Saneamento Ambiental).

Reunião na Câmara de
Taubaté promove debate

sobre traçado da
Carvalho Pinto

O etanol volta a ser
vantajoso no Estado de
São Paulo, que tem o
etanol mais barato do
Brasil, com média de R$
1,848 o litro. Já a
gasolina ficou em R$
2,642 o litro, de acordo
com dados da ANP
(Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis), com
base nos preços
praticados na última
semana. Em Taubaté o
menor preço do litro do
etanol foi de R$ 1,749. Já
o menor preço da gasolina
foi de R$ 2,539.De
acordo com a ANP, além
de São Paulo só
compensa abastecer com
etanol em mais um estado
brasileiro —Goiás onde

o litro do etanol custava,
na primeira semana de
fevereiro, R$ 1,973, e o
da gasolina, R$
2,826.Com esses valores,
observa-se que a
proporção etanol/
gasolina ficou em
69,95% em São Paulo,
apresentando maior
vantagem para os usuários
de derivado da cana-de-
açúcar. Da mesma forma,
a relação em Goiás ficou
em 69,82%, fazendo com
que o abastecimento com
etanol também seja mais
econômico em relação à
gasolina no estado.Para o
uso do etanol ser
vantajoso, é preciso que o
litro custe menos que
70% do preço do litro da
gasolina. Se a proporção

ultrapassar essa
porcentagem, abastecer
com gasolina torna-se
mais apropriado
financeiramente.BrasilDe
maneira geral, das 27
unidades federativas
analisadas pela agência, o
preço médio do etanol
caiu em 16 Estados e no
Distrito Federal na
semana encerrada no
último em 04 de
fevereiro.Na média
nacional, o litro do etanol
caiu para R$ 2,009. A
gasolina também recuou
em 15 estados e ficou em
R$ 2,736, na média. A
proporção do preço do
etanol com relação ao da
gasolina, na média
nacional, foi de 73,43%
na última semana.

Etanol fica mais
barato e volta a ser

vantajoso

Na tarde da última sexta-
feira (3), a Associação
Comercial e Industrial de
P i n d a m o n h a n g a b a
realizou a entrega da
premiação referente à
Campanha “Natal Zero
Km”. A carreata de
entrega percorreu as ruas
do centro de
Pindamonhangaba, seguiu
para o Vale das Acácias e
voltou para o centro,
passando pelos bairros
Vila Prado e Vila Rica.No
Vale das Acácias a
ganhadora Benedita de
Fátima Pereira, recebeu a
Honda 125 Fan em sua
casa, das mãos do diretor
Mauro de Almeida, que na
ocasião representou o
presidente da ACIP, Jorge
Ricardo Baruki Samahá,
também participou da
entrega o associado
Reinaldo Pardini, da

empresa Ecofashion. “Eu
disse para minha filha que
ia ganhar. A moto vai ser
muito útil pra mim”,
comemorou. A caravana
seguiu em frente e a
próxima parada foi a Vila
Prado, onde o ganhador
Luís Fabiano da Silva,
recebeu o Celta zero km.
“Nem acreditei quando
me ligaram no dia do
sorteio. Estou de
casamento marcado e o
carro chegou como uma
benção”. O carro foi
entregue pelo associado
Carlos Alberto da Silva,
da empresa Lídia Modas.
O associado destacou a
importância das
campanhas e da
participação dos
consumidores. “Essa
entrega mostra a
seriedade das campanhas
da ACIP, aproveitamos

para pedir à população
que continuem
participando e
prestigiando o comércio
da cidade”. A última
parada foi no bairro Vila
Rica, onde foi entregue a
Crypton para Anilda
Inácio dos Santos. A moto
foi entregue pelo
associado José Carlos
Alves, da Adega e
Pizzaria. Anilda afirmou
que daria a moto para seu
filho Guilherme, que se
emocionou e abraçou a
mãe. “Eu estava na Praça
no dia do sorteio e nem
acreditei quando disseram
meu nome, foi muito
e m o c i o n a n t e
mesmo”.Para 2012 a
ACIP está preparando uma
série de ações e
campanhas que
movimentarão o

comércio da cidade.

ACIP faz entrega de
premiação da Campanha

de Natal
O vereador Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB)
divulgou o início dos
serviços de
individualização dos
hidrômetros no
residencial Cecap
III no mês de
janeiro. A individualização
é uma antiga
reivindicação dos
moradores.Ele citou a
moradora Benedita

Cesário como uma das
responsáveis pela luta em
prol do bairro. “Ela não
mediu esforços para
buscar junto ao Governo
do Estado, à
CDHU e à Secretaria de
Habitação a
agilização do início das
obras”, explicou o
vereador.”O Governo do
Estado, mesmo que
tardiamente, cumpriu a

promessa de
individualizar os
hidrômetros do Cecap III.
Reconheço a luta dos
m o r a d o r e s ,
principalmente da
senhora Benedita
Cesário, e fico feliz por
ter feito parte dessa luta.
Agora, cada morador
deverá pagar o que
realmente consome”,

salientou Digão.

Digão anuncia
individualização dos

hidrômetros no Cecap III

O cantor Moraes Moreira
fará show, com sua banda de
apoio, no Sesc Taubaté hoje
dia 9, a partir das 21h. O
repertório será com os
maiores sucessos de sua
carreira.A apresentação faz
parte do projeto Em cantos
do Nordeste que marca o
centenário de Luiz Gonzaga,

com uma programação
inspirada nos ritmos e no
universo nordestino com
shows musicais, oficinas,
espetáculos de teatro e de
dança. Ingressos antecipados
com desconto.Moraes
Moreira entrou para o
universo musical aos 12 anos
de idade quando começou a

tocar sanfona de 12 baixos
em festas na sua cidade natal,
na Chapada
 Diamantina.
Hoje já possui 40 álbuns solo
e um livro “A
História dos Novos Baianos
e outros versos”, no qual
conta a saga do grupo em

literatura de cordel.

Moraes Moreira se
apresenta no Sesc

Taubaté hoje

O vereador Chico Saad está
comemorando o início das
obras de individualização do
fornecimento de água nos
1024 apartamentos da
CECAP III, trabalho que ele,
o gerente regional do CDHU
Francisco de Assis Vieira
Filho o Chesco, o ex-diretor
regional da Secretaria de
Economia e Planejamento do
Estado de São Paulo Ailton
Barbosa Figueira e o então
representante dos moradores
das CECAP III Edésio dos
Santos iniciaram em 2004. “É
muito gratificante obter um
resultado positivo, mesmo
que ele demore mais de 8
anos”, comentou Saad.Saad
fez diversas intervenções

junto ao governo do Estado
de São Paulo visando
resolver os problemas dos
moradores dos apartamentos
da CECAP III, que diversas
vezes ficavam sem água,
devido à falta de pagamento
de um ou outro morador, o
que gerava sérios conflito
entre eles.Em março de 2007
o Chesco disse que o trabalho
realizado por Saad, atingiu
todas as novas construções
de apartamentos da CDHU.
“Há alguns anos, o Chico
Saad realizou um importante
trabalho para haver a
individualização da cobrança
de água nos apartamentos da
CECAP III e essa “briga”
dele (Saad) fez com que

todos os novos conjuntos
habitacionais construídos pela
CDHU passassem a contar
com instalação de medidores
individuais de água, o que
além de facilitar a vida dos
moradores, evita todo tipo de
discussões e brigas entre os
mutuários que moram no
mesmo Bloco de
a p a r t a m e n t o s ” ,
disse Chesco em
2007.As primeiras
instalações dos terminais
divisores iniciaram em
meados de janeiro desse ano
e, segundo os moradores da
CECAP III, a empresa
responsável pela obra não
informou quando os trabalhos
serão concluídos.

Chico Saad comemora
individualização de água nos

1024 apartamentos da CDHU III
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Sistema de distribuição dirigida
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jornal.
Jornal Regional

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.

Miscelânea

Culinária

Quibe recheado

Ingredientes:
1.1/2 xícaras de chá de trigo para quibe
1 quilo de salsicha
1 maço de hortelã picada
1 maço de salsa picada
1 cebola picada
Margarina para untar
Sal e pimenta síria a gosto
1 colher de sopa de manteiga

Recheio:
1 colher de chá de coalhada seca

Modo de preparar:
Coloque o trigo em uma vasilha e cubra com água morna. Deixe descansar por 30 minutos.
Triture a salsicha no processador ou no liquidificador (um pouco de cada vez). Aperte bem o
trigo com as mãos para retirar o excesso de água e coloque em uma tigela. Adicione a
salsicha moída, a hortelã, a salsa, a cebola, o sal, a pimenta síria e misture. Espalhe metade
em um refratário grande untado, recheie com a coalhada e cubra com a massa restante.
Alise e corte em retângulos. Coloque uma porção de manteiga sobre cada pedaço e leve ao
forno alto, pré-aquecido, por 20 minutos. Sirva em seguida.

Culinária

Farofa completa

Ingredientes:
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de chá de bacon em cubos
1 cenoura ralada
2 cebolas picadas
1 xícara de chá de sobras de carne seca cozida desfiada
2 xícaras de chá de farinha de milho
1 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
Sal, pimenta do reino e salsa picada a gosto

Modo de preparar:
Derreta a manteiga em uma panela e refogue os cubos de bacon, mexendo até dourar,
acrescente a cenoura, a cebola e a carne seca desfiada e refogue por 3 minutos. Polvilhe
com a farinha de milho e mexa por 2 minutos ou até incorporar. Misture a azeitona, tempere
com sal, pimenta e salsa. Despeje em uma travessa e sirva.

Culinária

Quiche de gorgonzola e bacon

Ingredientes:
500 gramas de massa folhada
10 fatias de bacon fritas e esmigalhadas
100 gramas de queijo gorgonzola esmigalhadas
100 gramas de queijo mussarela raladas
2 ovos
1 xícara de chá de creme de leite
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Forre com a massa uma fôrma de 24 cm de diâmetro de aro removível. Espalhe o bacon e
os queijos na massa. Bata os ovos levemente, junte o creme de leite e tempere com sal e
pimenta. Despeje sobre o recheio. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até
que ao enfiar um palito, ele saia limpo. Deixe amornar, desenforme e sirva.

Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia: medo de tomar banho
Ambulofobia: medo de andar
Anuptafobia: medo de ficar solteiro
Biofobia: medo da vida
Corofobia: medo de dançar
Deipnofobia: medo de jantar
Dipsofobia: medo de beber
Dromofobia: medo de cruzar ruas
Eremofobia: medo de ficar só
Ergasiofobia: medo de trabalhar
Falacrofobia: medo de ficar careca
Filemafobia: medo de beijar
Fonofobia: medo da própria voz

Tema faz parte do 2º
Workshop de Revolução
Profissional e visa trazer
esclarecimentos sobre
profissão que colabora
com o crescimento,
aperfeiçoamento e bem-
estar das
pessoasAtualmente um
tema muito abordado no
mercado de trabalho é o
papel do coaching e a sua
importância para
potencializar os
resultados positivos de
funcionários, clientes ou
empresas. Para entender
melhor o seu significado,
o coaching é uma
profissão que utiliza
m e t o d o l o g i a s ,
ferramentas e técnicas
cientificamente validadas,
e aplicadas por um
profissional habilitado,
para elevar o desempenho

de um indivíduo ou de
organizações.Com o
objetivo de debater a
importância desse tema
para a população
interessada em aumentar
o seu nível de
empregabilidade, a
Faculdade Anhanguera de
Taubaté (unidade 1) abre
suas portas para o 2º
Workshop de Revolução
Profissional com a
palestra ‘Coaching -
equilibrando sua vida’. O
evento, gratuito e aberto
ao público, acontece no
dia 15 de fevereiro
(quarta-feira), às
19h30.Na ocasião, haverá
exposições de empresas e
agências de emprego que
realizarão cadastros de
currículos para vagas
disponíveis no mercado
de trabalho da região.Para

participar da palestra os
interessados devem se
inscrever até o dia 13 de
fevereiro, pelo telefone
(12) 3624-7106, já que as
vagas são limitadas. A
visitação aos estandes das
empresas é aberta a toda
a população e não é
necessário fazer cadastro
a n t e c i p a d a m e n t e . A
Faculdade Anhanguera de
Taubaté (unidade 1) fica
localizada na Av. José
Olegário de Barros, 46/
58. Serviço: Palestra:
Coaching - equilibrando
sua vida Data: 15 de
fevereiro, às 19h30=
Local: Faculdade
Anhanguera de Taubaté
(unidade 1) - Av. José
Olegário de Barros, 46/58
Inscrições gratuitas pelo
telefone: (12) 3624-
7106.

Coaching é tema de palestra gratuita

na Anhanguera

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação, continuará, em
2012, em parceria com a
Empresa de Serviços
Educacionais Planeta
Educação, oferecendo
cursos e programas
educacionais, melhorando
o aprendizado dos alunos.
Há três anos, essa
parceria tem gerado mais
qualificação para
professores e alunos por
meio de programas e
cursos oferecidos pela
Planeta Educação.A
formação de educadores é
desenvolvida por meio
das três vertentes dos
programas. Na formação
do Programa Matemática
D e s c o m p l i c a d a ,
Informática Educacional e
Aprendizagem Sistêmica
aos professores/gestores
da Rede Municipal.Os
programas são oferecidos
para as 38 escolas
municipais de
Pindamonhangaba do 1º

ao 5º ano e também para
o Pré – Fase II.”Essa
parceria é importante,
pois gera mais
aperfeiçoamento para
professores. Com o
programa ‘matemática’ há
um alinhamento do
currículo e da
metodologia em sala de
aula. Na ‘informática’ há
uma democratização do
acesso à internet”, disse a
diretora Pedagógica,
Marcia Fernandes.No
mês de fevereiro, serão
realizadas as inscrições
dos professores que, em
março, iniciaram o
programa. Projetos
oferecidos para alunos
da rede MunicipalO
Programa Matemática
D e s c o m p l i c a d a
desmistifica essa
disciplina tão temida por
todos, agregando em seu
aprendizado o lúdico
como principal
ferramenta. Os alunos
aprendem matemática por
meio de jogos e

brincadeiras, uma forma
diferente de se explanar e
de se ensinar a
Matemática.O Programa
Informática Educacional
oferece aos alunos a
tecnologia em sala de
aula. O programa tem
como objetivo
desenvolver habilidades
tecnológicas e
pedagógicas utilizando
como ferramenta o
notebook. Em todas as 35
escolas municipais, há
notebooks para as
crianças.O Programa
Aprendizagem Sistêmica
oferece o
desenvolvimento de
h a b i l i d a d e s
s o c i o e m o c i o n a i s ,
trabalho em grupo
estruturado e uma maior
socialização entre as
crianças com atividades
chamadas estruturas da
a p r e n d i z a g e m
sistêmica.Um mediador
da empresa vai até as
escolas para desenvolver

todas as atividades.

Prefeitura de
Pindamonhangaba
oferece cursos e

programas educacionais

O Sesc Taubaté realiza
durante o mês de
fevereiro aulas abertas de
Danças Populares, com o
dançarino e educador,
Enoque Santos. A
atividade gratuita propõe
o resgate da magia do
carnaval por meio das
danças populares com
ritmos de samba e
nordestinas, pois a dança
manifesta-se por meio de

movimentos variados,
herdados de nossos
a n c e s t r a i s .
É por meio desses
gestos que podemos
expressar com
 plenitude e importância
cultural de nossa
miscigenação.Programação
Samba de roda
 Dia 7, terça, às 19h30.
Jongo Dias
 14 e 16, terça e quinta, às

19h30. Frevo Dia 18,
sábado, às 14h. Coco de
roda Dia 19, domingo, às
14h. Maracatu
Dia 20, segunda, às 14h.
Forró Dia 21,
terça, às 14h. Serviço
SESC Taubaté. Avenida
Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa
Terezinha. Informações

3634-4000.

Sesc oferece aulas
abertas de dança

populares com ritmos de
samba e nordestinos

O programa “Movimento
Todos pela Educação”
divulgou ontem os
resultados da Prova
Brasil, das matérias
português e matemática,
do ano de 2009.Os dados
trazem ainda índices de
2007, a meta e o
resultado de 2009 e a
meta de 2011. Pelos
dados, não dá para fazer
comparação entre uma
cidade e outra, porque as
notas são do 5º e 9º anos
do ensino

fundamental.Taubaté tem
a seguinte
posição:Português – 5º
ano- 1.203º lugar- índice
2009 44.4%- índice 2007
40.4%-meta 2009 43.9%
e meta 2011
49.1%Matemática- 5º
ano- 1.456º lugar- índice
2009 43.6%- índice 2007
38.1%- meta 2009 21,4%
e meta para 2011
27.4%.Português- 9º ano-
1,040º lugar- índice 2009
30.8%- índice 2007 25.3
%-meta 2009 15.4% e

meta 2011
21.9%Matemática 9º ano-
1.099º lugar – índice
2009 17,5% - índice
2007 19.1 %- meta 2009
10.4% e meta 2011
16,4%.As provas de 2011
já foram feitas mas os
resultados não foram
divulgados. Os dados
estão na internet, no portal
IG. Tem cidades em boas
posições. Na nota de
português- 5º ano,
Jambeiro está em melhor

classificação no Vale.

Sai ranking da Prova
Brasil de 2009 e Taubaté

melhora índices

O estudo, encomendado
pelo Ministério da Saúde
para ajudar a fortalecer
a Rede
Cegonha ,entrevistará
24 mil mulheres no pós-
parto. Embora
ministério preconize o
parto normal,
cesarianas chegam a
52% no país.Para
descobrir o porquê da
preferência de muitas
brasileiras pelo parto
cirúrgico, a Escola
Nacional de Saúde
Pública da Fiocruz, ligada
ao Ministério da Saúde,
está coordenando a
pesquisa “Nascer Brasil:
Inquérito sobre Parto e
Nascimento”. O estudo
vai entrevistar 24 mil
mulheres em situação de
pós-parto. Dados
recentes do Ministério da
Saúde revelam aumento
no número de
cesarianas.Com base
nesses dados, o
Ministério da Saúde
espera fortalecer ainda
mais a estratégia da Rede
Cegonha, ação que tem
entre os
objetivos melhorar a
qualidade do pré-natal e
do parto no Brasil.A
coordenadora da
pesquisa, Maria do Carmo
Leal, explica que um dos
problemas observados no
Brasil é que o serviço
onde a mulher realiza
todas as consultas do pré-
natal não efetua uma
conexão direta com o
hospital onde ela deverá
realizar o parto. Por isso,
a mulher acaba tendo que
buscar o hospital por
conta própria, o que não é

recomendado pelo
Ministério da Saúde.  A
estratégia Rede Cegonha
também visa garantir a
vinculação da gestante à
maternidade do dia do
parto.A pesquisadora da
Escola Nacional de Saúde
Pública da Fiocruz,
Silvana Granado, explica
que, no caso das mães que
optaram passar por uma
cesárea, será questionado
o motivo da escolha. ”A
gente entrevista a mãe no
pós-parto na própria
maternidade e pergunta
um pouco sobre a história
estética dela, quantas
vezes ela ficou grávida,
quantos filhos ela já teve.
Para ver a idade
gestacional que esse
neném está nascendo e se
foi parto normal ou
cesariana”, diz a
pesquisadora da Escola
Nacional de Saúde
Pública da Fiocruz,
Silvana Granado. Ela
explica que a pesquisa
também verificará qual
indicação médica e a
preferência pelo tipo de
parto, onde ela fez o pré-
natal, se foi o mesmo
profissional que fez o
parto. Com base nessas
informações, as
responsáveis pela
pesquisa esperam também
subsidiar o Ministério
nas políticas públicas já
existentes que pretendem
reduzir os índices de
cesarianas. Dados do
Ministério da Saúde
apontam que, em 2010, o
Brasil registrou mais
cesarianas do que partos
normais. Enquanto em
2009 o país alcançava

uma proporção de 50% de
partos cesáreos, em
2010, a taxa subiu para
52%. Na rede privada, o
índice de partos cesáreos
chega a 82% e na rede
pública, 37%.Estudos
comprovam que as
chamadas “cesáreas
eletivas” são as que
representam maior risco.
Nesse tipo de parto, a mãe
agenda o dia do
nascimento e o bebê
nasce sem que ela entre
em trabalho de parto, o
que pode causar
problemas de saúde,
p r i n c i p a l m e n t e
respiratórios, na
c r i a n ç a .  R E D E
CEGONHA - A estratégia,
lançada em 2011, reforça
as estruturas da rede
pública para incentivar o
parto normal. O
Ministério da Saúde já
liberou R$ 213 milhões
para os primeiros estados
que tiveram seus planos
aprovados: Bahia, Pará,
Minas Gerais, São Paulo,
Rio de Janeiro e
P e r n a m b u c o . E s s e s
estados foram os
primeiros a receber
recursos para custeio dos
Centros de Parto Normal,
de Casas da Gestante, do
Bebê e da Puérpera e
Maternidades, além da
qualificação de leitos de
Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) e
Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), Canguru e
leitos obstétricos para
atenção à gestante de alto
risco. Até agora,
dezessete estados e 800
municípios já aderiram à
estratégia.

Fiocruz pesquisa preferência das
brasileiras pela cesariana


