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Neste sábado, dia 10, das
9h30 às 15h30, o Centro
de Observação Animal
(COA) de Tremembé
promove a 3ª Doação de
Cães Adultos e Filhotes
na cidade. O evento será
realizado em frente ao
Centro de Saúde Dr.
Carlos Borges Ancora da
Luz, na Praça da
República, 361, no
Centro.De acordo com a
equipe responsável pelo
COA, na ocasião, dez
animais (sete adultos e
três filhotes), vacinados e
vermifugados, estarão
prontos para receber um
lar. Os cães machos
adultos também já estarão
castrados.A veterinária do
COA, Carolina Signorini

de Moraes, garante que a
doação de filhotes e
adultos é uma ótima
oportunidade para as
famílias Tremembeenses
encontrarem novos
amigos. Essa é uma
grande chance para se
encontrar não apenas um
cachorrinho, mas um
amigo de verdade, um
companheiro, que fará
parte do cotidiano
familiar por muitos anos,
afirma a veterinária.
Carolina também destaca
que é preciso ter mente as
responsabilidades para
com os animais adotados,
como a vacinação em dia
e uma alimentação
adequada, deveres
assumidos pelos novos

donos no ato da adoção e
que devem ser cumpridos
para proporcionar uma
vida longa e feliz ao
animal.Os interessados
em adotar precisarão
estar munidos de uma
cópia do RG, CPF e
comprovante de
residência.O COA
também está aberto a
visitas, de segunda à sexta-
feira, das 8h às 16h30. O
Centro de Observação
Animal de Tremembé está
localizado à Avenida
Audrá, 652,
 Centro. Outras
informações sobre o
evento e adoções
esporádicas de cães e
gatos podem ser obtidas
pelo telefone 3674-3301.

COA fará 3ª Doação de Cães Adultos

e Filhotes em Tremembé

A Secretaria de Meio
Ambiente (SEMA) da
Prefeitura de Taubaté
promoveu na quarta-feira,
7 de março, a
apresentação oficial de
um novo projeto de
educação ambiental – o
PEA-GASCAR –
Programa de Educação
Ambiental do Gasoduto
C a m p i n a s - R i o . A
apresentação aconteceu
na Secretaria de Educação
do município e contou
com a participação de
diretores, supervisores e
técnicos da SEMA e da
rede municipal de
ensino.Segundo o
secretário de Meio

Ambiente de Taubaté,
Renato Felgueiras, o
projeto será desenvolvido
em parceria com a Katu
Gente & Ambiente, que
realiza programas de
educação ambiental para
empresas do sistema
Petrobras.Os principais
pontos do programa
foram abordados por
Alessandra Sarmento e
Graciela Oliveira,
técnicas da Katu. Elas
fizeram uma explanação
sobre a Aldeia e o Fórum
Ambiental, que serão
realizados no Parque
Municipal do Itaim, em
Taubaté, provavelmente
ainda neste mês de

março.O PEA-GASCAR
é direcionado tanto a
alunos da rede municipal
de ensino quanto a
técnicos, professores,
empresários e líderes
c o m u n i t á r i o s .
Além da educação
ambiental, o projeto tem
como objetivo promover
uma discussão sobre a
gestão ambiental
pública.A Katu Gente &
Ambiente atua junto a
comunidades da área de
influência de gasodutos,
promovendo diagnóstico
s ó c i o - a m b i e n t a l ,
produção de eventos,
capacitações e fóruns
regionais.

Prefeitura de Taubaté
apresenta novo projeto
de educação ambiental

Começa sábado, dia 10 de
março, o Festival da Truta em
Santo Antônio do Pinhal; um
dos principais eventos
gastronômicos da Serra da
MantiqueiraDe 10 de março,
sábado, a 8 de abril acontece
em Santo Antônio do Pinhal,
a 180 km de São Paulo, o XII
Festival da Truta. Pratos
deliciosos à base do peixe
serão servidos nos
restaurantes que participam
do Festival. A cidade chega a
receber cerca de 20 mil
turistas durante o evento.Cada
restaurante preparou um prato
especial para o XII Festival da
Truta. Os turistas vão ter
muito trabalho para escolher
entre os pratos elaborados
pelos chefs da cidade como a
Truta com Farofa de Banana
(Restaurante A Fábrica),
Escondidinho de Truta
(Donna Pinha), Truta ao Vinho
Tinto (Mr. Ricahrd), Truta ao
Molho de Amora (Massa ao
Mel), Truta ao Molho de
Manga (Picanha & Pasta),
Linguiça de Truta (Santa

Truta), Truta au Citron com
ervas finas e limão (Casa do
Barão) e Truta Arco Iris com
molho de laranja (Pesqueiro
Arco íris). Participam ainda
do festival o Na Mata
Restaurante com o prato Mil
Folhas de Truta, um filé de
truta desfiado, envolto em
massa folhada, abóbora
marinada e amêndoas
torradas com flôr de sal e o
Restaurante Sítio Matão com
o seu já famoso sashimi de
truta.O Festival da Truta
movimenta toda a cidade. Na
Praça do Artesão, no centro,
várias barracas irão vender
produtos feitos com truta,
como pastéis, linguiças,
empadinhas de truta
defumada e outros quitutes.
Além da praça de
alimentação, funciona ainda
no local uma feira de
artesanato, com barracas
oferecendo produtos
confeccionados por artesãos
do município.Quem preferir
passar o final de semana na
cidade tem várias opções de

hospedagem. Pousadas bem
charmosas de vários estilos e
preços. O visitante consegue
informações sobre os
principais pontos turísticos da
cidade, mapas e sugestões de
hospedagem na Associação
Comercial (ACASAP) que
fica na Praça do Artesão, e
no Centro de Informação
Turística, localizado na
entrada de Santo Antônio do
Pinhal. Mais informações nos
telefones (12) 3666 1444 /
3666 2595 / 3666 2105 ou pelo
s i t e
www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br
Horário do XII Festival da
Truta: As barracas e a praça
de alimentação, na Praça do
Artesão, vão funcionar
durante o XII Festival da
Truta às sextas-feiras das 19h
às 23h; aos sábados das 16h
às 23h e aos domingos das
10h às 21h. Já os restaurantes
credenciados vão oferecer os
pratos do festival durante
todos os dias da semana
seguindo seus respectivos
horários de funcionamento.

Festival da Truta começa
sábado em Santo
Antônio do Pinhal

O Sesc Taubaté realiza neste
sábado, dia 10, às 16h, o
conto infantil A Moça Tecelã,
com a Cia Sábias Cenas. A
história é sobre uma moça
que tece desde o amanhecer
até o dia tornar-se noite. Mas
o tapete sem fim que ela tece
vira realidade e, daí em
diante, sua vida não será mais

a mesma.Logo após, às
16h30, as crianças participam
da oficina de Trançado em
Papel, que remete a história
que foi contada. A atividade
faz parte do projeto Histórias
N a r r a d a s .
A Moça Tecelã Dia 10.
Grátis Projeto Histórias
Narradas Rodas de contação

de histórias com narrativas
inspiradas na tradição literária
universal e
extraídas do imaginário
popular brasileiro.
 Serviço Sesc Taubaté.
Avenida Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha.
Informações 3634-4000.

Contação de história e oficina
para crianças neste sábado no

Sesc

No Dia Mundial do Rim (08/
03), o Centro Estadual de
Tratamento de Doenças
Renais do Vale do Paraíba,
em Taubaté, comemora os
resultados expressivos no
tocante ao tratamento
conservador da Doença
Renal Crônica (DRC) na
região. Desde o início de seu
funcionamento, em 2008,
mais de 3.500 pacientes já
foram atendidos, sendo
1.800 em acompanhamento
atualmente.A Unidade é um
projeto-piloto do Governo
do Estado de São Paulo,
implantado no Vale do
Paraíba. Sob administração
da São Camilo, seu objetivo
é dar suporte multidisciplinar
aos pacientes portadores da
doença renal, em sua grande

maioria, portadores de
Diabetes e Hipertensão
Arterial.O levantamento
mostra resultados
surpreendentes no tocante a
evolução da doença: em 3
anos, apenas 1,1% dos
pacientes atendidos
evoluíram para o uso da
Hemodiálise (terapia renal
substitutiva) e houve redução
de mais de 80% de pacientes
que necessitaram de
atendimento hospitalar.Nossa
taxa de hospitalização é de
6.6%, que é 10 vezes menor
que os índices no Canadá e
EUA. Além disso, temos uma
taxa de eventos
cardiovasculares de 5,7%.
Isso quer dizer que o risco de
nossos pacientes sofrerem
Infarto ou Acidente Vascular

Cerebral (AVC) é duas vezes
menor que nos pacientes
desenvolvidos, comenta o
Coordenador do Centro
Estadual, o nefrologista Dr.
Eduardo de Paiva
Luciano.Os resultados
também destacam o
equilíbrio da pressão arterial
e redução de eliminação de
proteinúria (proteína na
urina), responsável pelo
agravamento da DRC,
principalmente, em pacientes
d i a b é t i c o s .
O Centro Estadual de
Tratamento de Doenças
Renais do Vale do Paraíba
está localizado na Rua Olavo
Bilac, 226, no centro de
Taubaté e é uma extensão do
Hospital Regional do Vale do
Paraíba.

No dia mundial do rim,
centro estadual de

doenças renais
comemora resultados
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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.

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
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 A preocupação com o futuro
dos manguezais no Brasil
mobilizou cerca de cem
pessoas a saírem pelas ruas
de Ubatuba em passeata,
neste domingo 04. Diversas
entidades ambientalistas se
mobilizaram para realizar no
município, a campanha
“Mangue Faz a Diferença”,
que está acontecendo em
diferentes cidades e tem como
principal objetivo, alertar a
população sobre as mudanças
no Código Florestal que
podem trazer grandes riscos
para o futuro deste
ecossistema.Com banners,
cartazes, camisetas e apitos,
o grupo caminhou pela orla da
Praia do Itaguá, chamando a
atenção dos transeuntes com
frases do tipo “Use a
consciência, Mangue faz a
Diferença!” e pedindo o apoio
da população para a causa.
Pelo mar, surfistas e
praticantes de stand up padle
remaram junto com a
passeada, empunhando
cartazes em apoio ao
movimento. O destino do
grupo era a Praça Alberto
Santos, mais conhecida como
Praça da Baleia, onde foram
montados estandes para
esclarecimento e distribuição
de panfletos, adesivos e
fitinhas do movimento.Uma
grande faixa pintada com os
dizeres “Veta, Dilma!”, aos
poucos, foi ganhando
assinaturas dos manifestantes
e de cidadãos que por ali
passavam, atraídos pela
movimentação. Esta faixa
representa um apelo à
presidente Dilma, para que
vete o novo Código, dando
chance para que ele seja
melhor elaborado, observando
fatores como a importância
da preservação dos
manguezais. A Ong Ecosurfi,
principal organizadora do
evento do estado de São Paulo
levará as faixas de Ubatuba
e de outras cidades para
Brasília nesta terça-feira, 06,
data em que o código florestal
será votado no senado.A
gestora da Área de Proteção
Marinha do Litoral Norte,
Lucila Vianna, uma das
organizadoras do evento,
ressaltou o sucesso da
mobilização em tão pouco
tempo, já que o evento foi
planejado com três dias de
antecedência, com ajuda de
redes sociais, parceiros e
mídia regional. “Ficamos
impressionados e felizes com
a adesão de tantas pessoas.

Gostaria de agradecer a
colaboração e a participação
de todos neste momento tão
decisivo para o futuro do meio
ambiente no nosso país. É
muito importante que a
população se informe,
posicione-se e se manifeste,
já que o novo código florestal
afetará questões tão
importantes para o meio
a m b i e n t e . ” P a r c e i r o s A
iniciativa tem coordenação
nacional da Fundação SOS
Mata Atlântica e o apoio da
Rádio Eldorado. Além de
Ubatuba, estão acontecendo
ações semelhantes em
diversas cidades, como:
Salvador, Porto Seguro, Porto
Alegre, Maceió, Recife,
Natal, Vitória, Rio de Janeiro,
Paraty, Iguape, Florianópolis e
Santos. No estado de São
Paulo, a principal instituição
organizadora a Ong Ecosurfi,
de Santos, que apoiou o
evento em Ubatuba.
Em Ubatuba, o evento foi
idealizado pelos parceiros
Fundação Florestal, por meio
da Área de Proteção Marinha
do Litoral Norte e Parque
Estadual da Serra do Mar –
Núcleo Picinguaba, Comitê de
Bacias Hidrográficas do
Litoral Norte (CBH-LN) e
Prefeitura de Ubatuba, por
meio da Secretaria do Meio
Ambiente.O movimento
contou com a parceria de
diversas entidades e
comércios locais: Sociedade
Amigos de Itamambuca
(SAI); Ong Bicho Preguiça;
Padaria Integrale; Projeto
Tamar, Aquário de Ubatuba e
Pousada Canto de
Itamambuca, Ong Assu,
Restaurantes: Ismael, Sabor
do Mar e Alantejano, Grupo
de Capoeira Mandinga de
Angola, do Mestre Jequié e
Associação Ubatuba de Surf
(AUS).Mangue, berçario
da vida marinhaOs
manguezais são considerados
“berçários” para muitas
espécies de peixes e
crustáceos com importância
ecológica, econômica e social.
Além disso, são responsáveis
pela manutenção da qualidade
e fertilidade das águas
estuarinas e costeiras, a
proteção contra a erosão
costeira e eventos climáticos
extremos e o sequestro de
carbono. Existem hoje mais de
500 mil pescadores no Brasil
e, somados aos empregos
indiretos, o setor abrange
seguramente mais de 1 milhão
de pessoas. Os manguezais

são, portanto, uma fonte de
proteína e de renda para um
número significativo de
brasileiros.PreocupaçõesO
texto aprovado no Senado
propõe a consolidação de
ocupações irregulares
ocorridas até 2008 nos
chamados apicuns que
constituem uma faixa brejosa
limítrofe entre vegetação de
mangue e a terra firme,
imprescindível para
manutenção do ecossistema
de manguezal em todo o país.
Consolida ocupações urbanas
em áreas de manguezal e
permite novas ocupações em
mais 35% dessas áreas em
manguezais no bioma Mata
Atlântica e 10% na Amazônia,
com o argumento de permitir
a carcinicultura (criação de
camarões). Essa atividade já
é responsável por enormes
passivos socioambientais no
Nordeste do País.Outras
mudançasA nova proposta do
Código Florestal também
prevê a redução de até 50%
das Áreas de Preservação
Permanente desmatadas em
margens de rios com até 10
metros de largura. Essa
medida, principalmente nas
bacias hidrográficas mais
críticas (80% delas situadas na
Mata Atlântica) acarretará
graves problemas, como a
escassez de água por causa
do assoreamento, a
contaminação por agrotóxicos
e o comprometimento do
equilíbrio ambiental dos
estuários e
manguezais.Manifesto on
lineComo parte da campanha
também está sendo lançado o
Manifesto A Favor da
Conservação dos Manguezais
Brasileiros. O documento lista
os principais problemas
trazidos para esses
ecossistemas e pede
providências às autoridades.
O manifesto pode ser
a c e s s a d o
em www.manguefazadiferenca.org.br. Neste
mesmo site, também
encontram-se informações,
fotos e vídeos sobre todas as
a t i v i d a d e s ,
bem como os materiais de
comunicação, informações
sobre as organizações
participantes. Internautas
também podem acompanhar
a mobilização pela fan page
da campanha no
Facebook,facebook.com/
manguefazadiferenca, e
manifestar seu apoio via
Twitter com a hashtag
#manguefazadiferenca

Manifestação “Mangue Faz a
Diferença” contra mudanças
no Código Florestal mobiliza

mais de cem pessoas
O presidente do Conseg
(Conselho Comunitário de
Segurança de Taubaté),
Valmir Marques, que está em
seu segundo mandato,
participou na última segunda-
feiram dia 5, do programa O
POVO NA TV, na TV
Cidade, e comentou sobre os
pontos de atuação do
conselho no
município.Marques relembrou
a história do Conselho,
fundado 10 de maio de 1985
pelo governador Franco
Montoro. “Diferente do que
muitos pensam, o Conseg é do
Estado e das Polícias Civil,
Científica e Militar. A
diferença é que nós somos
membros da comunidade que
atuam nesse conselho e que
não somos remunerados”,
explicou. O Conseg de
Taubaté, junto com o de
Sorocaba e de Ribeirão Preto,
permaneceu ao longo dos anos
e, em 2012, completará 27
anos.Valmir Marques
destacou que ele iniciou no
conselho com o cargo de
conselheiro e, de 2002 a 2004,
assumiu a
p r e s i d ê n c i a . ” E s t a v a
participando como
conselheiro, mas dei a
oportunidade a outro em
consenso. Entrou a Maria
Teresa Palmeira e depois o
Luciano Amarantes e,
vencendo meu mandato em
maio, voltarei a atuar como
conselheiro. Participação
pública Valmir enfatizou, em
especial, as 20 pessoas que,
desde a fundação do Conseg,
permanecem participando das
atividades pertinentes ao
órgão. O grupo tem, em
média, 40
membros.”Infelizmente, uma
cidade de 300 mil pessoas, e
isso aqui é uma crítica
construtiva, temas como
segurança, educação e saúde
servem até para trampolim
político, mas participação
efetiva é pouca”, criticou o
presidente, relatando que nas
audiências públicas não há
participação, além dos
próprios membros do
conselho.De acordo com ele,
só há participação efetiva da
população quando a
segurança falta em algum
bairro, mas que “passou
aquele momento ele
(munícipe) não vai mais para

participar do nosso
conselho”.Para ele, essa é a
maior dificuldade pela qual o
Conseg passa desejando que
mais pessoas participassem,
“mas, infelizmente a
participação é muito
pequena”.”Vai da diretoria do
conselho entrar com força e,
principalmente, não deixar que
ele seja sugado por pessoas
que queiram colher dividendos
políticos”, disse Valmir sobre
como aumentar a participação
da população tanto no Conseg
como em outros conselhos do
município.Violência O
presidente do Conselho de
Segurança informou que a
localização de Taubaté, no
eixo Rio-São Paulo, aliada à
proximidade com presídios,
litoral e sul de Minas Gerais,
promove o crescimento dos
índices de criminalidade no
município.Mas para ele,
apesar de tudo o que se tem,
Taubaté é tranquila e que é o
mais alarmante são os
homicídios que acontecem na
cidade. “Uma vida é sempre
uma vida e tem que ser
preservada, seja quem está
dentro da lei ou quem está à
margem da lei. Mas,
infelizmente 90% dos
homicídios em Taubaté, que
dão esse alarde todo na
violência, são de quem está à
margem da lei. Às vezes, é
acerto de contas por causa de
vinte ou trinta reais e,
infelizmente, um tira a vida do
outro.”Para Valmir, a
imprensa superestima a
situação real. “Eu não chego
a falar em sensacionalismo,
mas eu acho que isso que eu
falei não é muito divulgado”,
disse o presidenteGuarda
Municipal O apresentador
Rogério Naressi relembrou
que, no final de 2011, a
Prefeitura de Taubaté
implantou em conjunto com a
Secretaria de Segurança
Pública do município a
Guarda Municipal.”O tenente
Orlando [Lima] assumiu e
está com bastante boa
vontade na administração. Ele
uniformizou a guarda
patrimonial, melhorou bem e
isso é positivo”, posicionou-se
o presidente do Conseg
quando questionado sobre seu
ponto de vista sobre a ação,
mas ele disse acreditar que a
Guarda Municipal tem que ser

armada.Ele exemplificou,
elogiando a ação realizada
durante o período de festas de
fim de ano. “O ponto bacana
disso é que esta Guarda
Municipal, no estilo que está,
contribui para alguma coisa,
com certeza”, afirmou
Disque denúncia O disque
denúncia do Instituto São
Paulo contra a violência, 181,
implantado em todo o Estado,
age em conjunto com o 190,
das Polícias Civil e
Militar.Marques informou que
o telefone serve para
denúncias de vandalismo ou
crime. “Criamos o slogan
publicitário, mas infelizmente
não foram todos que
colaboraram conosco”,
criticou.O presidente frisou
que, qualquer denúncia de
atos criminosos é de sigilo
absoluto garantido. Ele
informou também que, em
determinadas regiões do
Estado de São Paulo, 40% dos
crimes esclarecidos foram
graças ao disque denúncia.
Blitz Solidária A moradora
do Bonfim, Maria Aparecida,
questionou Valmir Marques
sobre as ações de Blitz
Solidária, que existiam antes
pelo Conseg. A ação
disponibilizava corte de
cabelo, atendimento médico e
odontológico e orientação
jurídica à
população.”Infelizmente nós
demos suma parada, mas nós
vamos reativar. Vamos fazer
a Blitz Solidária agora com o
Sesi no final de março”,
justificou o presidente,
alegando que várias pessoas
copiaram o estilo, deixando a
ação na mesmice.De acordo
com o apresentador, Rogério
Naressi, “até candidato a
vereador que copiou isso, hoje
é vereador e depois nunca
mais existiu”.Valmir destacou
que o Conseg não tem verba
e que a Blitz Solidária contava
com o apoio da Prefeitura,
Universidade de Taubaté,
OAB-Taubaté (Ordem dos
Advogados do Brasil), Cavex
(Comando da Aviação do
Exército e as Polícias Civil e
Militar, que integram o
c o n s e l h o .
O presidente ressaltou,
citando o regulamento interno,
que o Conseg não tem
nenhuma conotação política
ou religiosa.

Valmir Marques fala da
atuação do Conseg

Mesmo representando a
Unitau, em Seul, na
Coréia do Sul, o Reitor da
Universidade, Prof. Dr.
José Rui Camargo, tem
acompanhado de perto as
tratativas relacionadas à
integração do Hospital
Universitário (HU) ao
Hospital Regional.Ontem
pela manhã, o Reitor
participou de uma
videoconferência via
skype com o Vice-Reitor,
Prof. Dr. Marcos Roberto
Furlan, e com o Pró-
Reitor de Administração e
Presidente do Conselho
dos Curadores da
Fundação Universitária
(Fust), Prof. Dr.
Francisco José
Grandinetti. Na conversa,
o Reitor externou sua
preocupação com a
situação do Hospital
Universitário e reafirmou
a intenção de integração
do HU. “Isso, certamente,
irá melhorar as condições
de ensino, de pesquisa e
de atendimento à
população”, avaliou.O
apoio do Reitor foi
repassado aos alunos que,
em contrapartida, deverão
encerrar suas
manifestações.Reuniões
Empenhados em resolver
a situação do Hospital

Universitário (HU),
representantes da Unitau
têm realizado, desde
sexta-feira, 2, uma série
de reuniões em função
das tratativas da
integração do HU ao
Hospital Regional.Na
sexta, o Vice-Reitor da
Instituição, Prof. Dr.
Marcos Roberto Furlan,
esteve reunido com
membros do Diretório
Acadêmico da Medicina
para a elaboração de um
plano de ação diante dos
problemas apresentados
pelos alunos. No mesmo
dia, o professor também
se reuniu com a Pró-
Reitora de Graduação,
Profa. Dra. Ana Julia
Urias dos Santos Araújo,
e com o Diretor do
Departamento de
Medicina, Prof. Dr.
Antonio Carlos
Bartolomucci, para
discutirem as questões
pedagógicas relacionadas
ao HU. “Nossa
preocupação é que, com a
integração, seja garantido
o ensino aos nossos
alunos”, afirmou o Vice-
Reitor. Na mesma tarde, a
Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo
encaminhou à
Universidade o seu

parecer jurídico,
deferindo a viabilidade da
proposta de integração. O
parecer foi analisado e
encaminhado ao
Conselho dos Curadores
da Fust e também ao
Reitor. Para garantir a
transparência, no dia 5,
duas reuniões foram
realizadas com os alunos.
“Transmitimos a eles
todos os andamentos do
processo. Estamos dando
todo acesso a eles”,
ressaltou Prof. Furlan.
Próximos passos Após a
avaliação jurídica e
técnica, o próximo passo
é a elaboração do termo
de convênio, que será
realizada pela
Universidade, juntamente
com a Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo e
a Fust, além do
acompanhamento dos
alunos.Após sua
elaboração, o termo
deverá passar pelo
Conselho Universitário e,
após o retorno do Reitor,
será assinado pelas partes.
A proposta contempla a
criação de uma
a d m i n i s t r a ç ã o
terceirizada e a cessão do
prédio pela Unitau à
Secretaria de Saúde do
Estado.

Reitor da Unitau se empenha
para solucionar problema do

HU


