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Em entrevista ao
apresentador Miguel
Kater, da TV Câmara
Taubaté, o vereador Ary
Kara Filho (PMDB)
defendeu projetos de lei
de sua autoria e
informou que não será
candidato a vice-prefeito
nas próximas
eleições.Segundo Ary
Filho, a meta do partido
é lançar candidatura
própria, mas, na falta de
consenso, poderá
recorrer às coligações.
“Conversamos com
vários partidos da cidade
e até 10 de maio sairá a

definição, porque temos
que pensar na bancada de
vereadores. A visão do
PMDB é manter as
quatro cadeiras
que já tem ou aumentar
sua representatividade”,
a f i r m o u . A
entrevista abordou
também temas
como o trânsito,
serviços urbanos e a
polêmica dos
gastos com shows
artísticos na cidade.
Sobre isso, o vereador
explicou que foram
solicitadas as cópias dos
contratos à Prefeitura,

mas nada foi
entregue.”Não estou
questionando trazer
shows, até porque esses
são importantíssimos ao
turismo na cidade, mas
que pague o valor real de
cada artista.”O programa
Fiscalização Pública
será exibido no dia 7, às
22h, e reapresentado na
sexta-feira, 11, às 22h, e
na programação da TV
de fim de semana, a
partir das 12h. A TV
Câmara Taubaté é
sintonizada pelos canais
17 (digital) e 98
(analógico) da Net.

Ary Filho nega
candidatura a
vice-prefeito

Em nove dias, Campos do
Jordão se transformou na
capital do cinema de
comédia com a realização
do seu primeiro festival
de cinema. Nesse
período mais de 14 mil
pessoas passaram pelas
duas salas que exibiram
55 filmes divididos entre
mostra competitiva,
seleção de filmes
infantis, homenagens a
Mazzaropi e a Marilyn
Monroe. O público foi
participativo e elegeu
Onde está a Felicidade, de
Carlos Alberto Riccelli
como o melhor longa-
metragem do festival. A
fita recebeu prêmio no
valor de R$ 30 mil.
Também pelo voto
popular, o curta Amigos
Bizarros do Ricardinho,
de Augusto Canani foi
reconhecido como o
melhor de sua categoria e
levou R$ 5 mil.Em nove
dias, Campos do Jordão
se transformou na capital
do cinema de comédia
com a realização do seu
primeiro festival de
cinema. Nesse período
mais de 14 mil pessoas
passaram pelas duas salas

que exibiram 55 filmes
divididos entre mostra
competitiva, seleção de
filmes infantis,
homenagens a Mazzaropi
e a Marilyn Monroe. O
público foi participativo
e elegeu Onde está a
Felicidade, de Carlos
Alberto Riccelli como o
melhor longa-metragem
do festival. A fita recebeu
prêmio no valor de R$ 30
mil. Também pelo voto
popular, o curta Amigos
Bizarros do Ricardinho,
de Augusto Canani foi
reconhecido como o
melhor de sua categoria
e levou R$ 5 mil.Outro
convidado para o júri, o
diretor gaúcho Henrique
de Freitas Lima elogiou
a iniciativa de focar o
festival na comédia.
 Para ele, o
gênero é muito bem
aceito pelo público
brasileiro e nunca havia
se pensado em um evento
destinado a ele. “Ter
optado pela comédia foi
um achado. Os
brasileiros têm grande
simpatia pelo gênero.
Prova disso são os
grandes sucessos de

bilheteria que filmes de
comédia têm tido nos
cinemas do país”,
observa. Reforçando essa
ideia, a cineasta Tata
Amaral - que também
integrou o corpo de
jurados – falou da
importância da iniciativa
de se criar um festival do
gênero : “O Brasil sempre
foi tão bom de comédia
e, em especial, os curtas-
metragens se prestam
muito a isso”. Outro
membro do júri, o
cineasta Paulo
Sacramento disse que o
festival quebra um
paradigma antigo do
cinema. “Sempre teve
esse preconceito de que
filme de comédia não é
filme para festivais e aqui
estamos vendo que
precisamos acabar com
esse ranço”,
argumenta.Em 2013 o
sucesso do evento deverá
se repetir. O II Festival
Internacional de Cinema
de Campos do Jordão
está confirmado e deve
acontecer nos primeiros
dias de maio, antecipando
a temporada de inverno
da cidade.

I Festival Internacional
de Cinema de Campos

do Jordão anuncia
vencedores

A nutricionista do Centro
de Saúde Dr. Carlos
Borges Ancora da Luz,
Renata Bonafé, realizou
uma palestra no Centro de
Referência de 
Assistência Social
(CRAS) na última sexta-
feira, dia 27de abril, para
abordar o tema
alimentação saudável com
os participantes dos
grupos de convivência
“Renovação e Vida” e
“Vovô Feliz”.De acordo
com a equipe técnica do
CRAS, 48 mulheres e
idosos integrantes dos
projetos participaram da
palestra que foi
ministrada com o objetivo
de trazer conhecimentos
sobre uma alimentação
saudável, prevenção e
controle de doenças
como a diabetes e a
hipertensão, entre outras.
Para a equipe técnica do
CRAS, a presença da
nutricionista vem
incentivar a manutenção
da saúde por parte de toda

a comunidade atendida
pela instituição.O projeto
“Vovô Feliz”, criado na
sede do CRAS em 2011,
tem o objetivo de
p r o p o r c i o n a r
socialização, diversão e
interação entre pessoas
com mais de 60 anos de
idade em Tremembé. De
acordo com a equipe
técnica do Centro de
Referência de
 Assistência Social, os
idosos que
 participam do projeto
tendem à uma melhora
significativa na qualidade
de vida, visto que o
contato social
proporcionado nos
encontros estimula o bem
estar físico e mental.O
“Vovô Feliz” atende hoje
um grupo de oito idosos
na cidade. Uma vez por
mês, o grupo se reúne em
encontros em que são
ministradas palestras com
médicos, nutricionistas e
outros profissionais da
área da saúde que

procuram manter diálogos
sobre temas variados,
como alimentação. O
lazer também é um dos
aspectos fundamentais
mantidos pelo projeto,
por meio de bingos,
passeios, piqueniques,
caminhadas, etc.O grupo
de convivência
“Renovação e Vida” faz,
juntamente com uma
psicóloga, reuniões que
abordam temas diversos.
As integrantes do
“Renovação e Vida”,
participam de encontros
s o c i o e d u c a t i v o s
semanais, que visam
promover a valorização
pessoal e da autoestima,
trabalhando com um
método de escuta e
orientação. São cerca de
40 mulheres que possuem
idade entre 24 a 58 anos,
que adquirirem
conhecimentos e trocam
experiências de vida com
as conversas direcionadas
por uma psicóloga do
CRAS.

Grupos de convivência
participam de palestra

Ontem dia 8 de maio, a
Caravana do Cinema
Brasileiro, irá estacionar na
Praça Oswaldo Cruz, em
São Luiz do Paraitinga, em
comemoração ao aniversário
da cidade. O projeto, em
parceria com a Fibria,
apresentará sessões de
cinema.O primeiro filme que
será exibido, conta com sete
minutos e traz o resumo das
muitas declarações dos
moradores, recolhidas num
set de filmagem montado na
praça da cidade, nos dias 8
e 9 de maio de 2011, em
comemoração ao aniversário
de 242 anosLogo em
seguida, será apresentado o

filme “Mai Será o Binidito”
de Edivaldo dos Santos e
Cezar Roberto Oladim,
produzido por JRS
Produções e Pipoca Filmes.
Um filmecomovente que
resgata a simplicidade do
homem do campo e as festas
rurais, as congadas e folias
de reis. Aparicio homem da
roça que tem muita fé em São
Benedito, e que desde
criança vê a imagem e
conversa com o Santo que o
acompanha durante sua vida
realizando seus pedidos,
principalmente por mandar
chuvas em sua roça e curar
seu cachorro Brioso, que
consegue viver por mais de

40 anos até que São
Francisco resolve interferir e
vir buscar o cachorro...O
projeto Caravana do
Cinema Brasileiro consiste
em levar a produção recente
do cinema nacional (curtas,
médias e longas metragens)
para cidades que não
possuam salas de cinema,
apresentando filmes de
indicação e recomendação
livre e, a partir da abordagem
dos filmes, propor debates
com o público.Durante as
apresentações a Fibria
sorteará 200 dvd’s com o
filme (depoimentos dos
moradores) exibido no
aniversário da cidade.

São Luiz comemora 243 anos
com Cinema na praça

A Delegacia da Receita
Federal do Brasil em
Taubaté realizou, com o
apoio da Polícia Militar,
na manhã de ontem, dia
7, no Terminal da
Rodoviária Nova, a
operação de repressão
aduaneira denominada
“Bagagem Regular”.A
operação visou verificar
a regularidade da entrada
no país de mercadorias
transportadas em ônibus
que circulam por região
de fronteira com outros
pa í ses .Mercador ias
estrangeiras ingressadas
irregularmente no país
provocam danos à

economia como um
todo uma vez que
e s t a b e l e c e m
concorrência desleal
em relação às empresas
que comercializam seus
produtos de forma
regular. Além disso
causam prejuízo à União
em relação aos tributos
não recolhidos.Ainda, as
m e r c a d o r i a s
estrangeiras com
ingresso irregular no
país não se submetem às
verificações de outros
órgãos de controle,
oferecendo enorme
risco à população no seu
consumo ou

utilização.Foram retidos
20 volumes de
mercadorias contendo,
dentre outros artigos,
brinquedos, roupas,
varas de pescar,
celulares, tablets,
perfumes e controles
remotos de vídeo
game.A operação
fiscal em questão
concorre para o
cumprimento da missão
institucional da Receita
Federal do Brasil, uma
vez que o exercício do
controle aduaneiro
abrange o combate ao
contrabando e ao
descaminho.

Operação Bagagem
Regular

O Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região realiza no
período de 7 a 11 de
maio a vacinação contra
a Gripe Influenza na sede
do Comitê Sindical dos
M e t a l ú r g i c o s
Aposentados.A vacinação
é aberta para todos os
aposentados e
aposentadas, de toda a
sociedade e não apenas
para os metalúrgicos
aposentados.Essa é mais
uma ação do Sindicato
Cidadão junto a

sociedade taubateana.
Para ser vacinado basta
ser aposentado(a) de
qualquer categoria e ter
mais de 60 anos.”Não
deixe de participar dessa
vacinação e garantir a sua
proteção contra a gripe
neste Inverno que está
chegando”, convida o
presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Isaac
do Carmo.”Além
estreitar ainda mais as
relações com a
sociedade, essa vacinação

é uma contribuição do
Sindicato com essa
importante ação de saúde
pública, que é uma das
preocupações da entidade
com a nossa cidade”,
afirma ainda
Isaac.Vacinação Contra a
Gripe Influenza:Data: de
7 a 11 de maio Horário:
das 8h às 15h Local:
Comitê Sindical dos
M e t a l ú r g i c o s
AposentadosEndereço:
Rua Urupês, nº 101 (em
frente a sede principal do
Sindicato).

Sindicato dos
Metalúrgicos faz

vacinação contra gripe
para aposentados

Sob o comando da
Fundação Osesp, o 43º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão – Dr. Luís Arrobas
Martins, que acontece de
30 de junho a 29 de julho,
apresenta a sua
programação de 60
concertos.O tradicional
evento do inverno paulista
começa no dia 30/06,
com apresentação da
Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo
(Osesp) que traz ao palco
do Auditório Cláudio
Santoro a Missa Solene,
Beethoven sob regência
de Thomaz
Dausgaard.Passarão pelo
palco do Festival de
Inverno nomes como os
violoncelistas Antonio
Meneses e Johannes
Moser, os pianistas
Nelson Freire, Ewa
Kupiec, Nelson Goerner,
José Feghiah, o flaustista
Jacques Zoon e o
trompetista Ole Edward
Antonsen, que além da
apresentação estarão
presente na programação
pedagógica ministrando
aulas e masterclasses aos
bolsistas.Outras atrações
também confirmadas para

essa edição estão a
pianista Sarah Chang com
a Filarmônica Jovem da
Colômbia, o Quarteto
Vogler (Alemanha) e
entre as brasileiras, as
orquestras Sinfônica
Municipal de São Paulo,
a Experimental de
Repertório, a Sinfônica
Brasileira, a Filarmônica
de Minas Gerais e a
Petrobrás Sinfônica que
apresentará a nova ópera
de João Guilherme Riper,
Piedade.Durante a
programação, a plateia
também irá se deslumbrar
com a Orquestra de
bolsistas, que fará três
apresentações sob as
batutas de Sir
Richard Armstrong (1ª
semana), Giancarlo
Guerrero (2ª semana) e a
maestrina Marin Alsop
fecha a agenda com
concerto que traz no
programa peças de
Mozart, Camargo
Guarnieri e Bartok.A
programação pedagógica
terá como base
orquestral, tendo um total
de 115 bolsistas além de
parcerias com
i n s t i t u i ç õ e s
internacionais que trarão

professores e alunos do
Conservatório de
Amsterdã, Conservatório
Real de Haia, Peabody
Institute e a Royal
Academy of Music, de
Londres.O diretor
artístico do Festival,
Arthur Nestrovski
menciona que a
programação trabalha
com 3 eixos, sendo o
primeiro a orquestra de
bolsistas, o segundo os
músicos residentes e o
terceiro os artistas
convidados, com
destaques para as
formações sinfônicas e
de câmara brasileiras.O
43º Festival Internacional
de Inverno de
Campos do Jordão – Luís
Arrobas Martins tem um
orçamento de
6 milhões, sendo 2,5
milhões vindo
dos cofres públicos e os
demais vindos de
patrocínios de iniciativas
privadas, com
apresentações em
Campos do Jordão
no Auditório Cláudio
Santoro, igrejas
espalhadas pela cidade e
Capela de São Pedro
(Palácio Boa Vista).

Festival de Inverno
divulga as suas atrações
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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.

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 trabalhoNo mês de maio, o
Campos do Jordão
Convention Center
recebe mais um
congresso e nesta semana
acontece o 24º Congresso
de Ortopedia e
Traumatologia do Estado
de São Paulo.Durante os
dias 10 e 12, médicos,
pesquisadores, estudantes
se reúnem para debater
p r o c e d i m e n t o s ,
diagnósticos, técnicas e
inovações no cenário da
medicina ortopédica e
traumatológica, em uma
programação científica
composta por palestras,
mesas redondas,
discussão de casos e
apresentação de temas
livres.Enquanto os

profissionais estarão em
convenção, seus
acompanhantes que
subirem a serra terão uma
programação especial
com passeios no Centro
de Lazer Tarundu, chá da
tarde no Surya Pan, manhã
de compras, passeios
pelo Palácio Boa Vista,
pelo Teleférico e Morro
do Elefante e visita à
fábrica de chocolate
Araucária.O Congresso
visa além de trazer um
espaço para
 reciclagem e a educação
continuada e,
que poderá ofertar uma
melhoria nos
atendimentos aos
pacientes, ser um acesso
a confraternização com

outros profissionais e ser
uma oportunidade para
começar ou estreitar
relacionamentos com
médicos de outras
localidades e trocar
experiências, conceitos e
c o n h e c i m e n t o s . 2 4 º
COTESP é uma realização
da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e
Traumatologia do Estado
de São Paulo (SBOTSP),
com apoio do Congresso
Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia e
Sociedade Brasileira de
Ortopedia e
T r a u m a t o l o g i a
( S B O T ) . O u t r a s
informações podem ser
obtidas no
site www.cotesp2012.com.br

Campos do Jordão
recebe 24º COTESP


