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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

A Campanha do Agasalho
2012 do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região angariou 19,7
toneladas de roupas,
agasalhos e cobertores na
arrecadação que
aconteceu nas ruas da
cidade neste domingo,
dia 06.Cerca de 390
voluntários de 30
entidades assistenciais de
Taubaté e da região
participaram da
arrecadação que
aconteceu nos bairros da
Gurilândia, Parque Santo
Antonio, Bonfim, Areão e
região.Além da
arrecadação das roupas e
agasalhos, a campanha
também contou
atendimentos a
população com aferição
de pressão arterial e de
glicemia em postos fixos
localizados nos bairros da
Gurilândia, Bonfim e
Areão.Os exames foram
realizados pelos alunos
do curso de Enfermagem

da Faculdade Anhanguera
de Taubaté, e foram
realizados 250
atendimentos a
população nos postos
fixos.Para o diretor
social do Sindicato,
Raimundo Dias Pires, o
Baiano, a Campanha
contou com a grande
participação da
população porque a
população reconhece a
credibilidade da ação
promovida junto com as
entidades assistenciais.”
Estas doações estarão
auxiliando milhares de
pessoas carentes que são
atendidas por estas
entidades assistenciais, e
por isso a
cada ano a
população vem
colaborando de forma
expressiva com as
doações”, afirma
Baiano.O Sindicato dos
M e t a l ú r g i c o s
de Taubaté agradece aos
parceiros que tornaram

possível a realização
desta edição da
Campanha do Agasalho:
Sabesp, Faculdade
Anhanguera, Drogabela,
transportadora Julio
Simões, Puras
alimentação, Buffet Nova
Aliança, Baltazar
Bananas, Ford do Brasil,
Natus Verde, Sislog,
Posto Chiquinha de
Mattos, Kubatur,
Secretaria de Saúde de
Taubaté, Cooperativa
Coafact (Tremembé),
Sindicato da Construção
Civil de São José dos
Campos e
Sindicato dos
Metalúrgicos de
Pindamonhangaba.As
doações de agasalhos
ainda podem ser
entregues durante esta
semana na sede do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região, que fica na Rua
Urupês, 98, no bairro
Chácara do Visconde.

Sindicato e sociedade
fazem grande

mobilização de
solidariedade em

Taubaté

O Sesc Taubaté realiza em
maio diversas atividades para
a terceira idade. Na
programação deste mês há
shows dançantes, festival de
receitas culinárias, palestras,
cinema, entre outras
atividades.Confira a
programação, gratuita, para
maiores de 60 anos.Shows
Dançantes Espaço aberto
para confraternização dos
idosos, com a participação
de músicos locais e da
região, que apresentam em
seus repertórios ritmos
variados Dia 12 – Rodrigo
Pereira Campos Dia 26 –
Mônica Santos Das 15h às
17h30. Ciclo de palestras –
Envelhecimento saudável
Temas que contribuem para
a melhoria da qualidade de
vida e saúde dos idosos.
Uma oportunidade para se
atualizar e tirar dúvidas sobre
assuntos importantes.
Envelhecimento – verdades
e representações Com
Marcelo Salgado,

gerontólogo pela Fundação
Nacional de Gerontologia da
França. HOJE , às 14h30.
Alimentação saudável –
cuidados no preparo e
manuseio dos alimentos
Com nutricionista do Sesc.
Dia 15, às 15h.
CineMaioridade Especial
Barreto O Quatrilho, Brasil,
1995, dir. Fábio Barreto.
Dia 17, às 15h. O caminho
das nuvens, Brasil, 2003, dir.
Bruno Barreto. Dia 24, às
15h. Festival de Receitas
Culinárias Com culinarista
Simeia Priscila. Preparo de
alimentos para o café da
tarde. Dia 25, das 14h às
16h30. Internet Livre –
AlfaByteZando Iniciação ao
Uso do
ComputadorPrimeiros
contatos com o computador
abordando os componentes
básicos para a sua utilização,
o manejo das ferramentas
destinadas às tarefas
cotidianas, a navegação na
Internet e a abertura de

conta de e-mailDias 22, 23
e 29, das 15h às
1 6 h 3 0 . T R A B A L H O
SOCIAL COM IDOSOSO
Trabalho Social com Idosos,
que o Sesc SP desenvolve
há 49 anos tornou-se
referência nacional e
internacional e tem gerado
ações similares,
empreendidas por diversas
instituições. Promove o
desenvolvimento das
pessoas, elegendo o lazer
sociocultural como campo
prioritário de trabalho, com
atividades artísticas e
intelectuais, esportivas,
recreativas, de turismo social
e educação ambiental. O
Sesc Taubaté atende às
cidades de Cachoeira
Paulista, Cruzeiro, Cunha,
Guaratinguetá, Lorena,
Pindamonhangaba, Taubaté
e Tremembé.Serviço Sesc
Taubaté. Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha.
Informações 3634-4000.

Shows dançantes, palestras e
cinema para a terceira idade no

Sesc

A estátua do Jeca Tatu,
personagem criado por
Monteiro Lobato em sua
obra Urupês, está
localizada na Praça
Doutor Barbosa de
Oliveira e está sendo
restaurada, após avaliação
das condições
estruturais.O monumento
ao caipira, que se
desgastou ao longo de 13
anos pela ação do tempo
recebe um trabalho de
revitalização, que tem o
objetivo de retirar cupins,

reconstruir algumas
partes deterioradas da
madeira e aplicação de
um novo revestimento de
verniz impermeável para
protegê-la. O trabalho é
realizado por
 Aristeu Monteiro, um dos
três escultores que
esculpiu a estátua,
juntamente com
Raymundo Ribeiro e
Marcos Gomes.O
trabalho de restauração se
iniciou em 20 de abril e o
término está previsto para

fim de junho, segundo o
escultor.De acordo com o
prefeito Roberto Peixoto
“a estátua do Jeca Tatu é
uma homenagem à cultura
do nosso povo e
importante para a cidade,
porque remete ao escritor
taubateano Monteiro
Lobato e ao cineasta
Amácio Mazzaropi, um o
criador do personagem
Jeca Tatu e, o último
ajudou a imortalizar o
personagem por meio de
seus filmes”.

Prefeitura de Taubaté faz
restauro da estátua do

Jeca Tatu

O vereador Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB)
lembrou a promessa de
campanha do prefeito
Roberto Peixoto sobre a
reforma do Mercado
Municipal. Segundo ele, o
Mercadão é considerado
um dos pontos turísticos
da cidade, mas está
abandonado pelo poder
público.”Recentemente,
saiu na imprensa que
Taubaté congela a
reforma no Mercadão, e
é engraçado porque no

período eleitoral o
prefeito esteve lá
apontando as melhorias
que faria se ganhasse a
eleição. Ganhou, mas
infelizmente o pessoal
está abandonado, e a
reforma foi abandonada”,
disse.Para o vereador, a
reforma no Mercadão
poderia beneficiar e
enriquecer cada vez mais
o turismo da região.
“Enquanto São José dos
Campos cria um espaço
próprio para os camelôs,

em Taubaté é isso que
estamos vendo. Essa é a
resposta do poder público
aos feirantes que fazem
história no Mercado
Municipal”, asseverou.”A
gente tem muito respeito
por todos os
feirantes que fazem com
que o município
cresça e se desenvolva,
mas a gente percebe que
não há nenhuma vontade
e não tem nenhum
respeito pela população
taubateana.”

Vereador Digão: “Mercadão está
abandonado”

A Campanha de Vacinação
contra a Influenza
imunizou 1.991 pessoas
entre idosos (acima de 60
anos), gestantes e
crianças de seis meses a
dois anos incompletos
(um ano, 11 meses e 29
dias), no sábado (5/05/
2012), em 10 Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e
no Centro de
Especialidades Médicas.
A vacinação continua até
o dia 25, de segunda a
sexta, das 8h às 17h. No
primeiro dia, 1.245
idosos, 591 crianças e
155 gestantes receberam
a dose da vacina. O total
equivale a 12% da meta da
campanha em Caraguá,
que pretende imunizar 15
mil pessoas do público-
alvo. Os moradores
devem ser vacinados
preferencialmente nas

UBS’s de referência. A
vacina foi aplicada
somente no sábado (5)
nas UBS’s do Jetuba e
Tabatinga. Os pacientes
acamados com mais de 60
anos podem agendar nas
unidades de saúde a
aplicação da dose em
casa.  Os adultos podem
receber a vacina
antitetânica para atualizar
a carteira de vacinação.
 Restrições – A vacina
contra a gripe não é
indicada para pessoas
alérgicas a ovo, com
comprovação médica, e
para quem apresentou
reações adversas nos
outros anos.  
Confira o endereço das
Unidades Básicas de
SaúdeCentro de
Especialidades Médicas –
Praça Renato Navarro
Magalhães, Jardim

Primavera – Tel (12)
3 8 8 6 - 1 2 0 0  U B S
Massaguaçu – Rua Itália
Baffi Magni, s/n – Tel
(12) 3884-1999 UBS
Olaria – Travessa
Marginal Ipiranga, 17 –
Tel (12) 3883-7007 UBS
Casa Branca – Rua José
Pedro de Oliveira, 7 – Tel
(12) 3883-9077 UBS
Jaraguazinho – Rua
Benedito Silvério
Santana, 57 – (12) 3883-
3500 UBS Tinga – Rua
Antonio dos Santos, 20 –
Tel (12) 3882-6446 UBS
Morro do Algodão – Rua
Antonio dos Santos, 27 –
Tel (12) 3887-9100 UBS
Porto Novo – Avenida
José Herculano, 6.560 –
Tel (12) 3887-6131 UBS
Perequê-Mirim – Avenida
José da Costa Pinheiro
Junior, 1.527 – Tel (12)
3887-8181

Campanha de Vacinação
contra Gripe imuniza

1.991 pessoas no
primeiro dia

De 18 a 20 de maio de
2012 acontece o 50º
Festival do Pinhão em
Campos do Jordão, na
Praça Miguel Lopes Pina
(ao lado do Mercado
Municipal). A entrada é
franca. O evento vai
contar com apresentação
de Dança, Música,

artesanato e também
muitas comidas
t í p i c a s .
Programação: -
Dia 18 (Sexta-Feira): das
18 às 22 horas -
Dia 19 (Sábado): 
das 12 às 23 horas
- Dia 20 (Domingo): 
das 12 às 20 horas

Realização: Prefeitura
Municipal da Estância de
Campos do Jordão – AME
C A M P O S
(Associação dos Amigos
de Campos do Jordão)
Apoio: Polícia Militar –
Academia de Letras de
Campos do Jordão – Nova
Schin

50º Festival do Pinhão
em Campos do Jordão
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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.

10 de Maio 2012 10 de Maio 2012

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo Comunicação

e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43

Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831

CEP 12120-000 -

E-mail: editoraflordovale@terra.com.br

Registro no INPI 81717790 -

Impresso em 10/05/2012

Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860

Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e

Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital

Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.

Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001

Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida

Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste jornal.
Jornal Regional

Miscelânea

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


