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A GAZETA DE

TREMEMBÉ

A Prefeitura, por meio da

Secretaria de Cultura,

Esportes e Lazer, inicia na

próxima terça-feira, dia

10, mais uma edição do

projeto Cine Férias com

a exibição de 18 filmes

em 27 sessões gratuitas.

Os filmes serão exibidos

às 10h, 14h e 17h, no

período de 10 a 13 e de

23 a 27 de julho.A

programação reúne

produções infantis e

infanto-juvenis que

frequentaram o circuito

comercial nos últimos

meses. Inclui gêneros

como desenhos,

animações, aventuras e

c o m é d i a s

românticas.Entre os

destaques da

programação estão títulos

como “As Aventuras de

Tintim: O Segredo do

Licorne”; “Happy Feet 2:

O Pinguim”; “Missão

Impossível 4: Protocolo

Fantasma”, “O Gato de

Botas”, “Piratas Pirados”,

entre outros.As sessões

das 10h e das 14h são

destinadas ao público

infantil; já os filmes das

17h são destinados

especialmente ao público

juvenil.Este é o sétimo

ano em que o projeto é

realizado em Caçapava. O

objetivo é oferecer

e n t r e t e n i m e n t o ,

gratuitamente, para

crianças e jovens no

período de férias.Veja a

programação completa

abaixo: Dia 10 – Terça-

feira 10h e 14h – A Bela

e a Fera 17h – O Fada do

Dente 2 Dia 11 – Quarta-

feira 10h e 14h –

 Speedfood – Um

Peixinho Fora D”Água

17h – As Aventuras de Tin

Tim: O Segredo do

Licorne Dia 12 – Quinta-

feira 10h e 14h – Deu a

Louca no Chapeuzinho

Vermelho 2 17h – Missão

Impossível4: Protocolo

Fantasma Dia 13 – Sexta-

feira 10h e 14h – Happy

Feet 2: O Pingüim 17h –

 Viagem 2 – Ilha

Misteriosa Dia 23 –

Segunda-feira 10h e
14h – Alvin e os Esquilos

3 17h – E.T.

Extraterrestre Dia 24 –

Terça-feira 10h e 14h –

 Pequenos Espiões 4

17h – Compramos um

Zoológico Dia 25 –

Quarta-feira 10h e

14h – Piratas Pirados

17h – A Saga Crepúsculo:

Amanhecer – Parte 1 Dia

26 – Quinta-feira 10h e

14h – O Gato de Botas

17h – Espelho, Espelho

Meu Dia 27 – Sexta-feira

10h e 14h – Os Muppets

17h – Cada um tem a

Gêmea que Merece

Prefeitura inicia Projeto Cine Férias

Pesquisa de opinião
divulgada ontem, dia 5,
pelo Instituto de
Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) revela
que é alto o medo da
violência no Brasil e
baixa a confiança nas
polícias que combatem
os crimes mais
próximos do cotidiano
do cidadão.O Ipea
publicou a segunda
rodada de pesquisa sobre
segurança pública feita
pelo Sistema de
Indicadores de
Percepção Social,
criado pelo instituto.
Desta vez, 3.799 pessoas
foram entrevistadas em
todas as regiões do
país.A cada grupo de dez
brasileiros, pelo menos
seis têm “muito medo”
de assalto à mão armada,
assassinato e
arrombamento da
residência, conforme
apurado pela pesquisa.
Mais da metade sentem
“muito medo” de sofrer
agressão. O percentual
de “nenhum medo” em
todos os quesitos
(assalto à mão armada,
assassinato e
arrombamento da
residência) é em torno
de 10%, com exceção
do tema sofrer agressão,
em que o percentual é
18,2%.As mulheres se
sentem menos seguras
que os homens. Apenas
7,8% das entrevistadas
disseram não sentir
“nenhum medo” de
assalto à mão armada,
enquanto 16,9% dos
homens têm a mesma
sensação. Metade dos
homens entrevistados
afirma ter “muito medo”
de assalto à mão armada,
enquanto três quartos das

mulheres têm a mesma
i n t r a n q u i l i d a d e . A
amostra da pesquisa
permite comparações
entre as regiões. Em
todos os quesitos, o
Nordeste (com mais de
70% das respostas
indicando “muito
medo”) lidera os
temores de
violência.Além da
sensação de insegurança,
a pesquisa ouviu a
opinião dos
entrevistados sobre as
instituições policiais.
Apenas a Polícia Federal
(PF) teve índice acima
de 10% na resposta
“confia muito”. As
polícias civis e militares
dos estados, polícias
com os maiores efetivos
e mais próximas do
cotidiano dos cidadãos,
atingiram apenas 6% das
respostas “confia
muito”. Cerca de 9%
disseram “confiar
muito” na Polícia
Rodoviária Federal
(PRF).Em cada dez
entrevistados, seis
concordam que a PF e a
PRF realizam “seu
trabalho com
competência e
eficiência”. Mais da
metade dos
entrevistados em todo o
país discordam da
afirmação de que a
“Polícia Civil realiza
investigações sobre
crimes de forma rápida
e eficiente”. A maioria
também discorda que “a
Polícia Militar (PM)
aborda as pessoas de
f o r m a
respeitosa”.Menos de
45% discordam que a
PM “atende às
emergências de forma
rápida e eficiente”.

Segundo o Ipea, a
percepção negativa das
pessoas declaradas “não-
brancas” em relação às
polícias é 5% acima
daquelas declaradas
“brancas”. Mais de 63%
de todos entrevistados
afirmaram que “os
policias no Brasil tratam
as pessoas com
preconceito”.Apesar
desses indicadores, a
maioria da população
ainda confia na polícia.
Somente cerca de um
quinto (20%) disse “não
confiar” nas polícias
militares e nas polícias
civis, enquanto 15%
avaliaram negativamente
a Polícia Federal e a
Polícia Rodoviária
F e d e r a l . D o s
entrevistados, 48,4%
afirmaram “ter
procurado a polícia por
algum motivo e passado
por um atendimento
policial”. Desses, 74,1%
fazem “avaliação
positiva” dos
a t e n d i m e n t o s
policiais.A desigualdade
social, a falta de
investimento em
educação e o aumento do
tráfico de drogas foram
apontados como as
principais causas da
criminalidade. O
crescimento do
comércio ilegal de
entorpecentes foi a
principal dificuldade
enfrentada pelos
policiais.A maioria dos
entrevistados discorda
que os policiais no
Brasil “recebem boa
formação e são bem
preparados”. Mais de um
quarto dos entrevistados
afirmam que ser policial
é uma péssima opção de
trabalho.

Seis em cada dez brasileiros têm muito
medo de assalto à mão armada e

assassinato

Devido ao sucesso da
apresentação e aceitação
da população da Banda
Sinfônica dos Fuzileiros
Navais, no Pinda + 20, a
Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
convidou a Banda Marcial
do Corpo dos Fuzileiros
Navais, do Rio de Janeiro,
para vir à cidade no dia 10
de julho. Eles irão
apresentar-se às 16 horas
na Praça Monsenhor
Marcondes, durante o
arriamento do pavilhão
nacional e das bandeiras
do Estado de São Paulo e
de Pindamonhangaba. A
regência dos 100 músicos
está a cargo do suboficial
Cesário José Barbosa

Neto, durante uma hora.
Será um grande show
durante o evento oficial,
os músicos farão
evoluções e desfilaram
com os seus instrumentos
tocando grandes músicas
brasileiras.De acordo
com o regente, que integra
a banda há 26 anos, o
repertório contará com
samba, baião, marchas,
haverá apresentação de
coreografias com
armamento e há muitas
surpresas. Ele garante que
quem estiver na praça irá
gostar do trabalho que
será executado, porque
todos se empenham para
fazer o melhor em todos
os locais que são

c o n v i d a d o s . C e s á r i o
revela que o repertório
contará com músicas
como: Aquarela do Brasil,
Asa Branca, o tema do
filme “Como treinar o seu
dragão” e Valsa da
Despedida. Eles irão
procurar fazer uma
homenagem a todos os
ritmos da cultura
b r a s i l e i r a . ” C a d a
apresentação recebemos
um calor diferente, as
manifestações nos
contagiam e pretendemos
transmitir a nossa alegria
para compartilharmos
esta grande festa de 307
anos de
P i n d a m o n h a n g a b a ” ,
finaliza Cesário.

Banda Marcial do Corpo
de Fuzileiros Navais estará

no aniversário de Pinda

A Fundacc (Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguatatuba) e o Senai
(Serviço Nacional de
A p r e n d i z a g e m
Industrial) estão
oferecendo os cursos de
Auxiliar Mecânico de
Manutenção e Montador

de Painéis. Os cursos são
gratuitos e ainda há vagas.
Os interessados
devem procurar
o antigo prédio da
Subprefeitura da Costa
Sul, na Avenida José
Herculano, 7.495, no
Porto Novo, munidos dos

seguintes documentos
originais e com uma
cópia: RG, CPF,
Comprovante de
Residência e
Comprovante de
E s c o l a r i d a d e
(diploma ou histórico
escolar). 

Caraguá: Fundacc e Senai
oferecem cursos gratuíto de Auxiliar
Mecânico de Manutenção e Montador

de Painéis
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E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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Miscelânea

Culinária

Macarrão penne ao molho de legumes

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

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

Curiosidades

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

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

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

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

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

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

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

Humor

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

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

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

Mensagens

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

5 passos para melhorar a autoestima:

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

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

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

Pensamentos

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

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

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

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

MS economiza R$ 15
mi na compra de

remédio para Alzheimer
e ampliará acesso em

30%
O Ministério da Saúde vai
repassar a 23 estados R$
24,2 milhões para a
construção de novas
Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e polos de
Academia da Saúde. 
Somente para as novas
UBS, serão destinados R$
15,8 milhões. Os outros
R$ 8,48 milhões serão
aplicados nas academias.
As medidas foram
publicadas nos últimos
dias em duasportarias (nº
1.300e nº 1.345)
no Diário Oficial da
União. “O objetivo é
incentivar os gestores
locais do Sistema Único
de Saúde (SUS) a
melhorar o padrão de
qualidade da assistência
por meio das Equipes de
Saúde da Família (ESF)”,
destaca o diretor do
Departamento de Atenção
Básica do Ministério da
Saúde, Heider Aurélio
Pinto.As ações fazem
parte da Política Nacional
de fortalecimento da
Atenção Básica –
coordenada pelo
Ministério da Saúde e
executada pelos estados e
municípios. Atualmente
há 155 Academias da
Saúde em funcionamento
em 12 estados e 42 mil
UBS em todo o país. Em
2011, o Ministério da
Saúde destinou mais de

R$ 170 milhões para a
construção de novas
UBSs. Já ao programa
Academias da Saúde,
lançado no ano passado, o
ministério repassou R$
53,7 milhões para a
construção de 1.946
novos polos.Os estados
do Acre, Alagoas, Bahia,
Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Minas
Gerais, Mato Grosso,
Pará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí,
Paraná, Rio de Janeiro,
Roraima, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e São
Paulo terão 72 novas UBS
em 57 municípios. Os
valores para cada UBS
são definidos de acordo
com o número de equipes
que atuam na
unidade. Os recursos são
repassados pelo
 governo federal às
secretarias municipais de
saúde em três
 parcelas. A primeira
c o r r e s p o n d e
a 10% do valor total; a
segunda, a 65%; e a
última, a 25%. As duas
últimas parcelas são
liberadas mediante
comprovação do
andamento da obra pelos
gestores locais do SUS.
Os recursos financeiros
são transferidos
diretamente do Fundo
Nacional de Saúde (FNS)

para os fundos municipais
de saúde.ACADEMIAS
DA SAÚDE – Para a
construção de polos de
Academia da Saúde serão
destinados R$ 8,48
milhões para 63
municípios em 20 estados
(AC, AL, CE, GO, MA,
MG, MS, MT, PA, PE, PB,
PI, PR, RJ, RN, RO, RS,
SC, SP, TO), que
receberão 78 novas
Academias da
Saúde.Lançado em abril
do ano passado, o
Programa Academia da
Saúde estimula a criação
de espaços adequados
para a prática de atividade
física, orientação
nutricional, oficinas de
artes cênicas, dança,
palestras e demais
atividades que promovam
modos de vida saudáveis.
O objetivo é estimular a
promoção da saúde bem
como a prevenção e a
redução de mortes
prematuras por Doenças
Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT).
Previstas no Plano de
Ações Estratégicas para
Enfretamento das
DCNTs, as medidas têm
como meta  melhorar
indicadores relacionados
ao tabagismo, álcool,
alimentação inadequada,
sedentarismo e obesidade
até 2022.

MS investe R$ 24
milhões em novas UBS e

Academias da Saúde
Para reduzir as filas no
Sistema Único de Saúde
(SUS) e continuar
crescendo o número de
cirurgias eletivas
realizadas no Brasil, o
Ministério da Saúde
destinará R$ 650 milhões
aos estados e municípios.
O investimento
representa um
crescimento de 100% se
comparado com o valor
destinado em 2011, que
foi de R$ 350 milhões.
Em 2011, foram 345.834
cirurgias eletivas
realizadas pelo SUS. Em
uma década, o país
aumentou 1.135% o
número de
procedimentos do tipo em
relação a 2001, quando
foram realizados 28 mil
cirurgias. A Portaria n°
1.340que estabelece as
diretrizes e recursos por
estado foi publicada, hoje
(2), no Diário Oficial da
União.”O aumento no
repasse de recursos visa
estimular a realização de
cirurgias. No ano passado,
instituímos a política para
garantir a antecipação dos
recursos aos estados e
municípios para que eles
pudessem contratar um
número maior de serviços
para a realização de
mutirões”, destaca o
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.
“Estamos dando um
importante passo para
reduzir o tempo de espera
do paciente. Além disso,
estamos inovando ao
priorizar os municípios
com populações de
extrema pobreza, que
necessitam de maior
atenção por parte do
governo”, avalia.Os
recursos fazem parte de

uma nova estratégia do
Ministério da Saúde para
garantir o acesso da
população aos
p r o c e d i m e n t o s
disponibilizados no SUS.
Os estados brasileiros e
Distrito Federal
receberão os recursos,
em parcela única, para o
período de um ano, e
serão aplicados nas
especialidades de maior
demanda e naquelas
escolhidas pelos gestores
locais, conforme a
realidade de sua região. 
Além disso, do total, R$
50 milhões serão
destinados aos
municípios com 10% ou
mais de sua população em
situação de extrema
pobreza.CIRURGIAS
PRIORITÁRIAS –Os
recursos serão repassados
aos estados e municípios
dentro do orçamento
deste ano. Do total de
investimento previsto, R$
600 milhões estão
destinados às cirurgias
eletivas selecionadas
como prioritárias, de
acordo com as demandas
apresentadas pelos
estados. São R$ 180
milhões para realização
de cirurgia de
catarata e R$ 210
 milhões para
tratamento de varizes,
cirurgias ortopédicas e
nas áreas de urologia,
oftalmologia e
otorrinolaringologia,
incluindo retirada de
amígdalas. Outros R$ 210
milhões atenderão as
demandas apresentadas
pelos gestores
 estaduais, conforme a
realidade de suas
regiões.Os R$ 50 milhões
restantes são para ampliar

o acesso a cirurgias de
cataratas nos municípios
com população em
situação de extrema
pobreza. A ação beneficia
2.555 cidades. O objetivo
do Ministério da Saúde é
zerar as filas de espera
para esse tipo de
procedimento. A cirurgia
de catarata é a mais
procurada pelos usuários
do SUS, em 2011,
168.945 cirurgias foram
realizadas, um aumento
de 96,4% em relação a
2010, quando foram
r e a l i z a d a s
86.005.NOVIDADES –A
nova portaria permitirá
aos gestores locais do
SUS remunerar de forma
diferenciada os seus
prestadores para
estimular a realização de
cirurgias eletivas. A
medida permitirá a
ampliação da oferta de
procedimentos reduzindo
as filas de espera e
beneficiado um número
muito maior de pessoas
de maneira
permanente.Mais três
p r o c e d i m e n t o s
ortopédicos passarão a
ser contemplados na nova
estratégia: artroplastia do
quadril, artroplastia do
joelho e artroplastia de
revisão/reconstrução do
joelho. Estes
procedimentos consistem
na realização de cirurgias
para colocação e/ou
substituição de próteses
no quadril e no joelho.
Com a inclusão dos novos
procedimentos, o SUS
passa a realizar, a partir de
agora, 713 cirurgias de
média complexidade -
625 procedimentos a
mais se comparado a
2010, quando eram 88.

Saúde destina R$ 650
milhões para reduzir filas

em hospitais


