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São mais de 2 mil vagas
nas unidades de São José
dos Campos, Taubaté e
P i n d a m o n h a n g a b a ;
iniciativa visa aumentar a
empregabilidade dos
participantesAs unidades
da Faculdade
Anhanguera em São José
dos Campos, Taubaté
(unidades 1 e 2), e a
U n i v e r s i d a d e
Anhanguera-Uniderp –
Centro de Educação a
Distância – polo
P i n d a m o n h a n g a b a ,
oferecem no mês de
julho diversos cursos
gratuitos de férias. O
objetivo da ação é
colaborar com aqueles
que querem incrementar
o currículo e
revolucionar a carreira
por meio de atualização
profissional. As
atividades acontecem a
partir de 16 de julho e
vão até o dia 31 de
julho.Estão disponíveis
mais de duas mil vagas
em cursos nas áreas de
logística, comunicação
social, engenharia,
pedagogia, recursos
humanos, marketing,
administração, entre
outras. Para participar é
necessário ter o ensino

médio completo.Como
as vagas são limitadas, é
preciso realizar as
inscrições com
antecedência. Na
Faculdade Anhanguera
de São José dos Campos
os interessados devem
enviar um e-mail para
gabriela.faria@aesapar.com.
Em Taubaté as
inscrições podem ser
feitas por telefone - na
unidade 1 o número é
(12) 3624-7106, na
unidade 2 as pessoas
podem ligar no (12)
3631-4545, das 17 às 22
horas, ou ir diretamente
à unidade das 14 às 22
horas. Já no polo de
Pindamonhangaba serão
feitas pelo telefone (12)
3648-2661. É
necessário informar o
curso de interesse,
telefone e os números do
RG e CPF.A Anhanguera
Educacional para
Jeremias Rodrigues -
aluno do curso de
Tecnologia em
Marketing da unidade de
Taubaté.”Eu decidi entrar
no curso de Tecnologia
em Marketing da
Anhanguera através da
indicação de uma amiga,
empresária, que havia

relatado como essa
graduação fez uma
grande diferença para o
sucesso da sua empresa.
Como estava abrindo
também o meu negócio,
decidi fazer a inscrição
no vestibular. Nessa
época tive que optar por
me dedicar aos estudos,
ao mesmo tempo em
que estava em processo
de mudança
profissional, quando abri
a minha imobiliária.
Hoje vejo que todo esse
esforço e
 dedicação foram muito
válidos, já que
me tornei proprietário
de uma imobiliária de
alto padrão.
Os conceitos de
marketing que aprendi no
curso da
Anhanguera colaboraram
muito para o
crescimento da empresa.
Pude aplicar os
conceitos e princípios
de marketing
ministrados nas aulas e
isso trouxe um grande
diferencial para o meu
negócio. Hoje a
Imobiliária Jeremias
Rodrigues é um ícone no
ramo em que atua, de
imóveis de alto padrão.”

Mini cursos de férias
gratuitos acontecem na

Anhanguera

A EDP Bandeirante,
distribuidora de energia
elétrica do Grupo EDP no
Brasil, foi a vencedora, na
categoria ‘Evolução de
Desempenho’, do Prêmio
Abradee 2012 realizado na
noite do dia 4, no auditório da
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) em Brasília.O
prêmio, concedido pela
Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia
Elétrica (Abradee), avaliou na
categoria ‘Evolução do
Desempenho’ o grau de
melhoria em cinco critérios -
satisfação do cliente, gestão
operacional, gestão
e c o n ô m i c o - f i n a n c e i r a ,
qualidade da gestão e
responsabilidade social. A
obtenção desta distinção

significa que a EDP
Bandeirante foi a empresa
distribuidora de energia
elétrica do Brasil que
registrou, em 2011/2012, a
melhor evolução na avaliação
global dos cinco critérios.Para
Miguel Setas, presidente da
EDP Bandeirante, “a
premiação reflete o intenso
trabalho de todo o Grupo EDP
no Brasil e da EDP
Bandeirante, em particular,
para garantir a satisfação de
seus clientes por meio da
prestação de um serviço de
máxima qualidade, eficiência
e segurança. Trata-se de um
reconhecimento importante
para toda a Empresa e um
estímulo para a melhoria
contínua de nossos
serviços”.Prêmio Abradee

2012Conferido anualmente
desde 1999, o Prêmio Abradee
é a mais reconhecida
premiação do setor de
distribuição de energia elétrica
do Brasil. O prêmio também
é concedido nas categorias
nacional, regional e em todos
os 5 critérios avaliados na
“Evolução de
Desempenho”.A Associação
Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica (Abradee) é
uma sociedade civil de direito
privado, sem fins lucrativos. A
Associação reúne 41
concessionárias de
distribuição de energia
elétrica, estatais e privadas,
atuantes em todas as regiões
do país, responsáveis pelo
atendimento de 99% do
mercado brasileiro de energia.

EDP Bandeirante ganha
Prêmio Abradee na

categoria ‘Evolução de
Desempenho’

Música de câmara e
recitais marcam os
próximos dias do
eventoEntre os dias 10 e
13/07, grandes atrações
passarão pelos palcos do
43º Festival Internacional
de Inverno de Campos do
Jordão, entre elas
os quarteto de cordas do
Conservatório de
Amsterdã,   de Peabody
Institute, o Quarteto de
Vogler e a  Orquestra Jazz
SinfônicaNesta 3ª feira, a
Igreja Nossa Senhora de
Saúde (Jaguaribe) recebe,
às 15h 30, o Grupo de
Câmara do Festival, com
entrada franca e trazendo
no repertório peças de
Edino Krieger, e Antonín
Dvorák. Já no Auditório
Cláudio Santoro, quem
sobe ao palco às 20h 30 é
o Quarteto de Cordas do
Conservatório de
Amsterdã, que trará para
essa apresentação
“Quarteto de Cordas nº
10 em Mi Bemol Maior,
D87”, de Franz Schubert,
ainda na noite um Duo de
piano e violino com Boris
Brovtsy e Nelson
Goerner, executando
obras de Sergei
Prokofiev, César Franck.
Os ingressos custam R$
50,00 (inteira) e R$
25,00 (meia).A
programação do dia 11/07
terá início na Igreja Santa
Terezinha (Abernéssia),
com apresentação do
Grupo de Câmara do
Festival que apresentam
um repertório formado

por composições de
Wolfgang Amadeus
Mozart, Camille Saint-
Säens, a partir das 15h 30
e entrada franca. Mais à
noite, será a vez do
Quarteto de Cordas de
Peabody Institute e Duo
de violino e piano se
apresentarem no
Auditório Cláudio
Santoro, às 20h 30. No
programa do Quarteto
obras de Joseph Haydn,
enquanto Hagai Shaham
(violino) e Ricardo
Ballestero (piano),
interpretam  Johannes
Brahms, Joseph Achron e
Jenó Hubai. Os ingressos
custam R$ 50,00 (inteira)
e R$ 25,00 (meia).A 5ª
feira terá três concertos
espalhados pela cidade,
sendo o primeiro o Grupo
de Câmara do Festival,na
a Igreja Nossa Senhora de
Saúde (Jaguaribe) às 15h
30, apresentando peças de
Wolfgang Amadeus
Mozart e Alberto
Nepomuceno; a entrada é
gratuita. Fechando a tarde
do dia 12/07, a Capela de
São Pedro (Palácio Boa
Vista) recebe o recital de
cravos de Ana Cecília
Tavares e Marcelo
Fagerlande, com obras de
Johannes Sebastian Bach,
a partir das 17h, com
entrada franca. Já o
Auditório Cláudio
Santoro será palco para
apresentação do Quarteto
de Vogler, às 20h 30, num
programa que contempla
Joseph Haydn, Erwin

Schulhoff e Franz
Schubert. Os ingressos
custam R$ 80,00 (inteira)
e R$ 40,00 (meia).Já o
dia 13/07 terá
apresentação do Quinteto
de Sopros da Academia
Osesp, a partir das 15h 30,
na Igreja São Benedito,
nessa tarde que terá
entrada franca o público
poderá contemplar obras
de Wolfgang Amadeus
Mozart, Franz Danzi e
Radamés Gnatalli. No
mesmo palco se apresenta
em seguida o Grupo de
Metais do Festival, com
peças de Giovanni
Gabrielli, Aaron , Eric
Ewizen e Jmmy Parker.
Encerrando a segunda
semana do Festival, a
Orquestra Jazz Sinfônica
se apresenta, às 20h 30,
sob regência do maestro
João Maurício
Galindo e piano de André
Mehmari, com obras de
Cyro Pereira,
Maurício de Souza,
Fernando Côrrea, André
Mehmari, Edu Lobo,
Louis Armstrong. Os
ingressos custam R$
80,00 (inteira) e R$
40,00 (meia).O 43º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão irá até 29 de julho,
sendo uma realização da
Secretaria de Estado da
Cultura do Estado de São
Paulo, sob coordenação
da Fundação Osesp, com
incentivo da Lei Reaunet.
Informações pelo
telefone (12) 3662-2334.

Festival de Inverno entra
na 2ª semana de

concertos

Humorista traz ao Teatro
Grande Hotel seu
espetáculo de stand-up
“Hã?!” O 3º Festival de
Humor recebe neste
sábado, 14/07, o stand up
comedy “Hã?!” do
humorista curitibano,
Diogo Portugal, a partir
das 20h. Devido a sua
versatilidade, Portugal
consegue passear pelos
vários formatos de humor,
indo desde stand up
comedy (humor de cara
limpa), ou dando vida às
personagens realmente
engraçadas em esquetes,
ou ainda, utilizar a arte da
improvisação, utilizando
fatos e temas do
cotidiano.Cada vez mais
presente no cenário do
humor brasileiro, Diogo
Portugal já concorreu ao

Prêmio Multishow de
Bom Humor Brasileiro e
em 2005,foi um dos
finalistas do Concurso de
Humoristas do
Fantástico.Com mais de
12 milhões de acessos, os
seus vídeos são um hit na
Internet, mas o público
ainda pode conferir suas
sátiras ao cotidiano, no
quadro Louco de Bom
(Rede Paranaense). Além
de ser criador e curador
do Risorama, o maior
festival de humor da
América Latina, que faz
paralelo com Festival de
Teatro de Curitiba. Sem
esquecer do projeto
lançado com mais quatros
humoristas, o livro-áudio
“Clube da Comédia –
Stand Up”, pela Editora
Nova Cultura, sendo o

primeiro nesse estilo no
Brasil.3º Festival de
Humor é uma realização
da AT Produções &
Marketing Cultural, com
os ingressos  à  venda no
Shopping Aspen Mall
(Rua Djalma Forjaz, 72 –
Vila Capivari) ou no
Ingresso Rápido
(www.ingressorapido.com.br),
no valor de R$ 80,00
(inteira) e R$ 40,00
(meia).  – Outras
informações pelo
telefone (12) 9142- 6253
Teatro Grande Hotel fica
na Av. Frei Orestes
Girardi, 3549 – Vila
Capivari  PRÓXIMAS
ATRAÇÕES: 21/07 -
“Mais que Dilmais”, com
Gustavo Mendes 28/07 -
“Por que os homens
mentem?”.

Diogo Portugal é atração
do Festival de Humor

O programa Ametra
(Atendimento Múltiplo
na Educação e no
Trabalho), ligado à
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social (SEDIS)
da Prefeitura de Taubaté
realizou, na noite da
última quinta-feira, 5 de
julho, a formatura de uma
nova turma de 740
alunos.A solenidade de
formatura ocorreu no
auditório do SEDES –
Sistema Educacional de
Desenvolvimento Social

e foi presidida pelo
secretário municipal de
Educação, Carlos
Roberto Rodrigues.Além
do secretário, também
prestigiaram o evento
representantes do Senai –
Fernando Manoel
Gonçalves (diretor) e
Eduardo Bonatti
(supervisor).Voltado para
crianças e adolescentes, o
Ametra oferece diversos
c u r s o s
p r o f i s s i o n a l i z a n t e s ,
inclusive em parceria
com o Senai. O programa

também oferece
a t e n d i m e n t o
biopisicossocial e quatro
refeições diárias aos
alunos.Segundo a
coordenadora do Ametra,
Silvana Rocha, o
programa conta com
quatro unidades e oferece
gratuitamente diversos
cursos, como desenho
técnico, eletrônica,
manutenção de
mic rocomputadores ,
fotografia digital,
mecânico de bicicletas e
panificação, entre outros.

Ametra forma nova
turma de 740 alunos

Confira aqui os postos
de arrecadação
Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
Supermercado Excelsior
Supermercado Rosado

Nas unidades escolares
que funcionam Escola da
Família A.A Ferroviária
Secretaria de Esportes
Fapi Anhanguera
Secretaria de Educação e

Cultura Corpo de
Bombeiros Policia
Militar Delegacia da
M u l h e r  
Subprefeitura de Moreira
César

Campanha do Agasalho
2012
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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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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


