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A ponte do Vale das
Acácias, na Rua José
Teberga, recebe
construção de um muro de
contenção para reforçar a
cabeceira do local.
Devido às chuvas de verão
a cabeceira cedeu,
colocando em alerta a
situação da ponte. As
obras da construção do
muro começaram há duas
semanas e o término está
previsto para os próximos
25 dias úteis.No local, há
uma equipe da
Subprefeitura de Moreira
César para levantar o

muro, que dará mais
segurança aos usuários da
ponte. “Está sendo
executado a concretagem
de sapata (bloco de
concreto) e pilares para
receber o muro de
alvenaria”, explicou
Pedro S. Neves, mestre de
obras da Subprefeitura.O
mestre de obras
afirma que os próximos
passos são: elevação da
parede e a construção da
calçada. Ele cita
que a obra na
calçada é de ampliação
para estendê-la até o

muro.O objetivo é que a
ponte fique mais segura e
que os pedestres
transitem pelo local com
mais tranquilidade.”As
fortes chuvas dessa época
do ano colocam alguns
lugares em alerta, então
para evitar qualquer
problema, sempre
estamos procurando
solucionar os pontos
críticos para dar mais
segurança aos moradores
da região de Moreira
César”, disse o
subprefeito, Carlinhos
Casé.

Ponte do Vale das
Acácias tem construção
de muro de contenção

A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
realizou, na manhã do dia
17, a inauguração do
Centro Comunitário
“Cecília Nicoletti”, no
Cícero Prado. O evento
contou com a presença do
prefeito João Ribeiro,
secretários e diretores
municipais, vereadores, e
a homenageada, dona
Cecília, que estava
emocionada.A população
compareceu em peso ao
evento, que teve
atividades para as
crianças, com pintura de
rosto e ‘tatuagem’ de
guache, e esculturas com
bexigas. As atletas da
ginástica rítmica
desportiva realizaram uma
apresentação muito
aplaudida.A homenageada,
Cecília Nicoletti,
agradeceu ao prefeito
João Ribeiro, demais
autoridades e aos amigos
de Moreira César pela
homenagem e por
comparecerem ao evento.
“Minha vida passou grande
parte com grandes
momentos nesta
comunidade. Vim pra cá
em 1959, trabalhei como
voluntária auxiliando os
partos de muitas mães, vi
e vejo de pequenos a
grandes, bom cidadãos. É
com muita felicidade que
agradeço a lembrança”,
declarou em seu
discurso.O prefeito João
Ribeiro lembrou que o
centro comunitário é da
população e que todos são
responsáveis por ajudar a
cuidar de mais esse
patrimônio do bairro e
região. “Estamos
organizando o bairro para
o melhor uso possível.
Vamos fazer mais uma
homenagem à dona
Cecília, preservando o
centro comunitário que
leva o nome dela. Vamos
utilizar, participando das
aulas de esporte e
cultura”, alertou o
prefeito, lembrando de
todas as benfeitorias que
já foram realizadas para a
comunidade da região,
como pavimentação das
ruas do Cícero Prado,
plantio de árvores em
áreas verdes, instalação de
AMI – Academia da
Melhor Idade e parque

infantil, melhorias na
iluminação pública,
instalação de unidade do
Telecentro, ampliação da
escola municipal,
reforma da quadra
poliesportiva, entre
outros.O novo centro
comunitário possui cerca
de 400m², com cozinha,
palco e camarim. A partir
de segunda-feira
começam as oficinas
culturais do projeto “Eu
Faço Arte”, realizado pelo
Departamento de Cultura,
com aulas de dança às
segundas e quartas, das
15h30 às 17h e de teatro,
às terças e quintas-feiras,
das 18h às 20h30. As
inscrições são gratuitas e
devem ser feitas no
horário das
oficinas. MORADORES
APROVAM CENTRO
COMUNITÁRIO Os
moradores estão
satisfeitos com mais essa
melhoria para a região.
Para Helena Moreira,
moradora do Liberdade, o
bairro estava precisando
mesmo de um local como
o centro comunitário,
com opções para a
juventude. “Achei muito
legal ter as oficinas
culturais porque
movimentam o bairro e é
bom para distrair a
criançada para não ficar na
rua sem fazer nada. Com
certeza vou trazer as
minhas filhas para
participar”, afirmou.Na
opinião de Aparecida
Cristina Alves, também
moradora do Liberdade, o
centro comunitário é
muito bom, e deveria ter
ainda mais opções de
c u r s o s . ” E s t a v a
precisando de um centro
comunitário aqui, acho
que os cursos são bons
para a juventude. Estamos
esperando os cursos para
os adultos também
poderem participar. Eu
mesma gostaria de vir
fazer aula aqui”, disse.A
moradora do Liberdade,
Luzia Pereira Mota,
estava satisfeita.
“Estou muito feliz em
estar morando
aqui no Liberdade. Era
meu sonho e
eu cuido muito bem da
minha casinha.
Adorei o centro

comunitário e acho que
vai ser muito bom ter
esses cursos”,
destacou. Para a
moradora do Cícero
Prado, Maria de Fátima
Ferreira Ricardo, o centro
comunitário é uma
oportunidade de melhoria
de vida para as pessoas.
“Estou achando o centro
comunitário muito bom.
É uma oportunidade para
aprender e ensinar coisas
novas para as pessoas, e
eu gosto muito disto,
sempre participo”,
lembrou. AUTORIDADES
COMPARECEM E
PRESTIGIAM FESTA A
inauguração do Centro
Comunitário foi uma
grande festa para o bairro.
As autoridades
m u n i c i p a i s
compareceram e
prestigiaram a população
por mais essa
conquis ta .Es t ive ram
presentes: o prefeito
João Ribeiro e a
primeira-dama e
presidente do Fundo
Social de Solidariedade,
Maria Angélica Ribeiro, a
vice-prefeita Myriam
Alckmin, o subprefeito de
Moreira César, Carlinhos
Casé, o presidente da
Câmara Ricardo Piorino,
os secretários de Obras
Ricardo Amadei; de
Planejamento, Paulo
Usier; de Governo eng.
Arthur Ferreira dos
Santos; de Esportes,
Antonio Carlos Macedo;
os vereadores Cal, Dona
Geni, Dr. Jair Roma, Dr.
Isael Domingues, além de
diretores da
a d m i n i s t r a ç ã o
municipal. PRÓXIMAS
INAUGURAÇÕES DO
MÊS No dia 22, às 10
horas, será entregue a
escola José Gonçalves da
Silva “Seu Juquinha”, no
Liberdade. A nova escola
tem capacidade para
atender 500 alunos da
região.Encerrando o mês
de março, no dia 30, a
Prefeitura entrega a
creche do Alto Cardoso
“Dona Yolanda Immediato
Fryling”, às 10
horas.Todos estão
convidados a comparecer
e prestigiar as
inaugurações do mês de
março.

Prefeitura de Pinda
entrega Centro

Comunitário à população
do Cícero Prado e região

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
preparando ações alusivas
à Semana da Água para o
período entre os dias 20
e 23 de março.O Dia
Mundial da Água foi
instituído pela
Organização das Nações
Unidas (ONU), em 1992,
sendo comemorado no
dia 22 de março. O
objetivo principal da data
é criar um momento de
reflexão, análise,
conscientização e
elaboração de medidas
práticas para resolver os
problemas relacionados
com o uso sustentável da
água.Entre as ações
programadas, estão
cursos, palestras,
exposições e plantio de
árvores, voltadas,
principalmente aos
estudantes, em locais
como a Casa Verde, o
Bosque da Princesa, o
Parque Linear da Terra
dos Ipês 2, a Estação de
Tratamento de Água da
Sabesp e o projeto Horta
Alimento.”A Prefeitura
de Pindamonhangaba faz
sua lição de casa e realiza
ações de preservação e
redução do desperdício
de nossas águas.
Atualmente, nossa cidade
apresenta o melhor índice
de saneamento básico da
região, com quase 100%
de rede coletora de
esgoto, sendo, desses
100% tratado e devolvido

ao rio Paraíba”, citou o
prefeito João Ribeiro,
lembrando também das
parcerias da Prefeitura
com a Sabesp em
programas como a
fluoretação de água, o
c a ç a - e s g o t o ,
desassoreamento e
limpeza dos córregos
urbanos, plantio de
árvores e manutenção de
mata ciliar. Outra ação da
Prefeitura para preservar
e reduzir o desperdício de
água é o armazenamento
da água das chuvas na
Secretaria de Obras, para
a limpeza de veículos da
frota, além do
reaproveitamento da água
da piscina do complexo
esportivo do Araretama,
que será expandido para as
outras piscinas
municipais.A Semana da
Água será
realizada através da
Secretaria de Governo
(Departamento de Meio
Ambiente, Departamento
de Licenciamentos e
U r b a n i s m o ,
Departamento de
C o m u n i c a ç ã o ,
Parque Natural
Municipal do Trabiju),
Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
E c o n ô m i c o
(Departamento de
Agricultura e
Departamento de
Turismo), Secretaria de
Saúde (Vigilância
Sanitária/ Vetores, Cpic),

Fundo Social de
Solidariedade (Projeto
Horta Alimento),
Secretaria de Educação
(Casa Verde), Secretaria
de Esportes
(Departamento de
Esportes), Secretaria de
Obras (Departamento de
Trânsito) e Subprefeitura
de Moreira César. São
p a r c e i r o s :  S a b e s p ,
Exército Brasileiro,
Gerdau, Biomas Naturais
e ONG Nova
Essência.Dicas de
Economia de ÁguaA
população pode e deve
fazer a sua parte para
preservar e reduzir o
desperdício de água.- São
perdidos 279 litros de
água ao lavar a calçada
com a mangueira. Use a
vassoura. - Lavar a louça
por 15 minutos, com a
torneira meio aberta,
consome 117 litros de
água. - Acionar a válvula
de descarga, por seis
segundos, gasta de 6 a 10
litros de água. - Um banho
de 15 minutos, com
chuveiro elétrico, gasta
144 litros de água. De
ducha, por 15 minutos,
consome 243 litros de
água para quem mora em
apartamento. - Torneira
fechada ao fazer a barba,
há uma economia de até
11 litros de água. 
- Escove os dentes com a
torneira fechada e
enxague a boca com 1
copo de água. 

Prefeitura de
Pindamonhangaba
prepara Semana da

Água

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação e Cultura,
promove mais um curso
de formação de
educadores em
Informática Educacional.
Mais de 250 professores
e gestores estão
participando do processo
d e
qualificação.Professores
e gestores das escolas de
Educação Infantil e
Ensino Fundamental I
atendidas pelo programa
Informática Educacional,
estão sendo beneficiados
com a formação, que
oferece inovação na
prática pedagógica dos
professores, além de
qualificar e estimular
ainda mais os
profissionais da educação
municipal.A iniciativa é
promovida pela Secretaria

de Educação e Cultura,
em parceria com a
empresa Planeta
Educação, que utiliza
tecnologia nas questões
relacionadas ao trabalho
diário, em suas
abordagens e
m e t o d o l o g i a s ,
contribuindo também
com a formação moral,
crítica e cognitiva do
aluno.”O enriquecimento
e aperfeiçoamento
alcançados por meio
deste programa de
formação proporcionam
inovação na prática
pedagógica dos nossos
profissionais. Com
certeza será mais um ano
de muito aprendizado e
conquistas na educação de
P i n d a m o n h a n g a b a ” ,
aposta a secretária de
Educação e Cultura,
Bárbara Zenita França
Macedo.As aulas abordam

temas como escola
digital, música e
linguagem, histórias
digitais, pilares da
educação digital, entre
outros. A formação
acontece na sede da
Planeta Educação, tem a
carga horária de
40 horas, divididas
entre aulas presenciais e
à distância.”Esta
formação está sendo
excelente. No tema
música e linguagem, por
exemplo, estamos
interagindo com a
tecnologia dentro da
aprendizagem. Desta
forma, podemos aprender
na prática sobre a
aplicabilidade de
dinâmicas no dia a dia dos
alunos”, disse a
professora Graciela
Rezende, da Remefi
Abdias Júnior Santiago e
Silva. 

Professores da Rede
Municipal participam de

curso

A ponte do Vale das
Acácias, na Rua José
Teberga, recebe
construção de um muro de
contenção para reforçar a
cabeceira do local.
Devido às chuvas de verão
a cabeceira cedeu,
colocando em alerta a
situação da ponte. As
obras da construção do
muro começaram há duas
semanas e o término está
previsto para os próximos
25 dias úteis.No local, há
uma equipe da
Subprefeitura de Moreira
César para levantar o

muro, que dará mais
segurança aos usuários da
ponte. “Está sendo
executado a concretagem
de sapata (bloco de
concreto) e pilares para
receber o muro de
alvenaria”, explicou
Pedro S. Neves, mestre de
obras da Subprefeitura.O
mestre de obras afirma
que os próximos passos
são: elevação da parede e
a construção da calçada.
Ele cita que a obra na
calçada é de ampliação
para estendê-la até o
muro.O objetivo é que a

ponte fique mais segura e
que os pedestres
transitem pelo local com
mais tranquilidade.”As
fortes chuvas dessa época
do ano colocam alguns
lugares em alerta,
então para evitar
qualquer problema,
sempre estamos
procurando solucionar os
pontos críticos
 para dar mais
segurança aos moradores
da região de Moreira
César”, disse o
subprefeito, Carlinhos
Casé.

Ponte do Vale das
Acácias tem construção
de muro de contenção

O CPIC – Centro de Práticas
Integrativas e
Complementares, foi
inaugurado em 06 de agosto
de 2006 para implantação e
ampliação das Práticas
Integrativas e
Complementares na Rede
Municipal de Saúde.Esta
unidade faz parte da
Secretaria de Saúde e
Assistência Social da
Prefeitura de
Pindamonhangaba e oferece,
aos usuários do SUS
atendimentos Homeopáticos,
Lian Gong 18 Terapias,

treinamento de Alimentação
Saudável, GARRA – Grupo
de Apoio a Revitalização e
Reeducação Alimentar, rodas
de estudo de plantas, terapia
comunitária e Arteterapia.O
CPIC de Pindamonhangaba
tem sido referência nas
práticas integrativas e
complementares. Com os
objetivos de capacitar a Rede
de Saúde, desenvolvendo uma
ação transversal por toda
atenção básica no tocante às
ações das práticas integrativas
e complementares em saúde.
Este centro articula-se

com a estratégia saúde da
família apoiando as ações de
promoção da saúde.”As
atividades realizadas no CPIC
contemplam a integralidade
do indivíduo (física, mental,
emocional, espiritual e social)
e a sua autonomia
 em relação ao seu
 corpo”, ressalta a equipe
do CPIC.O CPIC
 fica na rua Fausto Vilas Boas,
número 44, Vila
Bourghese.Para mais
informações entrar em
contato pelo telefone 3642-
2420.

CPIC oferece atividades
diferenciadas no município

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

Miscelânea
20 de Março 2012

20 de Março 2012

Culinária

Batata doce assada

Ingredientes:
Batata doce
4 colheres de sopa de manteiga.

Modo de preparar:
Descasque as batatas e cozinhe em uma panela com água ou na
panela de pressão, até ficar macia, mas firme. Retire da panela e
escorra. Em uma assadeira, distribua as batatas e coloque uma
colher de manteiga em cada canto da assadeira. Leve ao forno até
dourar. Retire e sirva.

Macarrão cremoso

Ingredientes:
3 colheres de sopa de azeite
1 cebola picada
250 gramas de presunto picado
1 lata de creme de leite
1 lata de ervilhas escorridas
1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Sal e pimenta do reino a gosto
1 colher de sopa de salsa picada
500 gramas de macarrão cozido “al dente”

Modo de preparar:
Em uma panela, coloque o azeite, a cebola e deixe fritas por 5
minutos. Acrescente o presunto, o creme de leite, a ervilha, o queijo
parmesão, o sal, a pimenta do reino, a salsa e misture bem. Coloque
o macarrão em um refratário, adicione os ingredientes da panela
misture bem. Leve ao forno, preaquecido por 15 minutos. Retire e
sirva em seguida.

Curiosidades

O hábito de dar brinquedos no Dia de Natal não é inspirado no
nascimento de Jesus Cristo. A origem está ligada às festas pagãs do
Império Romano. Desde o ano 336 antes de Cristo, em 22 ou 23 de
dezembro, era celebrado o Festival Natalis Solis Invisti, algo como
o nascimento do invencível Sol. Ainda em Roma, durante as festas
em homenagem ao deus chamado Saturno, a Saturnália (17 de
dezembro), era comum a troca de objetos. No ano novo romano (1º.
de janeiro), também era comum presentear os pobres e as crianças e
decorar as casas. A coincidência dessas datas provavelmente acabou
por definir a data maior da cristandade em 25 de dezembro, que
também era a data do nascimento de Mira, a deusa iraniana do
mistério. Famoso por sua generosidade, o bispo São Nicolau, que
viveu no século IV, na cidade de Myra (atualmente sudoeste da
Turquia), foi escolhido como patrono da data. A ele foi adicionada
parte da lenda escandinava do feiticeiro que punia as crianças
levadas e dava presentes às bem comportadas. Disso tudo resultou a
figura do Papai Noel. O navio flutua porque ele é mais leve, ou seja,
menos denso que a água. A massa do navio está distribuída em uma
larga extensão, fazendo com que ele desloque uma grande quantidade
de água ao ser lançado ao mar. Assim ele preenche um espaço antes
ocupado pelo líquido. A água deslocada que estava em equilíbrio
tentará voltar ao seu lugar, exercendo assim uma pressão que atua
sobre o casco, principalmente em sua parte inferior. Essa pressão,
chamada de empuxo, impulsiona o navio para a superfície e
contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

Ministério da Saúde
reajuste em 16,3%
incentivo financeiro
para mais de 250 mil
profissionais que atuam
no Saúde da Família.
Valor passa de R$ 750
para R$ 871 por mês.O
Ministério da Saúde
aumentou o incentivo
financeiro que repassa
mensalmente aos
municípios, por meio do
Piso da Atenção Básica
(PAB) variável, para os
250.903 Agentes
Comunitários de Saúde
(ACSs) que atuam na
estratégia Saúde da
Família. O reajuste é de
16,3%, retroativo ao
último mês de janeiro, e
eleva o valor do incentivo
de R$ 750 para R$ 871.
Para garantir este
benefício, o investimento
do ministério será de R$
403 milhões por ano,
recursos que poderão ser
ainda maiores, uma vez
que a quantidade de ACSs
tem sido crescente.Os
Agentes Comunitários de
Saúde são profissionais
vinculados às Unidades
Básicas de Saúde (UBSs).
Eles realizam ações
individuais ou coletivas
de prevenção a doenças e
promoção de saúde por
meio de ações educativas
nos domicílios e na
comunidade. Com o
reajuste, o financiamento
anual do Ministério da
Saúde para a garantia do
incentivo financeiro aos
Agentes Comunitários de
Saúde passa de R$ 2,5
bilhões para R$ 2,9
bilhões. “Essa previsão
considera o número atual
de ACSs no país
(referente ao mês de
fevereiro). Mas, com a

expansão da cobertura do
Saúde da Família, esse
valor poderá chegar a R$
500 milhões até o final
deste ano”, explica o
secretário de Atenção à
Saúde do Ministério da
Saúde, Helvécio
Magalhães. Segundo ele,
esses recursos são para
remuneração direta dos
agentes e pagamento de
e n c a r g o s
trabalhistas.Cada Agente
Comunitário de saúde é
responsável pelo
acompanhamento de, no
máximo, 150 famílias ou
750 pessoas. O
acompanhamento do
trabalho destes
profissionais é feito por
um enfermeiro da equipe
da estratégia Saúde da
Família, lotado na
respectiva Unidade Básica
de Saúde. O agente deve
ser vinculado ao
município, que deverá
aderir à estratégia para
receber o incentivo
financeiro do governo
federal.  “Atualmente,
quase 97% das cidades
contam com a atuação
destes profissionais, o
que representa uma
cobertura de
122.555.622 brasileiros,
ou seja, mais de 64% da
população. A nossa
intenção é estimular, cada
vez mais, a adesão dos
municípios pela
importância do trabalho
que os Agentes
Comunitários de Saúde
realizam”, acrescenta
Helvécio Magalhães.Para
ser um ACS, é preciso que
o profissional seja
morador (há pelo menos
dois anos) da área onde
exercerá as atividades,
saber ler e escrever, ter

mais de 18 anos e
disponibilidade de tempo
integral para exercer a
função de agente
comunitário. O
recrutamento destes
profissionais deve se dar
por meio de processo
seletivo promovido pela
município, com o
acompanhamento da
secretaria estadual de
saúde.SAÚDE DA
FAMÍLIA – O Saúde da
Família é a principal
estratégia do Ministério
da Saúde para reorientar o
modelo de assistência à
saúde da população a
partir da Atenção Básica,
que é a principal e mais
próxima porta de entrada
do SUS, capaz de resolver
até 80% dos problemas de
saúde das pessoas.As
e q u i p e s
multidisciplinares que
atuam na estratégia são
formadas por médico,
enfermeiro, técnico ou
auxiliar de enfermagem e
agentes comunitários de
saúde para o
desenvolvimento de ações
de diagnóstico e
orientação para o
tratamento de doenças,
promoção da saúde,
prevenção de agravos e
reabilitação dos
pacientes.Atualmente, o
país conta com 32.498
equipes de Saúde da
Família atuando em
5.288 municípios,
o que representa um
percentual de 95% de
cobertura pelo Saúde da
Família. A execução da
estratégia é
compartilhada pelos
estados, Distrito Federal
e municípios e
coordenada pelo
Ministério da Saúde.

Mais de R$ 400
milhões para reajuste a
agentes comunitários

Ao todo, 107 municípios
de 19 estados foram
beneficiados com
recursos financeiros do
governo federal
destinados ao custeio de
novas equipes e
estruturas de assistência
básica à população. Para
ampliar o acesso da
população à atenção
básica no SUS, o
Ministério da Saúde
publicou, no dia
1 6  p o r t a r i a s  q u e
autorizam municípios a
contratarem profissionais
para a estratégia Saúde da
Família. As autorizações
prevêem 730 novos
Agentes Comunitários de
Saúde e o
credenciamento de 76
Equipes de Saúde da
Família e 58 Equipes de
Saúde Bucal. Além disso,
31 secretarias municipais
de saúde poderão
implementar Núcleos de
Apoio ao Saúde da
Família (NASFs). Ao
todo, 107 municípios de
19 estados foram
beneficiados com
recursos financeiros do
governo federal
destinados ao custeio das
novas equipes e estruturas
de assistência básica à
população. Os estados
contemplados foram
Alagoas, Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais,
Mato grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul,
Rondônia, Santa Catarina,
Sergipe, São Paulo e
Tocantins. Os valores
repassados aos

municípios integram o
chamado Piso da Atenção
Básica (PAB) Variável. O
incentivo anual por
Equipe de Saúde da
Família varia de R$ 80,4
mil a R$ 120,6 mil e por
Equipe de Saúde Bucal, de
R$ 25,2 mil a R$ 33,6 mil
– dependendo da
modalidade de equipe que
o município adotar. Já o
incentivo financeiro
federal destinado a cada
Agente Comunitário de
Saúde é de R$ R$ 11,3
mil.Estes recursos podem
ser superiores caso os
gestores locais do SUS
participem da estratégia
Saúde Mais Perto de
Você/Controle e
Qualidade, que prevê o
repasse de maior
incentivo financeiro
federal mediante o
cumprimento de metas de
qualidade na assistência
prestada aos usuários do
Sistema Único de
Saúde.NASFs – Por meio
da Portaria 455,O
Ministério da Saúde
também credenciou
novos Núcleos de Apoio
à Saúde da Família
(NASF) em 12 estados.
Serão implementados
seis NASFs Tipo I – onde
os profissionais devem
cumprir, no mínimo, 200
horas semanais de
trabalho – e 25 NASFs
Tipo II, onde os
profissionais devem
acumular 120 horas
semanais mínimas.Os
municípios que aderirem
ao NASF Tipo I recebem,
do Ministério da Saúde,
R$ 20 mil para a
implantação do núcleo e

mais R$ 240 mil
anuais  para o custeio das
equipes. A modalidade
Tipo II conta com R$ 6
mil para implementação
do NASF e mais R$ 72
mil anuais de custeio. Os
recursos são repassados
do Fundo Nacional de
Saúde para os fundos
municipais de saúde.Os
NASF são constituídos
por equipes
multiprofissionais que
trabalham afinadas e
vinculadas às Equipes de
Saúde da Famílias. Nos
núcleos, os profissionais
desenvolvem atividades
como consultas,
discussões de casos e
ações de educação
permanente em
saúde com a
população.SAÚDE DA
FAMÍLIA – O Programa
Saúde da Família é a
principal estratégia do
Ministério da Saúde para
reorientar o modelo de
assistência à saúde da
população a partir da
atenção primária, que é a
principal e mais próxima
porta de entrada do SUS,
capaz de resolver até 80%
dos problemas de saúde
das pessoas.Atualmente, o
país conta com 32.498
equipes de Saúde da
Família atuando em 5.288
municípios, o que
representa um percentual
de 95% dos municípios
brasileiros com cobertura
pelo Saúde da Família. A
execução da estratégia é
compartilhada pelos
estados, Distrito Federal
e municípios e
coordenada pelo
Ministério da Saúde.

Saúde da Família
ganha mais de 800

profissionais


