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A 89ª Festa de São Pedro
Pescador terá início no
próximo dia 27, em
Ubatuba. Promovida pela
Fundart (Fundação de
Arte e Cultura de
Ubatuba), a festa
acontecerá na Praça de
Eventos, na Avenida
Iperoig, até o dia 1º de
julho. A programação
contará com shows
musicais, manifestações
artísticas da cultura
caiçara, procissão de
canoas noturna, corrida de
canoas, quadrilhas,
soltura de tartarugas,
culinárias diversas e a
famosa tainha assada. O
show de encerramento da
festa será com Jair
R o d r i g u e s ,
comemorando 50 anos de
carreira. A programação
da 88ª Festa de São Pedro
Pescador será a
seguinte:Dia 27 –
Quarta-feira- Chegada
do Cortejo noturno de
canoas com a imagem de
São Pedro conduzida
pelos pescadores.
ABERTURA OFICIAL DA
FESTA- Concurso Rainha
dos Pescadores- Grupo de

dança Swing do Axé- Zé
Pedro e Manoel/
Bonsucesso e Niterói-
Grupo Samba e Ousadia-
Banda Palace Dia 28 –
Quinta-feira- Xapados-
Rafa Lins- Jan Praieira-
Elaine Moreira (Marco
Niz e Convidados)- Trem
da Viração (música
regional)- João Ormond
(viola pantaneira)- Banda
Ramam Dia 29 – Sexta-
feira - Procissão de
barcos- Missa Campal (no
recinto do evento) -
Banda Pacto- Anderson e
Mayck- Banda Psycos
Jam- Banda Level 5-
Banda Local- Banda
Complexo B- Banda
Pracaniz Dia 30 – Sábado
- Grupo Consertada-
Banda Super Máfia- Nilo
Mariano- Forró Goro -
Jorlan Lopes - Banda Anti
Danos - Banda Marisol e
os Mensageiros Dia 1 –
Domingo - Soltura de
tartarugas (Projeto
Tamar)- Corrida de
Canoas (canoa caiçara)-
Ballet da Fundart
(quadrilha)- Grupo
Impacto- Grupo
Exóticos - Alandy e

Derlei- Grupo Juventude
do Samba- Cris Araújo-
Jair Rodrigues (50 anos
de carreira) A Festa A
comemoração ao santo
padroeiro dos pescadores,
em Ubatuba, teve início
no dia 29 de junho de
1923, às 10h. Foi numa
sexta-feira ensolarada,
quando o padre caiçara,
Francisco dos Passos,
celebrou a missa em altar
improvisado sobre balsa
confeccionada a partir de
seis canoas amarradas
umas as outras. As
embarcações, todas de
propriedade do Senhor
Antonio Atanásio, tinham
os nomes de Corcovado,
Carona, Guarandi,
Madalena Flor do Mar e
Guapuruvú. O
improvisado altar foi
fundeado a trinta metros
da praia do Cruzeiro em
frente ao Casarão do Sr.
Gabriel Costa, onde é
hoje a Praça Capricórnio
(frente ao Aeroporto
“Gastão Madeira”). Não
havia na época imagem de
São Pedro; após 19 anos,
em 1942, foi doada pelo
padre Hans Beil.

Festa de São Pedro
Pescador em Ubatuba
terá início no dia 27 de

julho

Taubaté foi apontada
como a “metrópole do
futuro” pela revista Veja,
isso ocasionou uma série
de especulações em
diversas áreas de
desenvolvimento da
cidade, e o setor
imobiliário foi um deles.
Especulações feitas por
investidores de fora e
locais confirmam que a
região sul da cidade é a
“Bola da Vez” devido a sua
formação geográfica e
localização.A região sul
está passando por várias
transformações, uma
delas, será a chegada da
Rodovia Ayrton Senna que
irá somar aos três acessos
já existentes, a Rodovia
Oswaldo Cruz, a Rua
Profª Escolástica Maria
de Jesus e a Avenida Dr.
Felix Guisard Filho que
cruzam vários bairros
tradicionais e mais três
condomínios em fase de
formação, além de um
complexo comercial
também em fase de
f o r m a ç ã o . A l g u n s
profissionais dos setores
da engenharia, imobiliária
e arquitetura, preveem a

migração para região sul
uma consequência natural
na mudança no gosto da
população que quer morar
em uma região tranquila e
mais próxima da natureza,
características que, em
outras regiões de Taubaté
já não é possível de
encontrar uma com tanta
abundância comparada à
região sul.De acordo com
o arquiteto Manoel Carlos
de Carvalho que diz;
“Todas as minhas
pesquisas indicam que o
crescimento da cidade
deveria ser feito e está
sendo feito no sentido
norte e sentido sul,
principalmente para o sul.
Para o norte nós temos a
várzea do rio Paraíba e os
terrenos que estão aqui
um pouco pra cima que
são muito planos, o
terreno plano
aparentemente é
excelente para se fazer
um loteamento, só que
você põe a casa lá e depois
se depara que está numa
região baixa e com pouca
ventilação, você sai na rua
e só vê as casas em torno
da sua casa, você não tem

uma visão mais ampla da
região”.O arquiteto
explica que a região sul
apresenta algumas
vantagens em relação às
outras regiões, “Já para o
sentido sul nós temos
terrenos que são colinas
que se sucedem, então
essas colinas para você
implantar um loteamento
fica muito mais agradável,
muito mais bonito, muito
mais dinâmico, até
porque, o loteamento
pode sair daquele traçado
xadrez, nas colinas você
pode ter as ruas
acompanhando as curvas
de nível, de uma casa você
enxerga por cima da outra
que te dá visão de uma
colina mais longe, você
tem uma ventilação
melhor, uma visão
melhor, uma paisagem
que pode ser preservada
ao longo do tempo, então
essas são coisas que dão
sustentação ao
crescimento urbano de
Taubaté que num futuro
não tão distante dará uma
nova característica sócio
econômica para cidade”,
finaliza Manoel Carlos.

Região Sul de Taubaté
está na mira de

investidores

ecursos contemplam
novas UPAs e unidades
básicas em todo o
Estado e  expansão de
serviços de urgência em
Campinas e na Baixada
Santista. O ministro da
Saúde, Alexandre Padilha,
anunciou nesta sexta-feira
(15) investimentos de R$
348,8 milhões na
expansão e na qualificação
dos serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS) no
Estado de São Paulo. O
rol de projetos será
apresentado durante
audiência pública do
ministro na Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo.Os recursos
contemplam a construção
de novas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e
Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs 24
horas) em todo o Estado
e a ampliação da rede de
urgência e emergência da
região de Campinas e da
Baixada Santista, além de
aportes no Instituto do
Coração (Incor) e no
Hospital das Clínicas de
São Bernardo do Campo
(SP). O pacote faz parte
do conjunto de medidas
estratégicas que visa à
melhoria do atendimento
no SUS.Para o ministro, o
recurso vai reforçar a
rede de atendimento à
população no estado e
municípios, que já contam

com investimentos do
Ministério da Saúde. “Os
investimentos que
repassamos hoje são
destinados, em parte, para
a construção de novas
unidades de saúde e de
Unidades de Pronto
Atendimento 24 horas,
que depois de prontas,
terão mais recursos para
o custeio da manutenção
dos serviços”, afirmou
Padilha.Quanto ao
aumento de recurso
associada à avaliação dos
serviços, o ministro
informou que o repasse
pode aumentar em até
100%, após avaliação do
ministério. “Dois meses
após começar a funcionar,
o Ministério da Saúde faz
uma avaliação da
qualidade de atendimento
na UPA 24 horas e, se
estiver cumprindo um
bom padrão de qualidade,
o recurso para custeio
dobra. É uma grande
parceria entre o
Ministério da Saúde,
secretarias estaduais e
municipais de saúde”, diz
Padilha.Para expansão da
rede de atenção às
urgências, serão
investidos R$ 229,4
milhões na Baixada
Santista e na região de
Campinas. Os recursos
serão usados para
habilitação de novos
leitos clínicos e de UTI

(Unidade de Terapia
Intensiva), criação de
salas de estabilização,
assistência para atenção
domiciliar e para o
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu
192).Todas estas ações
fazem parte do programa
Saúde Toda Hora, lançado
em 2011 pelo Ministério
da Saúde para aprimorar o
atendimento de urgência e
emergência do SUS, com
foco na qualidade do
atendimento e na redução
do tempo de espera.UPAs
24h E UBS – O estado e
os municípios paulistas
receberão R$ 57 milhões
de investimento do
Ministério da Saúde para
ampliação das UPAs, que
já garantem atendimento
diário a 7,5 mil pessoas,
e para a construção de 24
novas unidades,
possibilitando ampliar o
número de beneficiários
em 136%.Equipadas para
realizar atendimentos de
c o m p l e x i d a d e
intermediária, as UPAs
24h conseguem resolver
até 97% dos problemas
dos usuários que as
procuram, sem
necessidade de
encaminhamento a um
hospital.Já as UBS
receberão investimentos
de R$ 34 milhões, usados
na construção de 383
e s t a b e l e c i m e n t o s ,

provocando alta de 26,3%
no número de
atendimentos no Estado –
de 83,4 milhões para
105,4 milhões por ano. A
medida faz parte do
programa Saúde Mais
Perto de Você, que está
aprimorando os serviços
de atenção básica do
SUS.Nas UBS, o cidadão
recebe atendimentos
básicos e gratuitos em
pediatria, ginecologia,
clínica geral,
enfermagem e
odontologia, entre outros.
Elas são capazes de
resolver 80% dos
problemas de saúde, além
de contribuir para a
promoção de hábitos
saudáveis.HC E
INCOR– O Hospital das
Clínicas de São Bernardo,
que deve ser inaugurado
no segundo semestre
deste ano, também terá
mais recursos para
ampliar sua
capacidade de
atendimento. Além dos
R$ 102,6 milhões já
repassados para a
construção do hospital,
serão destinados mais R$
19,9 milhões para a
aquisição de
equipamentos e material
de uso permanente para a
unidade.A unidade
oferecerá atendimentos
na área de cardiologia,
nefrologia, neurologia,

entre outras
especialidades, e terá
capacidade para realizar
10 mil consultas e 1.500
cirurgias por mês.Outro
anúncio é o investimento
na compra de
equipamentos e
m o d e r n i z a ç ã o
tecnológica do Instituto
do Coração (Incor), com
investimento de
aproximadamente R$ 9
milhões.O Incor passará a
integrar o Programa
Telessaúde Brasil Redes.
Com ele, especialistas do
instituto oferecerão
orientação à distância aos
prontos-socorros do
Sistema Único de Saúde
(SUS) da Zona Oeste de
São Paulo.Para oferecer a
segunda opinião médica
aos profissionais nas
outras unidades do SUS, o
Incor terá equipamentos
de imagem, som e
transmissão de dados da
t e l e m e d i c i n a .
Quando totalmente
implantado, o serviço terá
capacidade para atender
200 unidades.Com o
atendimento à distância, o
elevado nível de
especialização dos
profissionais do Incor
contribuirá para salvar
vidas a quilômetros de
distância. A
agilidade no diagnóstico é
uma das vantagens
esperadas com a parceria.

Pesquisas do Ministério
da Saúde apontam que a
maioria das mortes por
infarto ocorre nas
primeiras horas de
manifestação da doença –
65% dos óbitos ocorrem
na primeira hora e 80%
até 24 horas após o início
do infarto. IDSUS – Na
audiência pública, Padilha
debaterá com os
deputados estaduais de
São Paulo a adoção do
Índice de Desempenho do
Sistema Único de Saúde
(IDSUS), lançado em
março deste ano para
avaliar o acesso e a
qualidade dos serviços
oferecidos pelo
SUS.Composto por 24
indicadores diferentes,
que levam em conta desde
o atendimento básico até
os procedimentos mais
complexos como
transplantes, passando por
indicadores como
mortalidade materna e
cobertura vacinal infantil,
o IDSUS é um
 importante subsídio para
a formulação e execução
de políticas públicas de
saúde. O levantamento de
dados para divulgação do
IDSUS será realizado a
cada três anos e os
municípios que
investirem na melhoria de
seus indicadores terão
maiores repasses de
recursos.

Padilha anuncia investimentos de R$ 348,8
milhões para equipamentos de saúde em

São Paulo

O Corpo de Bombeiros
de Ubatuba, em parceria
com a prefeitura e a
comunidade, construiu
um Posto de Bombeiros
Marítimo na Praia das
Toninhas. A prefeitura
arcou com metade das
despesas, ajudando a
tornar a realidade esta
importante conquista para
os frequentadores

daquela praia.O novo
posto vai funcionar com
um guarda-vidas das 6h30
às 18h30 em período fora
de temporada e com três
guarda-vidas durante a
temporada, das 7h às 19h.
A Praia das Toninhas é a
segunda com maior
número de salvamentos
em Ubatuba e a terceira
com maior número de

frequentadores, o que
justifica a escolha do
local para a implantação
do posto”Agradecemos o
apoio da comunidade e da
prefeitura, com esta
gestão tão competente no
apoio ao Corpo de
Bombeiros”, comentou o
comandante do Salvamar
de Ubatuba, Jurandyr
Romano Neto.

Corpo de Bombeiros
constrói posto marítimo
na Praia das Toninhas

Chegou em Tremembé no dia
20 as 17:30 horas a suspeita
da morte do empresário
Marcos Kitana Matsunaga.

Elize ficará em Tremembé
cumprindo decisão
judicial ate que seja
finalizado o inquérito.

Segundo consta a morte foi
causada por asfixia e não
como se pensava pelo tiro
levado.

Encaminhada para
Tremembé Eleize A.K.

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

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu: - Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.
Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.
Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

Medida aperfeiçoará o
uso racional de
medicamentos em 453
municípios com
população em extrema
pobreza com até 100 mil
habitantes, prioritários
no Plano Brasil Sem
Miséria O Ministério da
Saúde acaba de lançar o
Programa Nacional de
Qualificação da
Assistência Farmacêutica
(Qualifar-SUS), que vai
fortalecer o uso racional
e a qualidade do acesso a
medicamentos no Brasil.
Para dar início as ações,
o ministério investirá R$
17 milhões na aquisição
de mobiliários e
e q u i p a m e n t o s
necessários para
estruturação e
manutenção dos serviços
das Centrais de
A b a s t e c i m e n t o
Farmacêutico e
Farmácias no âmbito da
Atenção Básica. Os
recursos contemplarão
453 municípios com
população em extrema
pobreza com até 100 mil
habitantes, prioritários no
Plano Brasil Sem
Miséria.De acordo com o
secretário de Ciência,
Tecnologia e Insumos
Estratégicos do
Ministério da Saúde,

Carlos Gadelha, o
programa inaugura uma
nova fase na assistência
farmacêutica no país.
“Fortalecer os serviços
farmacêuticos no Sistema
Único de Saúde vai
impactar diretamente na
melhoria da qualidade da
saúde da população
brasileira”, afirma.
Segundo o secretário, o
programa reforça o
compromisso do
ministério de qualificar o
setor. “A população vai
notar que os serviços
farmacêuticos nesses
municípios estarão mais
estruturados, melhorando
o acesso e diminuindo os
riscos relacionados ao
uso de medicamentos pela
população”, explica o
secretário.As inscrições
para os municípios
elegíveis se cadastrarem
no Qualifar-SUS estarão
abertas até 13 de julho.
Aqueles que fazem parte
de outros programas da
Atenção Básica, como o
Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ),
Programa de
Requalificação das
Unidades Básicas de
Saúde (Requalifica UBS)
e o Sistema Hórus, terão

prioridade na seleção de
municípios a serem
c o n t e m p l a d o s . A
expectativa do Ministério
da Saúde para os próximos
anos é ampliar a medida
para atingir a totalidade
dos municípios listados
do Plano Brasil Sem
Miséria, além de apoiar
o s  s e r v i ç o s
farmacêuticos nas
gestões estaduais.O
PROGRAMA –A
proposta do Qualifar-SUS
é contribuir para o
a p r i m o r a m e n t o ,
implementação e
integração das atividades
da assistência
farmacêutica nas ações e
serviços de saúde, visando
uma atenção contínua,
integral, segura,
responsável e
humanizada.Para que a
proposta seja eficaz, o
programa será executado
em quatro eixos –
cuidado, educação,
estrutura e informação –,
incluindo ações que
visem o aprimoramento
dos processos e práticas
de trabalho adotadas pelas
gestões locais na
assistência farmacêutica.
As inscrições devem ser
feitas pelo
site:www.saude.gov.br/
medicamentos

Ministério lança
programa para fortalecer
assistência farmacêutica


