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Em 24 de Março de 2001,
nascia em Taubaté, a AVL -
Academia Valeparaibana de
Letras. Compareceram ao
encontro da fundação cerca
de 4O escritores regionais.Em
2004, a AVL, passou a ser
designada como AVLA -
Academia Valeparaibana de
Letras e Artes.Nestes 11 anos
levando Cultura para as
cidades do Vale do Paraíba e
Estados, a AVLA, se sente
realizada pelos trabalhos nas
áreas literárias e artísticas.O
primeiro Presidente da AVLA,
foi o escritor Cid Maomé (de
2001 - 2008). De 2009-2012,
vem sendo presidida pelo
escritor e ator Alberto
Mazza.Hoje a AVLA vem
contando com 6O membros
titulares com seus respectivos
patronos, e 40 membros
correspondentes com seus
respectivos patronos.Em
comemoração aos 11 anos, A
AVLA vem com grandes
eventos nos próximos dias em
Taubaté.No dia 25 de Março,
realizará o Sarau Especial
AVLA 11 anos, que
acontecerá às 16h30 no Olavo
Bilac Apart Hotel, onde será
empossado como Acadêmico
Correspondente da Cad.07 C,
o tenor e músico Walter Rosas
de Jesus, da cidade de
Guaratinguetá, que terá como
Patrono Dilermando Reis. Na
sequência A AVLA também
homenageará o poeta e
Patrono Olavo Bilac, que tem
como Acadêmica
Correspondente, a
comunicadora Carmem Silvia

Batista; e ainda será aberto o
Concurso Regional de Poesias
Olavo Bilac. O evento
promete Literatura, teatro,
dança, música e artes.No dia
31 de Março, Sessão Solene
às 18h30 no Plenário da
Câmara Municipal de
Taubaté, onde serão
empossados os seguintes
membros titulares: Claudete
Assumpção(de Paraty),
Maria Marlene (de Taubaté),
Éderson Ribeiro(de Cruzeiro),
e terão como patronos:
Izolette Lima Procópio de
Arruda, Cesídio Ambrogi,
Pedro Gussen. E também
serão empossados os
seguintes membros titulares:
Leonardo Augusto Cipolli(de
Guaratinguetá), Deise de
Paula Monteiro(de Taubaté),
e Sandrinha Sargentelli(de
São Paulo), e terão como
patronos: Renato Teixeira de
Oliveira, Joana Martins
Castilho, Oswaldo
Sargentelli.Em comemoração
aos 11 anos, A AVLA,
outorgará três escritores com
a Comenda Monteiro Lobato,
tornando-os Comendadores
desta importante Comenda
desta arcádia regional;Serão
outorgados: Cid Maomé
(importante figura cultural
pela criação da AVLA),
Ottília Amatto Mendes Castro
(importante figura cultural
pelas realizações em
Guaratinguetá, autora dos três
hinos da AVLA), e Cláudio
Marques (importante figura
cultural que vem
desenvolvendo grandes

projetos nas cidades de
Guaratinguetá e
Aparecida).Também serão
outorgados os Delegados da
Cultura AVLA: Carmem
Silvia Batista, Rogério
Rodrigues da Silva, Andréa
Rodrigues Vertéra, Fernando
César da Silva, Maria Dolores
Pimentel de Rezende e
C a r m e l a
S l a v u t z k y. H o m e n a g e m
Especial aos Patronos in
memoriam: José Demétrio da
Silva e Lygia Fumagalli
A m b r o g i . P a r t i c i p a ç ã o
Especial do Cantor taubateano
Relson de Oliveira e
convidado que abrilhantaram
a Sessão Solene dos 11 anos
da AVLA.No dia Primeiro de
Abril, que não é mentira para
a AVLA, estaremos
realizando o Evento Choque
Térmico Arte e Cultura, em
Pindamonhangaba, das 14h00
às 18h00, no Bosque da
Princesa, como o apoio
cultura do Departamento de
Cultura desta cidade que vem
acolhendo os trabalhos da
AVLA.  A AVLA, possui em
Pindamonhangaba duas
acadêmicas: Bete Guimarães
e Mônica Alvarenga.E com
toda essa estrutura cultural no
mundo das Letras e Artes, a
Academia Valeparaibana de
Letras e Artes, ainda busca
um lugar ao sol para ter um
Sede própria em
Taubaté,Capital Nacional da
Literatura Infantil, terra de
Lobato.(salientou o
Presidente da AVLA Alberto
Mazza).

24 de Março, AVLA
completando 11 anos de

Fundação

Na última quinta-feira, 14 de
m a r ç o ,
o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
de Tremembé também
realizou um evento em
comemoração ao Dia
Internacional da Mulher.Ao
todo, 17 integrantes dos dois
grupos de convivência

“Renovação e Vida”
participaram de um lanche
oferecido em
confraternização à data. A
comemoração contou com
dinâmicas, abordagens sobre
a origem do Dia Internacional
da Mulher e uma homenagem
em que foi enfatizada a
importância e o destaque da

figura feminina nos dias
a t u a i s .
A equipe técnica do CRAS
afirma que a
instituição conseguiu, mais
uma vez, atingir um de seus
vários objetivos;
o de proporcionar respeito,
carinho, atenção e bem estar
às famílias atendidas.

CRAS comemora Dia da
Mulher

Amor ExigenteFoi
aprovado pelos vereadores o
Projeto de Lei, de autoria do
vereador João da Caixa, que
autoriza o Poder Executivo
Municipal a incluir, na parte
diversificada da proposta
curricular da Secretaria
Municipal de Educação, os
conteúdos “Qualidade de
Vida com Amor Exigente”.
Segundo o vereador, o
objetivo é que conste nas
propostas pedagógicas das
Escolas da Rede Municipal
de Ensino. Estiveram
presentes à Sessão de
Câmara, na última terça-
feira, a professora Maria de
Fátima Spuri Lima,
Coordenadora Regional no
Vale do Paraíba e vários
componentes do grupo de
apoio da entidade.Ônibus da
SaúdeO vereador João da
Caixa enviou Indicação, ao
prefeito José Antonio,
solicitando para que sejam

estudadas as possibilidades
da visita semanal de um
Dentista e um Clínico Geral,
aos bairros. “A medida
consiste em adequar um
veículo de médio porte
exclusivo para essa finalidade
e, com a presença dos
profissionais da medicina,
visitar os bairros,
principalmente os mais
distantes da cidade como a
área rural. “Com certeza,
muitos munícipes irão se
beneficiar e cuidar de seu
bem-estar sem precisar
deslocar-se até o Posto de
Saúde, no centro da cidade”,
justificou João da Caixa.
P a r a b é n s ,
vereador!     Alistamento
militarA Junta do Serviço
Militar de Tremembé
comunica a todos os jovens
do sexo masculino nascidos
entre 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 1994 e anos
anteriores, que ainda não se

alistaram no Exército
Brasileiro, para fazerem o seu
alistamento militar até o dia
30 de abril de 2012, das 8h
às 12h e das 13h às 16h30,
na sede da Junta Militar de
Tremembé, localizada na Rua
Sete de Setembro, 701,
Centro (dentro do prédio da
Prefeitura Municipal da
cidade).Para fazer o
alistamento é necessário ter
em mãos a certidão de
nascimento original, o CPF,
o RG e uma foto 3x4
recente.O alistamento
militar......é obrigatório para
todo cidadão brasileiro do
sexo masculino. O jovem
deve cumprir com esta
obrigação assim que
completa 18 anos de idade.
Aqueles que se alistarem fora
do prazo pagarão multa.
Outras informações também
podem ser obtidas na Junta
Militar ou pelo telefone (12)
3607-1032.     

As escolinhas de esportes
de Pindamonhangaba
ainda oferecem vagas para
as diversas modalidades.
As atividades esportivas
estão espalhadas pelos
centros esportivos,
ginásios e piscinas. Das
duas mil vagas disponíveis
no início do ano, há cerca
de 30% disponíveis para
preencher todas as
modalidades. As últimas
vagas são para crianças e
adolescentes dos 6 aos 17
anos. De acordo com

dados da Secretaria de
Esportes e Lazer, o futsal
e a ginástica rítmica, no
Centro de Treinamento
Luis Caloi e no Centro
E s p o r t i v o
“Zito”, não possuem mais
vagas. Além das duas
modalidades, a natação é
outra que já não tem mais
vagas em nenhum
ginásio. ”Na natação
trabalhamos com lista de
espera. Então, a pessoa
pode ir aos ginásios, levar
o RG ou Certidão de

Nascimento e fazer a
inscrição para a lista de
e s p e r a .
 Conforme as
desistências são
chamados os inscritos da
lista”, informou
Maristela Guerreiro,
responsável pelas
atividades aquáticas de
P i n d a m o n h a n g a b a .
 Entre as variadas
modalidades, restam
vagas para vôlei, futebol,
basquete, judô, karatê e
taekwondo.

Pindamonhangaba: Restam
poucas vagas nas escolinhas

de esportes Apenas 30%

Coorden. Regional, Maria de
Fatima Lima e grupo de apoio

do Amor Exigente

A Prefeitura de Taubaté está
executando uma série de
obras na cidade visando
melhorar alguns pontos da
estrutura da cidade,
oferecendo uma melhor
qualidade de vida para os
munícipes.Estão sendo
realizadas melhorias e
adaptações em diversos
pontos, com serviços como
restauração de pavimentos,
fechamento de buracos e
construção de calçadas,
guias e abrigos de ônibus.De
acordo com o Prefeito
Roberto Peixoto, as obras
são indispensáveis para a
estrutura da cidade.
“Algumas melhorias já estão
sendo feitas e, dentro de
uma programação, vamos
trabalhando para atender as
necessidades dos munícipes
de Taubaté”, completou o

prefeito.Confira abaixo as
obras realizadas: -
Restauração do pavimento:
estradas do Mangalot e João
Pasquim; - Fechamento de
buracos: estradas Sete
Voltas, Santa Luzia Rural,
Rocinha, Redenção e
Baracéia; - Construção de
calçadas, sarjetas, guias,
meias guias e/ou abrigos de
ônibus: estrada da Caieiras,
Avenida Imaculada e rua
Renato Ortiz; -
Pavimentação: Rua Carlos
Pedroso da Silveira, parte
do Parque Aeroporto e
Estrada do Pinhão; -
Execução de canteiros e/ou
ladrilhos: Igreja do Pilar e
Praça 8 de Maio -
Manutenção nas ruas
Picapau Amarelo e Antonio
de Mora Abbud Limpeza
em mais de 300 bocas de

lobo na cidadeAtravés da
Secretaria de
Obras, a Prefeitura de
Taubaté realizou entre os
dias 12 e 16 de março, a
limpeza de várias bocas de
lobo em diversas áreas da
cidade.O serviço foi
realizado mediante a
solicitação de munícipes feita
via telefone ou até mesmo
pessoalmente e atendeu a
moradores de bairros como
Jardim das Nações,
Estiva, Jaboticabeira,
Chácara Silvestre, Campos
Elíseos e Cecap II, entre
outros.Ao todo foram limpas
315 bocas de lobo.
Quem quiser solicitar o
s e r v i ç o ,
pode entrar em contato com
a Secretaria de Obras
pelo telefone
(12)36216047.

A educadora e
psicopedagoga Margarida
Aparecida Pacífico do
Amaral da Silva, recebe
nesta quinta-feira, dia 22,
às 20 horas, no plenário
Juarez Guisard uma
homenagem do Poder
Legislativo Municipal,
que lhe outorga o título
de Cidadã Taubateana,
pelos seus 25 anos de
atividades dedicada a
Educação Especial do
munícipio.A propositura
é do vereador Henrique
Nunes, através do
Decreto Legislativo de
número 380, de 06 de
outubro de 2011,
aprovado por
unanimidade pelos seus
pares, que destacou a sua
vasta contribuição na área
da Educação Especial.A
psicopedagoga Margarida
da Silva, é autora do co
projeto do Centro
Clínico de Prevenção da
Pessoa Portadora de
Necessidades Especiais

ação essa em que contou
com a colaboração do
Grupo de Estudos de
Assuntos Sociais para
Portadores de
Deficiência, tornado
importante subsídios para
a implantação da Escola
Municipal de Educação
Especial “Madre Cecília”
de Taubaté. A
homenageada também
teve atuação profissional
de destaque na
Associação dos Pais e
Amigos dos
Expecionais(APAE),
promovendo avaliações
pedagógicas e
psicopedagogicas, além
de participar de inúmeros
congressos, cursos de
extensão universitária,
grupos de estudos,
oficinas de trabalho, etc,
todos voltados para o
tema abordando o
Portador de
N e c e s s i d a d e s
Especiais.Margarida da
Silva ministrou aulas nas

redes de ensino municipal
e estadual, buscando
formar alunos e
adolescentes para uma
vida de oportunidades. “
T r a t a - s e
de um exemplo digno de
uma educadora que fez
muito para a área
educacional de Taubaté, e
essa honraria do vereador
H e n r i q u e
Nunes, pode mostrar o
comprometimento do
Poder Legislativo com os
alunos especiais e seus
familiares”, aborda a
professora Maria
Antonieta Santos
Florençano.Para esta
solenidade à Câmara
Municipal de Taubaté,
está convidando os alunos
e seus familiares,
p r o f e s s o r e s
 e amigos da
homenageada para
prestigiarem a sessão
solene da entrega do
título de Cidadã
Taubateana.

Educadora Margaria
Pacífico recebe título de

Cidadã Taubateana

Prefeitura de Taubaté executa
obras de construção e
manutenção na cidade

A vereadora Pollyana Gama
(PPS) informou que esteve
no Instituto Embraer de
Ensino e Pesquisa, em São
José dos Campos,
averiguando os resultados de
excelência do colégio na
educação de ensino médio e
informou que foi sinalizada a
possibilidade de se ter uma
unidade do colégio em
Taubaté.Com auxílio da TV
Câmara Taubaté, a
vereadora mostrou que, em
apenas dez anos de
atividades, o colégio da
Embraer tornou-se
referência no Brasil em
preparar os jovens do ensino
médio para ingressarem em
qualquer escola de curso
superior no país.A unidade
conseguiu marcas históricas,
sendo a 1ª colocada no
Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) em 2008 –
apenas seis anos após sua
inauguração – e a aprovação
de 83% de seus estudantes
em vestibulares de
universidades públicas e
100% no seletivo das
particulares. Além disso, a
escola possui em seu corpo
discente jovens taubateanos
que se destacaram e
passaram no concorrido
vestibulinho, que tem média
de 20 candidatos por
vaga.Pollyana esteve com

alunas de Taubaté que
cursam o último ano no
colégio. Elas exibiram à
vereadora a estrutura
oferecida aos estudantes,
como o laboratório de
habilidades e práticas Pró-
bio, que se propõe a ensinar
na prática o que é aprendido
na faculdade. Para quem é
apaixonado pela área de
Humanas, o colégio
disponibiliza uma biblioteca
rica em obras de autores
nacionais e
internacionais.”Infelizmente,
no ensino lá fora, sempre
ficam algumas lacunas na
nossa educação. Muitas
vezes, depende da escola e
do próprio aluno correr atrás
e se esforçar. Aqui, eu
consegui toda a base para
conseguir superar essas
dificuldades”, recomendou
Vanessa Brum, aluna do 3°
ano e ex-aluna de Pollyana
no bairro Imaculada.Pollyana
acredita que, por Taubaté
abrigar uma filial da empresa
Embraer, “seria interessante
trazer uma unidade do
colégio para o município e
atender também alunos de
cidades adjacentes”.A
parlamentar frisou que foi
sinalizada a possibilidade de
ter uma unidade do colégio
no município, e o diretor
superintendente do Instituto,

Pedro Ferraz, disse que a
proposta é viável desde que
haja interesse político com a
participação da iniciativa
privada.Por ano, 600
estudantes são atendidos
pela escola, e cada um dos
aprovados custa R$ 1.400
por mês, o que representaria
no total um investimento de
R$ 10 milhões por ano.
“Educação de qualidade tem
um alto custo, e estamos
dispostos a contribuir para
trazer uma unidade dessas
para nossa cidade, porque os
nossos alunos merecem e
outras oportunidades podem
ser criadas”, salientou
Pollyana.”Agora é preciso
‘arregaçar as mangas’ e fazer
a c o n t e c e r .
No que depender de mim, só
iremos descansar quando
tivermos essa unidade, e
assim contribuir para
desenvolver cada vez mais os
talentos que muitas vezes não
são valorizados, estimulados
e potencializados por falta de
o p o r t u n i d a d e ” ,
disse.A vereadora explicou
que dispositivos
constitucionais impedem que
sejam criadas novas vagas na
rede pública de ensino
médio, e a presença do
colégio da Embraer em
Taubaté melhoraria essa
demanda.

Pollyana acredita na
vinda do colégio

Embraer para Taubaté
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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
22 de Março 2012

22 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.

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

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza,
entre os dias 20 e 23 de
março, a Semana da Água,
com ações de
conscientização pela cidade. 
O evento está sendo
organizado pela Secretaria de
Governo, com a união de
diversas secretarias da
Prefeitura, e parceiros Entre
as ações programadas, estão
a aula inaugural do Curso
Ecologistas do Futuro, na
Casa Verde, para crianças
entre 10 e 14 anos, cursando
entre o 4º e o 9º ano;
palestra na estação de
captação da Sabesp,
próxima à ponte do rio
Paraíba, e atividades no
Bosque da Princesa, durante
a manhã e a tarde; além de
palestra e aula prática no
projeto Horta Alimento,
localizado no Loteamento
Azeredo. Para a quinta-feira
(22), data em que se
comemora o Dia Mundial da
Água, estão programadas
ações no Parque Linear,
também voltadas para
estudantes da rede municipal
de ensino. A Semana da
Água é realizada pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Governo
(Departamento de Meio
Ambiente, Departamento de
Licenciamentos e
Urbanismo, Departamento
de Comunicação, Parque
Natural Municipal do
Trabiju), Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(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 parceiros da
iniciativa, a Sabesp, o
Exército Brasileiro, a Gerdau,
a Biomas Naturais e a ONG
Nova Essência.A intenção da
Prefeitura, com a Semana da
Água, é criar um momento de
reflexão, análise,
conscientização e elaboração
de medidas práticas para
resolver os problemas
relacionados com o uso
sustentável da água. 
Mais informações e cobertura
dos eventos da Semana da
Água estão aqui, no site
oficial da
Prefeitura.PREFEITURA
DÁ O EXEMPLO
Pindamonhangaba faz a lição
de casa e é a cidade com o
melhor índice de saneamento
básico da região. Atualmente,
98% da cidade possui rede
coletora de esgoto e, desses,

100% é tratado e devolvido
ao rio Paraíba. Além disso, a
Sabesp tem um atendimento
de 100% de água encanada
na área urbana.A Prefeitura
de Pindamonhangaba e a
Sabesp são parceiras no
trabalho de fluoretação da
água. A Sabesp realiza a
fluoretação, que é a aplicação
de flúor na água que abastece
a cidade, desde 2009. Com
isso, vem registrando uma
queda acentuada dos casos
de cáries na população
atendida pela rede
pública.  Também é realizado
o armazenamento de água
das chuvas na Secretaria de
Obras, para lavagem de
veículos da frota. Além disso,
há o reaproveitamento da
água da piscina do complexo
esportivo do Araretama e o
processo será expandido para
outras piscinas públicas da
cidade: centros esportivos
João Carlos de Oliveira e
José Ely Miranda, e
complexo esportivo do
Cidade Nova.  A Prefeitura
de Pindamonhangaba e a
Sabesp são parceiras, ainda,
na realização do programa de
caça-esgoto, que identifica
lançamento de esgoto em
galerias de águas pluviais.
Com a identificação, a
Sabesp soluciona o
problema, livrando os
córregos urbanos da poluição
e do mau cheiro.   Além do
trabalho de despoluição das
águas, a Prefeitura realiza,
frequentemente, obras de
desassoreamento e limpeza
dos córregos urbanos,
garantindo a vazão das águas
e prevenindo enchentes e
erosão. Unido à limpeza, a
Prefeitura realiza ainda o
plantio e manutenção de
árvores da mata ciliar, que
está nas margens dos
córregos urbanos.RIO
PARAÍBA DO SUL
Formado pela confluência
dos rios Paraitinga e
Paraibuna, o rio Paraíba do
Sul nasce na Serra da
Bocaina, no Estado de São
Paulo, fazendo um percurso
total de 1.120Km, até a foz
em Atafona, no Norte
Fluminense. A bacia do rio
Paraíba do Sul estende-se
pelo território de três estados
- São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro - e é
considerada, em superfície,
uma das três maiores bacias
hidrográficas secundárias do
Brasil, abrangendo uma área
aproximada de
57.000km².DICAS DE
ECONOMIA DE ÁGUA A
população pode e deve fazer
a sua parte para preservar e
reduzir o desperdício de
água.  - Use balde
 e pano para lavar o
 carro ao invés de uma
mangueira. Se possível,
não o lave durante a

estiagem. Lavar o carro com
mangueira com meia volta
aberta consome 560 litros de
água. Com balde, apenas
uma vez por mês, o consumo
é de 40 litros de água. - Você
sabia que ao se utilizar 1
copo de água, são
necessários pelo menos
outros 2, de água potável,
para lavá-lo? - Antes de lavar
os pratos e panelas, limpe
bem os restos de comida e
jogue-os no lixo. Deixe a
louça de molho na pia, com
água e detergente, por uns
minutos e ensaboe. Repita o
processo e enxágüe. - Use
regador para molhar as
plantas ao invés de utilizar a
mangueira. No verão a rega
das plantas deve ser feita de
manhãzinha ou á noite. Isso
reduz a perda de água por
evaporação. - Caso use
lavadora de roupa, procure
utilizá-la cheia e ligá-la no
máximo três vezes por
semana. São gastos, por
lavagem, 135 litros de água.-
O banho deve ser rápido. 5
minutos são suficientes para
higienizar o corpo e pode
economizar até 96 litros de
água. - Gotejando, uma
torneira chega a um
desperdício de 46 litros por
dia. Isto é, 1.380 litros por
mês. - Um buraco de 2
milímetros no encanamento
pode causar um desperdício
de 3.200 litros por dia, isto
é, mais de três caixas d’água.
SEMANA DA ÁGUA – 20
A 23 DE MARÇO DE
2012 20/03 – Terça-feira8h
e 14h - Curso Ecologistas do
Futuro na Casa Verde, bairro
Vila São Benedito.21/03 –
Quarta-feira 8h - Palestra
sobre a importância da
captação e tratamento de
água, com Walmir Medeiros,
da Sabesp. Participação de
crianças e adolescentes.
Local: Estação de captação
de água da Sabesp, próximo
à ponte do rio Paraíba.9h30
e 13h30 – Atividades em
comemoração ao Dia da
Água, presença do palhaço
Alegrito. Tendas com
atividades e exposições.
Participação de crianças da
rede municipal de ensino.
Local: Bosque da
Princesa. 22/03 – Quinta-
feira8h30 e 14h30 –
Palestras, teatro de
fantoches, plantio de árvores.
Participação de crianças da
rede municipal de ensino.
Local: Parque Linear, Terra
dos ipês II. 23/03 – Sexta-
feira8h30 – Palestra sobre
reuso da água para a horta,
minhocário e captação de
água das chuvas. Prática de
plantio de hortaliças.
Participação de crianças da
rede municipal de ensino.
Local: Projeto Horta
Alimento, Loteamento
Azeredo.

Semana da Água busca
conscientização em

Pinda


