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O Programa Ametra
(Atendimento Múltiplo
na Educação e no
Trabalho), ligado à
Secretaria de
Desenvolvimento Social
(Sedis) da Prefeitura de
Taubaté, está produzindo
uma nova estátua
que será colocada na
Praça do Centenário
Amácio Mazzaropi, na
esquina da Rua da
Saudade com a Avenida
Bandeirantes.A nova
estátua substituirá a atual,
que sofreu a ação de
vândalos e está sendo
confeccionada em
concreto com uma leve
camada de resina
hidroerepelente – para
protegê-la das condições
climáticas.O trabalho está

sendo realizado pelos
professores Dirceu Testa
Camargo, Carlos Alberto
Serapião e Rafael Santa
César, todos funcionários
do Ametra.A atual estátua
é uma obra que foi
utilizada no
desfile de Carnaval do
Ametra neste ano, que
teve como tema
justamente o ator e
cineasta Amácio
Mazzaropi. Ela retrata a
imagem do Jeca Tatu,
personagem criado pelo
escritor taubateano
Monteiro Lobato e
popularizada por
Mazzaropi em seus
filmes.Quando a nova
estátua for concluída, a
atual será levada para a
Casa da Cultura Amácio

Mazzaropi, inaugurada em
10 de abril deste ano pelo
prefeito Roberto Peixoto.
As inaugurações da praça
e da Casa da Cultura, entre
outras atividades,
marcaram as
comemorações do
centenário de nascimento
de Amácio Mazzaropi.De
acordo com Silvana
Rocha, coordenadora do
Ametra, somente nos
primeiros 20 dias de
funcionamento, a Casa da
Cultura Amácio
Mazzaropi recebeu 1.337
visitantes. A casa está
localizada na Rua Dr.
Emílio Winther, 581,
próximo à Praça Santa
Terezinha e funciona, de
segunda a sexta-feira, das
9h às 17h.

Ametra produz nova
estátua para a Praça do

Centenário Amácio
Mazzaropi Considerada como uma

dos maiores gargalos em
toda administração
pública do País, a área da
Saúde em Taubaté,
recebeu diversos avanços
como a construção de
dois PA(Pronto
Atendimento) 24 horas,
um no bairro da Cecap e
outro na Gurilândia,
construção de um novo
PSI(Pornto Socorro
Infantil) com retagurada
do Hosiptal
U n i v e r s i t á r i o ,
Laboratório do Povo com
atendimento em, média de
20 mil pessoas ao mês,
Farmácia Municipal com
distribuição de
medicamentos gratuitos à
população, construção de
mais Pamos(Posto
Médico e Odontológico),
implantação da equipes
do ESF(Estragéia da
Saúde da Família)
implantação da Carreta da
Saúde voltada

exclusivamente a saúde da
mulher taubateana,
Farmácia Comunitária,
Caps I e II, ampliação dos
serviços da
Policlínica(especialidades
médicas) parceria com a
F U S T ( F u n d a ç ã o
Universitária da Saúde de
Taubaté) com a compra de
de novos leitos, entre
outras ações, foram
algumas propostas
implantadas na atual
administração e aprovadas
pela poulação.O pré-
candidato à prefeito pelo
PMDB de Taubaté, o
advogado e professor
universitário Anthero
Mendes quer apresentar
novos avanços, ouvindo a
comunidade e traçar
novas metas a serem
atingidas. “ Críticar como
alguns políticos vem
fazendo é fácil, o
importante seria trazer
soluções que viessem
realmente atender aos

anseios dos nossos
municípes. Taubaté
recebe diáriamente
pessoas de diversas
cidades da região que são
atendidas nos Hospitais
Regional e Universitário,
mas muitas vezes tem que
passar pela porta de
entrada que é o nosso
Pronto Socorro
Municipal, que dentro de
suas possibilidades busca
oferecer um atendimento
digno aos municípes”,
aborda Anthero
Mendes.Segundo o pré-
candidato do PMDB,
Anthero Mendes, sua
proposta para o setor da
saúde visa agregar os
governos municipal,
estadual e federal,
buscando efetivamente
elevar e definir tarfeas e
responsabilidades de cada
governo com a população,
nesta questão importante
que na certa irá preservar
vidas humanas.

Anthero Mendes quer
novos avanços para a

área da Saúde

Cerca de 33% dos
brasileiros têm acesso à
internet em casa e quase
a metade deles utiliza
banda larga. Esse número
deixa o Brasil em 63º
lugar no ranking de 154
países na avaliação do
número de pessoas com
acesso domiciliar à
internet. Os dados são da
pesquisa Mapa da
 Inclusão Digital,
divulgados no dia
16, pela Fundação Getulio
Vargas (FGV) e pela
Fundação Telefônica. Na
Suécia, 97% dos
domicílios estão

conectados à rede.O
estudo utilizou dados do
Censo 2010, do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). De
acordo com o mapa, a
cidade de São Caetano do
Sul, no estado de São
Paulo, apresenta o maior
índice do país de acesso à
internet em casa (69%). Já
em Aroeiras, no Piauí, o
percentual é igual a
zero.O mapa mostra
também cidades em que o
nível de acesso se difere
por regiões. No Rio de
Janeiro, por exemplo,
56% de domicílios têm

acesso à internet. Na
Barra da Tijuca, bairro
nobre da zona oeste, esse
índice chega a 94%, a
vizinha, Rio das Pedras,
apresenta o menor índice
da cidade (21%).Para o
coordenador da pesquisa,
Marcelo Neri, as
d e s i g u a l d a d e s
sociais não são os únicos
fatores para esse
resultado. “Copacabana é
um bairro rico,
mas tem uma
grande população de
idosos que não costumam
usar computadores e
internet”, destacou.

Um terço dos brasileiros
tem internet em casa,

diz FGV

Mais de 2,7 milhões de
pessoas já foram
imunizadas, mas adesão
de gestantes precisa
melhorarOs paulistas têm
mais uma semana para
tomar a vacina contra a
gripe. A campanha de
imunização no Estado de
São Paulo vai até a
próxima sexta-feira, 25.
Balanço da Secretaria de
Estado da Saúde aponta
que mais de 2,7 milhões
de pessoas foram
imunizadas até sexta-
feira, dia 18.Em números
absolutos foram
vacinados 426,2 mil
crianças entre seis meses

e dois anos, 1,97 milhão
de idosos e 165,3 mil
gestantes. A campanha
também vale para
trabalhadores da área da
saúde, indígenas e
população carcerária.A
adesão das mulheres
grávidas é considerada
baixa pela Secretaria,
apenas 36,8% delas
receberam a vacina. Entre
os idosos, 41,2% foram
imunizados. Já 47,5% das
crianças entre seis meses
e menores de dois anos
de idade tomaram a
dose.A meta é vacinar 5,3
milhões de paulistas até
sexta-feira, 25, contra a

gripe A H1N1, tipo que se
disseminou pelo mundo
na pandemia de 2009, e
também contra outros
dois tipos do vírus
influenza - A (H3N2) e
B.Crianças que estiverem
participando pela
primeira vez da campanha
de imunização, neste ano,
deverão tomar duas doses
da vacina contra a gripe.
A segunda deverá ser
aplicada um mês após a
primeira. As que já foram
levadas aos postos de
saúde na campanha de
2011 só precisarão
receber uma dose neste
ano.

Paulistas têm mais uma
semana para tomar

vacina contra a gripe

Despedidas, em geral, são
momentos difíceis, tristes.
Mas também podem
simbolizar um novo
 começo.É com esse espírito
de renovação
que os 54 jovens aprendizes
do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE) na

cidade de Aparecida
pretendem seguir
após os dois anos de
formação no Programa
Aprendiz Legal,
uma parceria do CIEE e da
Fundação Roberto
Marinho.Na noite de 23 de
maio será realizada a primeira

cerimônia de formatura na
cidade. O evento reunirá
amigos, parentes,
representantes do CIEE, da
cidade de Aparecida e de
instituições parceiras no
desenvolvimento e na
implementação do programa
na cidade

Formatura dos jovens do
Programa Aprendiz Legal em

Aparecida

Durante a sessão do dia
16, os vereadores de
Taubaté aprovaram a
criação do Conselho da
Juventude e instituíram a
obrigatoriedade da
realização do exame de
oximetria de pulso,
conhecido como teste do
coraçãozinho, nos
recém-nascidos em
maternidades públicas e
privadas do município.O
Conselho da Juventude é
uma iniciativa dos
vereadores Luizinho da
Farmácia (PR), Jeferson
Campos (PV), presidente
e secretário da Mesa, e
Carlos Peixoto (PMDB).
Ele será constituído por
12 integrantes, entre
membros das secretarias
municipais e da
sociedade civil. O
mandato é de dois anos,
sendo permitida a
recondução ao
cargo.Carlos Peixoto
destacou que a atual
administração criou
vários conselhos, exceto
o da juventude, o qual

deverá contribuir na
retirada dos jovens e
adolescentes da
criminalidade, álcool e
drogas. “Essa proposta
deveria vir do Executivo,
mas não vem. Então,
vamos fazer sair daqui, e
espero que o prefeito se
sensibilize com esse
projeto, dada a
importância do conselho
na criação de políticas
sérias para nossos
jovens”, disse.Teste do
coraçãozinhoO projeto
que obriga maternidades
a realizarem o teste do
coraçãozinho em recém-
nascidos é de autoria da
vereadora Pollyana Gama
(PPS), mas ela elogiou
Maria Teresa Paolicchi
(PSC), que também
apresentou proposta
semelhante. No entanto,
o projeto de Pollyana
teve prioridade, por ser
mais antigo.O exame
deve ser feito nos
membros superiores e
inferiores dos recém-
nascidos, ainda no

berçário, nas primeiras
24 horas de vida da
criança, antes da alta
hospitalar. Com isso,
evita-se que a criança
venha a óbito, vítima da
cardiopatia congênita,
como justificou a
parlamentar.Ela explicou
que um teste foi
realizado no Reino Unido
com 20 mil bebês, e
naqueles onde foram
detectados níveis baixos
de oxigênio
havia mais risco de
problemas no coração.
“Dos 195 bebês que
tiveram resultado
anormal no teste, 26
apresentaram problemas
cardíacos congênitos, e
46 apresentaram outros
problemas que
necessitariam de
tratamentos urgentes”,
ilustrou.Ambos os
projetos retornam à pauta
para segunda votação no
dia 23. Após isso,
necessitam da sanção do
prefeito para entrarem
em vigor no município.

Câmara de Taubaté aprova conselho da

juventude e teste do coração em bebês
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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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