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A GAZETA DOS

MUNICÍPIOS

A Prefeitura de Taubaté
lança oficialmente no
próximo dia 31 de maio,
às 19 h, um projeto de
noites dançantes que será
desenvolvido uma vez por
mês no Parque Dr.
Barbosa de Oliveira,
também conhecido como
Jardim da Estação, ao lado
da Rodoviária Velha da
cidade.O projeto é
coordenado pela

Secretaria de Turismo e
Cultura (SETUC) em
parceria com a Secretaria
de Desenvolvimento e
Inclusão Social (Sedis).
O objetivo é oferecer
mais uma opção
de lazer para a
população, que poderá
apreciar uma boa música
e também se divertir na
pista de dança implantada
pela atual administração

defronte ao coreto da
praça.No lançamento do
projeto haverá a
apresentação de Paulinho
Carioca e Rose Star. A
ocasião também
marcará a estreia
 da pista de dançaA
próxima apresentação
acontecerá já no dia 1 de
junho, a partir das 20
horas, com a cantora Berê
Du.

Prefeitura de Taubaté
lança projeto de noites
dançantes no próximo

dia 31
O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, decidiu
ampliar a discussão sobre
o projeto de revitalização
da Rua Carneiro de Souza,
no centro da cidade. A
decisão foi tomada após
reunião do prefeito com
um grupo formado por
comerciantes do local e
entidades representativas
do comércio.O encontro
ocorreu na manhã de
segunda-feira, 28 de
maio, no Palácio Bom
Conselho, sede da
Prefeitura. Na ocasião,
Peixoto apresentou três
propostas elaboradas pela
a d m i n i s t r a ç ã o
municipal.A primeira
prevendo o fechamento
total da rua, com a
implantação de um
calçadão. A segunda
prevendo o alargamento
das calçadas no trecho
entre as Ruas 15 de
Novembro e Visconde do
Rio Branco. Já a terceira
proposta prevê o
alargamento das calçadas
apenas no trecho entre as
ruas Souza Alves e
Visconde do Rio
Branco.Entretanto, como
comerciantes e entidades
apresentaram algumas

dúvidas, o prefeito
decidiu não iniciar no
prazo previsto as obras de
revitalização do
local.Uma nova reunião
será realizada após a
conclusão das obras de
revitalização da Rua
Sacramento, no trecho
entre a Catedral de São
Francisco das Chagas e a
Rua São José.Neste local,
a Prefeitura promoverá o
alargamento das calçadas.
A rua receberá um piso
intertravado, igual ao
utilizado na Rua Duque de
Caxias (na área do
calçadão da Praça D.
Epaminondas) e na Praça
Santa Terezinha. A
previsão é que as obras
tenham início em 14 de
junho (após o Dia dos
Namorados)Segundo
Peixoto, as obras de
revitalização de ruas do
centro de Taubaté têm
como principal objetivo
“melhorar as condições
de acessibilidade”. “A
revitalização da Rua
Sacramento será uma
importante referência
para que os comerciantes
da Rua Carneiro de Souza
compreendem melhor o
nosso projeto”,

completou Peixoto.”O
centro de Taubaté tem um
traçado muito tradicional,
com calçadas estreitas, o
que dificulta a locomoção
das pessoas,
p r i n c i p a l m e n t e
cadeirantes e outras
portadoras de
necessidades especiais”,
destacou o
prefeito.Peixoto afirmou,
ainda, que o objetivo da
administração municipal
“é proporcionar mais
conforto para quem se
dirige ao centro da cidade
para fazer compras ou
utilizar outros serviços,
como agências
bancárias”.Além dos
c o m e r c i a n t e s ,
participaram da reunião
representantes da
Associação Comercial e
Industrial de Taubaté
(ACIT), Sindicato do
Comércio Varejista
(Sincovat) e Sindicato
dos Empregados no
Comércio. Também
estiveram presentes os
vereadores Chico Saad e
Luizinho da Farmácia,
além de engenheiros e
arquitetos das áreas de
planejamento, trânsito e
obras da Prefeitura.

Peixoto amplia discussão sobre
projeto de revitalização da Rua

Carneiro de Souza

O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté, Isaac do Carmo,
que também é pré-
candidato a prefeito pelo
PT, receberá da Câmara
Municipal no próximo dia
5 de junho o título de
Cidadão Taubateano.O
título é sempre concedido
a alguém que, embora não
tenha nascido em Taubaté,
aqui tenha se destacado
por suas ações e trabalho,
contribuindo para o
desenvolvimento da
cidade. A proposta de
entregar o título a Isaac
partiu do vereador Chico
Saad (PMDB), mas
também foi assinada por
todos os demais
vereadores.”Para mim é
motivo de honra e
orgulho ser escolhido
para receber esse título.
Representa a minha
inclusão definitiva entre
os filhos dessa cidade
que, há muitos anos,
escolhi como minha”,
disse Isaac.Trajetória
vencedoraIsaac nasceu
em São Paulo, em 1975.
Sua família chegou a
Taubaté quando ele ainda

era um adolescente,
tentando melhorar a
humilde condição de vida
que levava. “Meus pais
encontraram aqui os
meios de nos criar, de nos
oferecer uma
oportunidade de estudar e
com isso buscar melhores
empregos”, lembra o
homenageado.Trabalhando
desde muito jovem,
primeiro no comércio da
cidade, depois na fábrica
da Volkswagen, Isaac
acabou ganhando
notoriedade a partir da sua
atuação sindical.
Participou pela primeira
vez da direção do
Sindicato em 1999. Em
2003 já era o vice-
presidente e em 2007 foi
eleito presidente pela
primeira vez. Está em seu
segundo mandato de
presidente, do qual se
afastará no próximo mês
por ser
pré-candidato a prefeito –
a Lei Eleitoral
determina que
candidatos que sejam
dirigentes sindicais
devem se licenciar do
cargo quatro meses antes

das eleições.Acordo com
a Volks Neste ano, o
acordo vitorioso firmado
com a Volks colocou
Isaac mais uma vez em
evidência na cidade,
sendo chamado a todo o
momento para falar sobre
os investimentos que vão
transformar o complexo
industrial da Volks, em
Taubaté, no maior da
montadora em toda a
América Latina, além de
gerar cerca de 8.000
empregos na cidade até
2016.”O crescimento da
economia de Taubaté nos
últimos anos deveu-se
justamente ao
fortalecimento do setor
metalúrgico, e a cidade
reconhece a importância
da categoria. Por isso vou
receber esse título não
como uma homenagem
pessoal, mas em nome da
categoria metalúrgica.
Até porque é
evidente que se hoje
tenho um
histórico de trabalhos
realizados pela cidade ele
só existe pela força dos
nossos trabalhadores”,
diz Isaac.

Isaac do Carmo receberá
homenagem de Taubaté

A EDP Bandeirante,
distribuidora de energia
elétrica do Grupo EDP no
Brasil, em sintonia com o Dia
Mundial da Energia, que se
comemora hoje, dia 29,
seleciona algumas dicas que
podem ajudar a diminuir os
gastos e, também, as
surpresas desagradáveis com
a conta de luz no final do
mês.Muitos consumidores
têm o hábito de dormir com
a televisão ligada, usar
lâmpadas incandescentes e
abrir a geladeira diversas
vezes em um curto espaço de
tempo. Pode não parecer,
mas atitudes como estas e
muitas outras podem elevar,
e muito, o consumo de
energia elétrica dentro de
uma residência.Tomar banho
com a água bem quente é
bom. No entanto, manter a
chave do chuveiro elétrico na
posição “Verão” economiza
30% mais energia do que se
estiver na posição “Inverno”.
Os consumidores devem
evitar, ainda, deixar os
equipamentos eletrônicos em
modo stand by, pois eles
também consomem energia.
Se a casa ficar vazia por um
longo espaço de tempo, o
recomendado é desligar
todos os aparelhos. O
mesmo vale para aqueles que
gostam de dormir com o

televisor ligado. O ideal é
programar o equipamento
para desligar
automaticamente por meio
do timer.Além dessas dicas,
o gestor executivo da EDP
Bandeirante, Marcos
Scarpa, orienta, ainda, a
troca das lâmpadas e o
aproveitamento da luz solar,
quando o assunto é a
iluminação de ambientes.
“Mais duráveis e
econômicas, as lâmpadas
fluorescentes podem ser
usadas na cozinha, garagem,
área de serviço e em
qualquer outro cômodo da
casa. Além disso, durante o
dia, evite deixar as luzes
acesas, abra
 as janelas, persianas e
cortinas. A economia será
certa”, destaca
Scarpa.Os consumidores
devem ficar
atentos também ao uso da
máquina de lavar roupa e o
ferro passar. Se a máquina
tem capacidade para bater
até dez quilos, não há
necessidade de ligá-la apenas
para trabalhar pela metade da
carga. A mesma dica vale
para as secadoras. Lavar ou
secar poucas peças é
desperdiçar energia. Com o
ferro de passar roupas
também não é diferente. Evite
usá-lo diversas vezes ao dia

para desamassar apenas uma
peça do vestuário. Acumule
grande quantia de roupas e
passe todas de uma única vez.
Além disso, comece pelas
roupas mais leves até que o
ferro esteja na temperatura
ideal e quente para as demais
peças. Pode demorar mais
tempo para concluir o
serviço, mas o gasto será
menor.Em dias de muito
calor, nada melhor do que
usufruir de um ar-
condicionado. Para que o
equipamento não consuma
mais energia do que o
necessário, o recomendado é
deixar todas as portas,
janelas, persianas e cortinas
fechadas, para evitar a
entrada do calor no ambiente
e forçar a capacidade do
aparelho.Com estas dicas, os
consumidores evitam o
desperdício de energia
elétrica.Dia Mundial da
Energia Criado em 1981,
numa iniciativa da Direção
Geral de Energia (em
Portugal), o Dia Mundial da
Energia é comemorado no
dia 29 de maio. Esta
comemoração tem por
finalidade sensibilizar e
motivar as pessoas quanto à
necessidade de poupar
energia e a importância de
preservar os recursos
naturais.

EDP Bandeirante comemora Dia
Mundial da Energia e dá dicas

eficientes para economia na conta de
luz
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A Prefeitura de
Pindamonhangaba iniciou os
trabalhos para que possa ser
realizada a obra da cobertura
da feira do mercado. Após
conversa entre Câmara de
Vereadores, feirantes e poder
Executivo foi definido o local
onde os trabalhadores irão
atuar durante a obra de
cobertura.Na quinta-feira
(24) foram montadas as
tendas que serão utilizadas
pelos feirantes durante as
obras. O prazo de execução
é de quatro meses e o
deslocamento foi necessário
para garantir a segurança de
todos. Os feirantes estão se
deslocando e os operários
irão iniciar as obras
imediatamente após a saída,
temporária, dos feirantes.A
Prefeitura, Câmara e os
feirantes se encontraram no

prédio do Executivo na noite
do dia 9 deste mês. O
objetivo da ação foi explicar
os trabalhos que serão
desenvolvidos para a
cobertura da feira e na
ocasião os feirantes puderam
opinar e fizeram a proposta
do local onde gostariam de
ficar.Atendendo aos pedidos
dos feirantes a Prefeitura
montou a tenda
no trecho da rua José
Martimiano Vieira
 Ferraz, nas proximidades do
m e r c a d o ,
desta forma
 evitará que os profissionais
percam clientes.O
representante dos feirantes,
Ivan Roque Louzada, afirma
que deslocar-se para as
proximidades do mercado foi
a melhor solução encontrada,
porque os clientes não terão

dificuldades em encontra-los
e que todos feirantes
concordaram em diminuir as
barracas para que todos
pudessem ficar no mesmo
lugar.A cobertura é metálica,
definitiva, que vai possibilitar
um local adequado para a
realização da feira, e irá
beneficiar dezenas de
feirantes e milhares de
pessoas que passam pelo
espaço todos os dias.”Esta
cobertura é muito importante
para os feirantes e estamos
procurando fazer o melhor
para estes profissionais que
contribuem com a economia
do município e oferecem
produtos de qualidade aos
moradores. Agradecemos a
compreensão de todos e
também a Câmara de
Vereadores”, finaliza o
prefeito João Ribeiro.

Prefeitura de Pinda inicia cobertura

da feira do mercado

A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Saúde/
Vigilância à Saúde e da
Secretaria de Defesa e
Mobilidade Urbana/
Educação de Trânsito,
inicia na próxima
semana, as primeiras
ações do programa
“Agente Multiplica”, de
prevenção de acidentes e
violência.A campanha
tem por objetivo
qualificar os agentes de
saúde como
multiplicadores de
informações para
mobilizar a sociedade
para atitudes positivas em
relação à prevenção de
acidentes, promovendo

mudança de hábitos,
atitudes, valores
culturais e situações
ambientais que
interfiram na ocorrência
dos acidentes domésticos
e de trânsito, melhorando
a qualidade de vida e
reduzindo as taxas de
mortalidade por estes
eventos.As primeiras
ações serão realizadas
nos dias 28 e 29 de maio,
das 8h às 12h, no Lions
Club, e 30 e 31 de maio,
das 8h às 12h, no Rotary
Club. Serão palestras
ministradas para os
funcionários do
programa Saúde da
Família, agentes de

trânsito e guardas
municipais.Além das
palestras para a
formação de
multiplicadores, serão
realizadas reuniões
mensais com este
público até dezembro
deste ano, quando deverá
ocorrer um seminário de
educação de trânsito sob
o tema “Diga não à
violência”. Também
acontecerão blitz
mensais, abordando
temas como faixa de
pedestres, uso indevido
de celular, cinto de
segurança, álcool e
direção e demais
infrações.

Prefeitura de Caçapava
dá início a projeto

de prevenção
de acidentes
e violência

Formação traz para o Feriado
de Corpus Christi o
consagrado espetáculo
Beatles Segundo Cia
FilarmônicaPara abrilhantar o
feriado prolongado, o Teatro
Grande Hotel traz ao seu
palco, no sábado 08 de junho,
às 20h, a Cia Filarmônica que
apresenta de uma forma
única o repertório dos
Meninos de Liverpool. Entre
as canções que serão
apresentadas estão Can’t by
me love, Day Tripper, Don’t
let me down, Eleanor Rigby,
Help, Here comes the sun,
Hey, Jude, I wanna hold your
Hand, Let it be, She loves you,
Strawberry fields forever, The
long and winding road, Twist
and shout, Yellow submarine,

Yesterday, Golden Slumbers,
A hard day’s night e
Something.A Cia Filarmônica
não presta mais um tributo ao
Quarteto Inglês, mas em uma
nova versão que une
 o baixo, a guitarra, bateria a
um quarteto de
cordas, piano e a irreverência
de Jica e Turcão
 que com seus estilo rodies,
querem competir com os
músicos, um espaço no palco,
utilizando de artefatos como
um submarino inflável,
bonecos gigantes com
caricaturas do Beatles entre
outros.Beatles Segundo a Cia.
Filarmônica está há oito anos
em cartaz. Já foi visto em
diversas cidades do Brasil,
totalizando um público

superior a 300 mil pessoas.O
show tem a criação e direção
de Marco Fentanes e elenco
por Daniel Malozzi (voz),
Osmar Murad (baixo elétrico,
Bibo Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão), Gel
Fernandes (bateria), Flávio
Fernandes (piano), Dan
Tolomony (primeiro violino),
Eryck Giacon (segundo
violino), Rafael Martinez
(viola), Renato Sá
(violoncelo).Os ingressos
estarão a venda no Posto Shell
e no local, nos valores de R$
40,00 (meia), R$ 60,00 (para
quem doar 1 quilo de alimento
não perecível) e  R$ 80,00 
(não doador). Informações
pelos telefones (12) 3668-
6000 e 3663-3369.

Teatro Grande Hotel
recebe Cia. Filarmônica

Concorrência leva Sem
Parar a diminuir valores
cobrados; a nova operadora,
DBTrans, estará em todas as
rodovias com serviços
diferenciadosO governador
Geraldo Alckmin anunciou
nesta segunda-feira, 28, no
Palácio dos Bandeirantes, a
redução de preço da taxa de
adesão e da mensalidade do
serviço de pagamento
eletrônico das rodovias sob
concessão.A abertura do
mercado de prestação de
serviços de pagamento
eletrônico de pedágio em São
Paulo, realizada pelo
Governo do Estado, colhe os
primeiros benefícios para os
usuários. A operadora que
administra o Sem Parar
extinguiu a taxa de adesão e
reduziu sensivelmente a
mensalidade, além de criar a
modalidade de pagamento
pré-pago.Outra operadora, a
DBTrans - que oferecerá o
Auto Expresso, Auto

Expresso Livre e Rodocred
- passa a disponibilizar os
mesmos serviços, com tarifas
diferenciadas. O início dos
novos serviços integra uma
política de transporte público
em desenvolvimento pela
Secretaria de Logística e
Transportes, com o objetivo
de prestar mais e melhores
serviços, com eficiência e
modernidade.Novidades no
Sem Parar O usuário do
Sem Parar pagava R$ 66,72
de taxa de adesão e
mensalidades que custavam
R$ 11,90 no Plano Clássico
e R$ 15,76 no Adesão Zero.
A partir de 15 de junho estes
valores terão sensíveis
alterações. São elas: - Não
haverá taxa de adesão em
ambos os planos; - A
mensalidade será de R$ 8; -
Deixa de ser cobrada a taxa
de R$ 39,97 de transferência
de tag nos veículos. A
operadora está lançando dois
novos planos: - Pré-Pago

Sem Parar - com carga
mínima de R$ 25 e taxa de
recarga de R$ 4, sem taxa de
adesão. O usuário poderá
fazer recargas até R$ 150
nesta modalidade; haverá
cobrança de caução de R$
40.- Novo plano pós-pago
do Sem Parar - terá
mensalidade de R$ 8 e
também será isento de taxas
de adesão ou de
transferência de
equipamento. Os planos da
DBTrans A DBTrans irá
oferecer três planos aos
usuários. São eles: - Auto
Expresso livre - que será pré-
pago. Terá adesão de R$
57,12 e taxa de recarga de
R$ 6. - Auto Expresso - pós-
pago, também terá adesão
de R$ 57,12 e mensalidade
de R$ 6. Nos dois casos não
é necessário pagar caução.-
Rodocred - para os
caminhoneiros, que terão a
disposição o serviço Vale
Pedágio por meio do tag.

Pagamento eletrônico nas rodovias
de SP terá redução a partir de 15 de

junho
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Na manhã da terça-feira
(22), o Prefeito Roberto
Peixoto, acompanhado da
primeira dama, profª Lu
Peixoto, participaram da
inauguração da escola
municipal no bairro
Marlene Miranda.Pela
estrutura e beleza, a nova
escola conquistou pais e
alunos presentes ao
evento, que agradeceram
ao prefeito pela grande
conquista para as crianças
do bairro.A Escola
Municipal de Educação
Infantil e Ensino
Fundamental – EMEIEF
Emílio Amadei Beringhs
segue um novo padrão
adotado pela atual
administração municipal,
contando com quadra
poliesportiva coberta,
teatro e piscina
semiolímpica.A escola
foi projetada com vários
diferenciais, incluindo
piscina semi olímpica
com piso antiderrapante,
vestiários e sanitários
adaptados para pessoas

com necessidades
especiais, e um teatro
com capacidade para 400
pessoas, dotado de
infraestrutura como
c a m a r i n s ,
 sanitários e foyer.A nova
unidade tem capacidade
para 1.200 alunos que
cursarão até o 9º ano,
ocupando um total de 30
salas de aula. A escola
conta também com uma
ampla estrutura, que
inclui secretaria, salas de
professores, de direção e
de coordenação,
biblioteca, ampla cozinha
e sanitários adaptados
para portadores de
n e c e s s i d a d e s
especiais.Em suas
palavras, Peixoto disse
que este novo modelo de
escola oferece toda
infraestrutura para o
desenvolvimento dos
a l u n o s .
“Aqui nossas crianças,
além de receberem toda
educação curricular, terão
a oportunidade de

participarem de
atividades esportivas e
c u l t u r a i s .
Esse é um dos maiores
investimentos que
podemos fazer no futuro
dessas crianças”, afirmou
o prefeito.
Peixoto acrescentou que
a construção desse
modelo de escola
também visa atender a
demanda dos bairros da
cidade que passam por
um grande processo de
c r e s c i m e n t o .
Estiveram também
presentes a cerimônia o
presidente da Câmara
Municipal de Taubaté,
vereador Luizinho da
Farmácia e o vereador
Chico Saad. Os números
da nova escola do
Marlene Miranda:
Capacidade 1.200 alunos
Salas de aula 30 Área da
escola 3.888,69 m2
Quadra poliesportiva
1.649,60 m2 Piscina
465,54 m2 Teatro 628,25
m2 TOTAL 6.632,08 m2

População agradece Peixoto
pela nova escola municipal no

bairro Marlene Miranda

O Brasil registrou queda
recorde nos números de
mortes maternas em
2011, primeiro ano de
funcionamento do
programa Rede Cegonha,
do Ministério da Saúde.
Entre janeiro e setembro
do ano passado, foram
contabilizados 1.038
óbitos decorrentes de
complicações na gravidez
e no parto, o que
representa queda de 21%
em comparação ao
mesmo período de 2010,
quando 1.317 mulheres
morreram por estas
causas.Lançada em março
do ano passado, a Rede
Cegonha já destinou
investimentos federais
R$ 2,5 bilhões para
qualificar a assistência à
mulher e ao bebê. Com
pouco mais de um ano, a
iniciativa já atende 36%
das gestantes no Sistema
Único de Saúde (SUS).
Entre as melhorias, o
avanço no acesso das
mulheres às consultas de
pré-natal – em 2011, mais
de 1,7 milhão de
mulheres fizeram no
mínimo sete consultas
p r é - n a t a i s . ” E s s a
conquista é muito
importante para o país,
mas o desafio ainda
existe. Nosso esforço é
para impedir mortes
maternas evitáveis, em
parceria entre o governo
federal, os estados e os
municípios. A Rede
Cegonha é uma
importante aliada da
mulher, pois oferece
cuidados integrais à saúde
da mulher e da criança”,
destacou o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha,
durante a apresentação
dos dados, nesta sexta-
feira (25), em
videoconferência do
Ministério da Saúde com
as Secretarias Estaduais
de saúde.O encontro, que
ocorrerá periodicamente,
permitirá melhor
acompanhamento das
avaliações do óbito
materno e
compartilhamento das
ações de enfrentamento.
“Esses encontros são
importantes para analisar
onde podemos reduzir
mais os índices de
mortalidade materna,
identificando as gestantes
de alto risco para
realizarem um pré-natal
precoce”, afirmou

Padilha.ESTRATÉGIA–
A Rede Cegonha busca
assegurar e prevê a
expansão e qualificação
de maternidades; leitos;
Centros de Parto Normal;
Casas da Gestante, do
Bebê e Puérpera; o direito
ao acompanhante no
parto; exames de pré-
natal; planejamento
f a m i l i a r ,
acompanhamento das
crianças até os 2 anos de
idade, entre outras ações.
Todos os estados e o
Distrito Federal já
aderiram à Rede
Cegonha.Outra novidade é
a distribuição - para todas
as Unidades Básicas de
Saúde (UBS) que realizam
o pré-natal - do sonar,
equipamento para
auscultar ouvir e
monitorar o coração do
bebê ainda na barriga da
mãe e verificar as
condições físicas dele. Já
foram entregues mais de
seis mil sonares para os
estados da Bahia e
Pernambuco. Nos
próximos meses serão
entregues 19,3 mil nas
regiões Norte e
Nordeste.A Rede
Cegonha também auxilia
as gestantes no
deslocamento para as
consultas de pré-natal.
Até o momento, 1.291
gestantes estão
cadastradas em 59
municípios de 11 estados
para receberam o auxílio
de até R$ 50,00. “O
objetivo é que esse
recurso permita a
gestante o seu
d e s l o c a m e n t o
 para a realização
 do pré-natal completo e
o mais cedo possível,
garantindo uma
assistência completa à
g e s t a n t e ” ,
d e s t a c a
Padilha.   SERVIÇO - O
Ministério da Saúde
também quer conhecer
c a d a
 mulher que teve seu filho
no SUS e saber
 como foi o atendimento
r e c e b i d o
durante toda gestação,
parto e pós-parto. A
O u v i d o r i a
Geral do Ministério da
Saúde está ligando para
essas mães avaliarem os
serviços prestados. Já
existem mais de 75 mil
m u l h e r e s
c a d a s t r a d a s . S É R I E

HISTÓRICA - A redução
de 21% na mortalidade
materna em 2011 é um
marco histórico, que
aprofunda vigorosamente
a tendência registrada nos
últimos anos - de 1990 a
2010, o indicador caiu à
metade: de 141 para 68
óbitos para cada 100 mil
nascidos vivos. No
período, houve
diminuição em todas as
causas diretas de
mortalidade materna:
hipertensão arterial
(66,1%); hemorragia
(69,2%); infecções pós-
parto (60,3%); aborto
(81,9%); e doenças do
aparelho circulatório
complicadas pela
gravidez, parto ou pós-
parto (42,7%).Relatório
da Organização Mundial
da Saúde (OMS), do
Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef),
Fundo de População das
Nações Unidas e o Banco
Mundial Organização das
Nações Unidas (ONU),
publicado neste mês de
maio, também registrou a
queda de 51% do número
de óbitos maternos neste
período no Brasil.Em
2008, o Ministério da
Saúde assumiu o
gerenciamento das
investigações das mortes
de mulheres em idade
fértil – entre 10 e 49
anos. Todos os casos são
analisados por equipes de
vigilância dos estados e
dos municípios, e as
informações repassadas
ao órgão federal. A
intenção é avaliar as
causas e circunstâncias da
morte e verificar se os
casos foram gerados por
c o m p l i c a ç õ e s
g e s t a c i o n a i s . P a r a
melhorar o acesso, a
cobertura e a qualidade da
atenção à saúde materna,
principalmente às
gestantes de risco, a
notificação está sendo
aperfeiçoada com o novo
Sistema Nacional de
Cadastro, Vigilância e
Acompanhamento da
Gestante e Puérpera para
Prevenção da
Mortalidade Materna.
Também está prevista a
criação de comissões
responsáveis por manter
atualizadas as
informações cadastrais
de todas as gestantes
atendidas pela referida
unidade de saúde.

Ações da Rede
Cegonha reduzem

mortalidade materna em
21%
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E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
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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