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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
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. Em
contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode grudar e deslocar
a pele que protege o local atingido. Pasta de dentes, manteiga e qualquer outro produto caseiro
também devem ser evitados. Em queimaduras leves, a melhor indicação é usar água fria para
resfriar o local queimado e evitar a formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou
em compressas.

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte:

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e felicidade.
Elefante: pata atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar as negatividades.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acredita que irá
atrair sorte e proteção para a sua vida.

A parte do México conhecida como Yucatán vem da época da conquista, quando um espanhol
perguntou a um indígena como eles chamavam esse lugar e o índio respondeu “Yucatán”. Mas
o espanhol não sabia que ele estava informando “não sou daqui”.

Humor

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. Acontece
que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca deixava de receber
o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o outro turco atrás dele. Até que
um dia eles se cruzaram no bar de um português e começaram uma discussão. O turco
encurralado não encontrou outra saída, pegou um revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e
disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
Mensagens

Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação
suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial.

Qualquer grande homem possui força retroativa, força a reconsideração da totalidade da história,
milhares de segredos do passado saem de seus esconderijos para se iluminarem à sua luz.
Ninguém pode prever o que acontecerá a história. Essencialmente, o passado talvez ainda
continue por ser explorado. Necessitamos ainda tantas forças retroativas.

Nós devemos banir das nossas fileiras toda a ideologia feita de fraqueza e impotência. São
errados todos os pontos de vista que valorizam a força do inimigo e subestimam a força do
povo.

Nada tem em si o homem que deveria dominar tanto quanto a sua força de fantasia, a mais
nobre e, ao mesmo tempo, a mais perigosa das faculdades humanas.

Existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar, que é traduzido em ação
através de você, e por que só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única.

Nenhuma pessoa, mesmo riquíssima, tem um futuro melhor que o seu. Deus teceu para você
uma felicidade que está a caminho e ninguém tem permissão de ocupá-la em seu lugar. Aceite
isso como verdadeiro, acredite existir um grande tesouro à sua espera e faça por merecê-lo.
Oriente seu pensamento, ame mais, cale as críticas, lamentações e ofensas e estarás atraindo
a felicidade a cada ação, a cada minuto. Siga seu próprio modelo. Solte a alegria, o sorriso, o
bom pensamento e jamais desanime da boa intenção. Há ricos que quanto mais riqueza tem,
mais insatisfeitos são.

Pensamentos

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia, por si só é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar, ri.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
Onde existe vontade, existem os meios.
Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Gotas de chuva gostam de se aliar as tempestades.
Bom em tudo, bom em nada.
O que vemos depende principalmente do que queremos.
Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.
Não faça aos outros aquilo que queres que te façam.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.
Quem não vive para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele nãoajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Pois a coragem cresce com a ocasião.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
Todo mundo é capaz e dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há razões para duvidar e uma só para crer.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.
O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Miscelânea

A partir de 16 de março,
Taubaté receberá a
exposição “Patrimônio
Paulista: Litoral e Vale do
Paraíba”, acervo do
patrimônio histórico das
cidades da região tombado
pelo Condephaat - Conselho
de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico. Na
ocasião, será apresentado um
recorte do que foi exibido na
mostra original, realizada em
2012 no Museu da Casa
Brasileira, instituição da
Secretaria de Estado da
Cultura. A itinerância
acontece por meio da
parceria com o SISEM-SP
(Sistema Estadual de
Museus) e com o apoio da
Prefeitura de Taubaté no
Museu histórico, folclórico e
pedagógico Monteiro
Lobato.”Patrimônio Paulista:
Litoral e Vale do Paraíba”
reúne fotografias de Iatã
Cannabrava e textos da
cientista social Margarida
Cintra Gordinho. A seleção
de imagens que o visitante irá
encontrar no Museu
Monteiro Lobato
contextualiza a situação de
bens tombados em cidades
da faixa litorânea do estado
de São Paulo e do Vale do
Paraíba pelo Condephaat,
órgão da Secretaria da
Cultura para a proteção ao
patrimônio do Governo do
Estado de São Paulo,
salientando a importância de
sua preservação.A mostra
traz antigas vilas que foram
amplamente exploradas
pelos portugueses nos
séculos 16 e 17 e cidades
como São Vicente,
Cananeia, Guarujá,
Aparecida e Cruzeiro, entre
outras, que guardam até hoje
memória da cultura material
de seu passado, assim como
marcos de arquitetura

contemporânea.”No litoral
norte, Ilhabela e Ubatuba
preservam edificações que
testemunham a riqueza que a
cana-de-açúcar e a
navegação de cabotagem
geraram para a região e São
Sebastião, por suas
atividades portuárias
contemporâneas, tornou-se
um município estratégico e
que guarda um Centro
Histórico significativo. Em
Santos, o Centro Histórico e
a área portuária são
testemunhos da pujança do
café, que séculos mais tarde
transformaria a cidade numa
das mais prósperas do país,
com seu porto e seus
negócios de exportação”,
conta Cintra, autora do livro
de mesmo nome que deu
origem à exposição.Sobre o
Museu Monteiro Lobato
O Museu histórico, folclórico
e pedagógico Monteiro
Lobato está instalado no
casarão que pertenceu ao
Visconde de Tremembé, avô
materno de Monteiro
Lobato. Tombado em 1962,
o imóvel passou por obras de
restauro concluídas em 1979
pelo Condephaat. Em 1981,
o museu foi entregue à
população, oferecendo ao
público atividades como
visitas monitoradas por
personagens do “Sítio do
Pica-Pau Amarelo”, que
apresentam o museu e falam
sobre a vida e a obra de
Monteiro Lobato. Há
também sessões de teatro
para crianças baseadas na
literatura infantil do autor, e
aos finais de semana, oficinas
de arte e atividades na
brinquedoteca, um espaço
de diversão e aprendizado. O
Sítio do Pica Pau Amarelo,
como ficou conhecida a
propriedade, conta ainda
com área verde de 18 mil m²,
p l a y g r o u n d

 e mesas para
piquenique.Sobre a Coleção
Patrimônio PaulistaO livro
“Patrimônio Paulista: Litoral
e Vale do Paraíba”, escrito
pela cientista social
Margarida Cintra Gordinho,
é o 2º volume da Coleção
Patrimônio Paulista, fruto da
iniciativa do Governo do
Estado e do Condephaat, em
parceria com o Museu da
Casa Brasileira. Iniciada em
2010, com a exposição e
lançamento da publicação
“Patrimônio da Metrópole
Paulistana” no MCB, a
Coleção divulga o
patrimônio cultural do Estado
de São Paulo e incentiva o
debate envolvendo as
questões inerentes à
formação de uma consciência
relativa à preservação de sua
cultura material e à
consolidação de políticas
públicas relativas ao tema.As
exposições atreladas aos
dois volumes já publicados
foram apresentadas pelo
MCB em itinerâncias dentro
e fora da capital paulista, em
locais como a Sala São Paulo
e a Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da
Universidade de São Paulo
(FAU-USP), e nos
municípios de Santana do
Parnaíba e Paranapiacaba.
Para 2013, estão previstos
mais dois títulos da Coleção
Patrimônio Paulista: “As
escolas republicanas” e “A
caminho do Oeste
Paulista”.SERVIÇOMostra
itinerante Patrimônio Paulista:
Litoral e Vale do Paraíba
Visitação: 16 de março a 5
de maio, terça a domingo,
das 9h às 17h – Gratuito
Local: Museu histórico,
folclórico e pedagógico
Monteiro Lobato Av.
Monteiro lobato, s/n -
Chácara do Visconde –
Taubaté

Museu da Casa Brasileira e
SISEM-SP levam a Taubaté

exposição sobre bens
tombados no Litoral Paulista

e no Vale do Paraíba

A Acit completou na
última segunda-feira, 4,
114 anos de forte atuação
em Taubaté. A entidade
nasceu com o objetivo de
defender os interesses e
fomentar o comércio, a
indústria e os prestadores
de serviços, e hoje
representa mais de 1000
associados nesses
segmentos.Também na

manhã do dia 4, foi
inaugurada a Sala do
Empreendedor, na sede da
Prefeitura de Taubaté, que
tem como parceira a Acit.
“Nós fazemos aniversário
e ganhamos como
presente essa sala que
sempre foi um sonho para
A c i t .
Estamos muito felizes e
com certeza a população

de Taubaté será muito
beneficiada com esse
s e r v i ç o ” ,
afirma Sandra Morales,
presidente da Acit. A Sala
do Empreendedor tem
como missão oferecer
suporte ao micro
empreendedor individual,
microempresas e
empresas de pequeno
porte.

Associação Comercial e
Industrial de Taubaté
comemora 114 anos Pretende-se recuperar o tema

da beleza como questão
vivencial profunda. A vivência
da beleza como aspecto
central das razões por que
vale a pena viver. A beleza
não é um tema isolável, pois
está em conexão com as
variadas experiências
humanas.Trazer a questão da
beleza para o cotidiano.
Colocada nessa perspectiva
a questão da beleza, tem
algumas premissas que

precisam ser explicitadas. A
beleza nos vários campos do
saber. Palestrante: Dr. Pe.
Marcial Maçaneiro,
SCJ.Doutor em Teologia
pela Universidade
Gregoriana de
Roma(Itália).Conferecista,autor
de livros, professor na PUC-
SP,professor da pós-
graduação em Pedagogia
Catequética da PUC-Goiás,
na Faculdade Dehoniana de
T a u b a t é ,

onde lecionou Filosofia da
Arte. A Palestra será dia 12
de março,
 às 19h30.Local: Mitra
Diocesana.Av. Prof.
Moreira,327 -
centro(próximo da Santa
Terezinha).Fone: 3632-2855
Os participantes receberam
certificado de extensão da
Faculdade Dehoniana. Mais
i n f o r m a ç õ e s :
 http://
culturaemdialogo.blogspot.com.br/

Palestra na Mitra
Diocesana

Operadoras de planos de
saúde vão ter que justificar
por escrito qualquer tipo de
negativa de atendimento caso
o serviço seja solicitado pelo

beneficiário. A resposta, em
linguagem clara, deverá ser
enviada por correspondência
ou por meio eletrônico em
até 48 horas. A norma foi

anunciada ontem, dia 5, pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), em
parceria com o Ministério da
Saúde.

Planos de saúde terão que
justificar negativa de

atendimento por escrito

A previsão é operar, até
sábado, 20 pacientes que
possuem diferentes tipos de
câncer ósseo.Os mutirões do
Into já beneficiaram 137
pacientesO Instituto Nacional
de Traumatologia e Ortopedia
Jamil Haddad (Into) inicia
nesta quinta-feira (7) a
Semana de Cirurgia de Tumor,
terceiro mutirão deste tipo
realizado este ano pela nova
gestão do Instituto. A previsão
é operar, até sábado (9), 20
pacientes que possuem
diferentes tipos de câncer
ósseo, sendo que um deles
passará por um transplante de
fêmur.Os mutirões de
cirurgias ortopédicas do Into,
que é vinculado ao Ministério
da Saúde, bateram o recorde
nacional em procedimentos de
alta complexidade no quadril
e na coluna e já beneficiaram
137 pacientes. Na semana
passada, o mutirão de coluna
operou 30 pacientes com
escoliose, a maioria
adolescente, superando a
expectativa inicial que era de
20 cirurgias. No início de

fevereiro, o primeiro mutirão
atendeu, em uma semana, 107
pacientes que necessitavam
de colocação de prótese no
quadril.Neste mutirão serão
operados pacientes atendidos
em diversos hospitais do Rio
de Janeiro e de outros
estados, que foram
encaminhados para a cirurgia
ortopédica oncológica no Into.
Os casos são de sete tipos
diferentes de tumor ósseo e
um é considerado o mais
agressivo, o osteossarcoma,
procedimento que requer a
necessidade de transplante de
fêmur.”Nossa meta é zerar a
fila e não ter mais nenhum
paciente precisando operar
tumores malignos ou
benignos. Os próximos casos
que chegarem ao hospital,
serão atendidos, avaliados e já
terão a cirurgia programada
com o menor tempo possível”,
afirma o chefe do Centro
Ortopédico Oncológico do
Into, Walter Meohas.O
transplante de fêmur só
poderá ser realizado porque
houve uma doação de pessoa

compatível ao Banco de
Tecidos do Into. “Graças à
doação, poderemos dar mais
qualidade de vida ao nosso
paciente que necessita de
enxerto e transplante ósseo.
Por isso, reforçamos a
importância desse gesto”,
ressaltou Meohas.O Centro
Ortopédico Oncológico do
Into realiza cerca de 200
cirurgias por ano com diversos
procedimentos de alta
complexidade, como as
técnicas de ressecção de
tumores, biópsias e a
utilização de enxertos e
transplantes ósseos. Há ainda
o atendimento referenciado de
urgência em casos graves de
pacientes transferidos de
outros hospitais, com tumores
malignos que são atendidos
com prioridade.A iniciativa
dos mutirões faz parte de um
conjunto de medidas
determinadas pelo Ministério
da Saúde para ampliar a
capacidade de atendimento do
Into e reduzir o tempo de
espera por cirurgias
ortopédicas no Rio de Janeiro.

Into realiza terceiro mutirão
de cirurgias de 2013

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes e
Lazer, está realizando um
intenso trabalho de
manutenção nos centros e
praças esportivas. No último
domingo (3), a piscina do

Araretama recebeu alguns
reparos. As ações foram
desenvolvidas no período da
manhã.Com a intenção de
evitar acidentes e oferecer
excelente infraestrutura aos
munícipes, que praticam
esportes a equipe da pasta

tem vistoriado todos os
espaços e providenciado as
melhorias, junto às demais
s e c r e t a r i a s .
O investindo em
infraestrutura para a prática
de esportes é o foco da
administração.

Prefeitura realiza manutenção
na piscina do Araretama

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
/ Departamento de
Agricultura, está realizando o
controle da Raiva nos
morcegos, em parceria com
a Defesa Agropecuária do
Governo do Estado. O
serviço consiste na captura
dos morcegos hematófagos,
que são os transmissores da
Raiva, visando a diminuição
da incidência de mordeduras
no rebanho do município e a
transmissão da Raiva.A
equipe do Departamento de
Agricultura realiza o trabalho
na área rural do município,
desde fevereiro. Há 8 anos
esse serviço não era
realizado em Pinda, o que,

segundo informações da
Agricultura, colaborou para
que essa espécie de morcego
voltasse a se reproduzir.
Ainda de acordo com a
Agricultura, a região em que
Pindamonhangaba está
localizada, montanhosa e
próxima à serra, é propícia
para o desenvolvimento do
morcego hematófago.Para
realizar a captura, a equipe vai
aos locais durante o dia em
busca de possíveis locais que
possam ser abrigos de
morcegos, como tocas de
pedra, erosão e construções
abandonadas, entre outros.
Em seguida, são montadas
redes e a equipe retorna de
madrugada para a captura.
Até o momento, cerca de 50
morcegos foram capturados

com esse método, que é o
mais eficaz pois, após a
captura, os técnicos passam
uma pasta vampiricida, que é
anticoagulante, nas costas do
animal, que é solto. Como os
morcegos têm o costume de
se lamber uns aos outros, ao
retornar para a colônia,
aqueles que estão com a
pasta passam a substância
para os outros animais. Com
i s s o ,
cada morcego capturado
destrói, no mínimo, mais um
da colônia.
Os produtores rurais que
tenham caso de mordedura
em sua propriedade devem
entrar em contato com o
Departamento de
Agricultura, pelo telefone
3643-2333.

Prefeitura realiza controle da
Raiva em morcegos

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
construindo seis novas salas
de atividades e esportes em
três pontos da cidade: duas
no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira “João do
Pulo”, duas no Centro
Esportivo José Ely Miranda
“Zito” e duas no Complexo
Esportivo do Araretama.De
acordo informações da
Secretaria de Obras e
Serviços, é possível que as
edificações do Zito, que são

construídas entre o campo de
futebol e o ginásio de
esportes, fiquem prontas até
o final de março. No caso do
Araretama, onde as obras
concentram-se atrás do
campo de futebol, os serviços
devem ser concluídos em 60
dias. No João do Pulo, as
novas salas serão próximas à
quadra externa, e a previsão
também é de
aproximadamente 60 dias.A
Secretaria de Obras e
Serviços informou que as

novas salas são amplas,
arejadas e altas – e ainda
contarão com infraestrutura
necessária para prática de
diversas atividades. Os
prédios são grandes e se
assemelham com pequenos
ginásios.Para a Secretaria de
Esportes, as novas salas
poderão ser usadas para
aulas de lutas (judô, tae-
k w o n - d o ,
 karatê, capoeira), além de
ginástica, dança, tênis de
mesa, dentre outros

Pinda contará com novos
espaços públicos para

esporte

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura / Departamento de
Cultura está realizando o
cadastro e recadastramento
dos artistas locais.
Atualmente, 400 artistas
estão cadastrados no
Departamento de Cultura.
Por isso, é esperado um
número ainda maior de
pessoas para atualizar seus
dados ou fazer seu cadastro
no Departamento.  O
cadastro de artistas começou
no dia 25 de fevereiro e
segue durante o mês de
março. A intenção é conhecer
a população artística de
nossa cidade e integra-la nos

eventos realizados pela
Prefeitura, tanto para
conhecimento quanto para
participação. Até o momento,
cerca de 50 artistas
procuraram o
Departamento.As categorias
que devem ser cadastradas
ou recadastradas são as
seguintes: Artesanato, Artes
Plásticas - Pintura e
Escultura, Culinária Regional,
Grupos Folclóricos,
Fotografia e Vídeo,
Literatura, Músicos, Artes
Cênicas - Teatro; Animador;
Palhaços; Mágicos;
Contador de As inscrições
serão realizadas de segunda
a sexta-feira, das 9 às 12
horas e das 14 às 16 horas,

no Departamento de Cultura,
rua dr. Campos Salles, 530,
São Benedito.As inscrições
serão gratuitas. São
documentos necessários
para se efetuar a inscrição:
duas fotos 3x4; xerox do RG
e CPF; e comprovante de
residência.Para inscrição
como “oficineiro” será
necessário apresentar,
também, os seguintes
documentos: certificado de
curso de graduação; cursos
específicos da área; portfólio
de atuação (período de
atuação na área, premiações
o b t i d a s ) ;
e, no caso de artesanato, foto
do produto final a ser
ensinado.

Pinda: Mais de 400
artistas da cidade
são esperados no

cadastro da Cultura
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As informações sobre as
autorizações de
procedimentos médicos
recusados devem ser
enviadas ao usuário por e-
mail ou correspondência
em 48hAs operadoras de
planos de saúde que
negarem autorização aos
seus beneficiários para a
realização de
procedimentos médicos
deverão fazer a
comunicação por escrito,
sempre que o
beneficiário solicitar. A
informação da negativa
deverá ser em linguagem
clara, indicando a cláusula
contratual ou o
dispositivo legal que a
justifique. A nova norma,
que será publicada nesta
quarta-feira (6) no Diário
Oficial da União, reforça
ainda que a cobertura não
poderá ser negada em
casos de urgência e
emergência.A ação do
Ministério da Saúde está
voltada à defesa do
usuário e da qualidade
dos planos de saúde.
Cerca de 62 milhões de
brasileiros têm cobertura
de planos médicos e/ou
odontológicos no país.
Durante o ano de 2012, a
Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS) recebeu 75.916
reclamações de
consumidores de planos
de saúde. Destas, 75,7%
(57.509) são referentes a
negativas de cobertura.A
resposta por escrito
poderá ser dada por
correspondência ou por
meio eletrônico,
conforme escolha do
beneficiário do plano, no
prazo máximo de 48 horas
a partir do pedido. É
importante observar que,
para obter a negativa por
escrito, o beneficiário
deverá fazer a solicitação.
Ele pode telefonar para a
operadora e anotar o
número do protocolo em
que fez o pedido.As
operadoras sempre foram
obrigadas a informar toda
e qualquer negativa de
cobertura. O que muda é

que a partir de agora o
usuário poderá solicitar a
negativa também por
escrito e contará com
prazo para o recebimento.
“Além de garantir um
direito, a medida ajuda a
aprimorar o
monitoramento das
operadoras de planos de
saúde. Possibilita
inclusive a suspensão de
vendas de planos das
operadoras que não
estejam cumprindo os
serviços com os seus
usuários”, ressalta o
ministro.ACESSO À
INFORMAÇÃO – A
medida será publicada
pela ANS na Resolução
Normativa Nº 319. O
objetivo é regulamentar a
prestação de informação
aos beneficiários, por
escrito, acerca da negativa
de autorização dos
p r o c e d i m e n t o s
solicitados pelo médico
assistente. O tema
também reflete uma
preocupação demonstrada
pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) com o
assunto.”É importante
que haja esta medida
regulatória para garantir o
acesso à informação.
Houve inclusive uma
recomendação do comitê
do CNJ”, acrescenta
Padilha, que apresentou
nesta terça-feira (5) pela
manhã a resolução ao
ministro Joaquim
Barbosa, presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF) e do CNJ.Na
prática, o que acontece é
que as justificativas por
escrito das operadoras
poderão ser anexadas a
eventuais processos com
que os usuários ingressem
na Justiça. Se a operadora
deixar de informar por
escrito os motivos da
negativa de cobertura
previstos em lei, sempre
que solicitado pelo
beneficiário, pagará multa
de R$ 30 mil. A multa por
negativa de cobertura
indevida é de R$ 80 mil
e, em casos de urgência e
emergência, R$ 100 mil.

A norma entra em vigor
em 7 de maio deste ano,
60 dias após a sua
publicação no Diário
Oficial da
U n i ã o . ” Q u a l q u e r
reclamação do usuário é
importante porque nos
move a melhorar o
serviço para a população.
Para se ter uma ideia, das
queixas feitas à ANS,
contatamos as operadoras
e chegamos a 70% de
resolução. São
procedimentos reparados
voluntariamente”, explica
o diretor-presidente da
ANS, André
Longo.SUSPENSÃO –
 Essa nova norma não é
medida isolada da ANS
em favor do beneficiário
de planos de saúde. Ao
longo de 2012, por
exemplo, foi suspensa
temporariamente a venda
de 396 planos de 56
operadoras que não
atenderam os seus
clientes dentro dos prazos
máximos previstos para
marcação de exames,
consultas e cirurgias.É um
resultado da avaliação
sobre o acesso e a
qualidade dos serviços
prestados pelas
operadoras que não se
adequaram aos critérios
estabelecidos na
Resolução Normativa
259 da ANS. A resolução
determinou prazos
máximos para consultas,
exames e cirurgias. O
monitoramento começou
em dezembro de 2011.As
operadoras que não
cumprem os prazos estão
sujeitas a multas de R$ 80
mil a R$ 100 mil para
situações de urgência e
emergência. Em casos de
reincidência, podem
sofrer medidas
administrativas, como
suspensão da
comercialização de parte
ou da totalidade dos seus
planos de saúde e
decretação do regime
especial de direção
t é c n i c a ,
inclusive com afastamento
dos dirigentes. 

Prefeitura de Tremembé
abre processo seletivo

para contratação
temporária de

expecional interesse
público e formação de

cadastro reserva

Saúde: Operadoras
terão de justificar por
escrito negativas de

cobertura
O Setor de Zoonoses da
Casa da Agricultura está
ajudando diversas pessoas a
realizar o sonho de ter um
bichinho de estimação, por
meio da feira de adoção de
cães e gatos, que acontece a
cada 15 dias, na Praça do
Mercado, das 08h00 às
12h00. A próxima está
prevista para acontecer no dia
17 de março.Segundo a
Casa da Agricultura, cerca de
40 animais, entre filhotes e
adultos de porte grande ou
pequeno, macho ou fêmea,
estão aptos para
adoção.Para realizar o
Programa Permanente de
Adoção, a Prefeitura conta
com a ajuda de um grupo de
20 voluntários, que participa
de diversas atividades, tais
como: atender o público

durante as feiras de adoção,
atuar como agentes
fiscalizadores, denunciando
animais abandonados pela
cidade, entre outras ações.A
voluntária Albertina Santana
destacou a importância do
trabalho. “Gosto muito de
animais e procuro ajudá-los
a ter uma qualidade de vida
melhor. Uma das coisas que
nós voluntários fazemos é
arrecadar dinheiro para
comprar ração. Além disso,
procuramos conscientizar os
munícipes, durante as feiras
de adoção, para que
castrem, vacinem e não
abandonem os
animais”.Segundo a
responsável pelo Programa
de Controle Animal da Casa
da Agricultura, Maria Antonia
Calazans, cada pessoa que

adota um animal contribui
para tirá-lo das ruas. “Por
meio da feira de adoção,
temos conseguido dar um
novo lar aos animais alojados
no Abrigo Municipal.
Portanto, é preciso contar
sempre com o apoio dos
munícipes, conscientizando-
os a adotar um animal em vez
de comprá-lo”,
ressalta.Quem tiver interesse
em adotar cães ou gatos,
pode entrar em contato com
a Casa da Agricultura.
T e l e f o n e :
(12) 3974-2120.
Requisitos para
adoçãoSer maior de 18
anosTer uma casa cercada
para evitar a fuga do animal
Dispor de condições
f i n a n c e i r a s
 para manter o bichinho

Paraibuna: Ajuda de
voluntários é essencial
em feira de doação de

animais

A Secretaria de
Administração da Prefeitura
Municipal da Estância
Turística de Tremembé, no
uso de suas atribuições, torna
público que estarão abertas
as inscrições para o Processo
Seletivo Simplificado para
Contratação Temporária de
Excepcional Interesse
Público e Formação de
Cadastro Reserva, nos
termos da Lei Complementar
n° 210, de 13 de agosto de
2010, com o fim específico
de atender a demanda da
Rede Municipal de Ensino -
Secretaria de Educação, de
acordo com a Portaria n°
5.932/2013, de 1° de março
de 2013, assim definido:I -

C l a s s e /
Especialidade.........................
Auxiliar de Desenvolvimento
InfantilII –
Requisito........................................
Ensino Fundamental
Completo (ênfase em
Português e Matemática)III –
Vagas...........................................
50 (cinquenta)IV - Jornada
de Trabalho Semanal..........
40 (quarenta) horasV -
V e n c i m e n t o
Mensal...........................R$
737,29 (setecentos e trinta e
sete reais e vinte e nove
centavos)AS INSCRIÇÕES: 
Período: do dia 11 de março
ao dia 15 de março de 2013,
das 9 (nove) às 16
(dezesseis) horas.Local: As

inscrições serão efetuadas
somente na Secretaria de
Administração, situada no
Prédio da Prefeitura na Rua
Sete de Setembro, 701,
Centro, Tremembé, Estado
de São Paulo, pessoalmente
ou por procuração.Para
efetivação da inscrição o
candidato deverá estar
munido de cópia do RG,
CPF, comprovante de
endereço e comprovante de
escolaridade exigida, bem
como preencher todos os
dados do formulário de
i n s c r i ç ã o ,
 impreterivelmente, no prazo
estabelecido no itemO
participante será isento de
taxa de inscrição.

Tremembé: Fundo Social
e TDB vão selecionar
jovens de baixa renda

para tratamento
odontológico gratuito

Uma parceria feita entre
o Fundo social de
Tremembé e a Dra. Eun
Jin Park Kim -
Coordenadora do
Projeto Dentista do Bem
em Tremembé - vão
selecionar jovens de
baixa renda entre 11 e 17
anos que receberão
tratamento odontológico
gratuito. O evento
acontecerá no próximo
dia 18 de março, a partir
das 8h00 somente para
alunos da Escola Amália
Garcia Ribeiro Patto, a
Turma do Bem e a Oral-B
promoverão a maior
triagem do mundo. O
evento acontece
simultaneamente em
muitas cidades do Brasil,
outros 10 países da
América Latina e
Portugal, e visa identificar
crianças e adolescentes de
baixa renda, com idade
entre 11 e 17 anos, que
necessitam de tratamento
o d o n t o l ó g i c o . A
triagemO processo é
simples, rápido e não
invasivo: o dentista faz um
exame visual da condição
bucal de cada jovem e
preenche uma ficha com
dados sobre a saúde bucal
e a condição
socioeconômica da
família. A seleçãoApós a
triagem, é elaborado um
pequeno dossiê de cada
criança e adolescente
com a ficha de avaliação,
uma cópia do
comprovante de
residência e a autorização
dos pais ou responsáveis
para que o tratamento seja

realizado.A seleção é
feita por meio da
aplicação de um índice de
prioridade, que beneficia
as crianças e os
adolescentes mais
pobres, com problemas
bucais mais graves e os
mais velhos, que estão
mais próximos do
primeiro emprego. Cada
selecionado recebe uma
carta com o nome e o
endereço do dentista
voluntário que será
responsável pelo seu
tratamento; para facilitar
o acesso,
a TdB encaminha o
beneficiário para o
consultório mais próximo
da sua residência. O
tratamentoOs dentistas
voluntários atendem, em
seus próprios
consultórios, as crianças
e os adolescentes
selecionados até eles
completarem 18 anos.
Curativo, preventivo e
educativo, o tratamento é
totalmente gratuito e
completo, incluindo, se
necessário, radiografias,
ortodontia, próteses e
implantes, por
exemplo.Sobre a TdB –
Turma do Bem – A TdB
- Turma do Bem é uma
OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de
Interesse Público),
fundada em 2002, que
tem como missão mudar
a percepção da sociedade
sobre a questão da saúde
bucal e da classe
odontológica com
relação ao impacto
s o c i o a m b i e n t a l

 de sua atividade. O
fundador e presidente
voluntário da OSCIP, Dr.
Fábio Bibancos foi
r e c o n h e c i d o
internacionalmente como
Empreendedor Social
pela Ashoka
(www.ashoka.org) e pela
Schwab Foundation
(www.schwabfoundation.org)
por seu trabalho à frente
da TdB. Mais
i n f o r m a ç õ e s
em www.tdb.org.br. Sobre
o projeto Dentista do
Bem – Dentista do Bem é
o principal projeto da TdB
e conta com o trabalho
voluntário de cirurgiões-
dentistas que atendem
crianças e adolescentes de
baixa renda,
proporc ionando- lhes
tratamento odontológico
gratuito até completarem
18 anos.  Atualmente,
conta com a maior rede
de voluntariado
especializado do mundo.
São quase 14 mil
dentistas voluntários
espalhados por todo o
País – em mais de 900
municípios dos 26
Estados e Distrito
Federal. O projeto
também está presente em
Portugal e dez países da
América Latina:
Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador,
México, Panamá,
Paraguai, Peru e
V e n e z u e l a .
 Mais de 200 mil crianças
e adolescentes passaram
pelas triagens do projeto
e 30 mil já foram
encaminhadas ao dentista.

O docente da Unitau,
Prof. Dr. Leonardo
Marchini, lança, em
parceria com o Prof. Dr.
Fernando Luiz Brunetti
Montenegro, o livro
Odontogeriatria - Uma
visão gerontológica.Esta
é a quinta obra editada
pelo professor, que se
dedica há mais de 20 anos
a pesquisas e projetos
envolvendo as práticas
para o tratamento de
doenças odontológicas de
idosos e as formas para
tratar as situações geradas

pelo envelhecimento.O
livro, que começou a ser
comercializado no dia 5
de março de 2013, aborda
tratamentos e
p r o c e d i m e n t o s
direcionados aos idosos e
realizados a partir da
união de práticas e
conhecimentos de
diferentes áreas. “O livro
mostra o trabalho em
conjunto com outras
áreas para garantir a
qualidade de vida do
i d o s o ” ,
disse o professor

Marchini.O trabalho visa
ser uma referência para
estudiosos e técnicos da
área e uma fonte de
conhecimento para o
público em geral que atua
com idosos ou se
interessa pelo assunto.A
obra possui 360 páginas,
mais de 400 figuras,
conteúdo grátis
c o m p l e m e n t a r
disponibilizado on-line e
versão para e-book. O
l i v r o
é comercializado pela
Editora Elsevier.

Professor da Unitau
lança livro de

Odontogeriatria

Animada com o começo
do Campeonato
Valeparaibano na cidade
de São José dos Campos,
com realização da Líder
(Liga de rendimento de
base da Capital e Litoral
Norte). A ECT - Equipe de
Ciclismo de Taubaté /
Tarumã / Comevap / JL /
Cotet, conquistou ótimas
colocações e conseguiu
mostrar a sua força na
competição.A prova
marcou a estréia da ECT
e também do mais novo
circuito de prova em São
José dos Campos em
2013. Foi um bom teste
para analisarmos o
potencial de nossa Equipe
e de nossos atletas em
competições forte e com
um grande número de
participantes em todas as
categorias.”A Equipe
andou bem e fomos muito
competitivos, mas temos
muito que melhorar e em
especial o entrosamento
entre os atletas. Mas no
geral foi uma boa prova e
conseguimos conquistar
muitas medalhas para a

nossa cidade”, disse o
dirigente Marcos
Alexandre (
Marquinhos).A ECT -
Equipe de Ciclismo de
Taubaté tem o apoio da
Prefeitura Municipal de
Taubaté por intermédio da
Secretaria de Esporte e é
patrocinada por Arroz e
Feijão Tarumã, Comevap,
JL Indústria de Peças
Técnicas, Colégio Cotet,
Academia Estilo Livre,
Mauro Ribeiro Sports,
Elemento Decor, Café
Bambi, Integral Médica,
Shimano e
KendRESULTADO DA
ECT EM SÃO JOSÉ DOS
CAMPOSCATEGORIA:
F R A L D I N H A
FEMININO1º LAURA
ELISA DE ABREU
BORGACATEGORIA:
DENTE DE LEITE
FEMININO1º GIOVANA
R O D R I G U E S
SILVACATEGORIA:
I N F A N T L
M A S C U L I N O 1 º
MALCON V. R.
SANTOS3º NICOLAS
HENRIQUE S.

OLIVEIRACATEGORIA:
JUVENIL FEMININO1º
BIANCA RODRIGUES
SANTOSCATEGORIA:
MASTER A1º RICARDO
VENTURELLICATEGORIA:
INFANTO- JUVENIL
FEMININO4º BEATRIZ
FÁTIMA A.
BORGACATEGORIA:
MASTER B4º RENATO
M A R T I N S
FRANCOCATEGORIA:
SÊNIOR A5º EDSON
RODRIGUESCATEGORIA:
J U V E N I L
MASCULINO6º VITOR
N U N E S
BARBOSACATEGORIA:
ELITE FEMININO4º
SOFIA ISABEL
FRANCO6º ADRIANA
AP. F. A.
D I A S C AT E G O R I A :
ELITE MASCULINO7º
MARCELO MENDES
DOS SANTOS8º
MARCIO LOPES
VICENTECATEGORIA:
J Ú N I O R
 FEMININO6º
C A R O L I N A
ALVARENGA DE
OLIVEIRA

Equipe de Taubaté
participa da abertura do

Campeonato
Valeparaibano de

Ciclismo 2013

O comércio varejista da
região metropolitana de São
Paulo atingiu a marca de
1.007.107 trabalhadores
formais em dezembro do ano
passado. Foi a primeira vez
que o resultado foi alcançado

desde que a Federação do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP)
começou a fazer o
levantamento, em 2008,
tendo como base o Cadastro

Geral de Empregados e
Desempregados do
Ministério do Trabalho e
E m p r e g o .
 O número mostra
crescimento de 2,6% em
relação a dezembro de 2011.

Comércio varejista de SP bate
marca de 1 milhão de

trabalhadores contratados


