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Tremembé sediou treinamento 
de municípios para realização 

de testes rápidos de HIV,
Sífilis e Hepatites

Aconteceu entre os dias 
04 e 08 de novembro um 
treinamento para execu-
ção de testes rápidos de 
prevenção e identificação 
de HIV, Sífilis e Hepatites. 
O evento aconteceu em 

um Salão Nobre no bairro 
Jardim Samar e foi dire-
cionado as Secretárias de 
Saúde de várias cidades, 
entre elas Pindamonhan-
gaba, Roseira, São Luiz 
do Paraitinga, Nativida-

de da Serra e Lagoinha.
No dia 06, ocorreu o encon-
tro das secretarias de edu-
cação e saúde para criação 
do planejamento das ações 
do Programa DST/HIV/
Aids para o ano de 2014.

Prefeitura de Tremembé
está recebendo projetos 

de instituições para
auxiliar na melhoria do 
atendimento ao idoso

A Secretaria de Ação So-
cial e o Conselho Muni-
cipal do Idoso convidam 
todas as instituições in-
teressadas, independente 
do credo religioso ou fins 
lucrativos que realizam 
trabalho social ou edu-
cativo para os idosos a 
enviarem o seu projeto 
com os seguintes itens:

* Nome do projeto
* Descrição
* Metodologia
* Cronogra-
ma de atendimento
* Nº de participantes e idade
* Identificação com ra-
zão social ou CNPJ (se 
possuir), endereço, email 
e telefone de contato.
A ideia é mapear os aten-

dimentos realizados com 
os idosos do município 
e criar uma parceria para 
ampliar a melhoria do 
atendimento já realizado.
Os projetos deverão ser 
enviados para o email 
fundosocial@tremembe.
sp.gov.br até o dia 10/12.
Mais informações pelo 
telefone (12)3674-3910

Estudantes podem se
inscrever no programa

de estágio 2013
em Pindamonhangaba

Estão abertas as inscri-
ções para o programa de 
estágio 2013 da Prefei-
tura, para nível superior 
e nível médio / técnico.  
Os interessados podem se 
inscrever até as 16 horas 
do dia 20 de novembro, 
pelo site www.ciee.org.br
Para participar é neces-
sário ter idade mínima de 
16 anos, residir em Pinda-
monhangaba; estar regu-
larmente matriculado no 
ano letivo de 2013; estar 
em dia com as obrigações 
militares; não ter perío-

do de estágio equivalente 
há dois anos na Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.
As vagas são para estudan-
tes de cursos superiores na 
área de Administração, Ar-
quitetura, Biologia, Comu-
nicação Social/Jornalismo 
ou Publicidade, Direito, 
Educação Física, Enge-
nharia Ambiental, Edu-
cação Física, Engenharia 
Civil, Farmácia, Fisiote-
rapia, Informática, Peda-
gogia e Serviço Social.
Já os alunos de cursos de 
nível médio e técnico de-

vem cursar ensino médio 
ou técnico em Adminis-
tração, Contabilidade, 
Edificações, Informáti-
ca, Segurança do Traba-
lho e Serviços Jurídicos.
Para as vagas de nível su-
perior é preciso cursar en-
tre os dois últimos anos 
em 2014. Já para as vagas 
de nível técnico é exigido 
cursar entre os dois últi-
mos semestres em 2014. 
Os candidatos de ensino 
médio devem estar matri-
culados entre o segundo 
e terceiro ano em 2014.

Prefeitura e shopping
de Pindamonhangaba
criam projeto social

Com a inaugura-
ção marcada para o 
dia 21 de novembro, 
o shopping de Pindamo-
nhangaba recebeu repre-
sentantes de várias áreas 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, para que os úl-
timos detalhes possam ser 
resolvidos. Além disso, 
através de uma parceria 
entre a administração mu-

nicipal e o Pátio Pinda, 
está sendo viabilizado o 
projeto “Vitrine Social”, 
com o objetivo de fo-
mentar os trabalhos de 
várias atividades sociais 
atendidas pela Prefeitura.
O projeto deverá funcio-
nar nas dependências do 
shopping e vai benefi-
ciar os participantes des-
sas atividades atendidas, 

com a venda durante o 
período natalino dos pro-
dutos artesanais produ-
zidos por essas pessoas.
Essas atividades são 
beneficiadas pela ad-
ministração e na 
“Vitrine Social” terão a 
oportunidade de mostrar 
o trabalho desenvolvido, 
bem como gerar renda com 
a venda destes produtos.

População pode participar do 
City Tour Histórico Cultural

Toda a população pode 
participar, gratuitamen-
te, do City Tour Histórico 
Cultural, realizado pelo 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Neste mês, as 
saídas serão nos dias 28 e 
29, às 13h30, da frente do 
Departamento. O roteiro 
contempla visita monito-
rada pelo centro da cidade, 
com guia, descida ao Mu-
seu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina e ao Projeto 
Social Cerâmica, no bairro 
Mandu, retornando ao De-
partamento de Turismo às 
17 horas. Para participar, 
é preciso fazer inscrição, 

fornecendo nome e RG. As 
inscrições podem ser feitas 
pelos telefones 3643-1761 
ou 3643-1424, ou ainda, 
pessoalmente, no Departa-
mento de Turismo, que fica 
na rua Martim Cabral, 39, 
centro. O City Tour Histó-
rico Cultural apresenta um 
pouco da história de Pin-
damonhangaba, por meio 
de um roteiro que integra 
prédios, igrejas e praças, 
além de curiosidades, len-
das e pindamonhangaba-
neses ilustres. O objetivo 
é informar e conscientizar 
os munícipes de todas as 
idades sobre as riquezas 
históricas e culturais do 
município. As últimas sa-

ídas do City Tour foram 
realizadas no dia 30 de ou-
tubro, para a população;  e 
dia 31 para 200 alunos do 
ensino médio da escola 
Francisco Pereira da Sil-
va, da cidade de São José 
dos Campos (por meio do 
Circuito Mantiqueira). As 
próximas serão nesta sex-
ta-feira (8), para atender 
a escola Arte Vida, e no 
dia 14 como premiação 
dos alunos do EE Dr. João 
Pedro Cardoso vencedo-
res da Gincana da Festa 
da Árvore. Escolas parti-
culares podem participar: 
As escolas particulares 
também podem participar 
do City Tour Histórico 
Cultural. Neste caso, basta 
entrar com o ônibus ou mi-
cro-ônibus, que o Depar-
tamento de Turismo cede 
o guia turístico, viabiliza 
visita monitorada ao Mu-
seu (monitor cedido pelo 
Departamento de Patri-
mônio Histórico) e o lan-
che para as crianças. Para 
participar, basta entrar 
em contato com o Depar-
tamento de Turismo para 
solicitar agendamento.
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Brasil debate com mais de 
30 países estratégias

de ampliação de
recursos humanos

O mundo vive uma crise 
de falta de profissionais 
em saúde suficientes para 
atender a demanda po-
pulacional e a ampliação 
desta oferta é fundamental 
para a cobertura univer-
sal em saúde, segundo a 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Para deba-
ter soluções para os países 
ampliarem o número de 
recursos humanos em saú-
de, ministros de estado e 
autoridades de 35 países, 
acompanhados de dele-
gações de 85 nações, par-
ticipam entre 10 a 13 de 
novembro, em Recife, do 
III Fórum Global de Re-
cursos Humanos. É a pri-
meira vez que um país das 
Américas sedia o evento, 
e o Programa Mais Mé-
dicos, desenvolvido pelo 
Brasil, será apresentado 
como uma das iniciativas 
inovadoras no setor. “Com 
o Mais Médicos, nosso 
país encontrou uma alter-
nativa importante para um 
problema global”, afir-
ma o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, que 
participará da abertura do 
evento no domingo (10), 
às 18, ao lado da diretora 
da Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (Opas), 
Carissa Etienne, da direto-
ra-adjunta da OMS, Marie 
Paule Kieny, e de outros 
27 ministros de estado. 
Promovido pelo Ministé-
rio da Saúde, Organização 
Pan-Americana da Saú-
de/ Organização Mundial 
da Saúde (OMS) (Opas/
OMS) e pela Aliança Glo-
bal para a Força de Traba-
lho em Saúde (GHWA), 
o fórum vai contar com 
a presença de cerca de 
1.500 representantes de 
governos, da comunidade 
acadêmica, de organismos 
internacionais, de traba-
lhadores e da sociedade 
civil, de 85 países. Os 
participantes vão assinar, 

ao final do evento, uma 
declaração formal que co-
locará o investimento em 
recursos humanos como 
iniciativa essencial tanto 
para alcançar a cobertu-
ra universal quanto para 
alcançar os Objetivos do 
Desenvolvimento do Mi-
lênio estabelecidos pela 
OMS. Até o dia 13, serão 
realizadas cerca de 30 ati-
vidades paralelas apresen-
tadas por representantes 
de diversos países, com o 
debate de temas relaciona-
dos ao papel da força de 
trabalho, da qualificação 
profissional e da regula-
ção para ampliar o acesso 
à saúde das populações. A 
primeira edição do Fórum 
foi realizada em 2008 em 
Kampala, na Uganda, e 
resultou numa publicação 
que solicitava maior com-
promisso dos países com a 
área de recursos humanos 
para a saúde e a acelera-
ção das negociações para 
construção de um código 
global de conduta para o 
recrutamento internacio-
nal de pessoal de saúde. 
Na segunda edição, em 
Bangkok, na Tailândia, foi 
firmado um documento 
que pedia  a aceleração de 
implementação de políti-
cas que pudessem solucio-
nar a crise dos recursos hu-
manos. COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL – No 
mês passado, a Opas apro-
vou, durante a 52ª reunião 
anual da organização in-
ternacional, realizada em 
Washington, uma resolu-
ção que trouxe uma série 
de recomendações no sen-
tido de ampliar o acesso 
da população a profissio-
nais de saúde. No texto, a 
organização aponta a con-
tratação internacional de 
profissionais e reforma da 
formação médica orienta-
da para a atenção primária 
como um das principais 
políticas para aprimora-

mento dos sistemas de 
saúde universais nas Amé-
ricas. A orientação vai ao 
encontro das ações do 
Programa Mais Médicos, 
criado pelo governo fede-
ral brasileiro para garantir 
a ampliação do número de 
médicos no país. É a maior 
iniciativa de interiorização 
de médicos da história do 
país. O programa integra 
um conjunto de ações de 
curto, médio e longo pra-
zos: não só busca a coo-
peração internacional para 
trazer médicos ao Bra-
sil de forma emergencial 
ofertando aos estrangeiros 
especialização em atenção 
básica; como prevê a re-
estruturação da formação 
dos profissionais brasilei-
ros com foco na atenção 
básica. Além disso, inves-
te na ampliação das vagas 
de residência para todo 
médico recém-formado, e 
na infraestrutura das uni-
dades de saú de. Até 2018 
serão criadas 11 mil vagas 
nos cursos de Medicina e 
12 mil vagas de residência 
médica. Para cada médico 
formado haverá uma vaga 
de residência. A meta do 
Governo Federal é atender 
a demanda por 12.996 mé-
dicos até março de 2014. 
Atualmente, 3.664 pro-
fissionais participam do 
programa, sendo 819 bra-
sileiros e 2.845 estrangei-
ros. Esses médicos estão 
atendendo a população de 
1.098 municípios e 19 dis-
tritos indígenas, a maioria 
deles no Norte e Nordes-
te do país. Com a chega-
da até 14 de novembro de 
mais 3 mil médicos cuba-
nos, o programa fechará 
2013 com mais de 6.600 
profissionais. O Mais Mé-
dicos, que hoje já atinge 
12,6 milhões de brasilei-
ros, vai impactar, já em 
seu primeiro ano, na assis-
tência em saúde de mais de 
22,7 milhões de pessoas.
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Programa Inovação da 
ACIT trata sobre

gerenciamento da raiva
A ACIT (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Taubaté), em continuidade 
às atividades do Programa 
Inovação, promove a série 
de palestras sobre técni-
cas de gerenciamento da 
raiva, com o monge Gen 
Kelsang Odro, no mês 
de novembro. Os temas 
abordados serão “O que é 
raiva e como superá-la?”, 

no dia 13 de novembro, 
“Como lidar com pesso-
as difíceis?”, no dia 20, 
e “Como lidar com situ-
ações de crise?”, no dia 
27. O palestrante, conhe-
cido como Monge Odro, 
é professor residente do 
Centro Budista Jangchub 
Ling de Taubaté. O mon-
ge tem estudado e prati-
cado o budismo por mui-

tos anos e é praticante do 
Kadampa, conhecimento 
repassado de geração à ge-
ração desde o século 14.
Os encontros do Programa 
Inovação acontecerão nos 
dias 13, 20 e 27 de novem-
bro, às 19h30, no auditório 
da ACIT. As inscrições 
são gratuitas e devem ser 
feitas pelo número (12) 
2125 8210 ou 2125 8208.

Corredor Ecológico do 
Vale do Paraíba lança 
desafio colaborativo

A iniciativa Corredor Eco-
lógico do Vale do Paraíba 
lança no dia 11 de novem-
bro, o desafio colaborativo 
“Goleada Ecológica”.  É 
uma convocação a todas as 
escolas do Vale do Paraíba 
a participar de forma efe-
tiva dos esforços para re-
florestar a Mata Atlântica 
da região. A meta é plantar 
cerca de 23 mil árvores na-
tivas,  numa área equiva-
lente a 14 campos de fute-
bol que ficarão como  um 
legado da Copa do Mundo 
de 2014 para o Vale do 
Paraíba. Participar é sim-
ples: a escola adere ao de-
safio entrando em contato 
com o Corredor Ecológi-
co.  Será fornecido um kit 
com as informações para 
ser distribuído aos pais, 
professores e alunos.  O 
objetivo é que cada aluno 
plante pelo menos uma ár-
vore. Quanto mais árvores 
plantadas mais chances da 
escola ganhar o desafio. 
Haverá uma classificação 
proporcional à quantidade 
de alunos de cada escola. 
“A ideia é fazer uma co-
nexão entre a copa de fu-
tebol e a copa permanente 
que todos nos precisamos: 
a das árvores. Mostrar que 
todo mundo pode ajudar 
a construir um corredor 
ecológico e tornar o Vale 
mais verde e saudável”, 
diz o diretor administrati-
vo do Corredor Ecológico 
Ademilson Félix.  “O mo-
mento é propício”, com-
plementa ele, “a Copa do 
Mundo está aí e queremos 
deixar um legado positivo 
da competição para a nossa 
região”. As árvores serão 
plantadas em propriedades 
rurais do Vale do Paraíba 

que já aderiram ao Corre-
dor Ecológico.  Para o re-
florestamento, são usadas 
cerca 80 espécies diferen-
tes nativas da Mata Atlân-
tica.  O valor de cada árvo-
re é de R$ 15,00, alocados 
para o plantio, a manuten-
ção da árvore plantada por 
2 anos, desenvolvimento 
de projetos socioculturais 
e continuidade da inicia-
tiva.  O desenvolvimento 
das áreas plantadas po-
derá ser acompanhado no 
site do Corredor através 
do Google. O lançamento 
do desafio “Goleada Eco-
lógica” pretende mobili-
zar escolas, pais, alunos 
e professores para se ins-
crever desde já e come-
çar as doar as árvores. A 
competição colaborativa 
vai até abril do ano que 
vem quando será anun-
ciada a escola campeã.  
O prêmio também será 
participativo.  A esco-
la vencedora participa-
rá de um dia de campo 
além de receber uma ho-
menagem da Band Vale. 
O grande diferencial do 
desafio colaborativo é 
que todos ganham e inde-
pendente do vencedor, o 
maior beneficiado será o 
Vale do Paraíba. Para par-
ticipar, entre no site: www.
corredordovale.org.br 
Informações para impren-
sa: contato@corredor-
dovale.org.br  e 0(xx) 11 
2935 0866  (Planetária 
Soluções Sustentáveis – 
Zuzu) Conheça o Corre-
dor Ecológico do Vale do 
Paraíba: O Corredor Eco-
lógico do Vale do Paraíba 
começou sua história em 
2007 e, desde então, segue 
com o objetivo de unir a 

recuperação ambiental da 
Mata Atlântica ao desen-
volvimento socioeconô-
mico dos municípios da 
região do Vale do Paraíba. 
Sua metodologia de traba-
lho se baseia nas linhas de 
conectividade. Criada pelo  
Corredor, essa forma de 
reflorestamento conecta os 
fragmentos de mata nativa 
que se encontram isolados 
no meio da paisagem, pro-
movendo o fluxo biológi-
co de espécies, indivíduos 
e sementes de um ponto a 
outro no espaço, reduzin-
do os riscos de extinção, 
aumentando a biodiversi-
dade e, consequentemente, 
a capacidade de recupera-
ção ambiental. Até hoje, 
a ONG já plantou 605 
hectares de mata nativa 
no Vale, ou seja, mais de 
1 milhão de novas árvo-
res nativas , sendo 139 ha 
plantados pela iniciativa e 
466 por parceiros dentro 
das estratégias de linhas de 
conectividade. A iniciativa 
vem se firmando como um 
modelo de construção co-
laborativa que reúne ins-
tituições do terceiro setor, 
empresas, produtores, go-
vernos locais, pesquisa-
dores e atores importantes 
na região. Entre seus fun-
dadores e parceiros estão 
AMCE Negócios Susten-
táveis, Fibria, Banco San-
tander, Instituto Ethos, 
Instituto Oikos,  a Funda-
ção SOS Mata Atlântica, 
Pöyry, Promon e Institu-
to Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). A as-
sociação é auditada pela 
PricewaterhouseCoopers. 
Saiba mais em 
h t t p : / / w w w. c o r r e d o -
r e c o l o g i c o . o r g . b r / .

Ministério da Saúde irá
ofertar novos medicamentos 

para doenças pulmonares
Cerca de cinco mil pacien-
tes, portadores de hiper-
tensão arterial pulmonar 
e câncer de pulmão, serão 
beneficiados com a nova 
incorporação ao SUS. O 
Ministério da Saúde vai 
oferecer quatro novos me-
dicamentos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
A partir de 2014, passam 
a ser disponibilizados os 
medicamentos ambrisen-
tana e bosentana para Hi-
pertensão Arterial Pulmo-
nar (HAP) e erlotinibe e 
gefitinibe para pacientes 
com câncer de pulmão. 
A portaria que autoriza a 
incorporação foi publica-
da nesta sexta-feira (8) no 
Diário Oficial da União. 
Cerca de cinco mil pesso-
as serão beneficiadas com 
a medida. O custo de trata-
mento mensal com os me-
dicamentos para HAP será 
de R$ 530,00. O Ministé-
rio da Saúde negociou pre-
ços e conseguiu a redução 
de cerca de 50% em rela-
ção ao valor inicial pro-
posto. No total, serão in-
vestidos R$ 12,5 milhões 
na compra dos medica-
mentos ao ano. Os porta-
dores hipertensão arterial 
pulmonar têm muita difi-
culdade em respirar, pois 
as artérias pulmonares se 
tornam mais estreitas e o 
coração precisa fazer mais 
força para bombear o san-
gue até os pulmões. Tanto 
a ambrisentana como a bo-
sentana fazem com que as 
artérias pulmonares se di-
latem diminuindo a pres-
são sanguínea e trazendo 
alívio dos sintomas. Dois 
em cada três pacientes pre-
cisam do tratamento com 
estes medicamentos. No 
ano passado, foram regis-
tradas 1.181 internações 
e 633 mortes pela doen-
ça. Os dois medicamen-
tos para câncer de pulmão 
(Erlotinibe e Gefinibe),  
inibem o crescimento, a 
multiplicação e a sobrevi-
da das células com tumor 
“Uma novidade impor-
tante deste tipo de medi-
camento é o fato de pos-
sibilitar que o tratamento 

ocorra dentro de casa, 
melhorando a qualidade 
de vida do paciente e da 
família”, observa o mi-
nistro da Saúde Alexandre 
Padilha. No ano passa-
do, 18.154 pessoas com a 
doença foram internadas. 
O câncer de pulmão é o 
segundo mais comum e 
o de maior letalidade no 
Brasil. De acordo com o 
Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA) 27 mil pesso-
as adquirem a doença por 
ano. “Segundo estimati-
vas, estes medicamentos 
devem atender a cerca de 
20% dos pacientes que, 
atualmente, são portado-
res de câncer de pulmão. 
São medicamentos extre-
mamente caros, e muitas 
pessoas, não poderiam 
ter acesso a eles se não 
fosse pelo SUS”, expli-
cou o ministro. A compra 
acontecerá nos hospitais 
e serviços de saúde com 
tratamento para câncer, 
mediante financiamento 
via APAC (autorização 
de procedimento de alto 
custo). Não implicará em 
aumento de custos para 
o SUS. A decisão atende 
ainda aos anseios de enti-
dades como a Sociedade 
Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologi em Oncolo-
gia. Com esta iniciativa, o 
SUS também atenderá aos 
pedidos de usuários que 
buscam os medicamentos 
por meio judicial. De 2011 
até este ano, 160 proces-
sos estão em andamento 
no SUS, no valor total de 
R$ 2,9 milhões, relativos 
aos quatro medicamentos.  
A inclusão dos medica-
mentos obedece às re-
gras da Comissão Na-
cional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS 
(Conitec), que garantem 
a proteção do cidadão 
quanto ao uso e eficácia 
desses medicamentos.  
No ano de 2012, o Minis-
tério da Saúde incluiu 45 
medicamentos e proce-
dimentos no SUS, o que 
equivale ao dobro da mé-
dia de incorporações fei-
tas nos últimos seis anos, 

antes da criação da Co-
nitec, em 2011. Formada 
por sete órgãos de saúde, 
incluindo o Ministério da 
Saúde, a Conitec já anali-
sou quatro vezes mais tec-
nologias do que a média 
entre 2006 e 2011.  Para 
aprovar uma nova tecno-
logia, a Comissão exige 
documentos e estudos que 
comprovem evidência clí-
nica consolidada, eficácia, 
segurança e custo-efeti-
vidade dos produtos. O 
processo conta ainda com 
a participação da socieda-
de por meio de consultas 
públicas. Tais exigências 
criam a cultura nas empre-
sas de apresentarem pro-
postas a partir de estudos 
científicos que justifiquem 
seus produtos. A criação 
da comissão também ga-
rante economia orçamen-
tária para o governo. Ape-
sar da incorporação de um 
maior número de procedi-
mentos e medicamentos, 
o percentual do gasto do 
Ministério com assistên-
cia farmacêutica se man-
tém na mesma média dos 
últimos 10 anos. Prazos 
- Após a recomendação 
favorável pela incorpo-
ração e publicação em 
portaria, o SUS tem mais 
180 dias para garantir e 
disponibilizar a tecnologia 
à população. Esse prazo 
permite que o Ministério 
da Saúde defina a forma 
de compra do produto, 
que pode ser centralizada 
(sob responsabilidade do 
governo federal) ou des-
centralizada (com subsí-
dios de estados e municí-
pios). Nesta fase também 
é elaborado, ou atualiza-
do, o protocolo clínico  - 
que orienta os profissionais 
de saúde quanto ao uso do 
medicamento – e, ainda, 
realizada a distribuição 
do produto às secretarias 
estaduais de saúde. Atual-
mente, outras 115 tecnolo-
gias estão em análise pela 
Conitec para possíveis 
incorporações mediante a 
elaboração ou a atualiza-
ção de protocolos clínicos 
e as diretrizes terapêuticas.

Secretaria de Educação realiza 
Semana de Arte Estudantil

A Secretaria de Educação 
realizará, entre os dias 12 
a 14 de novembro, a Se-
mana de Arte Estudantil. 
O evento acontece no Mis-
tau – Museu de Imagem e 
Som de Taubaté, das 8h às 
17h. No dia 11, às 19h30, 
será a abertura oficial da 
semana, com a presença 
de autoridades, exposição 
e apresentação musical de 
alunos e professores.  O 
evento tem por objetivo 

apresentar os trabalhos re-
alizados em sala de aula 
pelos arte-educadores, 
bem como criar um ponto 
de encontro democrático 
para a valorização e dis-
cussão da arte, suas prá-
ticas pedagógicas e, prin-
cipalmente, a descoberta 
de aptidões artísticas na 
rede de ensino taubateana.
Durante a Semana de 
Arte Estudantil, haverá 
programação diária com 

atividades como Mostra 
Permanente, Mostra Va-
riada e Oficinas Culturais 
(exposições, oficinas e 
atividades artísticas dos 
alunos). O evento é aber-
to ao público e para toda a 
rede municipal. O Mistau 
está localizado à Rua Tho-
mé Portes Del Rey, 925 – 
Vila São José. 
Mais informa-
ções pelo telefone 
(12) 36255059.
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Secretaria de Educação 
promove 1° Encontro

de Formação de
Monitores do Programa

Mais Educação

No dia 1° de Novembro 
a Secretaria de Educa-
ção promoveu um encon-
tro para capacitação de 
monitores do Programa 
Mais Educação, que foi 
organizado e administra-
do pelos coordenadores 
municipais Victor Nare-
zi e Gabriela Gonçalves.
O encontro foi realizado no 
salão da Paróquia São José,  
gentilmente cedido pelo 
Padre Allan, um grande 
parceiro do Mais Educa-
ção. Estiveram presen-
tes cerca de 50 monitores 
enviados pelas 11 escolas 
envolvidas no Progra-
ma; são estudantes uni-
versitários, professores e 
pessoas da comunidade 
e desenvolvem várias ati-
vidades como dança, te-
atro, história em quadri-
nho, cineclube, capoeira, 
jardinagem, atletismo, 
judô, acompanhamen-
to pedagógico e outras.
O encontro começou com 
uma apresentação dos co-
ordenadores e um agra-
decimento especial pela 
importante parceria dos 
monitores com o pro-

grama, logo depois ini-
ciou uma dinâmica em 
que monitores de várias 
áreas puderam se conhe-
cer e discutir aspectos 
do programa na cidade.
O encontro contou com a 
presença e fala do Coor-
denador Pedagógico da 
Secretaria Marino de Al-
meida e da Secretaria de 
Educação Cristiana Mer-
cadante Esper Berthoud.
Cristiana ressaltou a im-
portância de cada moni-
tor no programa e falou 
sobre especificidades 
da implantação do Mais 
Educação em Tremembé:  
“O programa Mais Edu-
cação assim como o 
FAST- Famílias e Esco-
las juntas fazem parte do 
plano de governo para a 
transformação da situação 
da Educação do municí-
pio. Estamos apostando 
e investindo muito nes-
sas ações e somente com 
a parceria de vocês é que 
construiremos uma histó-
ria diferente na Educação”
Marino, muito emocio-
nado, destacou um dos 
objetivos do Programa 

que é a re-significação 
do olhar sobre a Educa-
ção: “O trabalho de cada 
um dos monitores traz 
para os alunos o prazer 
em freqüentar a escola, 
plantamos hoje a semen-
te que dará, com certeza, 
bons frutos. O futuro para 
Educação no país está nas 
mãos do educador e cada 
monitor com sua arte e seu 
comprometimento con-
tribuirá para esse futuro.”
Victor e Gabriela, coor-
denadores, ficaram satis-
feitos com o resultado:  
”O encontro superou todas 
as expectativas, o momen-
to foi criado para conhe-
cermos cada monitor e ter-
mos um retorno de como 
cada um está enxergando 
o Programa. Passamos nas 
mesas, acompanhamos as 
discussões sobre o Mais 
Educação, percebemos o 
envolvimento deles e sa-
ímos com a certeza que 
será um sucesso no que 
depender do comprome-
timento de cada um.”
O evento foi um impor-
tante passo para o Mais 
Educação em Tremembé.

Correios iniciam campanha 
de adoção de cartas

enviadas ao Papai Noel

Os Correios iniciaram na 
terça-feira a campanha 
"Papai Noel dos Correios",  
que tem como objetivo 
a adoção de cartas escri-
ta por crianças carentes 
e direcionadas ao Papai 
Noel. A pessoa pode ir a 
qualquer agência dos Cor-
reios, escolher uma carta 
e atender aos pedidos de 
presentes. Este ano é a 24ª 

edição da campanha e, de 
acordo com os Correios, 
nos últimos 3 anos foram 
recebidas 3,4 milhões de 
cartas. Deste total, foram 
selecionadas pouco mais 
de 2 milhões de cartas e 
adotadas 1,5 milhão. Além 
de contar com a ajuda de 
120 mil empregados dos 
Correios. O projeto en-
volveu nas três últimas 

edições mais de 12 mil 
voluntários. A adoção de 
cartas é feita da mesma 
maneira em todo o Brasil. 
Depois de enviadas pelas 
crianças, elas são lidas, 
selecionadas e então dis-
ponibilizadas para adoção 
de algum padrinho. Cada 
região segue um cronogra-
ma, que pode ser visuali-
zado no site dos Correios. 
Ao retirar a carta, a pessoa 
deve informar nome e te-
lefone de contato. Não há 
limite de cartas por padri-
nho, mas a pessoa deve 
arcar com a responsabili-
dade e os presentes devem 
corresponder aos pedidos. 
Os Correios afirmam que 
a desistência impede que a 
carta seja adotada por ou-
tro.  Todas as informações 
sobre o envio dos presen-
tes será passada pelos fun-
cionários da agência na 
hora da adoção da carta.  
Mais informações da 
campanha pelo tele-
fone 0800 725 7282.

Receita libera consulta ao
6º lote de restituições do

Imposto de Renda

A Receita Federal liberou 
às 9h desta sexta-feira (8) a 
consulta ao 6º lote de resti-
tuições do Imposto de Ren-
da Pessoa Física (IRPF), 
ano-base 2012. 
O crédito será deposi-
tado em 18 de novem-
bro. Também podrá ser 
consultado lotes residu-
ais referentes aos exer-
cícios de 2012 a 2008, 

correspondentes aos 
anos de 2011 a 2007.  
As consultas podem ser 
feitas através do Receita 
Fone pelo número 146, 
pelo aplicativo da Receita 
para smartphones ou pelo 
site, no link www.receita.
fazenda.gov.br/Aplicaco-
es/Atrjo/ConsRest/Atual.
app/index.asp Neste lote, 
serão pagos R$ 2,1 bi-

lhões para mais de 2 mi-
lhões de contribuintes. 
Desse valor, cerca de R$ 
40 milhões serão para con-
tribuintes da região do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 
contemplando mais de 
45 mil contribuintes.  
Ao todo serão sete lo-
tes de restituição, o úl-
timo deve ser divul-
gado em dezembro.

Progressão continuada será 
aprimorada na rede estadual
O sistema de progressão 
continuada das escolas es-
taduais passará por uma 
atualização em 2014. A 
partir do ano que vem, o 
Ensino Fundamental pas-
sa a ser de três ciclos, com 
possibilidade de reprova-
ção na terceira, na sexta 
e na nona série. A medida 
mudará a vida escolar de 
2,5 milhões de estudantes.
Até esse ano, o Ensi-
no Fundamental, que já 
teve oito anos e agora é 
composto por nove anos, 
compreendia dois ciclos 
e, portanto, duas avalia-
ções para reprovação do 
aluno, sendo uma na quin-
ta série e outra na nona.
O governador Geraldo Al-
ckmin define a mudança 
como histórica e defen-
de que a divisão em três 
ciclos dentro do Ensino 
Fundamental é um aper-

feiçoamento da progres-
são continuada. "São dois 
objetivos: primeiro ava-
liar no terceiro ano, para 
não ficar cinco anos sem 
avaliação para reprova-
ção, isso tem um caráter 
pedagógico, de o aluno 
saber que ele pode ter a 
reprovação; e no sexto ano 
porque é o aluno que está 
vindo de fora", explicou. 
Segundo a Secretaria da 
Educação, 82% dos alu-
nos que ingressam no 
sexto ano (atual início do 
segundo ciclo), saem da 
rede municipal de ensino.
"É fundamental que haja 
no início do [atual] ciclo 
II, uma avaliação desse 
jovem para efetivamente 
avaliar se ele tem condi-
ções de continuar avan-
çando ou não", afirmou 
o sceretário de Educa-
ção, Herman Voorwald.

O novo plano de ensino é 
amparado por ações, es-
tudo e consultas à rede 
iniciados em 2011. Fo-
ram mais de 70 encontros 
por todo o Estado com 
a presença do secretário 
reunindo mais de 20 mil 
profissionais da rede ao 
longo dos últimos três anos.
"A progressão continua-
da é correta, tanto é que 
hoje do primeiro ao ter-
ceiro ano está implantada 
no Brasil inteiro, é uma 
política pública do MEC. 
A reprovação leva à eva-
são escolar, ao abandono 
da escola, cria na criança 
a cultura do fracasso, mas 
de outro lado é preciso ter 
uma questão pedagógica, 
não pode ficar cinco anos 
sem ter, para aqueles ca-
sos em que há necessida-
de, nenhuma reprovação", 
ponderou o governador.

Campanha contra diabetes
em Redenção da Serra


