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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.

Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda diariamente
Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição
no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde

poderão ser retiradas.
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Miscelânea
Curiosidades

Perfil astrológico dos astros

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes. Tem
a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica. Sensitivo,
superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos. São criativos, adaptam-
se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados.
Touro (21 de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga.
Quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são inconstantes.
Vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito ligados
às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança. Devem
evitar a tendência para a arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração. Só precisam
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a beleza
das coisas. É o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojados, os escorpianos não temem
obstáculos. Podem se tornar cruéis com quem atravesse seu caminho. Bons líderes de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que desejam
atingir. São amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.
Humor

A professora diz:
- Artur, a sua redação “O meu cão” é exatamente igual a da sua irmã. Você copiou?
- Não professora! É que o cão é o mesmo...

O rapaz entra na farmácia e pede:
- Eu quero uma cartela de Citrato de Orfenadrina.
- Ah! O senhor que um Dorflex?
E o rapaz explica:
- Isso mesmo! É que eu nunca me lembro desse nome...

Dois amigos conversando no bar:
- Aqui o barulho é tamanho que eu não consigo ouvir as minhas próprias palavras. Comenta
o primeiro.
E o segundo, distraído, responde:
- Não se preocupe não, você não está perdendo nada.

O rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, quando aparece um
sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Me dá alguma coisa prá diarreia!
O rapaz, nervoso, se confunde e entrega ao sujeito um remédio para acalmar os nervos.
Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia e se dirige ao mesmo rapaz, que
lhe diz:
- Desculpe-me senhor. Creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés de te dar remédio
para a diarreia, que o senhor pediu, eu lhe dei um remédio para os nervos. Como o senhor
está se sentindo?
- Todo sujo, mas muito tranquilo.

Mensagens

Quando na vida um portal se fecha para nós, há sempre outro que se abre. Em geral, porém,
olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não percebemos a outra
que se abriu.

Se você se importa com os seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua
meta. Seja a sua meta. As condições frequentemente se disfarçam em tragédias para fugir da
responsabilidade. Por que não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está
procurando?

Entra os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerados sagrados, o
Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande parte dele
consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca desde os
tempos de Moisés. Possuem escritos dos rabinos ou dos mais autorizados mestres judeus e
compõe-se de histórias, geografia, leis, poesia e teologia sem par em toda a literatura. Há
nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verdadeiras e sábias e também bons
contos.

Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio e indiferença, há de recebê-los
de volta, mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor.

A vida na Terra é somente temporária. Sem dúvida alguns vivem como se fossem ficar aqui
eternamente e se esquecem de ser felizes. O valor das coisas não está no tempo em que
duram, e sim na intensidade com que sucedeu. Por isso existem momentos inesquecíveis,
coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.

Pensamentos

O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo.
Há ministros que não pedem nada ao governo, nem a demissão.
Paciência é amor, pois como se poderia amar alguém sem ela.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
A humildade é o esforço do amor.
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Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste jornal.
Jornal Regional

Na programação shows de
comédia stand up,
oficinas, brincadeiras e
atrações musicais. Tudo
gratuito.Já é Carnaval no
Via Vale Garden Shopping.
Desde ontem, dia 6, até o
dia 16 de fevereiro o
centro de compras
promoverá várias ações
por todo o mall. E para
iniciar as comemorações,
a promoção Comprou-
Ganhou está de volta. Dos
dias 6 a 15 de fevereiro, a
cada R$150,00 em
compras o cliente poderá
escolher entre os
seguintes prêmios: pista
de patinação, um vale
fichas do Magic Games
ou um ingresso para voo
de balão.Para os
pequeninos, dos dias 9 a
12 de fevereiro,
acontecerão oficinas de

máscaras de carnaval,
maquiagem artística,
cabelo maluco, camarim
de fantasias e oficina de
balão. E a brincadeira
ficará ainda melhor com
a distribuição de colares
de carnaval para quem
quiser entrar no clima da
festa.E a programação
não termina por aí, o Via
Vale Garden Shopping
preparou uma
programação especial de
stand up, com vários
humoristas. No dia 9,
sábado, o show ficará por
conta de Celso Jr. e
Marcos Aguena. Dia 12,
terça-feira, será a vez de
Thiago Ventura e Matheus
Ceará. No dia 14, quinta-
feira, Rodrigo Cáceres e
Renato Tortorelli se
apresentarão e, no dia 16,
sábado, a programação

encerrará com o Show
Alto Falante, com Nil
Agra e Daniel Pinheiro. E
ainda, durante os quatro
dias de carnaval, das 12h
às 15h, o almoço na praça
de alimentação do Via
Vale será regado com
música ao
v i v o . H O R Á R I O S -
Sábado e segunda-feira (9
e 11/02), horário normal
de funcionamento do
shopping, das 10h às 22 h.
- Domingo de carnaval
(10/02), Lojas - das 13h
às 20h e Praça de
Alimentação – das 11h às
22h - Terça feira de
carnaval (12/02): Lojas -
das 13h às 20h e Praça de
A l i m e n t a ç ã o
– das 11h às 22h. -
 Quarta feira de cinzas
(13/02): abertura
 às 12h.

Via Vale Garden
Shopping terá grandes

atrações para o carnaval

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS)
participou na quinta-feira, dia
31, em Taubaté, de um
Encontro da Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e
Serra da Mantiqueira com
todos os prefeitos e
vereadores eleitos pelo PPS
– Partido Popular Socialista.
O evento foi organizado pela
Presidente do PPS de
Taubaté, vereadora Pollyana
Gama e contou com a
participação do Presidente
Estadual do PPS e Secretário
de Gestão Pública de São
Paulo, Davi
Zaia.Representante de
Pindamonhangaba, o
vereador Magrão confirmou
que o Poupatempo deverá vir

mesmo para a cidade.
Magrão já havia
encaminhado requerimento e
também mantido contato
formal com o Secretário Davi
Zaia pleiteando a instalação
da unidade do Poupatempo
no município.Na reunião de
quinta-feira, após os
pronunciamentos das
autoridades, o Secretário
Davi Zaia confirmou
oficialmente a vinda do
Poupatempo para
Pindamonhangaba. Logo
após a confirmação do fato,
o vereador Magrão usou a
palavra e agradeceu ao
Secretário Davi Zaia pela
implantação dos serviços do
Poupatempo na cidade. “O
Poupatempo é de extrema
importância para a cidade

pois representa as
características de atuação
deste vereador já que,
quando estava atuando junto
à Prefeitura, fomos
considerados referência pela
qualidade do atendimento ao
público”, afirmou o vereador
Magrão.O parlamentar do
PPS ficou muito feliz pela
conquista, uma vez que, a sua
principal atuação no
município sempre foi
gerenciar e prezar o bom
atendimento aos cidadãos de
Pindamonhangaba. “A vinda
do Poupatempo mostra que
vamos sempre lutar pela
excelência, agilidade, rapidez
e qualidade no atendimento
da comunidade”,
s a l i e n t o u
 Magrão.

Poupatempo será
instalado em Pinda

Na última segunda-feira, dia
4, aconteceu uma reunião
extraordinária para tratar de
temas relacionados ao
Programa Bolsa Família com
participação de
representantes das
Secretarias de
Desenvolvimento e Inclusão
Social, Saúde e Educação. A
intenção foi conscientizar os
presentes da necessidade de
compartilhamento das ações
do Programa que se baseia,
principalmente, na
participação cidadã,
transparência, controle social
e em prestação de conta.A
idéia é que as Secretarias

envolvidas unam esforços
para, conjuntamente,
aumentar o IGD (Índice de
Gestão Descentralizada),
indicador que avalia a
qualidade e atualização no
Cadastro Único.Trata-se de
uma estratégia adotada pelo
Ministério do
Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS)
para estimular os municípios
a investir na melhoria da
gestão do Programa Bolsa
Família. Quanto maior o
indicador, maior será o
repasse às cidades para
investimento.O indicador leva
em conta a articulação em

diferentes níveis das
Secretarias e dos Conselhos
Municipais para
cumprimento das
condicionalidades exigidas,
promoção de ações de
capacitação (melhorias do
ambiente de trabalho),
realizações de eventos
intersetoriais, capacitação em
informática, capacitação de
e n t r e v i s t a d o r e s ,
monitoramento da Saúde e
Educação, elaboração de
estudos e pesquisas para
melhoria das condições da
população atendida e
promoção de eventos e
campanhas informativas.

Taubaté: Prefeitura
realiza capacitação do

Bolsa Família

A prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Trânsito, informa que durante
os dias de Carnaval, de 9 a
12 de fevereiro, a empresa
“Viva Pinda”, responsável
pelo transporte urbano da
cidade, colocará carros
extras à uma hora da manhã
(em algumas linhas) para
atender os foliões que
estiverem nas comemorações
carnavalescas da cidade.Os
demais horários de ônibus
serão mantidos normalmente.
As linhas extras terão os
seguintes destinos: Moreira x
Vale; Pasin x Ipê II x
Mantiqueira; Santa Cruz x
Feital; Cidade Jardim x
Araretama.Todas as linhas
partirão da Rodoviária de
Pindamonhangaba com
destino aos bairros
citados.Desvios no
trânsitoDevido às atividades
do Carnaval na cidade, a
Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, principal
acesso à região central e
também aos bairros e
imediações, estará
parcialmente interditada de
08 a 12 de fevereiro.Estas
ruas de acesso temporário ao
centro da cidade estarão com
placas de trânsito com
indicação de desvio, para
auxiliar o trajeto. Confira os
desvios:1 - Centro / Bairro:
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso – Rua Taubaté – R.
Condessa de Vimieiro – Rua
Oscar Campelo de Souza –
retornando na av. Nossa
Senhora do Bom Sucesso.2
– Bairro / Centro: Av. Nossa

Senhora do Bom Sucesso –
Rua José Maria Monteiro –
Rua Vito Abatepaulo – Rua
Prof.ª Maria da Gloria
Nogueira – Rua Ciro Valentini
– Rua Fernando de Alencar
Pinto – Rua Min. José
Geraldo Rodrigues Alckmin
– Retornando na Av. Nossa
Senhora do Bom
Sucesso.Nos dias 09, 10 e
11 de fevereiro, ocorrerá o
seguinte desvio:1 – Centro /
Bairro: Av. Nossa Senhora
do Bom Sucesso – Rua
Euclides Figueiredo – Rua
Juó Bananeri – Rua
Condessa de Vimieiro – Rua
Otávio Oscar Campello de
Souza – Retornando à Av.
Nossa Senhora do Bom
Sucesso.2 – Bairro / Centro:
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso – Rua José Maria
Monteiro –  Rua Vito
Abatepaulo - Rua Prof.
Maria da Glória Nogueira –
Rua Ciro Valentini – Rua Ver.
Manoel Canuto Vieira – Rua
Francisco de Assis César –
Rua Joaquim Belo do
Amorim – Rua Francisco D’
Arace – Av. Antonio Pinheiro
Júnior – Retornando à Av.
Nossa Senhora do Bom
S u c e s s o . C a m p a n h a
EducativaA Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
intensificar as campanhas
educativas de trânsito durante
o Carnaval 2013 – Caia Na
Folia. A campanha “Se beber
Não Dirija” vai orientar os
motoristas e motociclistas
para que não ingiram bebidas
alcoólicas antes de dirigir.De
acordo com o setor de
Educação no Trânsito, do

Departamento de Trânsito da
Prefeitura, serão realizadas
blitz educativas em vários
pontos da cidade,
principalmente em locais
onde a Prefeitura promoverá
eventos carnavalescos.A
intenção das blitz é orientar
os condutores e distribuir
materiais gráficos de apoio,
como folders, panfletos e
leques.Também foram
instaladas faixas com
mensagens educativas, em
vários pontos da cidade,
alertando motoristas sobre os
perigos de misturarem bebida
alcoólica e
direção.MUDANÇAS NA
LEI SECA VALOR DA
MULTA COMO ERA: R$
957,70 para o motorista
autuado por embriaguez ao
volante COMO FICA: R$
1.915,40 (o valor dobra em
caso de reincidência  no
período de 12 meses)
DEFINIÇÃO DE CRIME
COMO ERA: Era crime
dirigir com a quantidade  de
6 dg/l  de álcool no sangue
COMO FICA: Passa a ser
crime dirigir com a 
capacidade  psicomotora
alterada PROVAS
VÁLIDAS COMO
ERA: Quantidade só podia
ser provada com exame de
sangue ou 
bafômetroCOMO FICA: 1 -
Bafômetro ou exame de
s a n g u e ;
2 - Testemunho, exame
clínico ou 
 qualquer tipo de prova que
vale para outros tipos de
c r i m e
(vídeos e etc.)

Trânsito terá alterações para
Carnaval e equipe

intensificará campanhas

O custo de vida no
município de São Paulo
registrado em janeiro teve
alta de 1,77%, a maior
elevação desde 2003,
quando o aumento foi de
2,92%. Em dezembro de
2012, o custo de vida teve
um crescimento de
0,43%. Os dados,

divulgados ontem, dia 7,
são do Índice do Custo de
Vida (ICV), medido pelo
D e p a r t a m e n t o
Intersindical de
Estatística e Estudos
S o c i o e c o n ô m i c o s
(Dieese). Os grupos que
mais pressionaram a
inflação do custo de vida

foram alimentação
(crescimento de 1,88%),
educação e leitura
(5,46%), habitação
(1,44%) e despesas
pessoais (7,60%). No
grupo alimentação, o
destaque foi para raízes,
com alta de 15,42%, e
hortaliças (14,89%).

Custo de vida em São
Paulo tem maior alta

desde 2003

O Ministério das
Comunicações já
começou a estudar
formas para antecipar a
conclusão da
digitalização do sistema
de televisão brasileiro,
que irá permitir o uso da
faixa de frequência,
atualmente usada por
emissoras analógicas,
para a oferta da internet
móvel de quarta geração
(4G). Além de incentivos
para as emissoras
digitalizarem o sinal,
poderá haver maior oferta
de crédito para que a
população compre
aparelhos de televisão
que já venham com o
sistema digital
e m b u t i d o . ” E s t a m o s
fazendo estudos, temos

que levar para o Guido
[Mantega, ministro da
Fazenda], para a
presidenta [Dilma
Rousseff], mas achamos
que tem que ser.
Queremos digitalizar de
vez a televisão, acabar
com a época do chuvisco
e do Bombril na antena”,
disse o ministro das
Comunicações, Paulo
Bernardo, à Agência
Brasil.Paulo Bernardo
garante que o governo não
vai permitir que o sinal
analógico seja desligado
se ainda houver um grande
número de famílias sem
televisores digitais, e
avalia que é possível
melhorar as condições
para a compra desses
aparelhos. “Uma TV

digital custa hoje em
torno de R$ 300, e acho
que é possível fazer
políticas para baixar um
pouco isso. Além disso, a
classe C não compra à
vista, e mede muito a
prestação. Com a
diminuição dos juros,
temos queNo caso de
famílias de baixa renda,
principalmente quem está
no cadastro do Bolsa
Família, poderá haver
subsídios para a compra
do aparelho ou do
conversor digital.
Segundo o ministro, os
recursos viriam da
arrecadação do leilão da
faixa de frequência de
700 mega-hertz (MHz),
que será usada para a
tecnologia 4G.

Governo quer facilitar
compra de televisores

digitais e subsidiar
aparelhos para baixa

renda
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O Prefeito Vito Ardito,
recebeu em seu Gabinete a
equipe da Polícia Militar de
Pindamonhangaba e região,
para estudar novas
estratégias e metas para
combater a violência no
município.Foi entregue ao
prefeito durante a reunião
com a Tenente Coronel do 5º
BPMI (Batalhão da Policia
Militar do Interior) - Eliane
Nikoluk Scachetti, Capitão

Paulo Henrique Lourusso
Cavalheiro, comandante da
2ª Companhia de Polícia
Militar de Pindamonhangaba,
Major José  Sodário Viana e
o Tenente Willian Rittion, um
projeto de implantação de
circuito câmeras na cidade,
afim de inibir a ação de
bandidos.O prefeito se disse
satisfeito com o encontro,
que traçou metas e estratégias
para combater a violência na

cidade. “Violência é um dos
grandes problemas
nacionais, e em
Pindamonhangaba não é
d i f e r e n t e .
Precisamos tirar os jovens
das ruas e também diminuir
ano a ano os índices de
violência da cidade.
Pindamonhangaba está em
crescimento e precisamos
mudar este cenário”,
exclamou o prefeito

Prefeitura e PM estudam
novas estratégias para
combater a violência

A Prefeitura de
Pindamonhangaba comunica
aos alunos de natação, de 7
a 17 anos, que a solicitação

de transferência de período
pode ser feita até o dia 8. Até
esta data, o pedido pode ser
diretamente com o professor.

A partir do dia 14 o
requerimento deve ser
apenas na secretaria dos
Centros Esportivos.

Pindamonhangaba:Alunos
de natação podem

solicitar transferência de
período

A Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômino, através do
Departamento de Agricultura
da Prefeitura de
Pindamonhangaba e em
parceria com o SENAR –
Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, estuda
a implantação de cursos de
capacitação de jovens e
mulheres da área rural da
cidade.Os representantes de
bairros rurais de
Pindamonhangaba estiveram
reunidos na quinta-feira (31),

para discutir estas melhorias
e benefícios a serem
aplicados nestas
localidades.Os moradores da
Cruz Pequena, Oliveiras e
Mandú, os primeiros bairros
a serem atendidos nesta
primeira fase, solicitaram
inicialmente o treinamento de
Hidroponia.A hidroponia é a
técnica de cultivar plantas
sem solo, onde as raízes
recebem uma solução
nutritiva balanceada que
contém água e todos os
nutrientes essenciais ao

desenvolvimento da planta.
Na hidroponia as raízes
podem estar suspensas em
meio liquido ou apoiadas em
substrato inerte (areia lavada,
por exemplo).Inicialmente
serão de 12 a 20 vagas
disponíveis inicialmente aos
produtores rurais.De acordo
com informações do
Departamento de
Agricultura, esta capacitação
do produtor do campo, será
o diferencial dos
trabalhadores de
Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba:
Produtores Rurais

participarão de cursos
de capacitação

Calendário para a
realização do novo
concurso será amplamente
divulgado pelo Ministério a
partir da próxima
semana.A respeito do
Processo Seletivo de
Residência Médica no Rio de
Janeiro, referente ao biênio
2012 – 2013, o Ministério da
Saúde comunica que decidiu
pela anulação do concurso
seletivo após avaliação dos
cartões-resposta dos
candidatos feita pela
Comissão Estadual de
Residência Médica do Rio
de Janeiro, que comprovou
falha na contabilização das
notas de 22 candidatos. O
Ministério da Saúde
informará, a partir da
próxima semana, o
calendário para realização do
novo concurso.Cabe
destacar que o processo para
contratação de empresa para
realização e avaliação das
notas foi promovido pelo
Núcleo Estadual do
Ministério da Saúde no Rio

de Janeiro (Nerj)
obedecendo a todos os
critérios legais, incluindo
arealização de pregão
eletrônico. É importante
esclarecer que desde  que
foram apontadas supostas
irregularidades na apuração
dos resultados do processo
seletivo pela Defensoria
Pública da União (DPU), o
Ministério da Saúde adotou
medidas que garantissem a
transparência, lisura e
idoneidade do processo
seletivo. Essas medidas foram
adotadas para evitar qualquer
prejuízo aos 8.140
candidatos que realizaram o
concurso.O Ministério da
saúde acionou a Polícia
Federal e o Ministério
Público Federal para apurar
supostas irregularidades
apontadas pela DPU.Diante
dos fatos apurados e
considerando a lisura do
processo, o Ministério da
Saúde informa que a empresa
segunda colocada no
processo de licitação será

convocada para realização
de novo concurso, como
autoriza a Lei de
Licitações.O calendário do
novo processo seletivo será
divulgado amplamente pelo
Ministério da Saúde a partir
da próxima semana.O
concurso Residência Médica
referente ao biênio 2012 –
2013 oferece 470 vagas
para os seis hospitais
federais no Rio de Janeiro
(Andaraí, Bonsucesso,
Cardoso Fontes, Ipanema,
Lagoa e Servidores do
Estado), para o Instituto
Nacional de Cardiologia
(INC), para o Hospital
Evandro Chagas (Fiocruz),
além de unidades
hospitalares estaduais, do
município de Niterói e da
rede D’Or e ABAC. O
concurso de Residência
Médica do Rio de Janeiro é
considerado o principal do
país e realizado há mais de
20 anos.Assessoria de
Comunicação Social do
Nerj

Ministério da Saúde
decide pela anulação do

processo seletivo

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Administração, realizou,
na última semana, a
doação de 113 cestas
complementares para
instituições da cidade. As
cestas são excedentes do
Natal, que deixaram de
ser retiradas pelos
funcionários, após grande
insistência por parte da

A d m i n i s t r a ç ã o
Municipal.De acordo
com informações da
Secretaria de
Administração, todos os
alimentos doados estavam
em perfeito estado de
conservação. A intenção
era evitar o desperdício
dos alimentos integrantes
das cestas
complementares.Dessa
forma, foi realizado

contato com o CMAS –
Conselho Municipal de
Assistência Social -, e
foram agraciadas
entidades de atenção
especial e básica, na
maioria de abrigamento.
São elas: Projeto Jataí,
Lar São Vicente de Paulo,
Sara Nossa Terrra, Lar
Nova Esperança, Lar Imã
Júlia, Lar Irmã Terezinha,
Apae e SOS.

Prefeitura doa mais de
100 cestas

complementares para
instituições


