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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
A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada por uma
dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas do sangue,
encarregado do fluxo do oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão a fadiga, a sensação
de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes. O primeiro passo para combater a
anemia é adotar uma nova dieta alimentar.

Humor

Dicionário mineiro

Ansdionti (antes de ontem)
Badacama (embaixo da cama)
Casopo (caixa de isopor)
Dendapia (dentro da pia)
Denduforno (dentro do forno)
Dentifrisso (dentifrício)
Doidinais (doido demais)
Iscodidente (escova de dente)
Kidicarne (quilo de carne)
Lidileite (litro de leite)
Mastumate (massa de tomate)
Nossinhora (nossa senhora)
Oipraceve (olha pra você ver)
Oiuchero (olha o cheiro)
Onquanto (onde que estou)
Onquie (onde que é)
Ostrudia (outro dia)
Pincumel (pinga com mel)
Pondions (ponto de ônibus)
Pronostamuinu (para onde estamos indo)
Qualnahora (quase na hora)
Pradaliberdade (praça da liberdade)
Rugoias (rua Goiás)

Mensagens

Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou com pessoas
queridas precisa compreender que cada relação é única. Para os sentimentos satisfeitos,
não precisamos ter relacionamentos com todo mundo, e sim se alegrar com nossos
relacionamentos felizes e administrar da melhor maneira possível os relacionamentos
problemáticos.

Imagine todo povo vivendo em paz... você irá dizer que eu sou um sonhador, mas eu não
sou o único. Espero que você um dia junte-se a nós e o mundo será um só.

Uma grande quantidade de talento é desperdiçada pela falta de um pouco de coragem.
Cada dia envia para seus túmulos homens obscuro, cuja timidez os impediu de fazer uma
primeira tentativa.

Ter coragem não é algo que requeira qualificações excepcionais, fórmulas mágicas ou
combinações especiais de hora, lugar ou circunstâncias. É uma oportunidade que, mais
cedo ou mais tarde, é apresentada para cada um de nós.

Muito do que lhe foi ensinado já foi, um dia, a visão radical de indivíduos que tiveram a
coragem de acreditar que o que sua mente e coração diziam era verdadeiro, ao invés de
aceitar as crenças comuns de sua época.

Isto é de forma básica a única coragem exigida de nós: ter coragem para o mais estranho,
mais singular e mais inexplicável que possamos encontrar.

A diferença fundamental entre o homem comum e o guerreiro, é que o guerreiro encara
tudo como desafio, enquanto o homem comum encara tudo como bênção ou maldição.

Pensamentos

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
No maior perigo é que está a maior glória.
Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprende.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
O elogio em boca própria desagrada a qualquer um.
O ódio dos fracos não é tão perigoso quanto a sua amizade.
Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
Quando estão muitos, fala-se pouco.
Sempre antes que as coisas aconteçam, o coração as suspeita.
Também a liberdade deve ser limitada para ser possuída.
O horizonte mais intenso é o da esperança.
Na terra nasce o amor, no céu ele floresce.
Há amor sem felicidade, mas nunca felicidade sem amor.
Devemos nos juntar uns aos outros: é uma lei da natureza.
O desejo é o ponto de partida para todas as realizações.
Devemos pedir o impossível para obter o melhor possível.
A justiça é a bondade medida em milímetro.
A justiça de quem odeia é a raiva do fariseu.
A justiça é a verdade em ação.
Somente quem feriu um coração será capaz de curá-lo.
Todo amanhecer traz a certeza de que tudo tem um recomeço.
Amizade é amor sem asas.
Na amizade nada deve der fingido.
O amor pede, a amizade dá.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Não acuses a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a sua.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.

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

Miscelânea
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O Ministério Público de
Taubaté arquivou o
Inquérito Civil que
investigava a regularidade
do concurso de
professores, realizado no
ano passado. Com isso, a
Prefeitura poderá
convocar estes
professores classificados
para assumirem as salas
de aula já este ano.Além
disso, a Sindicância

realizada pela Prefeitura
também foi concluída e o
resultado também foi o
arquivamento.Aproximadamente
1600 candidatos foram
aprovados sendo que o
número de vagas
atualmente existentes gira
em torno de 240. A
Secretaria de Educação
chamará conforme a
necessidade para atender
a rede de ensino

municipal.A investigação
começou após acusações
de irregularidades no
processo, bem como na
divulgação do gabarito. A
Prefeitura realizou as
investigações através de
Sindicância interna e
colaborou com
informações ao
Ministério Público que
após as informações
arquivou o Inquérito Civil.

MP arquiva processo e
concurso de professores

poderá ser validado

Como parte da programação
especial de recepção aos
novos alunos da Instituição,
a Unitau realizou, na manhã
de sexta-feira, dia 8, uma
campanha de coleta de
sangue. Um posto do
Hemonúcleo de Taubaté foi
instalado no campus do Bom
Conselho, onde profissionais
realizaram as coletas.”Nos
dias que antecedem feriados
há uma tendência de queda
no volume de doações, o que

é muito ruim, pois há pessoas
que precisam de sangue para
tratamentos ou porque
sofreram acidentes”, disse a
enfermeira do Hemonúcleo,
Tatiana de Abreu.Um dos
voluntários que participaram
da campanha foi o
funcionário público Vandelino
Ribeiro da Silva, 42 anos.
“Podemos ajudar a salvar
vidas, hoje estou doando,
amanhã alguém pode fazer o
mesmo por mim”, disse ele.A

campanha, organizada pelo
curso de Enfermagem, foi
uma das ações realizadas
durante a semana de
recepção aos alunos – o ano
letivo dos estudantes que
ingressaram em 2013 na
Unitau começou no último dia
4. Outros Departamentos
ofereceram atividades como
palestras, apresentações e
visitas.No próximo dia 14
começa o ano letivo para os
alunos veteranos.

Unitau realiza campanha
de doação de sangue na
semana de recepção aos

alunos

O museu histórico e a
pinacoteca da Prefeitura de
Taubaté farão parte de um
projeto educacional em
parceria com o governo do
estado. A proposta é levar
estudantes da rede estadual
de ensino da cidade para
conhecer a história do
município.Deverão ser
recebidos 160 alunos por
semana em visitas guiadas,
que terão a oportunidade de
aprender desde o surgimento
da cidade, sua importância
no contexto nacional como
integrante do ciclo do café,
do ouro e a participação na
fase de industrialização com
a Companhia Têxtil Industrial,
a CTI.O roteiro do projeto
inclui oficina de leitura sobre

o Vale do Paraíba e visita ao
Museu dos Transportes, que
possui desde um carro de boi
até um Ford modelo A 1929
intacto. Já na Pinacoteca os
estudantes poderão conhecer
obras de artistas do Vale e
outros conhecidos
nacionalmente, como
Clodomiro Amazonas e a
taubateana Georgina de
Albuquerque.O projeto
“Lugares de Aprender: a
escola sai da escola” faz parte
do programa “Cultura é
Currículo” da Fundação para
o Desenvolvimento da
Educação, FDE. A prefeitura
é responsável por oferecer os
guias e elaborar a
programação das visitas. A
FDE viabiliza o lanche e o

transporte dos alunos, além
da divulgação do projeto nas
escolas.Os alunos das
escolas municipais também
terão um projeto educacional
para integrar cultura ao
aprendizado de rotina nas
salas de aula. A proposta é
ampliar ainda mais o número
de visitação nos museus e
disseminar a história da
cidade entre crianças e
jovens estendendo aos pais.
Serviço: Museu Histórico
Professor Paulo Camilher
Florençano e Pinacoteca
Anderson Fabiano Rua Tomé
Portes Del Rei, 925, Jardim
Ana Emília Funcionamento:
de terça a sexta-feira das 08h
às 17h e sábados e domingos
das 08h às 12h.

Programa leva alunos de
Taubaté para museus da

cidade

A prática de atividade
esportiva é recomendada
para pessoas de todas as
idades, mas deve-se levar em
consideração que cada
indivíduo tem a sua limitação.
Diante disso, os professores
da Prefeitura de
Pindamonhangaba, da
Secretaria de Esportes e
Lazer, atendem cada
munícipe com total atenção e
carinho.As aulas de
alongamento, por exemplo,
garantem melhor qualidade
de vida aos pindenses, como
é o caso da catequista Elza
Ferreira Reolon. Aos 83 anos
e praticando alongamento há
mais de um ano, ela garante

que esta atividade vem
contribuindo bastante para a
sua saúde.Ela conta que é
diabética e  sua médica a
orientou a fazer exercícios.
Por isso, procurou as aulas
de alongamento e logo de
início sentiu mudanças
positivas. “Logo pela
manhã eu não conseguia
levantar direito, ficava
arcada. Mas depois que eu
comecei a fazer alongamento
nunca mais levantei como
antes. Os médicos falavam
que eu precisava passar por
uma operação, mas agora
não tenho mais esse
problema”, afirmou.Elza
revela ainda que faz

exercícios todos os dias e em
mais de um ano fazendo
alongamento ela parabeniza o
antigo professor, Pituca, que
era mais que um professor,
porque também é um amigo.
“Aprendi muitas coisas além
de exercícios, gostei muito da
professora Jedilane e quero
continuar, a minha turma é
muito boa. Não podemos
ficar parados, nem com o
corpo e nem com a mente, o
ideal é sempre querermos
melhorar, porque isso dá
ânimo para vivermos.
Praticar atividade física foi
muito bom, porque aqui fiz
amigos e ninguém vive sem
amizade”, finaliza.

Aulas de alongamento
garantem melhor qualidade de

vida

Os alunos das atividades
de esportes e lazer,
oferecidas pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Esportes e Lazer,
retornaram às aulas na
última quarta-feira (6)
com muitas expectativas.
Crianças, jovens e a
melhor idade já estão
participando de várias
modalidades.Na área de
Lazer as atividades
disponibilizadas são:
musculação, ginástica,
alongamento, caminhada,
capoeira, vôlei máster,

vôlei adaptado, dança de
salão, natação adulto e
hidroginástica.Já no
Esporte as oportunidades
para a prática são: futsal,
handebol, voleibol,
basquete, futebol, judô,
atletismo, capoeira,
ginástica artística e
ginástica rítmica.No
primeiro dia de aulas de
2013 os alunos e
professores se
conheceram. Na ocasião
os profissionais
apresentaram as normas,
conversaram sobre a
questão de faltas e o

método de trabalho.A
catequista Elza Ferreira
Reolon pratica
alongamento há mais de
um ano e comenta que o
exercício foi
recomendação médica e
agora se sente muito bem.
Ela gostou da professora
e diz que as expectativas
são as melhores
possíveis.Para algumas
modalidades ainda há
vaga, basta procurar o
ginásio de esportes mais
próximo de sua
residência para obter
informações.

Pindamonhangaba:
Atividades de esportes e

lazer retornam com
muita expectativa

Criada em 2011, a
Comissão Nacional de
Incorporação de
Tecnologias (Conitec)
acelerou e qualificou a
inclusão de novos
medicamentos na rede
públicaEm um ano, o
Ministério da Saúde incluiu
29 medicamentos e
procedimentos no Sistema
Único de Saúde (SUS), o que
equivale ao dobro da média
de incorporações feitas nos
últimos seis anos antes da
criação da Comissão
Nacional de Incorporação de
Tecnologias (Conitec), em
2011.  Formada por seis
órgãos de saúde, incluindo o
Ministério, a Conitec já
analisou quatro vezes mais
tecnologias do que a média
entre 2006 e 2011. Mais de
20% delas foram aprovadas
e estarão disponíveis na rede
pública ainda no primeiro
semestre deste ano. O
primeiro deles começou a ser
distribuído aos estados essa
semana: o
oncológicotrastuzumabe,
usado para tratar o câncer de
mama. Ao todo são 29
medicamentos e
procedimentos, entre os quais
as vacinas para hepatite A e
tetra viral, os biológicos para
artrite reumatóide e o
antirretroviral maraviroque.
“Com a Conitec, os usuários
do SUS têm acesso mais
rápido a novos
medicamentos, de forma
segura, uma vez que eles
passam por rigorosa
avaliação científica de

especialistas”, afirma o
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha.Para aprovar uma
nova tecnologia, a Conitec
exige documentos e estudos
que comprovem evidência
clínica consolidada, eficácia,
eficiência e custo-benefício
dos produtos. O processo
conta ainda com a
participação da sociedade
por meio de consultas
públicas. Tais exigências
criam a cultura nas empresas
de apresentarem propostas a
partir de estudos científicos
que justifiquem seus
produtos.Apesar do
enrijecimento dos critérios
para aprovação, há rapidez
no processo porque a
Conitec respeita prazos para
deliberação e oferta dos
produtos.A criação da
comissão também garante
economia orçamentária para
o governo. Apesar da
incorporação de um maior
número de procedimentos e
medicamentos, o percentual
do gasto do Ministério com
assistência farmacêutica se
mantém na mesma média dos
últimos 10 anos.A estimativa
é que essas inclusões tenham
um impacto de R$ 1 bilhão
no orçamento. “O
investimento atende a
prioridade do Ministério da
Saúde de garantir o acesso a
tratamentos modernos,
eficazes e gratuitos. Com
isso, reduzimos as
complicações decorrentes
do agravamento das
doenças, possibilitamos
melhor qualidade de vida dos

pacientes e reduzimos os
gastos com internações e
ações judiciais”, afirma o
secretário de ciência e
tecnologia do Ministério da
Saúde, Carlos
Gadelha.PRAZOS - Para o
processo de análise, a Lei
12.401/11, que regulamenta
a Conitec, prevê um prazo de
180 dias. O pedido de
incorporação de um
medicamento pode ser feito
pela empresa fabricante, por
um paciente ou entidade civil.
Porém, para ser analisado, o
medicamento deve ter
registro na Anvisa.Após a
recomendação favorável
pela incorporação 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
(centralizada - sob
responsabilidade do governo
federal, ou descentralizada -
com subsídios de estados e
municípios) e elabore ou
atualize o protocolo clínico
(que orienta os profissionais
de saúde quanto ao uso do
medicamento) e faça a
distribuição do produto às
secretarias estaduais de
saúde.Atualmente, outras 45
tecnologias estão em análise
p e l a
Conitec para possíveis
incorporações mediante a
e l a b o r a ç ã o
ou a atualização de
protocolos clínicos e as
diretrizes terapêuticas.

Inclusão de novos
medicamentos e tecnologias no

SUS dobra em 2012
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Abastecer com etanol só é
vantajoso para o consumidor,
do ponto de vista financeiro,
em quatro estados: Mato
Grosso, São Paulo, Goiás e
Paraná. Nesses locais, o
preço do litro do álcool
anidro custa até 70% do litro
da gasolina, em média,
segundo levantamento de
preços semanal feito pela
Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
B i o c o m b u s t í v e i s
(ANP).Nesses estados,
estão os menores preços para
o etanol registrado na semana
de 2 a 9 de fevereiro. Em São
Paulo, o litro do álcool anidro
custa, em média, R$ 1,84; em
Mato Grosso, R$ 1,97; em
Goiás, R$ 1,98 e no Paraná,
R$ 2. Os preços mais altos
estão no Acre (R$ 2,62), em
Roraima (R$ 2,58), no
Espírito Santo (R$ 2,48) e no
Pará (2,46).Apesar de ser
mais barato do que a
gasolina, o álcool é menos
econômico – quando
abastecido com álcool, o
carro percorre uma
quilometragem menor. De
acordo com especialistas,
encher o tanque com álcool

só é vantajoso se o
combustível custar até 70%
do preço da gasolina. Para
fazer o cálculo, basta dividir
o valor do litro do álcool pelo
da gasolina. Se o resultado
for menor que 0,7, é mais
vantajoso financeiramente
abastecer com álcool. Se for
maior, a gasolina é mais
vantajosa.O consumidor
também pode contar com a
ajuda de alguns sites e
aplicativos para smartphones
que fazem o cálculo
automaticamente, basta
colocar o preço dos dois
combustíveis.Mesmo nos
casos em que não é vantajoso
economicamente abastecer
com álcool, o consumidor
pode levar em conta questões
ambientais na hora de
escolher seu combustível, já
que o etanol polui menos que
a gasolina.Gasolina subiu,
em média, 3,97% para o
consumidor O preço da
gasolina no país subiu, em
média, 3,97% depois do
reajuste de 6% nas refinarias,
anunciado pelo governo no
dia 30 de janeiro. O valor
médio cobrado nos postos
passou de R$ 2,77 na

semana entre os dias 27 de
janeiro e 2 de fevereiro para
R$ 2,88 na última semana,
de acordo com levantamento
de preços realizado
semanalmente pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) em cerca de 8,6 mil
postos de todo o país.A
maior alta foi registrada no
Amapá, onde a gasolina subiu
7,18% entre as duas semanas
analisadas. Outros estados
com grandes aumentos de
preços foram Sergipe
(6,44%), Ceará (5,75%),
Pernambuco (5,13%), Bahia
(5,06%) e Alagoas (5,05%).
Os menores aumentos foram
em Mato Grosso (1,77%),
Maranhão (2,19%) e Minas
Gerais (2,83%).Logo depois
do anúncio do aumento dos
preços nas refinarias, o
ministro da Fazenda, Guido
M a n t e g a ,
 estimou que o reajuste no
preço da gasolina para o
consumidor chegaria a cerca
de 4%,
porque a gasolina vendida
nas bombas conta ainda com
um percentual
de álcool.

Abastecer com álcool só
está mais vantajoso em

quatro estados

O diretor regional do
Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE),
engenheiro Nazareno
Mostarda Neto,
acompanhado do diretor de
engenharia e obras, Carlos
Alberto la Selva, visitaram na
última quinta-feira, dia 7, os
municípios São Luiz do
Paraitinga e Areias, onde
definiram ações a serem
desenvolvidas pelo órgão,
conjuntamente com as
respectivas prefeituras.A
visita, que contou também
com participação da
assessoria do deputado
estadual Padre Afonso
Lobato (PV), é resultado de
articulações feitas por ele, a
fim de atender às demandas
desses municípios.
Recentemente, Padre Afonso
esteve em São Luiz do
Paraitinga e se reuniu com o
prefeito Alex Torres para,
posteriormente, levar suas
solicitações ao
superintendente do DAEE,
Alceu Segamarchi Jr.O
município será beneficiado
com a continuação dos
estudos para a adoção de
medidas preventivas contra
as enchentes que costumam
atingir a cidade. Entre as
ações estão a construção de
um reservatório para águas
da chuva, localizado rio

acima da cidade e a
continuidade dos trabalhos
de desassoreamento e
derrocamento do rio
Paraitinga.”Não podemos
mais correr os mesmos riscos
de ter uma nova catástrofe
como ocorreu em 2010",
disse Padre Afonso. A
implantação de mecanismo
que reduza os impactos do
desaguamento do ribeirão do
Chapéu no Paraitinga
também faz parte do pacote
de obras em estudo.
Segundo Nazareno
Mostarda, do DAEE, não há
ainda previsão de
custos.AREIASA equipe do
DAEE e a assessoria do
deputado seguiram depois
para Areias, no Vale
Histórico, onde foram
verificar a situação do rio
Vermelho, um dos mais
importantes do
município.Segundo o
engenheiro Nazareno
Mostarda, os estudos a
serem feitos no município,
deverão indicar os pontos
críticos do rio para realizar as
intervenções para evitar
prejuízos ao patrimônio
público e particular,
normalmente atingidos pelas
águas do rio, principalmente
na zona urbana.”Em 15 dias
esses estudos deverão ficar
prontos e no máximo em

dois meses as obras serão
realizadas. Com isso
atendemos a uma
reivindicação antiga dos
moradores de Areias”, disse
P a d r e
Afonso.REDENÇÃO DA
SERRALogo após o
Carnaval, no dia 15 de
fevereiro, o secretário de
Recursos Hídricos e
Saneamento, Edson Giriboni,
e o superintendente do
DAEE, Alceu Segamarchi
Jr., estarão em Redenção da
Serra, a convite do deputado
estadual Padre Afonso
Lobato e do prefeito local,
Benedito Manoel de
Moraes.O objetivo é discutir
com a comunidade
redencense, as possíveis
alternativas para resolver a
questão do nível das águas
do reservatório de Paraibuna
que, pela sua inconstância,
prejudica substancialmente
os planos para o
desenvolvimento do turismo
no município.
”Uma das alternativas seria a
construção de um dique, que
mantivesse o nível das águas,
independente da quantidade
de chuva,
 permitindo
ações mais permanentes para
o turismo local”,
a f i r m a
 Padre Afonso.

Equipe do Daee visita
São Luiz do Paraitinga e
Areias para definir ações

contra enchentes

Absolutamente fantástico
o que Tremembé está
vivendo neste Novo
carnaval 2013. A cidade
está recebendo uma
multidão de pessoas, 
neste domingo (10) cerca
de 20 mil pessoas
participaram do evento,
foi um recorde de público
na história da cidade em
relação a carnaval.
Moradores locais e
visitantes de outras
cidades marcaram

presença, nem a chuva
está atrapalhando os
foliões. Vários blocos
carnavalescos da cidade e
de São Luiz do Paraitinga
agitam até terça feira (12)
o carnaval
tremembeense.  “É a
segunda vez que venho
para o carnaval de
Tremembé, e pude notar
que houve uma melhora
significante no evento. A
programação e o local
onde está sendo realizada

a festa estão demais,
parabéns” - comentou
Vanderson, empresário e
morador de Campos do
Jordão. Sucesso também
para os comerciantes que
estão felizes com a festa.
“Está sendo demais o
novo carnaval de
Tremembé, eu acreditei e
hoje estou muito
contente” - comentou
S i m o n e ,
comerciante e moradora
da cidade.

NOVO CARNAVAL DE
TREMEMBÉ 2013. SUCESSO

TOTAL DE PÚBLICO!

O carnaval 2013 “Caia na
Folia” é um verdadeiro
sucesso de público. Mais
de 80 mil pessoas já
passaram pelas atrações
da programação oficial:
desfile das Dondocas,
Juca Teles, Shows na
Avenida do Samba no
sábado, domingo e
segunda, além das matinês
na Praça do Quartel. De
acordo com informações
da Comissão
Organizadora do carnaval,

só no Juca Teles, mais de
40 mil pessoas
participaram neste ano.
No desfile das Dondocas,
foram outras 2 mil. Na
Praça do Quartel, a média
tem sido de mil a 1500
pessoas por dia. Na
Avenida do Samba, no
domingo, com a chuva que
caiu, foram cerca de 8
mil. No sábado e nesta
segunda, o número
ultrapassa as 20 mil
pessoas. As atrações

continuam nesta terça-
feira, com a matinê na
Praça do Quartel e o
concurso de fantasias
infantis, das 15h às 19h.
À noite, haverá os shows
com Garotos do Vale e
Banda Bala, na Avenida do
S a m b a ,
 a partir das 20 horas e o
encerramento com
carnaval 2013, com a
premiação dos blocos
participantes do Circuito
Folia. 

Carnaval de Pinda
contabiliza mais de 80

mil participantes

Os profissionais poderão
escolher municípios da sua
preferência para atuar, de
acordo com perfis definidos
como prioritários pelo
Ministério da Saúde. Os
médicos que se inscreveram
no Programa de Valorização
do Profissional da Atenção
Básica (Provab 2013) têm
até o dia 17 de fevereiro para
escolher o município onde
tenham preferência para
atuar. Os profissionais devem
acessar o sistema pela
Internet (http://
provab2013.saude.gov.br) e
selecionar uma opção dentro
dos seis perfis estabelecidos
pelo Ministério da Saúde
como prioritários (veja os
perfis no fim do texto).
Esses perfis consideram um
conjunto de características,
entre elas, capital ou região
metropolitana; população
maior que 100 mil habitantes;
população rural e pobreza;
populações quilombola,
indígena e dos assentamentos
rurais. O Provab 2013 prevê
especialização em Saúde da
Família para os médicos,
com bolsa no valor de R$ 8
mil mensais, custeada
integralmente pelo Ministério
da Saúde. O número de
vagas em cada localidade
depende da demanda
informada pela respectiva
Secretaria Municipal de
Saúde. “O Provab é uma
ação que beneficia os
gestores municipais, os
médicos e a população. Os
municípios passarão a contar
com mais profissionais de
Medicina atuando em suas

unidades básicas, o que
permitirá o fornecimento ao
usuário de um serviço mais
qualificado. Já o médico
participante terá a
oportunidade de viver uma
experiência essencial para
seu desenvolvimento
profissional”, explica o
secretário de Gestão do
Trabalho e da Educação na
Saúde do Ministério da
Saúde, Mozart Sales. A
distribuição dos médicos
obedecerá a critérios de
preferência nos casos em que
o número de profissionais
interessados for maior do
que a oferta de vagas. Terão
prioridade na alocação os
médicos que se graduaram,
obtiveram certificado de
conclusão de curso ou
revalidaram diploma em
instituição de ensino
localizada na unidade da
federação à qual pertence o
município, bem como os
nascidos no estado. O
segundo critério consiste na
data e horário da adesão. O
terceiro, na idade do
profissional – a preferência é
pela maior. Após o processo
de validação profissional,
que ocorrerá entre 20 e 26
de fevereiro, o profissional
deverá se apresentar à
Secretaria Municipal de
Saúde. O início das
atividades está previsto para
o dia 1º de março. São
considerados aptos a
participar do Provab 2013 os
profissionais que não tenham
vínculo empregatício com a
Atenção Básica e não
constem com esse vínculo no

Sistema Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de
Saúde (SCNES). Os
profissionais que ainda
estiverem inscritos no
SCNES devem providenciar
sua regularização até 26 de
fevereiro, através do site
( h t t p : / /
cnes.datasus.gov.br/).
Também é necessário que o
gestor municipal homologue
a solicitação. Para os que
estão nessa situação, o prazo
de escolha de município
continua o mesmo – ou seja,
até 17 de fevereiro.
ESCOLHA DOS
MUNICÍPIOS–Há duas
formas de escolha para os
profissionais que ainda têm o
vínculo com o SCNES. Os
que ingressaram na Atenção
Básica antes de março de
2012 não poderão escolher
o município em que estão
cadastrados no SCNES,
devendo selecionar locais
que tenham o mesmo perfil ou
perfis subsequentes.Por
exemplo: os que já atuam em
municípios de perfil IV
(aqueles de população rural
e pobreza intermediária)
poderão escolher municípios
com esse perfil ou ainda os
de perfil V e VI (de
população rural e pobreza
elevada e populações
quilombola, indígena e
assentamentos rurais). Já os
que ingressaram após março
de 2012 poderão indicar o
município onde atuam e
outros de todos os perfis. O
próprio sistema de inscrição
do Provab 2013 fará esse
filtro.

Médico deve
selecionar município até

o dia 17

Acabou nesta terça feira (12)
o melhor Carnaval da história
de Tremembé, cerca de 85
mil pessoas participaram do
evento. Um novo conceito de
carnaval que foi planejado e
executado da melhor
maneira, superando todas as
expectativas de público.
Crianças, adolescentes,
adultos e idosos estavam
presentes e aprovaram a
estrutura montada
para receber com muita
segurança e comodidade
todos os foliões.Em 2013,

Tremembé já é considerado
como um dos melhores
carnavais do Vale do
Paraíba, depois de
ser classificado como padrão
no quesito segurança pela
Policia Militar, e de
receber nota 10 dos foliões
nos quesitos organização,
alegria e diversão, a
cidade abre um leque
enorme de novas
oportunidades e
possibilidades para o
próximo ano que com
certeza será melhor.”O novo

carnaval de Tremembé estava
ótimo, nunca vi uma festa
com tantas famílias reunidas,
pena que acabou, 2014 eu
estarei aqui novamente’ -
comentou André Guimarães,
comerciante de
Pindamonhangaba.”Não fui
p a r a
São Luiz do Paraitinga devido
a distância e encontrei aqui um
carnaval tão bom quanto’. -
c o m e n t o u
Fernanda Amaral,
c o m e r c i a n t e
de Tremembé.

O MAIOR CARNAVAL DE
TODOS OS TEMPOS EM

TREMEMBÉ A Prefeitura de Taubaté, uma
das únicas a realizar o
Carnaval de rua em 2013, fez
um balanço positivo da festa.
Cerca de 12 mil pessoas
passaram pela Avenida do
Povo por noite e mais de 4 mil
nas matines, além do
Carnaval de Quiririm, que
recebeu mais de 5 mil
pessoas por noite no Carnaval
de marchinhas, nas três
matines e nos blocos, com um
publico composto por
taubateanos e convidados das
cidades da região.Algumas
mudanças foram propostas
para esse ano para melhorar
a segurança das famílias que
foram prestigiar os desfiles.
Os vendedores ambulantes
ficaram na área de dispersão

e o corredor da avenida que
não foi usado para o desfile
ficou exclusivo para transito
de ambulâncias e carros de
segurança. Além disso, a base
da Policia Militar ficou
concentrada no bolsão de
estacionamento ao lado da
Câmara Municipal, junto com
as quatro ambulâncias que
estavam à disposição para
atender à população. Essas
mudanças melhoraram o fluxo
das pessoas e o acesso às
arquibancadas e nenhuma
ocorrência foi registrada
durante o evento.Na terça-
feira (12), durante a última
matine da Avenida do Povo,
aconteceu o concurso de
fantasias das crianças e foram
distribuídos 150 troféus para

os pequenos foliões.A escola
Boêmios da Estiva foi a
escola campeã de 2013 e a
Acadêmicos do Bonfim subiu
para o grupo especial, e
desfilaram novamente na
ultima noite para comemorar
o titulo.Para 2014 a Prefeitura
começará a se preparar nos
próximos meses, com a
formação de uma Comissão
de Carnaval permanente, que
deverá trazer cursos de
formação para as escolas,
tornando-as mais
independentes e com isso, em
alguns anos, a intenção é
tornar a cidade referencia no
C a r n a v a l
 de rua,
atraindo ainda mais famílias
para os dias de folia.

Taubaté tem Carnaval da
família

O programa EJA (Educação
de Jovens e Adultos) inicia
suas aulas nesta quinta-feira,
dia 14, e os alunos
interessados ainda podem se
inscrever.O curso acontecerá
em várias escolas da cidade,
entre elas: EMEF Profª Anita
Ribas de Andrade (Parque
Três Marias), EMEF Prof.
Cláudio Cesar Guilherme de
Toledo (Jardim Mourisco),
EMEF Profª Marisa Lapido

Barbosa (Chácaras
Reunidas), EMEF Profª
Celina Monteiro (Chácara
Silvestre), EMEF Ver. Mário
Monteiro (Gurilândia e
Jaraguá), EMEF Diácono
José AngeloVictal (Santa
Luzia), EMEF Prof. Lafayete
Rodrigues (São Gonçalo) e
EMEF Prefeito Álvaro
Marcondes (Santa
Catarina).Os interessados
em efetivar matrícula deverão

comparecer a uma dessas
unidades munidos de
documento pessoal com
foto. A idade mínima para o
candidato ingressar no EJA é
de quinze anos.As aulas
acontecem no Salão
Comunitário Jaraguá no
período da tarde (das 13h30
às 17h)
e no período noturno (das
18h50 às 22h) nas outras
unidades.

EJA abre inscrição para
jovens e adultos em

TaubatéApós duas semanas de
atividades no município de
Monte Alegre de Sergipe, o
grupo que representou a
Unitau nesta edição do
Projeto Rondon retornou da
viagem, com diversos relatos
e experiências
vivenciadas.Os oito alunos e
dois professores atuaram na
cidade do estado de Sergipe
com o objetivo de tentar
colaborar para a melhoria da
vida da comunidade. Um dos
principais desafios
encontrados pelos
moradores e que foi
percebido pelo grupo logo na
chegada ao município, foi a
escassez de água.Os
universitários também
verificaram a falta de
infraestrutura e de recursos
para garantir uma boa
qualidade de vida à

população. Para tentar
ajudar na reversão deste
cenário, os alunos
trabalharam com diferentes
atividades, como oficinas de
capacitação direcionadas a
pequenos comerciantes e
produtores rurais.Os
moradores foram orientados
sobre práticas de higiene
para ordenha, sobre os
cuidados necessários com as
fossas existentes nas casas e
receberam noções de
economia e
empreendedorismo.”O
grupo recebeu importantes
lições de vida com os
moradores, como, por
exemplo, ser flexível, saber se
adaptar, saber resolver
problemas e adversidades”,
disse a Profª Ana Iracema
Neves, que integrou a
expedição.”O foco do

Rondon não é o
assistencialismo, é a
formação do universitário, a
experiência que ele adquire
para que possa ser um agente
transformador”, disse o Prof.
Dr. Edson Trajano, outro
docente da Unitau que
participou desta edição do
Rondon.De acordo com ele,
os alunos também tiveram
uma importante oportunidade
de trabalhar com as finanças
públicas da cidade. “A
prefeitura abriu as portas
para que nós
colaborássemos com o
levantamento de suas
finanças, chegamos ao ponto
de sugerir a criação e
extinção de secretarias.”As
experiências dos estudantes
estão retratadas no blog http:/
/
rondonistaUnitaumontealegre.blogspot.com.br/
.

Alunos da Unitau
finalizam participação do

Projeto Rondon

Em sua primeira aparição
pública após anunciar sua
renúncia, o Papa Bento
XVI falou a milhares de
peregrinos em uma
audiência geral no
Vaticano na quarta-feira,
dia 13, e enviou uma
mensagem ao Brasil. Em
português, Bento XVI
incentivou os jovens a
terem participação mais
ativa na comunidade e na
Igreja. A mensagem foi
enviada no momento em
que o Brasil lança a
Campanha da
Fraternidade, que neste
ano tem como tema
Fraternidade e Juventude
e o lema “Eis-Me Aqui,
Envia-Me!”. O Brasil será

sede em julho da Jornada
Mundial da Juventude,
que ocorre no Rio.
“Convido os jovens
brasileiros a buscarem
sempre mais, no
Evangelho de Jesus, o
sentido da vida, a certeza
de que é por meio da
amizade com Cristo que
experimentamos o que é
belo e nos redime”, disse
o papa. Na audiência
geral, Bento XVI também
leu uma mensagem aos
fiéis de língua portuguesa,
na qual falou sobre a
Quaresma e citou os
peregrinos de Porto
Alegre e Curitiba. “Possa
cada um de vós viver estes
40 dias [da Quaresma]

como um generoso
caminho de conversão à
santidade que o Deus
Santo vos pede e quer dar!
As suas bênçãos desçam
abundantes sobre vós e
vossas famílias”, disse o
papa, em português.
Pouco depois, o papa
iniciou a celebração da
Santa Missa, com o rito da
imposição das cinzas, que
abre o período de
Quaresma. Bento XVI
anunciou na segunda-
feira, dia 11, que irá deixar
o posto em 28 de
f e v e r e i r o .
Aos 85 anos, ele é o
p r i m e i r o
papa a renunciar em 700
anos.

Em 1ª aparição após
renúncia, Papa envia
mensagem ao Brasil

O prazo de inscrições para
quem quer participar do
Programa Brasil Voluntário
termina amanhã, sexta-feira,
dia 15. A inscrição deve ser
feita no site brasilvoluntario.
É preciso ter mais de 18 anos
e estar disposto a contribuir
com as ações de apoio à
Copa das Confederações de
2013 e à Copa do Mundo de
2014, organizadas pela
Federação Internacional de
Futebol (Fifa).De acordo
com o Ministério do Esporte,
serão selecionados
inicialmente 7 mil voluntários
para a Copa das

Confederações, que será
realizada entre os dias 15 e
30 de junho deste ano, com
jogos em seis cidades:
Brasília, Fortaleza, Recife,
Salvador, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte. Eles vão
auxiliar turistas, a população
e a imprensa em áreas de
grande fluxo de pessoas
como aeroportos, pontos
turísticos e festas
públicas.Para a Copa do
Mundo de 2014, no entanto,
serão necessários mais
voluntários, uma vez que os
jogos serão em maior número
e em dez cidades. Além das

capitais mencionadas, haverá
jogos em Manaus, Cuiabá,
São Paulo, Curitiba, Porto
Alegre e Natal.O ministério
está otimista com a adesão de
voluntários ao programa, pois
até a semana passada mais de
31 mil pessoas tinham feito a
inscrição. A maioria é
formada por jovens, com
perspectivas de abrir portas
no mercado de trabalho, e
por isso muitos detalham suas
habilidades profissionais.
Outros destacam, porém, a
oportunidade de treinar
idiomas e de ter acesso aos
seus ídolos.

Inscrições para o Programa
Brasil Voluntário terminam

Hoje


