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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.

Miscelânea
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A criminologia midiática,
como parte da premissa
equivocada de que o maior
rigor penal significa
automaticamente menos
crimes, procura quase
sempre realçar o lado
punitivo das novas leis e das
políticas públicas (como se
ele fosse a solução dos
problemas). Veja esta notícia:
?Cresce 50% o número de
motoristas presos após lei
seca ficar mais rígida? (O
Estado de S. Paulo de
04.02.13, p. C1).Qual
mensagem está transmitindo
aos leitores desavisados? A
nova lei é mais rígida, a lei
mais rígida significa mais
prisão e (implicitamente) mais
prisão significa menos crimes.
Essa crença está fundada
numa causalidade mágica que
não se sustenta. Zaffaroni
(2012ª, p. 303)
explica:?(Criminologia
paralela) Dissemos, desde o
nosso primeiro encontro, que
existe uma criminologia
midiática que pouco tem a ver
com a acadêmica. Poder-se-
ia dizer que, em paralelo às
palavras da academia, há uma
outra criminologia que atende
a uma criação da realidade
através da informação,
subinformação e
desinformação midiática, em
convergência com
preconceitos e crenças, que
se baseia em uma etiologia
criminal simplista, assentada
em uma causalidade
mágica.?(Sempre houve
criminologias midiáticas)
Sempre houve criminologias
midiáticas vindicativas que
apelaram para
uma causalidade mágica. O
mágico não é a vingança que,
como vimos há uns dias, é um
sentimento que se reforça por
efeito da concepção linear do
tempo que caracteriza a
nossa civilização. O mágico
é a ideia da
causalidade especial, usada
para canalizar a vingança

contra determinados grupos
humanos, o que, nos termos
da tese de René Girard que
comentamos dias atrás, faz
desses grupos
h u m a n o s  b o d e s
expiatórios.?Há uma
conivência entre o poder
punitivo estatal e a
criminologia midiática (que
se encarrega da
sua propaganda): o primeiro
muitas vezes adota posturas
inconstitucionais ou ilegais
(porque o estado de polícia
é tendencialmente autoritário)
e tudo isso acaba sendo
difundido pela propaganda
midiática desse poder
punitivo estatal nem sempre
respeitador do estado de
direito.No caso concreto da
interpretação da nova lei
seca, a Resolução 432/13 do
Contran adotou erradamente
o critério quantitativo para
distinguir a infração
administrativa da criminal
(0,34 mg/L de ar expelido já
é crime, independentemente
da forma de conduzir o
veículo e da real alteração da
capacidade psicomotora do
agente).Antes, a lei de 2008
não ?pegou? porque foi
malfeita. Agora o nova lei
seca corre o risco de também
?não pegar? porque a
interpretação está sendo
malfeita. Se o critério é
quantitativo, basta que o
condutor se recuse a fazer o
etilômetro ou o exame de
sangue. Restarão os sinais.
Ocorre que os sinais são de
valoração subjetiva. O
policial pára o condutor e
nota sinais de embriaguez.
Onde vai enquadrá-lo? Na
infração administrativa ou no
crime? Aqui não existe base
para o critério quantitativo.
Tudo depende da valoração
do policial e, depois, do
juiz.Qual seria o critério
válido para a distinção? A
forma de conduzir o veículo
(normal ou anormal). Mas
esse critério não pode ser

válido somente para quem
recusou o etilômetro. Não
podemos ter dois critérios
distintos, sob pena de
violação do princípio da
igualdade. De acordo com
nossa opinião o critério da
condução anormal é o que
vale para todas as situações
(é o mais justo, o mais
correto, o único
constitucionalmente válido).
Nada disso aparece na
criminologia midiática, que só
pensa na causalidade mágica:
mais rigor da lei significa mais
prisão e mais prisão significa
menos crimes! Nem sempre
isso é correto. Aliás, quase
sempre é incorreto. Ela acha
que quanto mais dureza,
menos crimes. Crença
infundada. De 1990 a 2012
o legislador brasileiro
aprovou 86 leis penais e
nenhum crime diminuiu (muito
menos as mortes no
trânsito).O decisivo é a
fiscalização (e a correta
aplicação da lei). Logo após
o CTB (1997) tivemos
diminuição nas mortes no
trânsito até o ano 2000. Por
quê? Excelente fiscalização.
A partir de 2001 os números
voltarem a subir (sendo que
a lei era a mesma). Por quê?
Porque a fiscalização
afrouxou.Conclusão: a
eficácia preventiva da
punição é muito acessória e
humilde. Não podemos jogar
toda nossa energia nela
(como faz a criminologia
midiática). O problema das
mortes no trânsito é mais
complexo e passa pela
fórmula EEFPP: Educação,
E n g e n h a r i a ,
 Fiscalização, Primeiros
socorros e Punição
. Tudo tem que funcionar bem
para que algum resultado
positivo aconteça.
Para a criminologia midiática
tudo se
 resolveria somente com o
quinto eixo.
 Deplorável engano!

Criminologia midiática
e os exageros da nova

lei seca
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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
iniciou inscrições para novas
vagas de estágio com
oportunidades em mais de 20
áreas de atuação para alunos
do curso de nível superior.As
inscrições acontecem de até
o dia 20 de fevereiro das 9h
às 16h e poderão ser feitas
na unidade do CIEE de
Taubaté (Rua Dr. Pedro
Costa, 270). Os interessados
deverão apresentar de RG,
CPF e comprovante de
escolaridade no ato da

inscrição e se enquadrar em
alguns requisitos como ter
idade superior a 16 anos e
estar em dia com as
obrigações militares.As vagas
oferecidas são nas áreas de:
administração, agronomia,
arquitetura, biologia, ciências
contábeis, direito, educação
física, engenharia ambiental e
sanitária, engenharia civil,
farmácia, fisioterapia,
jornalismo, geografia,
história, informática, letras,
marketing, matemática,

pedagogia, publicidade e
propaganda, relações
públicas, serviço social e
tecnologia em gestão de RH.
A Prefeitura de Taubaté
optou em reabrir as vagas,
para dar chance aos
estagiários que tiveram que
ser desligados no início do
ano em razão de ordem
j u d i c i a l .
Mais informações no site do
C I E E
(www.ciee.org.br) ou pelo
telefone 3631-1708.

Taubaté:
Aberto novo processo

seletivo para estagiários

A Prefeitura de Taubaté
reforçou a execução dos
trabalhos da Secretaria de
Serviços Urbanos
desenvolvidos na cidade na
primeira quinzena de
fevereiro e atividades como
limpeza urbana e manutenção
de áreas verdes foram as
principais ações realizadas.O
objetivo da intensificação do
trabalho é conservar e

melhorar múltiplos pontos da
cidade que fazem parte do
dia-a-dia do munícipe, como
as calçadas, guias, canteiros
e parques. mAtendendo a
todas as regiões da cidade,
desde as principais ruas do
centro até diversas áreas
rurais, foram realizados
trabalhos de limpeza,
varrição, pintura e reparo,
além da poda de grama,

arbustos e recorte de
canteiros para a revitalização
das áreas verdes.A Secretaria
de Serviços Públicos vem
trabalhando com várias
equipes para que a demanda
do municipio seja cumprida,
e, além dessas ações, existe
ainda a coleta de lixo, que
recolheu mais de uma
tonelada detritos nesse
período.

Serviços de limpezas
urbanas vem sendo
executado na cidade

A Agência Nacional de
Te l e c o m u n i c a ç õ e s
(Anatel) publicou ontem,
dia 14, no Diário Oficial
da União as novas metas

e obrigações de qualidade
para as operadoras de
telefonia fixa. As regras,
que entram em vigor em
120 dias, estabelecem

metas para chamadas
completadas e erros de
cobrança, além de prazo
para a realização de
reparos nas linhas.

Novas regras de
qualidade para a

telefonia fixa entram em
vigor em 120 dias

Após finalizar a festa de
Carnaval em Taubaté, a
Secretaria de Turismo e
Cultura continua a agenda
com uma série de
atividades culturais nos
próximos finais de
semana. Os shows, que
serão realizados nos
bairros da cidade em

fevereiro, trarão
apresentações de vários
gêneros da música
brasileira, como MPB e
Sertanejo.No próximo
final de semana serão
mais de 20 apresentações
com artistas da região
como Banda Okey, Dirceu
Patrocínio e a dupla

Andréia Santos e
Vinícios.Os shows são
gratuitos e abertos ao
público e nos próximos
dias 16 e 17 acontecem
nos bairros do Alto do
Cristo, Gurilândia,
Marlene Miranda,
Chácara Silvestre entre
outros.

Bairros de Taubaté
recebem programação

cultural especial em
fevereiro

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Meio
Ambiente, realiza a doação
de mudas de árvores para a
população, referentes ao mês
de fevereiro. As doações
serão nos dias 21 e 28 de
fevereiro, no Viveiro
Municipal, para as primeiras
30 pessoas interessadas.No
dia 21, será realizada a
doação de mudas de árvores
apropriadas para calçadas.
Cada pessoa poderá retirar
até duas mudas, entre as
espécies: murta, rezedá,
chorão, merindiva, dedaleiro,
ipê de jardim, escova de
garrafa e flamboyant de
jardim.Já no dia 28, a
doação será de mudas

nativas e frutíferas nativas.
Cada pessoa poderá retirar
até 14 mudas, sendo 12 de
nativas e duas de frutíferas.
A entrega será somente para
moradores da área rural,
chácaras e sítios. É necessário
apresentar comprovante de
residência.ParticipaçãoPara
participar da distribuição de
mudas, basta ir ao Viveiro
Municipal nos dias 21 e 28 e
retirar as senhas, que serão
entregues no mesmo dia. As
mudas serão entregues das
8h às 10h30. Serão
distribuídas apenas 30
senhas por dia e
 cada pessoa poderá voltar a
retirar uma muda após 60
dias.Em caso de dúvidas, o
telefone de contato do

Departamento de Meio
Ambiente é o 3645-
1494.ArborizaçãoAlém de
embelezar a cidade, atraírem
pássaros e permitirem o
desenvolvimento da fauna, as
árvores proporcionam
conforto ambiental,
absorvendo e refletindo os
raios solares, refrescando o
ambiente através da absorção
de água do subsolo para a
atmosfera, e contribuem para
a retenção de materiais
p o l u e n t e s
 para a realização de sua
fotossíntese.O Departamento
de Meio Ambiente é
integrante da Secretaria de
G o v e r n o
da Prefeitura de
Pindamonhangaba. 

Pindamonhangaba:
Prefeitura realiza doação

de mudas de árvores

Começou no último dia 1º de
fevereiro as inscrições do 42°
Concurso Internacional de
Redação de Cartas,
promovido pela União Postal
Universal (UPU) e realizado
no Brasil pelos Correios. Em
sintonia com o Ano
Internacional de Cooperação
pela Água (2013), instituído
pela Assembleia Geral da
ONU, o tema é ?Escreva
uma carta a alguém para lhe
explicar por que a água é um
recurso precioso?.A água é
tema do novo modelo de
Cupom Resposta
Internacional da UPU,
agência da ONU que integra
as administrações postais de
todo o mundo. No Brasil, a
cooperação pela água integra

a Programação Filatélica
2013Como Participar -
 Poderão participar do
concurso estudantes de até
15 anos da rede pública ou
privada. As inscrições vão até
o dia 15 de março. O
estudante deverá passar por
uma seleção em sua escola,
na qual será escolhida a carta
que irá representá-la. Cada
escola pode inscrever no
máximo duas redações.Na
primeira fase do concurso,
serão premiadas as três
melhores redações de cada
Diretoria Regional dos
Correios. O primeiro
colocado ganhará um tablet;
o segundo e terceiro
ganharão uma câmera digital.
Já na fase nacional, o

vencedor e sua escola
ganharão uma TV de LED
32?, troféu, e o direito de
representar o Brasil na etapa
internacional, realizada na
Suíça. Confira o
regulamento.O Brasil é o 2°
país do mundo em número de
vitórias no concurso, com três
medalhas de ouro, atrás
apenas da China, que tem
cinco. Em 2012, a menina
Joyce Lima Moreno, da
Bahia, foi a vencedora
nacional e recebeu uma das
cinco menções especiais
concedidas pelo júri
i n t e r n a c i o n a l .
 Ela concorreu com mais de
um milhão de crianças e
adolescentes de 55
 países.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Arrecadação e setor de
Fiscalização de Rendas,
realiza nos dias 18 e 19, a
apresentação e treinamento
do novo sistema de
escrituração online, o

“Siap.Net Issonline”, que
está substituindo o atual
sistema “GissOnline”.Na
segunda-feira (18), o
treinamento será para
representantes dos cartórios
e bancos, às 14 horas, na
sala de Licitações da
Prefeitura. Já na terça-feira

(19), será a vez do
treinamento para contadores,
tomadores e prestadores de
serviços, também às 14
horas, no auditório da
Prefeitura.Em caso de
dúvidas, os telefones de
contato são: 3644-5681 e
3644-5687.

Prefeitura realiza
treinamento em novo

sistema de escrituração
online

Água é tema do 42º
Concurso de Cartas

Governo Municipal de
Caraguá inaugura neste
sábado (16/02/2013) o
Pronto Socorro
Municipal que funcionará
24 horas com modernos
equipamentos e,
aproximadamente, 180
profissionais das mais
diversas áreas, tais como
médicos, enfermeiros,
farmacêuticos e
assistentes sociais.O
Pronto Socorro
Municipal atenderá os
casos de urgência e
emergência e tem
capacidade para receber
460 pacientes por dia. Os
casos de média e alta
c o m p l e x i d a d e
continuarão a ser
atendidos na Casa de
Saúde Stella Maris. A
prefeitura repassa ao
hospital R$ 476.000,00
por mês para o
atendimento hospitalar e
R$ 200.000,00, desde
janeiro de 2012, como
auxílio do “Pró-Santa
Casa”  (benefício extra) à
instituição para as
despesas com os casos de
urgência e emergência.
(Confira no final do texto
quadro com os repasses
efetuados à Casa de Saúde
Stela Maris)O Pronto
Socorro Municipal ocupa

dois pavimentos do
edifício Dr. Luiz Roberto
Barradas Barata, e integra
o complexo da Saúde na
Praça Renato Navarro
Magalhães, no Jardim
Primavera. No térreo,
será o atendimento da
ortopedia, emergência
adulto com centro
cirúrgico e área de
observação com 20
leitos, sendo dois de
isolamento. No primeiro
andar, o atendimento
pediátrico com cinco
leitos, dois consultórios,
sala de hidratação, sala de
inalação e sala de
curativos.A nova unidade
funcionará 24 horas e
contará com médicos
emergencistas adulto e
pediátrico, ortopedista, e
com plantão à distância de
médicos nas seguintes
e s p e c i a l i d a d e s :
neurologia, oftalmologia,
cirurgia geral, psiquiatria
e anestesiologia.Para o
atendimento, o Pronto
Socorro Municipal tem
modernos equipamentos
como os dois focos
cirúrgicos, iguais aos do
hospital Albert Einstein,
em São Paulo; raio-X
fixo, o mais atual do
m e r c a d o ,
sem uso de revelador, que

utiliza tecnologia
digitalizada; raio-X
móvel, ultrassom,
eletrocardiograma, 10
ventiladores pulmonares
e 22 monitores
m u l t i p a r â m e t r o s . O
edifício Dr. Luiz Roberto
Barradas Barata tem
3.200 m², sendo que para
o Pronto Socorro
Municipal foi destinada
uma área de,
aproximadamente, 1.200
m². O local também aloja
a secretaria de Saúde e o
Centro de Atendimento
Materno Infantil, que
atenderá pré-natal de
risco, pediatria, vacinas e
coleta de leite materno.O
Pronto Socorro
Municipal será
administrado pela
Sociedade Assistencial
B a n d e i r a n t e s ,
 que participou do
processo de chamamento
publico, no qual cumpriu
todas as exigências do
e d i t a l .
O Governo Municipal
investiu na obra R$ 5,9
milhões. Para o
mobiliário e
equipamentos a
administração municipal
gastou R$ 3,4 milhões,
sendo R$ 1 milhão do
Estado.

Caraguá inaugura
Pronto Socorro

Municipal

Com a distribuição gratuita
de medicamentos, que hoje
completa 2 anos,
quadruplicou a média de
pessoas atendidas por mês
nas farmácias populares e
conveniadas O programa
Saúde Não Tem Preço, que
tornou gratuita a distribuição
de 14 medicamentos para
diabetes, hipertensão e asma
no país e hoje completa dois
anos, já beneficiou 14
milhões de pessoas. A
gratuidade impulsionou
também a retirada dos outros
itens ofertados com até 90%
de desconto pelo Ministério
da Saúde pelo Farmácia
Popular – programa pelo qual
são oferecidos, ao todo, 113
itens nas farmácias próprias
e 25 nas drogarias
conveniadas. A média mensal
de pessoas atendidas mais
que quadruplicou no
F a r m á c i a
Popular.Inicialmente, em
fevereiro de 2011, o
ministério tornou gratuitos 11
medicamentos para diabetes
e hipertensão. Mais
recentemente, em junho do
ano passado, três
medicamentos para asma
foram incluídos na
gratuidade.”O programa
Farmácia Popular ampliou
substancialmente o acesso da
população aos medicamentos
que tratam as doenças mais
prevalentes no Brasil”,
ressalta o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha. “Com a
gratuidade do Saúde Não
Tem Preço, popularizamos
ainda mais essa estratégia”.
Segundo o ministro, um dos
principais impactos da
medida é a estabilização de
internações por diabetes no
país.GRATUITOS – Das
17,5 milhões de pessoas
atendidas pelo programa
Farmácia Popular em dois
anos, 13,6 milhões retiraram
medicamentos gratuitos para
hipertensão e diabetes pelo

Saúde Não Tem Preço.
Cresceu 457% o número de
diabéticos e hipertensos
beneficiados pelo programa
nesse período – passou de
853 mil em janeiro de 2011
para 4,7 milhões em janeiro
de 2013.No caso dos
medicamentos para asma,
437 mil pessoas foram
beneficiadas em oito meses
de gratuidade. O número de
pessoas atendidas com esses
medicamentos cresceu 93%,
passando de 48,5 mil em
maio de 2012 (mês que
antecedeu o do lançamento
da gratuidade
especificamente para
medicamentos de asma) para
93,6 mil em janeiro deste
a n o . F A R M Á C I A
POPULAR – O total de
beneficiados com
medicamentos para
hipertensão, diabetes, asma,
colesterol, glaucoma, rinite,
osteoporose, doença de
Parkinson, dislipidemia,
anticoncepção e fraldas
geriátricas pelo programa
Farmácia Popular, que
engloba o Saúde Não Tem
Preço, cresceu de 1,2 milhão
em janeiro de 2011 para 5,5
milhões em janeiro de 2013.
A média mensal de
beneficiados aumentou mais
de quatro vezes de 2010 (ano
que antecedeu o lançamento
da iniciativa) para 2012,
passando de 1 milhão para
4,5 milhões de pessoas. Em
2011, o número já havia
chegado a 2,8 milhões.A
gratuidade dos
medicamentos também atraiu
mais farmácias para
participarem do programa
Farmácia Popular.
 O número de farmácias da
rede própria e drogarias
conveniadas cresceu de 15
mil em janeiro de 2011 para
25,7 mil em janeiro de 2013.
Atualmente, o programa está
presente em 3.773
municípios brasileiros, dos

quais 1.278 são
considerados de extrema
pobreza. Em 2011, estava
presente em 2,5 mil
municípios.”A ação também
tem conscientizado as
pessoas da importância do
acompanhamento médico
periódico, uma vez que é
obrigatória a apresentação da
receita médica para a retirada
dos remédios. Além disso,
com a economia gerada com
a gratuidade dos remédios, é
possível as pessoas
comprarem produtos de
qualidade para ter uma
alimentação saudável”,
acrescentou o secretário de
Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde, Carlos
Gadelha.Para retirar os
medicamentos, basta
apresentar o documento de
identidade, CPF e receita
médica dentro do prazo de
validade. A receita pode ser
emitida tanto por um
profissional do Sistema Único
de Saúde (SUS) quanto por
um por médico que atende
em hospitais ou clínicas
privados.ORÇAMENTO –
 Nos últimos dois anos, o
Ministério da Saúde investiu
mais de R$ 2 bilhões no
programa Farmácia Popular.
Foram R$ 763 milhões em
2011 e R$ 1,3 bilhões em
2012. O orçamento para
2013 é de R$ 1,9 bilhão.O
Farmácia Popular é um
complemento ao programa
de assistência farmacêutica
do Ministério da Saúde, que
disponibiliza 810
medicamentos gratuitos aos
brasileiros. Com o Farmácia
P o p u l a r ,
o governo ampliou os pontos
de retirada de medicamentos
e o horário
de atendimento
aos usuários, que agora
podem ter acesso a
medicamentos em farmácias
perto de casa.

Saúde Não Tem Preço beneficia
14 milhões de pessoas no país


