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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

Aconteceu na noite da última
segunda-feira, 18, o primeiro
aniversário da Ordenação do
Padre Leandro Alves de
Souza. A festa teve início às
19h, com uma missa especial
para o homenageado. Após
a missa, no Centro Pastoral
Santuário de Santa Teresinha
uma festa surpresa com
familiares, amigos,

seminaristas, além do pessoal
da coordenação da
catequese.No início deste
ano, Padre Leandro Alves de
Souza foi nomeado novo
Coordenador Diocessano de
Pastoral, antes vigário da
P a r ó q u i a
 Nossa Senhora do Rosário
e assessor da Campanha da
Fraternidade.

Aniversário de 1
ano de

Ordenação do
Padre Leandro
Alves de Souza

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Subprefeitura de
Moreira César, está
realizando reparos na
galeria de águas pluviais
do loteamento Vista
Alegre, no bairro do
Feital.Os trabalhos
começaram na segunda-
feira (18) e devem ser
concluídos até sextafeira
(22).A Subprefeitura
informou que parte a rede
de águas pluviais cedeu na

última semana com o
elevado volume de águas.
Ainda segundo
informações da
Subprefeitura, os
trabalhos estão sendo
executados no centro da
via, na rua do campo de
f u t e b o l
 do loteamento.A
Prefeitura está realizando
o reparo de forma
emergencial devido a uma
grande possibilidade de
novas chuvas fortes.

Pindamonhangaba:
Galeria do Feital
recebe melhorias

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
intensificando os serviços de
limpeza em toda a cidade e
dezenas de pontos já
receberam os benefícios.
Nas últimas semanas, equipes
da Prefeitura atuaram na
capina do trevo do
loteamento São Paulo,
Parque São Domingos, Vila
Prado, quadra Jardim
Resende, área ao lado do

antigo INSS, Bosque da
Princesa, ruas do Crispim,
rotatória do Mazzaropi,
canteiro da Câmara
Municipal, praça do Santana,
praça da Árvore, praça
Nossa Senhora de Fátima,
praça São Francisco, praça
Santa Luzia, canteiro da rua
Rodrigo Romeiro, dentre
outros.Também foram
efetuados trabalhos
específicos de limpeza no

bairro Araretama,
principalmente nas escolas
Caic e Vito Ardito, além do
CRAS (Centro de
Referência em Assistência
Social).No Vila Rica, na
escola Felix Adid, a
Prefeitura removeu mato,
sujeira e outros
elementos.Nas próximas
semanas, a administração
volta a intensificar as
atividades.

Pindamonhangaba:
Limpeza da cidade e

capina são
intensificados pela

Prefeitura
A Prefeitura Municipal
realiza, no próximo dia 6,
o Dia Contra a Dengue,
com a intenção de
incentivar os munícipes a
fazerem vistorias em suas
residências, afim de
evitar uma nova epidemia
da doença na
cidade. Além disso,
outras medidas estão
sendo tomadas para
reforçar o combate à
Dengue. A Secretaria de
Saúde vai convocar mais
dez agentes aprovados em
concurso vigente, para
aumentar a equipe de
agentes de controle da
Dengue. A medida faz
parte do plano de
intensificação das ações
educativas e do combate
do mosquito na cidade.O
aumento no efetivo foi
necessário, pois uma
análise recente da cidade
mostrou altos índices de
densidade da larva. A
equipe do Controle de
Animais Sinantrópicos
(CAS) e da Vigilância

Sanitária realizou uma
coleta de dados, avaliando
os índices de infestação
da doença na cidade.A
Prefeitura está
elaborando estratégias de
prevenção com trabalhos
educativos junto à
população e atos de
mobilização para que as
pessoas coloquem em
prática as medidas
preventivas. Ano passado,
foram confirmados 55
casos autóctones (quando
a doença é contraída na
própria cidade) e 8
importados. As primeiras
sete semanas deste ano
registraram 16 casos
autóctones e 6
importados, já
confirmados.A DoençaA
Dengue é uma doença
viral transmitida através
da picada da fêmea do
mosquito Aedes Aegypti
contaminada. Febre, dor
nas juntas,
dor de cabeça, dor atrás
dos olhos,
dor muscular, manchas

avermelhadas pelo corpo
e falta de apetite são os
sintomas, e os sinais de
alerta podem surgir a
partir do terceiro dia:
vômitos intensos,
sangramentos, manchas na
pele, fezes escuras, dor de
barriga, pele fria e pálida,
tontura e agitação. A
orientação nesses casos,
é procurar atendimento
médico para que se possa
fazer o diagnóstico da
doença.A Dengue não tem
vacina, portanto, a
prevenção torna-se a
principal medida para
combate ao mosquito
proliferador da doença -
que não se transmite de
nenhuma outra forma
além da picada do
inseto. Para evitar a
infestação do Aedes
Aegypti é preciso não
deixar água para nos
vasos, plantas aquáticas,
fechar bem as caixas
 d’água e não jogar lixo em
t e r r e n o s
 baldios.

Taubaté realiza dia de
mobilização contra a

Dengue
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Anvisa concede registro
para fabricação de
medicamento contra
artrite reumatoide
desenvolvido a partir de
parceria entre
laboratórios públicos e
privadosPela primeira
vez, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(Anvisa) concedeu
registro para o
desenvolvimento de um
medicamento biológico
em território brasileiro.
O Etanercepte, cujo nome
comercial é
Reumatocept, que trata de
artrite reumatoide e
outras doenças crônicas
que afetam as
articulações, será
desenvolvido pela
BioNovis (que congrega
Hypermarcas, Aché,
União Química e EMS)
em parceria com os
laboratórios públicos
Instituto Vital Brasil e
Biomanguinhos/Fiocruz.
A parceria para o
desenvolvimento do
produto foi articulada
pelo Ministério da Saúde
em 2012.O medicamento
100% nacional, em cinco
anos, deverá custar 50%
menos que o importado,

gerando economia de R$
726 milhões ao
Ministério da Saúde no
período. A previsão é que
o medicamento esteja
pronto para
comercialização em
2016. “Este é um grande
passo no caminho da
autonomia da indústria
brasileira no campo da
saúde. Ao conquistar a
independência dos
produtos importados, o
Brasil reduz seus custos e
pode ampliar o acesso da
população a um roll cada
vez maior de
medicamentos”, afirma o
secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação
(SCTIE), Carlos
Gadelha.O Etanercept
importado é ofertado no
Sistema Único de Saúde
(SUS) desde 2006, nas
apresentações de 25 mg e
de 50 mg, a 16.431
pacientes. Só em 2012, o
Ministério da Saúde
gastou R$ 364 milhões na
compra para suprir a
demanda. Com o registro
da Anvisa, os laboratórios
têm autorização para
construir no Brasil uma
fábrica para começar os
ensaios clínicos com o

medicamento. Para a
comercialização do
produto, a Anvisa deve
conceder um segundo
registro.PRODUÇÃO
NACIONAL –
 Atualmente, estão em
vigor no País 55 Parcerias
de Desenvolvimento
Produtivo (PDP) de 47
medicamentos, cinco
vacinas, um
contraceptivo, um teste
rápido e uma pesquisa. A
partir destas parcerias –
que envolvem 15
laboratórios públicos e
35 privados – a
expectativa é que o
Ministério da Saúde
obtenha uma economia de
aproximadamente R$ 940
milhões por ano. Estão
contemplados, nestas
PDPs, 21 grupos
terapêuticos de
m e d i c a m e n t o s :
a n t i a s m á t i c o s ,
a n t i p a r k i n s o n i a n o s ,
a n t i p s i c ó t i c o s ,
a n t i r r e t r o v i r a i s ,
biológicos, distúrbios
h o r m o n a i s ,
h e m o d e r i v a d o ,
i m u n o b i o l ó g i c o s ,
i m u n o e s t i m u l a n t e s ,
imunossupressores, e
oncológicos.

Brasil vai produzir
primeiro biológico 100%

nacional

Entre os dias 09 de
fevereiro e 28 de abril,
o Palácio Boa
Vista promove o
 ”Cusquenhos nas
coleções de arte dos
Palácios – Reflexões
sobre o gosto nos anos
1960 e 1970", que traz as
obras cusquenhas que
integram o acervo dos
palácios do Estado de São
Paulo.A exposição visa
uma reflexão, ao mesmo
tempo poder trazer com
precisão as datas e os
locais em que essas obras
foram confeccionadas,
contando com uma
parceria Consulado Geral
do Peru em São Paulo, do
Instituto de Física da
Universidade de São
Paulo e da historiadora
Aracy Amaral, e, tornou-

se uma febre entre as
decorações nos anos de
1960 e 70.O público
poderá conhecer 66 telas
adquiridas pelo Acervo
dos Palácios para decorar
os Palácio Boa Vista
(Campos do Jordão) e
Palácio dos Bandeirantes
(São Paulo), porém as
suas datas e sua
localização ainda são
desconhecidas.A arte
cusquenha é uma forma de
integrar os temas do
catolicismo ao universo
dos povos seculares
andinos, sendo
consideradas umas das
formas de catequeses da
Igreja católica sobre
esses povos, o que resulta
num barroco mestiço
peruano do século XVI.
Porém o termo

“cusquenho” não se
resume a apenas a cidade
Cusco, local onde se teve
origem dessa arte, porém
a que foi difundida na
América Andina.A
exposição sazonal
“Cusquenhos nas
coleções de arte dos
Palácios – Reflexões
sobre o gosto nos anos
1960 e 1970” fica aberta
de quarta a domingo e
feriados, das 10h às 12h
e das 14h
às 17h (horário de
funcionamento do Palácio
Boa Vista). Informações e
agendamento prévio para
grupo pelo telefone (12)
3 6 6 2 - 1 1 2 2 .
Palácio Boa Vista fica na
Av. Adhemar de Barros,
3001 -
Alto da Boa Vista

Campos do Jordão: Arte
Cusquenha é tema de
exposição no Palácio

Projeto em parceria com o
Incor receberá R$ 20
milhões do Ministério da
Saúde. Rede Universitária
de Telemedicina também
inaugurou e cinco
núcleosO ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, anunciou
nesta sexta-feira (15) em São
Paulo parceria com o Instituto
do Coração da Faculdade de
Medicina da USP (Incor)
para implantação de uma
rede informatizada de apoio
à assistência em ambientes de
emergência e de tratamento
intensivo. O investimento e o
custeio do Ministério da
Saúde somam R$ 20
milhões. A iniciativa permite
que profissionais de prontos-
socorros, Unidades de
Tratamento Intensivo (UTI) e
Unidades de Pronto
Atendimento 24 Horas
(UPA) tenham acesso a
orientações de médicos
especialistas, à distância e em
tempo real. Também foram
implantados cinco novos
núcleos da Rede
Universitária de Telemedicina
(RUTE), que promove a
educação em saúde a
distância.O ministro enfatizou
na cerimônia, no Incor, em
São Paulo (SP), a
importância de uma rede
voltada à área de urgência e
emergência. A ferramenta
será voltada à terapia
intensiva e emergências
relacionadas a doenças do
coração, e vai promover
agilidade e eficiência nas
tomadas de decisão, com o
objetivo de reduzir a
mortalidade.”Hoje nós temos
um conjunto de informações
e de ferramentas para a
tomada de decisões. Mas o
que faz de fato a diferença é
a experiência de quem esta
aqui, que pode ser
compartilhada com os
profissionais lá na ponta do
sistema. Por mais que a gente
tenha tecnologia da
informação, ela deve servir
especialmente para aproximar
quem tem experiência de
quem tem a necessidade”,
ressaltou o ministro.A meta
inicial é implantar e manter
200 pontos remotos, em
cinco estados – São Paulo
(90), Bahia (35),
Pernambuco (30), Paraná
(30) e Distrito Federal (15).
A distribuição dos pontos foi
definida com os gestores
estaduais, seguindo o critério

populacional e as
necessidades mais imediatas.
Após implantação desta
primeira proposta, o projeto
será disponibilizado a todas
as unidades federadas
interessadas.TELEMEDICINA
– A RUTE, que promove
educação em saúde a
distância no país, ganhou
mais cinco núcleos – dois em
São Paulo, um na Bahia, um
no Paraná e um no Rio de
Janeiro. Com isso, a rede
passa a contar com 73
núcleos, no total. A meta é
ampliar para 158 até 2014.A
iniciativa é coordenada pelo
Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação e pela
Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa, com o apoio do
Ministério da Saúde. A rede
viabiliza a realização de 600
sessões de vídeo e
webconferência por ano, e,
em média, duas a três
sessões científicas diárias,
com a participação de 300
instituições da América
Latina.Os novos núcleos
foram instalados na Escola
Bahiana de Medicina e
Saúde Pública (BA), no
Hospital Universitário
Regional de Maringá da
Universidade Estadual de
Maringá (PR), no Instituto
Nacional de Traumatologia e
Ortopedia Jamil Haddad
(Into/RJ), no Incor e no
Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais
(Centrinho) da Universidade
de São Paulo (SP).Além de
promover o desenvolvimento
da educação e da pesquisa,
a RUTE contribui para a
melhoria da Atenção à Saúde
no país, por meio do apoio
ao Telessaúde Brasil Redes.
Essa é uma iniciativa do
Ministério da Saúde que
promove a realização de
t e l e c o n s u l t o r i a s ,
telediagnósticos e “segundas
opiniões formativas” na
Atenção Básica.”Qualidade
e troca de experiências. Isso
foi útil recentemente na ação
de apoio e socorro às vítimas
do incêndio em Santa Maria
(RS). Utilizamos a rede
RUTE para discutir os casos
e condutas e ela continuará
sendo utilizada também no
acompanhamento dos
pacientes que já tiveram alta.
Temos muitos desafios, mas
a qualidade e a excelência
devem ser uma obsessão
para o SUS”, afirmou o

ministro.TELESSAÚDE
BRASIL REDES – O
programa Telessaúde Brasil
Redes interliga núcleos de
especialistas e unidades de
saúde da Atenção Básica,
que trocam informações com
o objetivo de melhorar o
atendimento no SUS e
qualificar o diagnóstico e o
tratamento no nível básico da
assistência. O programa está
em funcionamento em 14
estados e já realizou, desde
2005, cerca de 50 mil
teleconsultorias, 666 mil
telediagnósticos (análise de
exames de apoio a distância)
e 640 “segundas opiniões
formativas”.A rede é
composta por 13 núcleos
localizados em instituições
formadoras de referência e
órgãos de gestão. Conta com
aproximadamente 2 mil
pontos em Unidades Básicas
de Saúde (UBS) de 1.152
municípios, com 21.260
profissionais das equipes de
Saúde da Família com acesso
à rede. Em 2012, o
Telessaúde Brasil Redes
recebeu um reforço de R$ 70
milhões para implantação de
novos pontos e 64 núcleos,
e estará presente, até o final
de 2013, em 3.266
municípios de todas as
unidades federativas.ROBÔ
– O ministro da Saúde ainda
anunciou o investimento em
pesquisa para avaliar a
eficácia de um robô cirurgião
– batizado de “Robô Da
Vinci” –, que poderá ser
utilizado em cirurgias
oncológicas e funcionais. O
Ministério da Saúde destinará
R$ 8,21 milhões. Será
realizado estudo comparativo
entre videocirurgia com e sem
o uso do robô. O objetivo é
avaliar o custo-efetividade
para verificar a viabilidade de
o robô ser incorporado ao
tratamento no SUS.As
principais vantagens da
cirurgia robótica são a
precisão do instrumento e a
destreza, o que evita
tremores na manipulação.
Além disso, o robô pode
apresentar imagem
tridimensional, o que dá
maior capacidade para
localizar os vasos sanguíneos,
nervos e tecidos. Também
reduz a fadiga do cirurgião.
O robô poderá ser usado nos
campos da urologia,
ginecologia, cabeça e
pescoço e aparelho digestivo.

Saúde:
Mais recursos para a rede de
Tele-emergência e Tele-UTI

As inscrições para as
Oficinas Culturais 2013,
promovidas pela
Fundação Cultural
“Benedicto Siqueira e
Silva”, começaram nesta
segunda-feira, 18.Serão
oferecidas vagas para as

Oficinas de: dança,
pintura em tela, teatro,
canto e coral, viola
caipira, violão, baixo,
guitarra, sopro, bateria,
teclado, práticas
corporais e desenho.Os
interessados devem

comparecer no prédio da
Fundação Cultural, das
8h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00, de
segunda a sexta-feira para
efetuar a matrícula. As
inscrições terminarão em
01 de março.

Paraibuna: Matrículas
abertas para as Oficinas

Culturais

Estudo inédito do Ministério
da Saúde também revela que
49% das agressões estão
associadas ao uso do álcool.
Homens de 20 a 39 anos são
as principais vítimas.Estudo
realizado pelo Ministério da
Saúde em hospitais públicos
revela que o consumo do
álcool tem forte impacto nos
atendimentos de urgência e
emergência do Sistema Único
de Saúde (SUS). O
levantamento aponta que uma
em cada cinco vítimas de
trânsito atendidas nos prontos-
socorros brasileiros ingeriram
bebida alcoólica. O estudo
também mostra que 49% das
pessoas que sofreram algum
tipo de agressão consumiram
bebida alcoólica. As principais
vítimas são homens com idade
entre 20 e 39 anos.Os dados
fazem parte do VIVA
(Vigilância de violências e
acidentes), estudo realizado
pela Secretaria de Vigilância
em Saúde em 71 hospitais que
realizam atendimentos de
urgência e emergência pelo
SUS. Foram ouvidas 47 mil
pessoas em todas as capitais
e no Distrito Federal. Os
dados foram coletados em
2011 e analisados no ano
passado. O ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, e o
ministro das Cidades em
exercício, Alexandre Cordeiro
Macedo, apresentaram os
principais resultados nesta
terça-feira (19), em
Brasília.Padilha reforçou a
importância de se obter
informações qualificadas em
saúde para que as ações de
prevenção e de intervenção
sejam cada vez mais
eficientes. “Estas informações
que apresentamos aqui têm
papel decisivo para que
tenhamos, nós e todos os
demais órgãos federais,
estaduais e municipais, mais
segurança para agir. Também
vamos utilizá-las em nossas
campanhas de

conscientização de motoristas,
passageiros e pedestres”,
ressaltou.PERFIL DAS
VÍTIMAS – O levantamento
revela que entre as pessoas
envolvidas em acidentes de
trânsito, 22,3% dos
condutores, 21,4% dos
pedestres e 17,7% dos
passageiros apresentavam
sinais de embriaguez ou
confirmaram consumo de
álcool. Entre os atendimentos
por acidentes, a faixa etária
mais prevalente foi a de 20 a
39 anos (39,3%).As vítimas
mais acometidas por
agressões estão nessa mesma
faixa etária – 20 a 39 anos –
e representam 56% dos
casos. Em 2011, 28.352
homens com idade entre 20 a
39 anos foram assassinados e
16.460 perderam a vida no
trânsito, o que corresponde a
quase metade de óbitos
registrados nesta faixa etária,
31,5% e 18,3%,
respectivamente.O VIVA
também mostra que a
proporção do consumo de
bebida alcoólica entre os
pacientes homens foi bem
superior ao das mulheres:
54,3% dos homens que
sofreram violência e 24,9%
dos que sofreram acidente de
trânsito tinham ingerido álcool,
enquanto os índices entre as
pessoas do sexo feminino
foram de 31,5% e 10,2%,
respectivamente.O secretário
de Vigilância em Saúde,
Jarbas Barbosa, alertou que
78,3% das vítimas que não
ingeriram bebida alcoólica
receberam alta logo após o
atendimento de urgência e
emergência. Entre os que
beberam, esse número cai
para 66,2%. “Quando a gente
vai para os números de
internação é o contrário: bem
mais pessoas que tinham
ingerido bebida alcoólica
(24,9%) têm como desfecho
a hospitalização, comparado
com quem não consumiu

bebida alcoólica (14,8%)”,
explicou.O ministro em
exercício das Cidades
destacou que a Lei Seca, em
vigor no país desde 2008, já
começa a incitar mudanças
significativas, como a redução
de 24% das mortes no período
do Carnaval 2013
(comparado ao do ano
anterior). “Temos uma guerra
no trânsito e isso tem de
acabar. Fiscalização,
legislação efetiva e ações de
conscientização são
importantes para termos um
trânsito seguro”, destacou
Macedo.VIDA NO
TRÂNSITO – Para apoiar
estados e municípios a
orientar condutores sobre o
risco da combinação entre o
álcool e direção, o Ministério
da Saúde desenvolve o
Projeto Vida no Trânsito.  As
cinco capitais brasileiras que
participam do projeto
(Curitiba, Teresina, Belo
Horizonte, Campo Grande e
Palmas) reduziram, entre
2009 e 2011, o percentual de
atendimentos de vítimas de
acidentes alcoolizadas nas
emergências dos prontos-
socorros.Uma das ações do
projeto Vida no Trânsito é a
qualificação dos sistemas de
informação sobre acidentes,
feridos e vítimas fatais. Com
o banco de dados atualizado,
os gestores de saúde podem
identificar os fatores de risco
e os grupos de vítimas mais
vulneráveis nos respectivos
municípios, assim como os
locais onde o risco de acidente
é maior.
Em setembro de 2012, o
Ministério autorizou o repasse
de R$ 12,8 milhões para os 26
estados, o Distrito Federal,
 todas as capitais, além de
Guarulhos e Campinas.
No total, foram cerca de R$
25 milhões
 para as ações do Projeto Vida
no Trânsito.

Álcool está
relacionado a 21% dos
acidentes no trânsito

Alunos e professores da
Unitau realizaram, no
último dia 19, a entrega de
fraldas geriátricas e de
produtos de higiene
pessoal coletados por
alunos do curso de
Enfermagem. Os itens
foram doados para a Casa
do Ancião Luiza de
Marillac,A ação solidária
fez parte das atividades
realizadas para
recepcionar os novos
estudantes, cujas aulas
começaram no dia 4 de
fevereiro.”É uma ação de
cidadania, com ela
fazemos com que os
alunos, desde o primeiro
ano na Universidade,
tenham essa

preocupação”, disse a
Profª M.a Adriana Giunta
Cavaglieri, do curso de
Enfermagem.”Todos os
anos realizamos essa ação
solidária e em 2013
tivemos uma boa
participação dos alunos”,
disse a Profª M.a Claudia
Aguiar, também do curso
de Enfermagem.”Um
trote pode ser uma
atividade prejudicial para
o aluno, já uma ação
solidária é benéfica para
ele e para a sociedade”,
disse a estudante do 4º
ano de Enfermagem e
membro do Diretório
A c a d ê m i c o
(DA), Gisele Aparecida
dos Santos Siqueira.”É

uma forma também dos
novos alunos já se
envolverem com a
profissão”, disse Luiza
Helena Lemos da Costa,
também estudante da
graduação.A irmã Maria
Celeste, da Casa do
Ancião, destacou a
importância das doações.
“O material que
recebemos nos ajuda a
garantir o atendimento
para nossas idosas, muitas
das que estão aqui não tem
ninguém por elas,
d e p e n d e m
exclusivamente da Casa”,
d i s s e .
A entidade, localizada na
Vila São José, abriga 30
idosas.

Alunos da Unitau
realizam doação para
entidade de Taubaté

Pindamonhangaba:
Cultura realiza

cadastramento de
artistas do município

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Cultura,
está realizando o
cadastramento de artistas do
município nas diferentes áreas
culturais, a partir da segunda-
feira (25).De acordo com
informações do
Departamento, o objetivo do
cadastramento é dar “cara” e
“voz” a um povo tornando-o
único e reconhecido perante
a sociedade, além de resgatar
toda e qualquer manifestação
cultural e artística da
população.Serão cadastrados

artistas nas seguintes
categorias: Artesanato, Artes
Plásticas - Pintura e
Escultura, Culinária Regional,
Grupos Folclóricos, Fotografia
e Vídeo, Literatura, Músicos,
Artes Cênicas - Teatro;
Animador; Palhaços;
Mágicos; Contador de
história, Locutor e
Oficineiros.As inscrições
serão realizadas no período de
25 de fevereiro a 27 de março,
das 9 às 12 horas e das 14 às
16 horas, no Departamento de
Cultura, rua dr. Campos
Salles, 530, São Benedito.As

inscrições serão gratuitas.
São documentos necessários
para se efetuar a inscrição:
duas fotos 3x4; xerox do RG
e CPF; e comprovante de
residência. Para inscrição
como “oficineiro” será
necessário apresentar,
também, os seguintes
documentos: certificado de
curso de graduação; cursos
específicos da área; portfólio
de atuação (período de
atuação na área, premiações
obtidas); e, no caso de
artesanato, foto do produto
final a ser ensinado.

Taubaté está entre as cidades
mais violentas, com os mais
altos índices de criminalidade
do Estado. Diante deste
quadro, o Prefeito entregou
em mãos ao Secretario de
Segurança Publica do
Estado, Dr. Fernando Grella
Vieira, dois ofícios que
atendem diretamente a pasta
de Segurança Municipal.Um
deles é um pedido de aporte
financeiro do Governo do
Estado para a implantação do
COI (Centro de Operações
Integradas), que será
fundamental como apoio ao
trabalho da Policia Militar e
Civil para aumentar a
vigilância das ruas,
identificação de veículos
furtados além de monitorar os

acessos à cidade.A outra
solicitação é também de
extrema importância, pois o
município solicita que a
escolta de presidiários seja
feita por agentes do quadro
de funcionário do SAP
(Secretaria de Administração
Penitenciaria do Estado de
SP), pois estes, além de já
estarem treinados para
atender os trabalhos do
presídio, desoneram a Policia
Militar, que poderá atuar com
mais efetividade nas ruas de
Taubaté.Atualmente os
presídios localizados em
Taubaté recebem detentos
de todas as regiões do
Estado, e, quando precisa
fazer o transporte de algum
deles para audiências,

transferência ou atendimento
médico, esse trabalho é
realizado pela Policia Militar
local, e muitas vezes precisam
ser deslocado 2 agentes por
carro ou, em outras
situações, pode acontecer de
ter mais de uma escolta no
mesmo dia, deslocando
ainda mais agentes. Com
isso, a cidade de Taubaté fica
com a segurança
comprometida, pois essa
escolta pode durar até 2
dias, contando o trajeto de
ida e volta.Se essa solicitação
for aceita, a cidade contará
com um numero maior de
p o l i c i a i s
 nas ruas para garantir uma
melhor segurança aos
taubateanos.

Prefeitura de Taubaté
trabalha para aumentar a

segurança da cidade


