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O 36º Feste – Festival 
Nacional de Teatro – de 
Pindamonhangaba será 
realizado na cidade entre 
os dias 2 e 17 de novem-
bro, com peças para todas 
as idades. Serão 22 espe-
táculos, sendo três convi-
dados, sete adultos, seis 
infantis e seis de rua. As 
peças da categoria adulto 
serão apresentadas às 21 
horas e as infantis, às 15 

horas, no Espaço Cultural 
Teatro Galpão. As peças 
do teatro de rua serão no 
Bosque da Princesa, às 10 
e 15 horas, nos finais de 
semana. Para os espetácu-
los no Teatro Galpão, os 
ingressos deverão ser re-
tirados com antecedência 
na bilheteria. Ao retirar o 
ingresso, as pessoas que 
tiverem a possibilidade, 
poderão doar produtos de 

higiene pessoal ou de lim-
peza, que serão encami-
nhados ao Fundo Social 
de Solidariedade, para as 
instituições assistenciais 
da cidade. A retirada dos 
ingressos para os espetá-
culos adultos será a par-
tir das 17 horas e para os 
infantis, a partir das 13 
horas. Com a reforma do 
prédio, o Teatro Galpão 
tem 221 lugares. O Fes-
tival Nacional de Teatro 
é realizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação, Cultura e Turis-
mo, com organização do 
Departamento de Cultura. 
A programação com-
pleta e outras informa-
ções do Feste estão no 
www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br/feste2013/

Festival de Teatro é 
atração de novembro 

em Pinda

Teve início no dia 24 de 
outubro as inscrições para 
a 3ª etapa do Circuito 
Corrida de Rua de Pin-
damonhangaba. Poderão 
se inscrever pelo site, até 
o dia 28, os atletas que 
participaram das etapas 
anteriores. Nos dias 29 e 
30, quem ainda não parti-
cipou de nenhuma, poderá 
se inscrever pessoalmente 
no Centro de Treinamento 
Luiz Caloi, das 8 às 11 ho-
ras e das 14 às 17 horas. 

A 3ª etapa será realizada 
no dia 02 de novembro 
em Moreira César, às 19 
horas, no Centro Espor-
tivo José Ely Miranda, 
“Zito”. O regulamento da 
prova está disponível no 
site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. A prova 
é realizada pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, em par-
ceria com a Etep Facul-
dades. Todos os inscritos 

receberão kits e a entrega 
destes ocorrerá no dia 31, 
das 15 às 20 horas, e no 
dia 1 de novembro, das 
14 às 18 horas, no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”.  
Para retirá-lo é preciso 
apresentar um documento 
original e o comprovan-
te de inscrição. Os atle-
tas menores de 18 anos 
somente poderão retirar 
o kit com autorização 
dos pais ou responsável

Inscrições para  
3ª Corrida de Rua de 
Pinda estão abertas

Concessionária implan-
tou sinalização para nova 
etapa das obras. A CCR 
NovaDutra dá continui-
dade às obras de moder-
nização e alargamento da 
ponte sobre o Rio Quiri-
rim, localizada na altura 
do km 118 da Via Dutra, 
pista sentido São Paulo, 
em Taubaté (SP). A faixa 
da direita foi interditada 
para obras e o tráfego no 
local acontece em bifurca-
ção, fluindo pela faixa da 
esquerda e acostamento. 
A Concessionária reali-
zou a colocação de nova 

sinalização de tráfego 
para alertar motoristas no 
local. A configuração de 
tráfego no trecho contará 
com bifurcação do fluxo 
de veículos e para alertar 
os motoristas, a CCR No-
vaDutra implantou sinali-
zação especial com placas, 
pintura de solo e balizado-
res, a partir de mil metros 
do local. A Concessioná-
ria solicita aos motoristas 
que redobrem a atenção 
no trecho, respeitem a si-
nalização e reduzam a ve-
locidade na passagem pelo 
trecho em obras. As obras 

de modernização e alar-
gamento da ponte sobre 
o Rio Quiririm consistem 
na recuperação, reforço 
e alargamento da ponte.  
As obras envolvem inves-
timentos na ordem de R$ 
5 milhões. Cerca de 50 
operários trabalham no 
local e a expectativa da 
Concessionária é que as 
obras sejam concluídas 
em dezembro de 2013.  
Em caso de chuva, a ati-
vidade pode ser inter-
rompida, para garantir a 
segurança dos operários 
e usuários da rodovia.

CCR NovaDutra  
prossegue com obras de 
modernização de ponte  
sobre o Rio Quiririm, em 

Taubaté

O GEMA( Grupo de Es-
tudos Mascarenhas), 
apresenta o último Cine 
GEMA do ano, aberto 
ao público, que trata de 
uma sessão de vídeo com 
os temas que estão sen-
do discutidos durante os 
estudos e no momento.
Desta vez o filme escolhi-
do é sobreum trabalhador 

de uma fábrica que sofre 
um colapso nervoso por 
trabalhar de forma quase 
escrava. Ao se recuperar, 
encontra a fábrica fechada 
e, confundido com o líder 
de uma greve, acaba preso. 
Saindo da prisão, encontra 
uma jovem em apuros e 
a ajuda. Os dois se unem 
atrás de emprego e vivem 

uma série de aventuras. 
Tempos modernos, a obra 
mais marcante de Carlitos.
O Cine gema aconte-
ce dia 1º de Novembro, 
sexta-feira, as 19h30min 
no salão de eventos do 
restaurante Villa Mezzo, 
que fica na Avenida In-
dependência, 1022 em 
Taubaté. Entrada Franca.

Cine Gema apresenta 
Tempos Modernos na 
Sessão de Cinema em 

novembro

Desde o início, a Iperoig 
(antiga Ubatuba) era estra-
tégica para os portugueses 
colonizadores que se des-
dobravam para defender a 
grande faixa litorânea dos 
outros povos. Os franceses 
que acabavam de chegar 
ao Rio de Janeiro, sob o 
comando de Villegaignon 
tinham planos de ficar, 
logo, uniram-se aos Tupi-
nambás e lhes ofereceram 
armas para a luta contra 
os portugueses. Os índios 
estavam revoltados con-
tra a violência empregada 
principalmente pelos por-
tugueses e resolveram se 
unir. A crise começou após 
o casamento do branco 
português João Ramalho 
com a filha do cacique Ti-
biriçá da nação dos Guaia-
nazes. Unidos, portugue-
ses e Guaianazes passaram 
a atacar os Tupinambás 
e receberam a réplica do 
astuto Cunhambebe, che-

fe da tribo Tupinambá de 
Angra dos Reis. João Ra-
malho era o homem de 
confiança de Brás Cubas, 
um dos mais sanguinários 
portugueses que passaram 
pelo sertão paulista. Brás 
Cuba havia aprisionado 
outro chefe dos Tupinam-
bás, Kairuçu, bem como 
seu filho Aimberê. Kai-
ruçu morreu, vítima dos 
maus tratos dos brancos. 
TupinambásAimberê con-
seguiu fugir e foi procurar 
vários chefes de outras na-
ções. Então, reunido com 
Pindobuçu (Tupinambá 
do Rio de Janeiro), Ko-
akira (Ubatuba), Agaraí 
(Guaianazes), Cunhambe-
be (Angra dos Reis), além 
de chefes dos Goitacazes e 
Aimorés, criou-se a Con-
federação dos Tamuyas 
(que os portugueses cha-
mavam Tamoios) e que 
significa “o avô, o mais 
antigo”. Cunhambebe fi-

cou sendo o chefe das tri-
bos unificadas. A presença 
de Anchieta. Os portugue-
ses então apelaram para 
os padres Manoel da Nó-
brega e José de Anchieta 
que partiram de São Vi-
cente em 1563 para tentar 
um acordo como os ín-
dios na aldeia de Iperoig. 
Cunhambebe desconfiou 
das intenções dos brancos 
e aprisionou Anchieta na 
Ilha dos Porcos (hoje Ilha 
Anchieta) durante vários 
meses enquanto Nóbrega 
voltava para São Vicente 
com a missão de nego-
ciar a paz.  Foi nesse pe-
ríodo de aprisionamen-
to que José de Anchieta 
escreveu “Poema à Vir-
gem” nas areias de Ipe-
roig o célebre poema com 
4.072 frases em latim.
Em 28 de setembro de 
1653, Iperoig foi elevada à 
categoria de Vila Exaltação 
à Santa Cruz de Ubatuba.

A Confederação dos 
Tamuyas e fundação 

de Ubatuba
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Sucesso na Europa, a re-
ceita que combina cer-
veja com suco natural 
de limão proporciona 
refrescância em dobro 
aos seus consumidores
Kaiser, a quinta maior 
marca da Heineken no 
mundo, foi mais uma vez 
a escolhida pela Cerveja-
ria para trazer inovação 
aos consumidores brasi-
leiros e lançar no Brasil 
uma nova categoria den-
tro do mercado cervejeiro. 
Após lançar o barril de 4L, 
a marca traz ao país a re-
ceita Radler, que combina 
cerveja com suco natural 

de limão. Desde 2007, 29 
rótulos da Cervejaria ao 
redor do mundo já ganha-
ram uma versão Radler e, 
ao final de 2014, serão 44 
países a aderir à novidade.
De acordo com o vice-pre-
sidente de marketing da 
Heineken Brasil, Nuno 
Teles, Kaiser Radler é ide-
al para os consumidores 
que buscam refrescância 
e novas experiências de 
sabor. “Nosso objetivo 
com Kaiser Radler é tra-
zer inovação, com um 
produto que já é sucesso 
em vários países do mun-
do”, comenta o executivo.

De origem alemã, a receita 
Radler surgiu na região da 
Baviera, em 1922. Franz 
Xaver Kugler, que na épo-
ca era o dono do conceitua-
do pub Kugler-Alm, situa-
do no final de uma pista de 
ciclismo, recebeu milha-
res de esportistas sedentos 
para se refrescarem. Para 
atender às necessidades 
dos seus clientes, ele teve 
a ideia de combinar cer-
veja com suco natural de 
limão, batizando a receita 
de “Radler” (que signi-
fica ciclista em alemão), 
em homenagem aos seus 
primeiros consumidores.

Kaiser traz o maior  
projeto de inovação 
global da Heineken e 

lança Radler no Brasil

Em Taubaté, o feriado 
de 5 de dezembro pode-
rá ser trocado pelo dia 2 
de fevereiro. A proposta 
é dos vereadores da Câ-
mara Municipal, João Vi-
dal (PSB), Salvador Soa-
res (PT), Noilton Ramos 
(PSD) e Pollyana Gama 
(PPS). Eles são autores 
do Projeto de Lei Or-
ginária nº 218 de 2013.   
A ACIT (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Taubaté) apoia a extinção 
desse feriado, afim de ga-
rantir a movimentação do 
comércio na cidade, que 
aumenta no final do ano. 
Em pesquisa realizada 
pela entidade, em parce-

ria com o Nupes (Núcleo 
de Pesquisas Econômico-
sociais), o levantamento 
mostra que o feriado evi-
taria uma injeção de até 
R$ 123.674.518,44 vin-
dos da primeira parcela 
do 13º salário dos consu-
midores. Numa projeção 
feita a partir de dados da 
Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo, a 
Prefeitura Municipal de 
Taubaté deixaria de ar-
recadar R$ 811.276,15.  
O dia 5 de dezembro mar-
ca a data em que a Via de 
Taubaté foi fundada por Ja-
ques Félix, no ano de 1645.  
É oficialmente considera-
da como feriado municipal 

desde novembro de 2011. 
 Com a alteração da Lei, 
a comemoração passa a 
ser no dia 2 de feverei-
ro, em menção à eleva-
ção de vila para cida-
de, autorizada em 1842.  
No próxio dia 5 de no-
vembro, haverá audiência 
pública na Caãra Muni-
cipal taubateana para que 
o projeto será debatido.  
“A ACIT conta com a 
presença de todos os em-
presários na audiência”, 
convida Sandra Teixei-
ra, presidente da As-
sociação. “Precisamos 
manter a rotatividade do 
dinheiro no nosso muni-
cípio”, completa Sandra.

Taubaté pode retirar  
feriado de 5 de  

dezembro para não  
perder receita nas  
venda do comércio
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Um novo pregão presen-
cial foi aberto pela Prefei-
tura Municipal de Taubaté, 
com encerramento no pró-
ximo dia 6 de novembro, 
às 14h30, junto ao De-
partamento de Compras.  
Trata-se do pregão nº 
353/13,para aquisição de 
01 veículo VW Kombi 

Standard de nove lugares, 
ano/modelo 2013/2014, 
de cor branca, conforme 
decreto de padronização. 
O custo do edital para 
retirada na Prefeitura é 
de R$ 21,50 e maiores 
informações podem ser 
obtidas no próprio De-
partamento de Compras, 

à Praça Félix Guisard, 11 
- 1º andar, no centro (Pré-
dio do Relógio da CTI),  
ou através do telefone 
(12)3621.6023, de segun-
da a sexta-feira das 8h 
às 12h e das 14h às 17h.  
O edital também está 
disponível no site www.
t a u b a t e . s p . g o v . b r .

Prefeitura de Taubaté 
abre pregão para  

compra de veículo

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) foi 
o assunto mais discutido 
nas redes sociais neste fi-
nal e semana. Nas contas 
do MEC, 5,05 milhões de 
candidatos fizeram o exa-
me, dos 7,1 milhões ins-
critos para o segundo dia 
de provas. Neste domin-

go, 12 candidatos foram 
eliminados porque usaram 
celular no local das provas 
e ainda postaram nas redes 
sociais imagens da pro-
va e do cartão. Nos dois 
dias de exame, 36 candi-
datos foram eliminados.  
Em Unaí-MG, um radia-
lista foi preso por foto-

grafar o local do exame.  
Ele pode ser enqua-
drado no Artigo 311-
A do Código Penal.  
O Enem foi realizado 
neste final de semana em 
1.161 municípios. O ga-
barito será divulgado no 
dia 30 de outubro, na in-
ternet, no site do Inep.

Provas do ENEM 
 tiveram 36 candidatos 
eliminados e radialista 

preso

O sistema de monitora-
mento de vídeo adquirido 
pela Comtur para dar mais 
vigilância em sua sede, 
será testado pela primeira 
vez na Festa de 376 anos 
do aniversário de Ubatuba. 
São dez câmeras que esta-
rão monitorando todo o en-
torno da Praça de Eventos.  
As imagens serão grava-
das a partir das 8h do dia 
28 de outubro e retrans-
mitidas em tempo real 

para uma central locali-
zada no veículo da Se-
cretaria de Turismo. O 
objetivo da iniciativa é 
garantir mais tranquilida-
de e segurança a todos que 
participarão do evento. 
 “Foi mais um modo da 
Comtur contribuir com 
o aniversário da cidade.  
Pela repercussão que este 
evento está tendo em 
toda a região, já pode-
mos pensar no Aniversá-

rio de Ubatuba como uma 
data para os moradores,  
mas também para in-
tegrar o calendário 
turístico da cidade.  
Acho que pode ser uma 
grande ferramenta de 
combate à sazonalida-
de e isto tem que ocor-
rer com a máxima se-
gurança”, argumenta o 
presidente da Companhia 
Municipal de Turismo, 
José Lindolfo, Candinho.

Comtur testa sistema 
de monitoramento de 

câmeras no Aniversário 
da Cidade

Prefeitura inicia mutirão e 
organiza pacote de ações 
educativas e de preven-
ção do câncer de mama 
durante as festividades de 
aniversário do município 
– Ubatuba 376 anos. A Se-
cretaria de Saúde da pre-
feitura de Ubatuba iniciou 
nesta semana um mutirão, 
aonde serão agendadas e 
cerca de 1 mil mamogra-
fias com mulheres que já 
aguardam na fila do exa-
me. A expectativa da Se-
cretaria de Saúde é acabar 
com uma lista de espera 
de mais de seis meses nas 
próximas semanas, lem-
brando que em março, no 
dia das mulheres, já foi 
realizado um mutirão com 

700 mamografias, inician-
do na época uma dimi-
nuição na fila de espera, 
que duravam até 2 anos.  
Uma série de ações edu-
cativas e de prevenção 
do câncer de mama já 
estão programadas para 
acontecer durante a ação 
“Prefeitura Presente”, que 
será realizada na praça de 
eventos da Av. Iperoíg.  
Além disso, também 
acontecem outras ações 
educativas e de preven-
ção, com destaque para 
as caminhadas de cons-
cientização e para as pa-
lestras programadas para 
as Unidades de Saúde.  
A iniciativa integra o Ou-
tubro Rosa, campanha 

mundial e anual de cons-
cientização organizada por 
diferentes entidades no 
mês de outubro e dirigida 
à sociedade e às mulheres.  
O objetivo é chamar a 
atenção para a impor-
tância da prevenção e 
do diagnóstico preco-
ce do câncer de mama. 
Vale destacar que as ma-
mografias já começaram 
a ser agendadas com as 
mulheres que aguardam 
na fila de espera, e em bre-
ve todas serão informadas 
sobre a data da realização 
dos exames, que começam 
à partir do próximo dia 
29 de outubro, na Clíni-
ca Imagem, localizada na 
região central da cidade.

Secretaria de Saúde  
inicia mutirão com 

1.000 mamografias em 
Ubatuba

O Grupo de Apoio “Ami-
gos da Medula” realiza-
rá de 28 de outubro a 1 
de novembro, no saguão 
da Câmara de Taubaté, 
a semana municipal de 
incentivo à doação de 
medula óssea, onde será 
feito pré-cadastro de do-
adores das 8h às 18h.
A doação de medula ós-
sea pode salvar a vida de 
pacientes que necessi-
tam de transplante e não 
têm doador familiar. “Há 
grande dificuldade em en-

contrar uma medula com-
patível fora da família.  
A chance pode ser de 
uma para 100.000.  
Por isso, acho de ex-
trema importância essa 
campanha de cadastro 
de doadores. Convido 
todos os taubateanos a 
serem doadores de me-
dula óssea e salvarem 
vidas”, disse Jeferson.
O pré-cadastro consiste no 
preenchimento de uma fi-
cha, que será encaminhada 
ao Hemonúcleo de Tauba-

té, para futura coleta de 10 
ml de sangue, que serão en-
viados ao Redome (Regis-
tro Nacional dos doadores 
de Medula Óssea), onde 
permanecerão cadastrados 
no período de dez anos.
A t u a l m e n t e ,  
o Brasil conta com mais 
de um milhão de doado-
res cadastrados, e, quan-
do há compatibilidade 
com algum paciente, o 
doador será chamado 
para a realização de no-
vos testes sanguíneos.

Amigos da Medula  
realizam pré-cadastro 

de doadores na  
Câmara
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Anistia de IPTU, ISSQN 
100% é prorrogada até

20 de Dezembro

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé prorrogou o prazo 
do programa especial de 
anistia de IPTU, ISSQN e 
outros débitos. O desconto 
sobre multas, juros de mora 
e honorários advocatícios 
é de 100%. Trata-se de um 

programa de valorização 
ao bom contribuinte para 
pagamento integral até 
20 de dezembro de 2013.
O pagamento dos débitos 
deve ser feito à vista ou em 
boleto bancário na sede da 
Prefeitura, localizada à 
Rua Sete de Setembro, 

701, Centro. É preciso que 
o contribuinte esteja com 
o carnê atrasado em mãos 
para efetuar o pagamen-
to. Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3607-1023 
ou pelo e-mail dividaati-
va@tremembe.sp.gov.br

Escola Félix Adib realiza 
Feira Científica em
Pindamonhangaba

A escola municipal Pro-
fessor Félix Adib Miguel, 
do Lessa, realiza a VI Fei-
ra Científica “Comparti-
lhando Conhecimentos”, 
no próximo dia (31/10). 
Alunos do pré ao 5º ano 
participarão do evento 
apresentando seus pro-
jetos desenvolvidos en-
tre agosto e outubro.
Serão expostos trabalhos 
com temas como “Água: 
O bem mais precioso” (Pré 
A e B); “Horta Educativa: 
Plantar para alimentar” 
(1º ano A); “Geração de 

energia - Transformando 
e preservando com práti-
cas educativas” (1º ano B); 
“Meio ambiente: minha 
responsabilidade” (2º ano 
A); “Trabalhando a trans-
formação do ambiente por 
meio de práticas de preser-
vação” (2º ano B); “Pla-
neta sustentável” (3º ano 
A); “A energia que move 
o mundo – Experimen-
tos sobre o uso da ener-
gia e sua utilização sem 
desperdício” (3º ano B); 
“Plantas - Construin-
do conhecimentos” (4º 

ano A); e “Energia para 
a vida – Corpo huma-
no: funções e sistemas” 
(5º ano A e B).
Os programas Matemá-
tica Descomplicada e In-
formática Educacional 
também estarão presentes 
através de  jogos mate-
máticos e atividades lú-
dicas no notebook, como 
forma de demonstrar o 
ensino multidisciplinar 
de Ciências Naturais. 
A Feira será realiza-
da das 9h30 às 11h 
e das 15h às 16h30.

Investidores confirmam 
inauguração do Pátio 

Pinda Shopping no dia 
14 de novembro

Quem passa pela Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
- estrada Pinda /Taubaté 
- já pode imaginar o que 
será o empreendimen-
to Pátio Pinda Shopping. 
Cerca de 200 homens de 
várias empreiteiros tra-
balham em dois turnos 
para que o primeiro gran-
de centro de compras de 
Pindamonhangaba seja 
entregue no prazo pre-
visto, ou seja: 14 de no-
vembro e 2013.  Adriano 
Nogueira, gerente do Sho-
pping garantiu que o cro-
nograma será cumprido. 
“A previsão é para o dia 14, 
é uma meta e a gente não 
tem previsão de mudar! É 
uma meta que a gente tem 

certeza que vai alcançar!”
De acordo com Nogueira, 
70% das lojas já estão co-
mercializadas e ele confir-
ma as grandes âncoras con-
tratadas e comprometidas 
com o shopping, casos da 
Renner, C&A, Riachuelo. 
“Tem outras âncoras 
querendo entrar e a gen-
te não tem espaço físico 
pra isso! Nós temos  ain-
da 30% pra negociar e 
isso vai ser fácil, com 
o sucesso do shopping”
Serão quatro salas de 
cinema Cineflix (Mul-
tiplex), sendo duas de-
las 3D e estacionamen-
to para 1.500 vagas. 
O Pátio Pinda Shopping 
tem 23 mil² de ABL 

(área bruta locável).
Adriano NogueiraAdriano 
Nogueira ressalta a par-
ceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e reco-
menda que os interessados 
nas oportunidades de tra-
balho no novo shopping 
procurem o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador - 
PAT, onde as vagas estão 
disponibilizadas e os cur-
rículos são selecionados.
Interessados em colocar 
sou marca, podem  pro-
curar a central de ven-
das que fica na: Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
n°790 lojas 01/02 socor-
ro - Pindamonhangaba 
tel:12 3522-5591, site 
www.patiopinda.com.br

Campanha de combate
ao câncer de mama é
lançada em Taubaté

No mês internacional 
do Combate ao Cân-
cer de Mama, a Unimed 
Taubaté, o Via Vale Gar-
den Shopping e o Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Taubaté lançaram, 
no dia 17, a Campanha 
"Taubaté Veste Rosa".
O lançamento contou 
com a presença do pre-
feito Ortiz Junior, da pri-
meira dama Mariah Leite 
Perrota Ortiz, do jogador 
de voleibol masculino 
de Taubaté Giba, do can-
tor e compositor Renato 
Teixeira, do presidente 
da Unimed Taubaté Dr. 
Wilson Gimbo, da presi-
dente da Câmara Muni-
cipal Maria das Graças 
além dos vereadores Nu-
nes Coelhos e João Vidal.
A campanha visa cons-
cientizar toda a sociedade 
sobre as atitudes necessá-
rias para promover a pre-
venção e a detecção pre-
coce do câncer de mama.

"É importante cuidar 
da nossa saúde. Essa 
campanha ajuda a mu-
lher a adquirir informa-
ções e se prevenir con-
tra o câncer de mama", 
fala o jogador Giba.
"Vemos com muito otimis-
mo a participação da Uni-
med Taubaté nessa cam-
panha. O Outubro Rosa é 
uma iniciativa mundial. 
A Unimed Taubaté conta 
com o Programa de Ras-
treamento do Câncer de 
Mama, com objetivo de 
prevenir e incentivar as 
mulheres com idade entre 
40 e 70 anos a realizarem 
o exame de mamografia. 
Temos promovido e re-
alizado gratuitamente o 
exame a todas as mulhe-
res,conveniadas que não o 
fizeram, nos últimos dois 
anos", explica o Presi-
dente Dr. Wilson Gimbo.
Para a primeira dama Ma-
riah Perrota a união entre 
o Fundo Social, a Uni-

med Taubaté e o Via Vale 
Garden Shopping e de-
mais apoiadores foi fun-
damental para o sucesso 
da campanha. "Estamos 
unidos nessa campanha 
para chamarmos a aten-
ção das nossas mulheres 
a se prevenir do câncer de 
mama. Até o dia 27 de ou-
tubro, em todos os postos 
de saúde do nosso municí-
pio estaremos orientando 
a população", diz Mariah.
A partir de quinta-feira, dia 
24 de outubro, no Via Vale 
Guardem Shopping acon-
tecem, uma série de ações 
voltadas para o tema, com 
palestras, exposições, 
atividades educativas e 
uma Caminhada Rosa.
O evento é uma organi-
zação do Via Vale Gar-
den Shopping, da Unimed 
de Taubaté e do Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Taubaté. Mais in-
formações no site www.
taubatevesterosa.com.br

Programação:
Dia 24/10 (quinta-feira)
Das 13h00 às 21h00 Orientações de Prevenção do Câncer de Mama, Aferição de 
PA e Teste de Glicemia. Às 19h30 Palestra Prevenção ao Câncer de Mama com o 
Mastologista Dr. Renato Mazzini
Dia 25/10 (sexta-feira)
Das 13h00 às 21h00 Orientações de Prevenção do Câncer de Mama, Aferição de 
PA e Teste de Glicemia. Às 19h30 Palestra Prevenção ao Câncer de Mama com o 
Mastologista Dr. Renato Mazzini
Dia 26/10 (sábado)
Das 13h00 às 21h00 Aferição de PA, Teste de Glicemia e Circunferência
Abdominal.
Dia 27/10 (domingo)
CAMINHADA ROSA. Das 09h00 às 10h30. Encerramento com uma
Caminhada Rosa, especial, na área externa do Via Vale Garden Shopping.

O laboratório municipal de 
análises clínicas da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
conta com equipamentos 
de ponta para fazer o diag-
nóstico dos exames. Atu-
almente, são realizados 
80 mil exames por mês e 
não são apenas do muni-
cípio, pois Pindamonhan-
gaba é referência para as 
cidades do Vale Histórico.
Com o objetivo de melho-
ria contínua nos serviços 
prestados, a equipe do la-
boratório informa que a 
partir do dia 29 de outubro 
estará disponível o resulta-
do dos exames via on line.
O laboratório conta com 
equipamentos de ponta 
para fazer o diagnóstico 
dos exames. Atualmen-
te, são realizados 80 mil 
exames por mês e não são 
apenas do município, pois 
Pindamonhangaba é re-

ferência para as cidades 
como: Canas, Areias, Ara-
pei, Lavrinhas, Roseira, 
São José dos Barreiro, Sil-
veira, Aparecida, Campos 
do Jordão e Tremembé.
De acordo com a respon-
sável pelo laboratório 
municipal, Shirley Cristi-
na de Abreu, atualmente 
muitas pessoas têm acesso 
à internet e como Pinda é 
referência oferecer este 
serviço vai contribuir com 
a população local e regio-
nal, porque no sistema terá 
não somente o resultado 
do último exame como 
o histórico dos demais.
Para imprimir o resultado 
do exame o paciente de-
verá acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e clicar no botão “Re-
sultado de Exame On 
Line”, após isto, é preciso 
digitar os números do có-

digo de barras, com dez 
dígitos, no espaço solicita-
ção, e a senha de internet. 
Caso a pessoa imprima 
o resultado, a ação fica-
rá registrada no sistema.
A equipe do laboratório 
municipal é formada por 
biomédicos, biólogos, téc-
nicos em patologia clíni-
ca, em analises clínicas, 
auxiliares de laboratório 
e de enfermagem, além 
da parte administrativa//. 
 O horário de funciona-
mento ao público é das 7 
às 17 horas, o local não 
fecha para almoço, no 
entanto a área técnica 
trabalha até às 19 horas. 
 Aos sábados são feitas as 
coletas domiciliares pré
-agendadas para idosos e 
pacientes que necessitam 
de atendimento especial.  
O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Vito Ardito 
Lerario, comenta que 
antigamente tinha al-
gumas pessoas que fa-
ziam os exames e não 
buscavam os resultados. 
 “É muito importante cui-
dar da saúde, pois com os 
exames os médicos podem 
direcionar o tratamento 
dos pacientes, estamos 
sempre nos empenhando 
em prestar bons serviços a 
todos”, finaliza o prefeito.

Laboratório de Pinda 
oferece resultados de 
exames pela internet


