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A estratégia teve grande
adesão nacional, sendo
que 71% dos municípios
país aderiram “Saúde Mais
Perto de Você - acesso e
qualidade”. Ao todo,
17.669 equipes de
atenção básica vão
receber o componente de
qualidade, o que
representa um valor
adicional mensal de até
R$ 1.700,00 por grupo de
imediato, podendo chegar
a R$ 8.500, dependendo
das avaliações. “Os
recursos ampliam
significativamente o
financiamento da atenção
básica, com ações que
avançam para assegurar
equipes mais
incentivadas, preparadas e
capazes de atender a
população com
qualidade”, disse o
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.Além
disso, os brasileiros
poderão a partir de hoje
acompanhar pela internet,
no site do Departamento
de Atenção Básica do
Ministério da Saúde, a
qualidade do serviço e o
atendimento, prestados
pelas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs).
“Queremos que a
população tenha em mãos
ferramentas para cobrar a
qualidade do

atendimento. A percepção
do usuário será um dos
critérios de avaliação
dessas equipes”, afirma o
ministro.Logo na entrada
das unidades cadastradas
na estratégia “Saúde Mais
Perto de Você - acesso e
qualidade” haverá uma
placa de identificação
contendo: carteira de
serviços ofertados pela
equipe, horário de
funcionamento da
unidade, nome e escala
dos profissionais da
equipe, telefone da
ouvidoria do Ministério
da Saúde e do município,
quando houver, além das
metas e padrões de
qualidade assumidos
pelos gestores municipais
das 17.669 equipes
cadastradas.A partir de
março de 2011, todas as
unidades serão visitadas
por uma equipe de
avaliação externa, que
realizará certificação do
serviço. Além de
entrevistas realizadas
dentro das UBSs, também
serão visitados em casa,
170 mil usuários, que
serão questionados sobre
a qualidade dos serviços e
atendimentos que
receberam nas
UBSs.”Pela primeira vez,
o Ministério da Saúde
incorpora em sua política

de atenção básica e no
financiamento, a
possibilidade de
reconhecer o esforço dos
gestores municiais e
profissionais de saúde,
induzindo e premiando a
qualidade, e fazendo isso
com o máximo de
transparência, já que
todos os resultados
estarão disponíveis à
população no site do
DAB”, explica Diretor da
Atenção Básica do
Ministério da Saúde,
Hêider Pinto.Serão
avaliados indicadores
como: tempo de espera,
cobertura de hipertensos
e diabéticos; padrões de
acesso e qualidade ao pré-
natal; avaliação do uso e
da satisfação dos usuários
e acompanhamento das
condicionalidades do
bolsa família.
 Equipes com
d e s e m p e n h o
muito bom poderão até
dobrar os recursos que já
recebem passando a
receber até R$ 8.500
mensais por equipe, o que
representa 100% a mais
do PAB-variável –
componente de qualidade.
“Aquelas que tiverem um
d e s e m p e n h o
insatisfatório terão o
incentivo suspenso”,
enfatiza o diretor.

Municípios terão
metas de qualidade para

atenção básica

O museu histórico e
Pedagógico Dom Pedro I
e Dona Leopoldina
realiza a exposição em
comemoração ao
centenário da Fazenda
Coruputuba. A exposição
teve início no dia 24 e está
sendo exposta parte do
acervo documental,
referente àquele
empreendimento e à vida
do exemplar homem
público Dr. Cícero da
Silva Prado.Todos os
visitantes poderão
registrar suas opiniões,
comentários e lembranças

no livro do centenário de
Coruputuba, que está no
museu.A comemoração
ainda contará com
diversos objetos
expostos, além de fotos,
documentos, registros e
relatórios sobre
Coruputuba.A História de
Coruputuba será ilustrada
nessa amostra de forma a
trazer para o presente o
passado que viveu na
fazenda, o seu ambiente
com seus lagos e uma
comunidade amiga e
trabalhadora. No período
da indústria de papel e

celulose, existia uma
colônia formada por
apenas funcionários da
empresa, que chegou a ter
800 famílias
moradoras.O museu
histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona
Leopoldina fica
localizado na Rua
Marechal Deodoro, 260,
centro. As visitas podem
ser realizadas de terça a
sábado, das 8 às 17 horas,
a entrada é gratuita. Mais
informações podem ser
obtidas no telefone (12)
3648.1779.

Em Pinda museu
comemora centenário da

Fazenda Coruputuba

Pindamonhangaba sediou
na segunda-feira (28) o
Seminário Tendências e
Inovações na Gestão de
Meios de Hospedagem, o
primeiro de uma série de
seminários que serão
oferecidos pelo Circuito
Turístico Mantiqueira.
Este teve como principal
objetivo a realização de
auto diagnósticos.Os
e m p r e e n d e d o r e s
pontuaram quais aspectos
merecem maior cuidado e
ações de mudanças em
seus empreendimentos,
nas questões relacionadas
a operação e gestão. A
partir da análise destas
informações, serão feitas
propostas de qualificação
em gestão e operação
para Meios de
Hospedagem.Estiveram
presentes 12
e m p r e e n d i m e n t o s

hoteleiros: Hotel São
Benedito, Pousada
Carioca, Rancho Mustang,
Pousada Highland,
Pousada A La Toscana,
Chácara Lamil, Burity,
Pousada Recanto,
Pousada Vila Serra da
Luz, Pousada Casal 20,
Pousada Nova Gokula,
Hotel Costelaria
Gaucha.Quem não
participou deste primeiro
seminário, e estiver
interessado em realizá-lo,
pode entrar em contato
com o Departamento de
Turismo pelo telefone
(12) 3643-1761.”Este
seminário também trouxe
aos participantes aspectos
relacionados a inovadoras
práticas em operação e
gestão de meios de
hospedagem, tendo como
meta a contínua agregação
de valor aos serviços e

produtos oferecidos e a
satisfação dos hóspedes e
clientes”, comenta
Rebeca Guaragna Guedes,
diretora do Departamento
de Turismo de
Pindamonhangaba.Rebeca
conta que as orientações
quanto às práticas de
gestão e operação
adotadas e exemplos
apresentados, são
baseados em uma ampla
experiência de
consultores, coordenação
de projetos setoriais,
publicações e pesquisas
realizadas pelo Sebrae-
SP, neste segmento de
atuação. Com isso o
Circuito Turístico
Mantiqueira pretende
capacitar e aprimorar o
atendimento na região,
contribuindo para o
d e s e n v o l v i m e n t o
turístico sustentável.

Pinda sedia Seminário
de Rede Hoteleira

A Prefeitura de Caçapava,
por meio da Secretaria de
Educação, realiza dia 2 de
dezembro a Escola vai à
Praça, um encontro de
alunos, professores e
população, que acontece das
8h às 16h, na Praça da
Bandeira.O evento está em
sua 3ª edição e a cada ano
aumenta a participação das
escolas, reunindo várias salas
da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental de
Caçapava.Para a realização
do evento, um palco será
montado na Praça da
Bandeira, onde serão

realizadas 25 apresentações
de alunos. As atividades
serão temáticas. A Educação
Infantil terá como
tema Espaços que Educam.
Os alunos de 1º e 2º anos
terão como temaBrinquedos
e Brincadeiras. Os
estudantes de 6º ao 9º anos
se apresentarão com
atividades de Arte e
Educação Física. As
crianças de 3º ao 5º ano irão
visitar e participar das
atividades oferecidas.Um dos
destaques da programação,
é o “Bazar Literário”, um
estande montado para a

troca de livros e revistas. Os
visitantes poderão levar os
livros para casa em troca de
outros deixados no estande.
As escolas municipais estão
se mobilizando para a
arrecadação.Os visitantes do
evento também
poderão conhecer os
trabalhos desenvolvidos
pelos alunos durante o ano,
vão se divertir com os
bonecões que estarão
andando pela Praça e
poderão participar das
barracas com jogos de
multimídia e barraca das
sensações.

Em Caçapava:
Escola vai à Praça

O Projeto Guri – Polo
Caçapava faz na próxima
quarta-feira, dia 7,
apresentação especial de
encerramento das
atividades neste ano. A
apresentação será às 14h,
na sede do polo, no
Centro Educacional,
Cultural e Esportivo José

Francisco Natali (Av. Dr.
José de Moura Resende,
475 – Vera Cruz). O
projeto entra em férias no
dia 8 de dezembro. Os
alunos retornam às
aulas dia 30 de
 janeiro de 2012.As
matriculas para novos
alunos estarão abertas de

30 de janeiro a 10 de
fevereiro. O início das
aulas para novos alunos
está marcada para o dia 13
de fevereiro. Mais
informações sobre o
Projeto Guri – Polo
Caçapava podem ser
obtidas no telefone (12)
3652-9222.

Projeto Guri – Pólo
Caçapava faz

apresentação especial
de encerramento de

atividade dia 7

Caçapava inicia nesta
sexta, dia 2, programação
especial de Natal com
atividades culturais até dia
23 de dezembro, na Praça
da Bandeira. O roteiro de
atrações inclui shows
musicais, passeios de
trenzinho para criançada e
visitas monitoradas à
Casa do Papai Noel.O
evento é promovido pela
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer, em
parceria com a ACE
(Associação Comercial e
Empresarial de
Caçapava).A praça
receberá decoração e
iluminação especiais para
as festividades, com
Árvore de Natal, presépio

e a casa do Papai Noel.A
primeira atração, na
abertura do evento, nesta
sexta, será um encontro
de corais reunindo cerca
de 120 vozes do Coral
Municipal de Caçapava,
Coral da Terceira Idade
Viva a Vida, Coral da
Terceira Idade Nossa
Senhora da Piedade e Vila
Menino Jesus e Coral do
Colégio Potencial. O
programa de cada grupo
reunirá temas natalinos e
canções da música
brasileira.No sábado, dia
3, a chegada do Papai
Noel está marcada para
20h. O cortejo conta com
trenzinho enfeitado e
carreata. Na sequência,
um show com a

Traditional Jazz Band,
tradicional grupo de jazz
de São Paulo com mais de
quatro décadas de
história, anima a noite
com um repertório para
ninguém ficar
parado.Excepcionalmente
no domingo, dia 4, não
haverá apresentação
musical na praça. A
programação de shows no
local recomeça dia 9 com
um espetáculo animado
pelo cantor Roberto
Leal.Além dos shows
musicais, haverá passeios
de trenzinho para
criançada partindo da
Praça da Bandeira nos
dias 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20,
21 e 22 de dezembro, das
14h às 17h.

Programação cultural
de Natal começa nesta

sexta-feira em
Caçapava

A Prefeitura, por meio do
DSM (Departamento de
Serviços Municipais) e do
Controle de Vetores da
Secretaria de Saúde, continua
a Operação Cata Bagulho no
município. Desta vez serão
atendidos os bairros Jardim
Maria Cândida, Vila Santa
Isabel, Borda da Mata e
Sapé II, nos dias 3 e 4
(sábado e domingo) de

dezembro.Material em
desuso, como móveis velhos,
restos de construção,
madeiras, latas de tintas,
garrafas, entre outros
recipientes que possam
acumular água serão
recolhidos pelo caminhão.A
ação ajuda a manter a
limpeza e a organização de
quintais e residências,
contribuindo para a

eliminação de possíveis focos
de Dengue e evitando que
estes objetos venham a ser
eliminados em rios, terrenos
baldios e bocas de lobo.As
famílias dos bairros citados,
que tiverem algum material
que possa ser levado pelo
caminhão de coleta, deve
armazená-lo na calçada para
a retirada nas primeiras horas
da manhã.

Operação Cata Bagulho
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Miscelânea
Culinária

Macarrão tipo gravatinha com berinjela e manjericão
Ingredientes:
1 embalagem de macarrão tipo gravatinha
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 berinjela média cortada em cubos
1 lata de molho de tomate pronto
1 xícara de chá de água
½ xícara de chá de manjericão picado
Sal e pimenta do reino a gosto
150 gramas de lombo canadense cortado em cubos
Modo de preparar:
Prepare o macarrão conforme instruções da embalagem. Enquanto isso, em uma panela,
doure o alho no azeite quente. Junte a berinjela e refogue por 1 minuto. Adicione o
molho de tomate, a água e o manjericão. Tempere com sal e a pimenta e cozinhe por 5
minutos ou até encorpar levemente. Retire do fogo e misture o lombo. Escorra o
macarrão, passe para uma travessa, regue com o molho quente e sirva em seguida.

Curiosidades

O gargarejo

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma
diminuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O
objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos
agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é
conhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”,
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as
plantas voltam à sua posição normal.

Vinagre de maçã

A maravilhosa medicina popular vem se formando desde os tempos primitivos. Ela
adapta as condições do ambiente de vida, antiguíssimas leis da fisiologia e bioquímica
humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou duas
porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para manter
sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jovem.

Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde a milhares
de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, no
qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados. Se o pedido era aceito, ela
lhe enviava outro cartão semelhante.

Efemérides de novembro

03 – Dia do cabeleireiro
04 – Dia do inventor
05 – Dia do radioamador
05 – Dia do técnico eletrônico
05 – Dia nacional do designer
07 – Dia do radialista
08 – Dia do radiologista
09 – Dia do hoteleiro
12 – Dia do diretor de escola
20 – Dia do auditor interno
20 – Dia do esteticista
20 – Dia do biomédico
20 – Dia do técnico em contabilidade
21 – Dia do homeopata
22 – Dia do músico
27 – Dia do técnico em segurança do trabalho

 Humor
Fenômeno capilar

Venha para os nossos salões ovais de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao do
Fenômeno! Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer você
bater um bolão com as mulheres. Em caso de falhas ou erros dos nossos profissionais,
você ganhará um corte igual ao do jogador Roberto Carlos, sem nenhum custo.

Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade,
por um preço super especial: R$ 5,00 por mês!
Obs.: Alugamos apenas no período de janeiro a novembro.

Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma pessoa
na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele respondeu:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho!

Tremendo puxa-saco diz ao patrão:
- O senhor sabia que só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda, é quem o senhor indicar!

Ouviu-se um homem dizendo para um amigo:
- Estou metido numa grande disputa de custódia... Minha mulher não me quer mais e a
minha mãe não me aceita de volta...

Um menino de 10 anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca de 30
anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relacionamento entre
eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
- Eu não gosto de crianças.
- Não tem problema, a gente evita!
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.

Mais de mil gestores,
entre prefeitos e
governadores, assinaram
neste dia 29, o termo de
compromisso que
relaciona uma série de
metas e padrões de
qualidade que deverão
cumprir na atenção básica
de sua região. A ação faz
parte do lançamento da
estratégia “Saúde Mais
Perto de Você”. De início
os gestores que aderiram
à rede de atenção,
receberão 20% a mais dos
recursos específicos para
o financiamento do setor
– PAB variável - e poderão
dobrar o incentivo com a
qualificação das equipes e
dos serviços ofertados à
população nas UBSs.O
investimento do Sistema
Único de Saúde na
prevenção e na ampliação
da testagem e do acesso
ao tratamento
antirretroviral, além da
capacitação dos
profissionais de saúde,
mantém sob controle a
epidemia de aids no
Brasil. De acordo com o
Boletim Epidemiológico
Aids/DST 2011, divulgado
nesta segunda-feira (28)
pelo Ministério da Saúde,
a prevalência (estimativa
de pessoas infectadas
pelo HIV) da doença
permanece estável em
cerca de 0,6% da
população, enquanto a
incidência (novos casos
notificados) teve leve
redução de 18.8/100 mil
habitantes em 2009 para
17,9/100 mil habitantes
em 2010.”O Brasil segue
a tendência mundial de
redução de casos e óbitos
ao longo dos anos. As
pessoas estão vivendo

mais e melhor com a
doença, graças ao acesso
aos medicamentos”,
afirmou o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha.
Ele reforçou que o
Ministério da Saúde está
investindo na expansão da
testagem rápida para
garantir que o diagnóstico
seja o mais breve
possível, com ações do
Fique Sabendo. “Quanto
mais cedo o vírus é
descoberto, mais cedo
tem início o tratamento,
proporcionando qualidade
de vida para quem vive
com a doença”,
destaca.Em alguns
grupos, o avanço no
combate à epidemia é
mais marcante. Entre os
menores de cinco anos de
idade, casos relacionados
à transmissão vertical, ou
seja, da mãe para o bebê
durante a gravidez, o parto
ou pelo leite materno, a
taxa de incidência
(número de casos por 100
mil habitantes), caiu 41%
de 1998 a 2010. “A
redução vertical, mesmo
num período muito curto,
já demonstrou um
impacto positivo da
ampliação do acesso das
mulheres ao diagnóstico
no pré-natal”, destacou
Jarbas Barbosa,
secretário de Vigilância
em Saúde do
 Ministério da Saúde.Em
relação à taxa de
mortalidade, o
Boletim também sinaliza
queda. Em
12 anos, a taxa de
incidência baixou de 7,6
para 6,3 a cada 100 mil
pessoas. A queda foi de
17%.O boletim, no
entanto, chama a atenção

para públicos específicos,
que têm tido
comportamento diverso e
ampliado o número de
casos.  Ao longo dos
últimos 12 anos, a
porcentagem de casos na
população de 15 a 24
anos caiu. Já entre os gays
a mesma faixa houve
aumento de 10,1% entre
os gays da mesma faixa.
No ano passado, para cada
16 homossexuais dessa
faixa etária vivendo com
aids, havia 10
heterossexuais. Essa
relação, em 1998, era de
12 para 10.Na população
de 15 a 24 anos, entre
1980 e 2011, foram
diagnosticados 66.698
casos de aids, sendo
38.045 no sexo
masculino (57%) e
28.648 no sexo feminino
(43%). O total equivale a
11% do total de casos de
aids notificados no Brasil
desde o início da
epidemia ocorre entre
jovens.O quadro levou o
Ministério da Saúde a
priorizar este público na
campanha do Dia Mundial
de Luta Contra a Aids, que
acontece em 1 de
dezembro.A campanha do
Dia Mundial deste ano,
por meio do slogan “A aids
não tem preconceito.
Previna-se”, reforça a
necessidade de se
discutirem questões
relacionadas à
vulnerabilidade à aids
entre jovens gays de 15 a
24 anos e entre pessoas
vivendo com HIV/aids.
Também busca uma
sociedade mais solidária,
sem preconceito e
tolerante à diversidade
sexual.

SUS mantém epidemia de aids
estabilizada no Brasil

A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
informa que serão
entregues no dia 22 de
dezembro as chaves das
580 casas da fase III do
Loteamento Liberdade. A
ação é feita pela
administração municipal
em parceria com a Caixa
Econômica Federal. Até
sexta-feira (01) as
famílias contempladas
serão notificadas através
de telegrama e publicação
nos jornais. Para zona
rural, a divulgação será
através dos agentes
comunitários de saúde.
Entre os dias 19 e 20 de
dezembro, das 9h às 17h
será feita a assinatura de
contrato no Centro
Esportivo José Ely
Mirando, o Zito. Esta
etapa será dividia em dois
horários (manhã e

tarde). O prefeito, João
Ribeiro, afirma que além
da entrega das casas, o
programa habitacional da
prefeitura visa oferecer
qualidade de vida à
população. “Estamos
investindo no bairro com
asfalto, iluminação e
criação de galerias de
águas pluviais. Tão
importante quanto
construir casas populares
é proporcionar condições
adequadas às famílias que
vão morar no local”.Além
disso, a expectativa é que
a obra de uma escola com
capacidade para 500
alunos seja entregue à
população até o fim do
ano. “Estamos trabalhando
muito nesta questão e
vamos cada vez nos
empenhar mais para que
todos os alunos do
Liberdade tenham acesso

à educação”, finaliza o
prefeito João
Ribeiro.Cronograma
das ações de
entregaAviso de
Aprovação 01 de
dezembro, das 8h às 18h,
por meio de telegrama,
ligação e/ou carta.Visita
ao Empreendimento 02,
03 e 04 de dezembro, das
9h às 17h, no Liberdade
IIIReunião de Orientação
e sorteio 05 de
 dezembro,
às 9h, no Centro
Esportivo José Ely
Miranda, o Zito,em
Moreira CésarVistoria
06, 07 e 08 de dezembro,
das 9h às 17h, no
Liberdade III Assinatura
do Contrato 19 e 20 de
dezembro, das 9h às 17h,
no Zito Entrega das
Chaves22 de dezembro, às
10h, Liberdade III

Prefeitura de Pinda
entrega 580 casas do
Liberdade dia 22 de

dezembro


