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No Brasil colônia, os por-
tugueses cada vez mais 
se embrenhavam pelo 
interior de nossas ter-
ras em busca de ouro.  
Dentre essas explorações, 
Brás Cubas foi indicado 
para chefiar uma expedição 
que partiu de Piratininga 
em direção ao Vale, no sen-
tido de alcançar o Rio Pa-
raíba, pois a via fluvial era 
a melhor forma para alcan-
çar o objetivo da missão.
Dentre os desbravadores 
estava Jacques Felix, fun-
dador de Taubaté, que con-
seguiu reunir em suas terras 
– Sítio Tremembé – diver-
sos povoados. No sítio de 
Tremembé, viveram pesso-
as de enorme valor históri-
co na fundação de algumas 

cidades do Vale do Paraíba 
e do interior de São Pau-
lo, dentre elas o Capitão 
Mor Manuel Costa Cabral.
Tremembé foi funda-
da em 1660 pelo Capi-
tão Mor Manuel Costa 
Cabral que possuía par-
te das terras do sítio.  
Manuel Costa Cabral or-
denou que se construís-
se em sua propriedade 
uma capela em louvor a 
Nossa Senhora da Con-
ceição, então padroeira 
da freguesia. Em 1663,  
a capela recebeu a imagem 
do Senhor Bom Jesus que 
logo teve a fama de Santo 
Milagroso espalhada pela 
região. Foi então que pere-
grinos começaram a surgir 
e muitos romeiros acaba-

ram se estabelecendo ao 
redor da capela que com 
o crescente fluxo de fiéis, 
fez surgir a necessidade 
de sucessivas ampliações.
Já em 1672 fora realizada 
a primeira missa em cele-
bração ao Senhor Bom Je-
sus de Tremembé. Criou-
se então a irmandade do 
Senhor Bom Jesus, que 
passou a zelar pelas ter-
ras que foram doadas ao 
santo, formando assim o 
pequeno povoado de Tre-
membé que tinha como 
padroeiro o Bom Jesus.
Em 1907, três anos após a 
chegada dos monges trapis-
tas a Tremembé, foi criada 
a Paróquia do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé (des-
membrada da Paróquia de 

São Francisco das Cha-
gas de Taubaté) e a igreja 
do Bom Jesus, elevada a 
Matriz Paroquial recebeu 
também o título de Santuá-
rio Arquiepiscopal, conce-
dido por Dom Duarte Le-
opoldo e Silva (na ocasião 
Arcebispo de São Paulo).
Aos 23 de novembro de 
1974, o Santuário do Bom 
Jesus recebeu o título de 
Basílica Menor, dado pelo 
Papa Paulo VI. O títu-
lo expressa uma especial 
vinculação do templo com 
a Igreja de Roma, podendo 
usar as chaves pontifícias 
em seus emblemas. O títu-
lo “Menor” não se refere 
ao tamanho da igreja (ape-
nas as quatro Basílicas Pa-
triarcais Romanas são cha-

madas Basílicas maiores).
Formação Administrativa
A Lei Provincial n° 1, de 
20 de fevereiro de 1866, 
elevou o povoado a fre-
guesia. Em 19 de agosto 
de 1890, tornou-se dis-
trito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, foi 
elevado a distrito de Paz.
Foi elevado a Muni-
cípio pela Lei Esta-
dual n° 458, em 26 de 
novembro de 1896,  
promulgada pelo presiden-
te do estado, Manuel Fer-
raz de Campos Sales, des-
membrando-se de Taubaté, 
graças aos esforços per-
sistentes do Coronel Ale-
xandre Monteiro Patto.
A elevação do município 

de Tremembé para Es-
tância Turística ocorreu 
através da Lei Estadual nº 
8.506, de 27 de dezembro 
de 1993 pelo então Gover-
nador do Estado de São 
Paulo, Luiz Antonio Fleury 
Filho, durante a gestão do 
Prefeito Messias Pare-
dão do Nascimento Lima.
Etimologia da pa-
lavra Tremembé: 
Palavra de origem Tupi, 
Tirime’bem ou “Tere-
membé”, significa jor-
ro, curso de água que se 
abranda, segundo Vitorino 
Coelho Carvalho, em seu 
livro – Tremembé. A pala-
vra está diretamente ligada 
à abundância das águas, 
fazendo referência aos 
rios e ao solo da região.
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao 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 Se-
nhora 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

MISCELANEA^ Tremembé realiza
novo leilão de veículos 
será realizado no dia 27 

de novembro
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé informa que o Leilão 
de veículos será realizado no dia 27 de novembro de 2013, às 9 horas na Garagem 
Municipal.

VEJA RELAÇÃO COMPLETA DOS MATERIAIS

LOTE 1 DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA QUANTIDADE
Veículo da marca Volkswagen, modelo Gol L/LS/C/S/BX/PLUS 1.6, combustível 
álcool, ano/ modelo 1986 – placa CPV 1533 condições do veiculo motor avariado, 
cambio ok, suspensão avariada, funilaria e pintura (reparos), pneus sem condições 
de uso, parte elétrica em geral (reparos). CHASSI 9BWZZZ30ZOTO53344 01
Valor da avaliação para o Lote n° 1: R$ 1.000,00 (Um mil reais).

LOTE 2 DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA QUANTIDADE
Veículo da marca Volkswagen, modelo Santana 2.0 Mi 2p e 4p, combustível 
gasolina, ano/ modelo 2001 – placa CZA 6082 condições do veiculo motor ava-
riado, funilaria e pintura (reparos) suspensão e freio em geral (reparos). CHASSI 
9BWAEO3XX1PO20401 01
Valor da avaliação para o Lote n° 2: R$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais).

LOTE 3 DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA QUANTIDADE
Veículo da marca Iveco, modelo daily city 3813 van – ambulância, combustí-
vel diesel, ano/ modelo 2006 – placa DBS 6809, condições do veiculo motor e 
cambio avariado, funilaria e pintura geral, suspensão e freio em geral, pneus sem 
condições de uso, parte elétrica em geral avariada, para brisa dianteiro quebrado. 
CHASSI 93ZC3890168323146 01
Valor da avaliação para o Lote n° 3: R$ 5.050,00 (cinco mil e cinqüenta reais).

LOTE 4 DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA QUANTIDADE
Veículo da marca Asia Motors, modelo Topic luxo, combustível diesel, ano/ mo-
delo 1998 – placa BFW 4443, condições do veiculo motor com 50% em vida útil. 
Cambio quebrado, funilaria e pintura geral, suspensão avariada, pneus sem condi-
ções de uso, parte elétrica em geral, parabrisa dianteiro quebrado e freio avariado. 
CHASSI KN2FAD2A1W0084158 01
Valor da avaliação para o Lote n° 4: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

LOTE 5 DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA QUANTIDADE
Veículo da marca Kia Motors, modelo Besta GS 2.7 8V 12L, combustível diesel, 
ano/ modelo 2001 – placa CZA 6076, condições do veiculo motor e cambio ava-
riado, funilaria boa(poucos reparos), pneus ok, parte elétrica em geral. CHASSI 
KNHTS732217065598 01
Valor da avaliação para o Lote n° 5: R$ 7.100,00 (Sete mil e cem reais).

LOTE 6 DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA QUANTIDADE
Veículo da marca Volkswagen, modelo Kombi escolar 1.6 Mpi, combustível ga-
solina, ano/ modelo 2003 – placa CZA 6078, condições do veiculo motor e cam-
bio avariado, funilaria e pintura (pequenos reparos), suspensão avariada, pneus 
ruins, parte elétrica em geral, para brisa dianteiro quebrado. CHASSI 9BWGBO-
7X83P003225 01
Valor da avaliação para o Lote n° 6: R$ 4.000,00 (Quatro mil).

LOTE 7 DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA QUANTIDADE
Veículo da marca Volkswagen, modelo Kombi 1.6 Mpi, combustível gasolina, 
ano/ modelo 2003 – placa CZA 6079 condições do veiculo motor e cambio ava-
riado, funilaria e pintura geral (reparos médios), suspensão avariado, pneus ruins, 
parte elétrica em geral. CHASSI 9BWGBO7X93P003640 01
Valor da avaliação para o Lote n° 7: R$ 4.000,00 (Quatro mil).
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Prefeitura disponibiliza
serviço gratuito para

melhoria na iluminação
pública e energia elétrica

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé e a EDP Ban-
deirantes firmaram uma 
parceria para facilitar a 
prestação de serviços re-
lacionados à iluminação 
pública e energia elétri-
ca na cidade. A partir de 
agora todos os munícipes 
terão uma Agência Vir-
tual, um serviço gratuito 
disponível no site oficial-
da Prefeitura que auxilia 
na resolução de vários 
problemas e tudo isso a 
distância de um clique!
Veja abaixo uma lis-
ta completa dos ser-
viços prestados:
Para os clientes denomi-
nados Cliente Baixa Ten-
são (Munícipes e Lojistas) 
acesse o sitewww.tremem-
be.sp.gov.br  clique em 
“Links Úteis” e depois 
em “EDP Bandeirantes 
– Cliente Baixa Tensão” 
Iluminação Pública (Pro-
blemas na rede de Ilu-
minação Pública, como: 
substituição de lâmpadas 
queimadas, defeituosas, 
globos quebrados, repa-

ros na rede, luz acesa du-
rante o dia ou oscilante, a 
EDP Bandeirante realizará 
a manutenção) Consulta 
de débitos / Segunda via
   Débito Automático (O 
valor de sua conta é debi-
tado automaticamente em 
sua conta corrente, sem 
nenhum valor adicional, 
evitando cobranças de 
multas e juros por atraso 
do pagamento. Com esse 
serviço você terá a como-
didade de efetuar o paga-
mento sem precisar sair de 
casa ou enfrentar filas nos 
bancos, agentes arrecada-
dores e casas lotéricas.) 
Acerto Cadastral (Altera-
ção de dados como ende-
reço, telefone, email entre 
outros) Análise de Consu-
mo e Faturamento (Caso 
haja um valor que o muní-
cipe ache indevido, o mes-
mo tem o direito de pedir 
esse serviço) Consulta de 
Solicitação de Serviços 
(Pelo número do protoco-
lo o munícipe acompanha 
o andamento do serviço 
pedido) Verificação de 
tensão (A EDP Bandeiran-

te fará a devida verifica-
ção e comunicará o resul-
tado da medição do nível 
de tensão em até 30 dias 
contados a partir da visi-
ta realizada em campo.)
   Informe de leitura 
(Quando o funcionário 
da EDP Bandeirantes 
não consegue tirar os da-
dos do relógio, o cliente 
pode informar pelo site)
Existe no site o “Cliente 
Poder Público” e “Grandes 
Clientes” (Aqueles que 
utilizam tensão superior 
a 1000 volts em corrente 
alternada ou 1500 volts 
em corrente contínua) que 
atende as necessidades de 
empresas de grande porte, 
indústrias e órgãos públi-
cos. Através de um cadas-
tro, cria-se um login e uma 
senha para acesso aos vá-
rios serviços disponíveis.  
Acesse o site www.tre-
membe.sp.gov.br  clique 
em “Links Úteis” e depois 
em “EDP Bandeirantes – 
Cliente Poder Público”.
Para mais informa-
ções 0800 721 0123 
ou (12) 3607-1025.

Secretaria de Saúde
realiza mobilização para 
orientar população sobre 

o combate as DSTs

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Saúde realiza 
durante o período de 18 a 
29 de novembro uma mo-
bilização usando a estra-
tégia do Fique Sabendo, 
como forma de orientar a 
população sobre o comba-
te às doenças sexualmen-
te transmissíveis (DST), 
AIDS e hepatites virais.
Durante a mobilização a 
equipe da campanha in-
centiva a realização de 
atividades de prevenção, 
estímulo ao diagnóstico 
de HIV, de sífilis e das 
hepatites B e C, além de 

orientar a população sobre 
a transmissão das doen-
ças. Em todas as unidades 
de ESFs e no Centro de 
Saúde central haverá rea-
lização de testes rápidos 
e distribuição de brindes 
para os que realizarem o 
exame. As unidades tam-
bém realizarão blitz com 
distribuição de preservati-
vos e material educativo.
Nas cinco penitenci-
árias também have-
rá testes rápidos e dis-
tribuição de brindes.
“A estratégia Fique Saben-
do visa ampliar o diagnós-
tico precoce das doenças, 
ao mesmo tempo que vin-

cula e acolhe as pessoas 
com diagnóstico positivo 
nas redes de atenção à saú-
de, oferecendo acesso ao 
tratamento e acompanha-
mento”, destacou o Secre-
tário de Saúde José Márcio.
O secretário enfatiza ainda 
que o diagnóstico precoce 
possibilita melhor quali-
dade de vida ao paciente, 
além de garantir os di-
reitos humanos à saúde. 
Para o usuário com diag-
nóstico negativo, será re-
alizado um trabalho de 
orientação, destacando a 
importância da prevenção 
das DST e reforçando a 
prática do sexo seguro.

Novo Fundo Social de
Solidariedade de Tremembé 

é inaugurado

Foi inaugurado na ma-
nhã de quinta feira (14) o 
novo Fundo Social de So-
lidariedade de Tremembé, 
localizado na Rua José 
Monteiro Passos, 325, Jar-
dim Bom Jesus. O novo 
espaço servirá para iden-
tificar o trabalho que vem 
sendo exercido em direção 
à promoção social e aber-
tura de oportunidades para 
o desenvolvimento eco-
nômico das famílias por 
meio de cursos gratuitos 
de capacitação profissio-
nal e outras práticas de 
geração de renda, de pre-

paração para o trabalho e 
de inserção no mercado.
No momento vários cur-
sos gratuitos estão sen-
do oferecidos, entre eles:
- Artesanato : Pet Apli-
que (Novo FS e no 
CRAS), Bijuterias, E.
V.A., Pedraria e Feltro.
- Informática : Pro-
jeto Ação Jovem;
- Moda (corte e costura);
- Panificação; (Pa-
daria Artesanal)
- Beleza (cabeleireiro) iní-
cio em fevereiro de 2014
- Disseminadores Externos 
das informações Previ-

denciárias (dia 20 e 22 de 
novembro na Câmara Mu-
nicipal dos Vereadores de 
Tremembé) das 9h ás 17h
Somam-se a tudo isto ini-
ciativas inovadoras e cam-
panhas de cooperação e 
solidariedade que, além 
de sua conotação oficial, 
buscam o envolvimento 
ativo da comunidade em 
torno da questão social e 
no desenvolver do espí-
rito de solidariedade, de 
responsabilidade social e 
do exercício da cidadania.
Para maiores informa-
ções (12) 3674-3910.

Idade máxima para doação de 
sangue passa para 69 anos

A idade máxima para doa-
dores de sangue vai passar, 
de 67 para 69 anos. Isso foi 
anunciado nesta terça-fei-
ra pelo ministro da Saúde,  
Alexandre Padilha. 
O ministro Alexandre 
Padilha já havia dimi-
nuído no ano passa-
do a idade mínima para 
a doação de sangue,  
que era de 18 anos e para 16.  

Com as idades mínima 
e máxima para doação 
ampliadas, 8,7 milhões 
novos voluntários pode-
rão contribuir para man-
ter os bancos de sangue. 
Países como os Es-
tados Unidos,  
a França e a Espanha 
já trabalham com a fai-
xa etária de até 69 anos. 
Padilha também assinou 

no dia de hoje a portaria 
que determina a obrigato-
riedade da realização do 
Teste de Ácido Nucleico 
(NAT) em todas as bolsas 
de sangue coletadas pe-
los bancos de sangue pú-
blicos e privados do país. 
O teste NAT pode revelar 
com rapidez a existência 
do vírus HIV e o da hepatite 
C no sangue de doadores.

Atividades para
comemorar o Dia Nacional da 

Consciência Negra
A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé realiza durante 
o mês de novembro uma 
série de atividades para 
celebrar o Dia Nacional 
da Consciência Negra co-
memorado no dia 20 de 
novembro, em homena-
gem à morte de Zumbi,  
líder do Quilom-

bo dos Palmares.
- Haverá um concur-
so de redação e música 
com o tema “Consciên-
cia Negra” nas escolas e 
com premiação para os 
três melhores textos. Dia 
14/11 na Escola Amá-
lia Garcia Ribeiro Patto,  
dia 20/11 na Escola José 
Inocêncio e no dia 23/11 

o concurso acontece na 
Escola Manuel Cabral.
- No dia 23/11 haverá o 
evento na praça da Ge-
raldo Costa, que além 
das inúmeras atividades, 
a secretaria de saúde es-
tará oferecendo testes 
rápidos de HIV e distri-
buição de material educa-
tivo durante todo o evento.

Programação:

10h00 – abertura
10h10 – Capoeira com Grupo Ginga Brasil
10h50 – Maracatú do Avape
11h30 – Maculelê com Grupo Ginga Brasil
12h10 – B.Boys Ultimate Crew
12h50 – Oficina de moda Afro
13h30 – Congada do Alto do Cristo
14h10 – Hip Hop
14h50 – Grupo de rap “Cidadãos Brasileiros”
15h30 – Grupo de Samba e Pagode “Sem Destino”
Durante o dia haverá oficina de tranças nagô, modelagem em argila e mostra de 
artes e artesanato.
- Dentro das cinco penitenciárias também haverá concurso de redação e música 
com o tema comemorado.
Contamos com a presença de todos!
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Prova Pedestre Cidade 
de Tremembé

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Turismo, Cultura e Es-
portes informa que está 
com inscrições abertas 
para a 30ª Prova Pedestre 
Cidade de Tremembé. O 
evento será realizado no 
próximo dia 1 de dezem-
bro (Domingo) a partir 
das 9 horas, com largada 
e chegada na Praça Geral-
do Costa (em frente à an-
tiga Estação Ferroviária). 
Inscrições: Os interes-
sados podem se inscre-

ver exclusivamente pelo  
site http://www.minha-
sinscricoes.com.br/pro-
vapedestrecidadedetre-
membe/2013/ e a taxa de 
inscrição é de R$20,00. 
P r e m i a ç ã o
Haverá entrega de tro-
féus para os três primeiros 
colocados de cada mo-
dalidade e medalhas de 
participação e kit pós pro-
va para todos os atletas. 
O regulamento da pro-
va está disponível no 
site das inscrições. 

Número de peito
A entrega do número de 
peito será feita no dia 30 
de novembro das 9h00 às 
17h00 (Sábado) no Gi-
násio de Esportes de Tre-
membé – Quadra Coberta, 
na Rua Antenor Vargas, 
nº 398 – Jardim dos Eu-
caliptos. No dia prova os 
números de peito serão 
entregues a partir das 7 
horas na Praça da Estação. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3607-
1004 e (12) 3672-3147

Ministério da Saúde irá
ofertar novos medicamentos 

para doenças pulmonares
Cerca de cinco mil pacien-
tes, portadores de hiper-
tensão arterial pulmonar 
e câncer de pulmão, serão 
beneficiados com a nova 
incorporação ao SUS. O 
Ministério da Saúde vai 
oferecer quatro novos me-
dicamentos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
A partir de 2014, passam 
a ser disponibilizados os 
medicamentos ambrisen-
tana e bosentana para Hi-
pertensão Arterial Pulmo-
nar (HAP) e erlotinibe e 
gefitinibe para pacientes 
com câncer de pulmão. 
A portaria que autoriza a 
incorporação foi publica-
da nesta sexta-feira (8) no 
Diário Oficial da União. 
Cerca de cinco mil pesso-
as serão beneficiadas com 
a medida. O custo de trata-
mento mensal com os me-
dicamentos para HAP será 
de R$ 530,00. O Ministé-
rio da Saúde negociou pre-
ços e conseguiu a redução 
de cerca de 50% em rela-
ção ao valor inicial pro-
posto. No total, serão in-
vestidos R$ 12,5 milhões 
na compra dos medica-
mentos ao ano. Os porta-
dores hipertensão arterial 
pulmonar têm muita difi-
culdade em respirar, pois 
as artérias pulmonares se 
tornam mais estreitas e o 
coração precisa fazer mais 
força para bombear o san-
gue até os pulmões. Tanto 
a ambrisentana como a bo-
sentana fazem com que as 
artérias pulmonares se di-
latem diminuindo a pres-
são sanguínea e trazendo 
alívio dos sintomas. Dois 
em cada três pacientes pre-
cisam do tratamento com 
estes medicamentos. No 
ano passado, foram regis-
tradas 1.181 internações 
e 633 mortes pela doen-
ça. Os dois medicamen-
tos para câncer de pulmão 
(Erlotinibe e Gefinibe),  
inibem o crescimento, a 
multiplicação e a sobrevi-
da das células com tumor 
“Uma novidade impor-
tante deste tipo de medi-
camento é o fato de pos-
sibilitar que o tratamento 

ocorra dentro de casa, 
melhorando a qualidade 
de vida do paciente e da 
família”, observa o mi-
nistro da Saúde Alexandre 
Padilha. No ano passa-
do, 18.154 pessoas com a 
doença foram internadas. 
O câncer de pulmão é o 
segundo mais comum e 
o de maior letalidade no 
Brasil. De acordo com o 
Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA) 27 mil pesso-
as adquirem a doença por 
ano. “Segundo estimati-
vas, estes medicamentos 
devem atender a cerca de 
20% dos pacientes que, 
atualmente, são portado-
res de câncer de pulmão. 
São medicamentos extre-
mamente caros, e muitas 
pessoas, não poderiam 
ter acesso a eles se não 
fosse pelo SUS”, expli-
cou o ministro. A compra 
acontecerá nos hospitais 
e serviços de saúde com 
tratamento para câncer, 
mediante financiamento 
via APAC (autorização 
de procedimento de alto 
custo). Não implicará em 
aumento de custos para 
o SUS. A decisão atende 
ainda aos anseios de enti-
dades como a Sociedade 
Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologi em Oncolo-
gia. Com esta iniciativa, o 
SUS também atenderá aos 
pedidos de usuários que 
buscam os medicamentos 
por meio judicial. De 2011 
até este ano, 160 proces-
sos estão em andamento 
no SUS, no valor total de 
R$ 2,9 milhões, relativos 
aos quatro medicamentos.  
A inclusão dos medica-
mentos obedece às re-
gras da Comissão Na-
cional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS 
(Conitec), que garantem 
a proteção do cidadão 
quanto ao uso e eficácia 
desses medicamentos.  
No ano de 2012, o Minis-
tério da Saúde incluiu 45 
medicamentos e proce-
dimentos no SUS, o que 
equivale ao dobro da mé-
dia de incorporações fei-
tas nos últimos seis anos, 

antes da criação da Co-
nitec, em 2011. Formada 
por sete órgãos de saúde, 
incluindo o Ministério da 
Saúde, a Conitec já anali-
sou quatro vezes mais tec-
nologias do que a média 
entre 2006 e 2011.  Para 
aprovar uma nova tecno-
logia, a Comissão exige 
documentos e estudos que 
comprovem evidência clí-
nica consolidada, eficácia, 
segurança e custo-efeti-
vidade dos produtos. O 
processo conta ainda com 
a participação da socieda-
de por meio de consultas 
públicas. Tais exigências 
criam a cultura nas empre-
sas de apresentarem pro-
postas a partir de estudos 
científicos que justifiquem 
seus produtos. A criação 
da comissão também ga-
rante economia orçamen-
tária para o governo. Ape-
sar da incorporação de um 
maior número de procedi-
mentos e medicamentos, 
o percentual do gasto do 
Ministério com assistên-
cia farmacêutica se man-
tém na mesma média dos 
últimos 10 anos. Prazos 
- Após a recomendação 
favorável pela incorpo-
ração e publicação em 
portaria, o SUS tem mais 
180 dias para garantir e 
disponibilizar a tecnologia 
à população. Esse prazo 
permite que o Ministério 
da Saúde defina a forma 
de compra do produto, 
que pode ser centralizada 
(sob responsabilidade do 
governo federal) ou des-
centralizada (com subsí-
dios de estados e municí-
pios). Nesta fase também 
é elaborado, ou atualiza-
do, o protocolo clínico  - 
que orienta os profissionais 
de saúde quanto ao uso do 
medicamento – e, ainda, 
realizada a distribuição 
do produto às secretarias 
estaduais de saúde. Atual-
mente, outras 115 tecnolo-
gias estão em análise pela 
Conitec para possíveis 
incorporações mediante a 
elaboração ou a atualiza-
ção de protocolos clínicos 
e as diretrizes terapêuticas.

Correios iniciam campanha 
de adoção de cartas

enviadas ao Papai Noel

Os Correios iniciaram na 
terça-feira a campanha 
"Papai Noel dos Correios",  
que tem como objetivo 
a adoção de cartas escri-
ta por crianças carentes 
e direcionadas ao Papai 
Noel. A pessoa pode ir a 
qualquer agência dos Cor-
reios, escolher uma carta 
e atender aos pedidos de 
presentes. Este ano é a 24ª 

edição da campanha e, de 
acordo com os Correios, 
nos últimos 3 anos foram 
recebidas 3,4 milhões de 
cartas. Deste total, foram 
selecionadas pouco mais 
de 2 milhões de cartas e 
adotadas 1,5 milhão. Além 
de contar com a ajuda de 
120 mil empregados dos 
Correios. O projeto en-
volveu nas três últimas 

edições mais de 12 mil 
voluntários. A adoção de 
cartas é feita da mesma 
maneira em todo o Brasil. 
Depois de enviadas pelas 
crianças, elas são lidas, 
selecionadas e então dis-
ponibilizadas para adoção 
de algum padrinho. Cada 
região segue um cronogra-
ma, que pode ser visuali-
zado no site dos Correios. 
Ao retirar a carta, a pessoa 
deve informar nome e te-
lefone de contato. Não há 
limite de cartas por padri-
nho, mas a pessoa deve 
arcar com a responsabili-
dade e os presentes devem 
corresponder aos pedidos. 
Os Correios afirmam que 
a desistência impede que a 
carta seja adotada por ou-
tro.  Todas as informações 
sobre o envio dos presen-
tes será passada pelos fun-
cionários da agência na 
hora da adoção da carta.  
Mais informações da 
campanha pelo tele-
fone 0800 725 7282.

Quatro características que
destacam um bom líder

Construir ambientes se-
guros, ser um comunica-
dor competente, respeitar 
códigos de honra e agir 
no presente com foco no 
futuro ajudam na hora da 
liderança.  Liderar pesso-
as é um comportamento 
complexo, que vai além de 
técnicas, conhecimentos e 
experiências. Ser um bom 
líder no mercado de tra-
balho hoje em dia é uma 
função que exige muito do 
profissional, faz com que 
ele precise saber lidar com 
pessoas e situações dife-
rentes e adversas da melhor 
forma possível sem perder 
a compostura, paciência e 
o foco nos objetivos traça-
dos – e, para aprender a fa-
zer isso da melhor forma, 
o coaching é um dos me-
lhores recursos possíveis.
“As empresas mudam 
muito de acordo com os 
seus líderes e a forma com 
que cada um deles traba-
lha. Um líder que trabalha 
com as estratégias de co-
aching que lhe foram en-
sinadas é aquele que ousa 
ser e fazer diferente, que 
se importa verdadeiramen-
te com os seus liderados e 
que entende a importân-
cia de buscar no seu inte-
rior o melhor de si mesmo 
para extrair dos outros o 
melhor de cada um”, ex-
plica Madalena Felicia-
no, diretora do Instituto 
Profissional de Coaching.
Madalena destaca qua-
tro características funda-
mentais que possibilitam 
liderar pessoas de forma 
surpreendente e alcançar 
resultados extraordiná-
rios. “O primeiro pon-

to é construir ambientes 
seguros: a segurança é 
uma das necessidades 
básicas de qualquer ser 
humano”, comenta.
O bom líder sabe que para 
obter a adesão verdadeira 
da sua equipe e alcançar 
os resultados desejados 
ele precisa do comprome-
timento, motivação enga-
jamento de cada colabora-
dor da empresa, e que isso 
só acontecerá quando as 
pessoas estiverem abertas 
e receptivas se sentirem 
seguras para poder agir. 
“Para isso acontecer, o 
ideal é colocar em prática 
os princípios fundamen-
tais para todo ser humano 
– como respeito, bom sen-
so, e educação -, gerar con-
fiança entre todos os mem-
bros da equipe e conseguir 
o comprometimento e en-
gajamento de todos” diz.
Outra característica im-
portante de um bom líder 
é construir uma boa comu-
nicação, que dê força e crie 
uma diferença na equipe. 
“As palavras são podero-
sas, por isso, a forma de 
comunicação de um líder 
é essencial” observa a es-
pecialista. Para liderar as 
pessoas, o ele deve desen-
volver a habilidade de se 
comunicar com maestria, 
para isso, o ideal é apren-
der a ouvir a essência do 
que dizem os colaborado-
res, compreender o modelo 
de mundo do seu liderado, 
a fim de adequar a lingua-
gem e o meio de comu-
nicação, e construir uma 
forma de comunicação 
clara, positiva e afirmativa.
Outro ponto citado por 

Madalena como sendo 
de muita importância é 
o de respeitar códigos 
de honra. “Um líder que 
trabalha com as técnicas 
do coaching possui forte 
compromisso ético que se 
reflete em cada palavra 
e em cada ação sua. Ele 
adota uma forma e uma 
filosofia de vida baseadas 
em códigos de honra, que 
faz dele alguém especial” 
Diz. Isso significa que 
esse profissional conse-
gue chegar aonde outros 
não chegaram, ver além 
do que os outros enxer-
gam,  esforçar-se além dos 
seus limites e superar os 
seus medos e fraquezas.
Agir no presente com foco 
no futuro é outro ponto le-
vantado pela especialista. 
“A verdadeira arte da lide-
rança está em saber viver 
no presente com foco no 
futuro”, exalta. Para isso, 
o ideal é manter a visão 
estratégica que o levará ao 
sucesso, ter prazer na sua 
profissão e na sua forma 
de trabalhar, acostumar-
se a inspirar e influenciar 
toda sua equipe a partir do 
seu próprio comportamen-
to e atitude e lembrar-se 
do passado com orgulho 
– mas, principalmente, 
viver o presente com ale-
gria, paixão e excelência, 
sempre mantendo o olhar 
no futuro com a certeza 
de bons resultados. Insti-
tuto Profissional de Coa-
ching Madalena Feliciano 
Diretora Ge-
ral (11) 2737-1685 
E-mail: madalena@
i p c o a c h i n g . c o m . b r
www.ipcoaching.com.br


