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Jornal Regional

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: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
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.

Miscelânea

Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

A Câmara de Taubaté
aprovou no dia 9, a
constituição de três CEIs
(Comissões Especiais de
Inquérito) para investigar
a Prefeitura de Taubaté
quanto ao contrato com a
empresa Alexandre
Carolino Gonçalves ME,
à compra de lousas
digitais e ao fornecimento
de merendas
escolares.Presidente da
Câmara, Jeferson
Campos (PV) explicou
que a decisão de se
instaurar a CEI foi
discutida durante a tarde,
em reunião com os
demais parlamentares.
Agora, cabe a ele e aos
demais integrantes da
Mesa publicar um ato
definindo os nomes dos
integrantes de cada
comissão.O vereador
Rodrigo Luis Silva
“Digão” (PSDB), que
também havia
protocolado pedido de
CEI para investigar a
compra de fantoches,
retirou a propositura,
visto que pediu
explicações à Prefeitura
por meio de
requerimento.Ovos O
caso ficou conhecido
como “Ovos de ouro”.
Trata-se da investigação
das compras efetuadas
pela Prefeitura junto à
microempresa Alexandre
Carolino Gonçalves. De
acordo com o
requerimento, o
Executivo teria adquirido
ovos no valor de R$ 78 a
dúzia, bombons a R$ 200
a caixa de 400g, biscoitos
a R$ 195 o pacote de
154g e chá mate a R$ 75
a caixa. “Se verdadeiras,
apresentam fortes
indícios de
s u p e r f a t u r a m e n t o ” ,

apontou o requerimento,
assinado pelos vereadores
Alexandre Villela, Chico
Saad e Carlos Peixoto, do
PMDB, Ary Kara Filho
(PTB), Jeferson Campos
e Henrique Nunes, do PV,
Maria Gorete Toledo
(PMN), Orestes Vanone e
Rodrigo Luis Silva
“Digão”, do PSDB, e
Maria Teresa Paolicchi
(PSC).Lousas O pedido
de CEI para apurar
irregularidades na compra
de lousas digitais
considera a denúncia
veiculada pelo jornal O
Vale em 21 de abril. A
reportagem informou que
a Prefeitura gastou R$
891 mil na compra de 27
lousas digitais para a rede
municipal. “O valor
poderá subir para R$ 3,3
milhões, caso o projeto
inicial, de instalação de
100 equipamentos, seja
concluído”, indicaram os
vereadores que assinaram
o requerimento -
Alexandre Villela, Carlos
Peixoto, Jeferson
Campos, Henrique
Nunes, Maria Gorete,
Vanone, Digão, Ary Filho
e Chico Saad.”Segundo
essa denúncia, há casos de
dois outros municípios
paulistas sendo
investigados pelo
Ministério Público por
aquisição desses
equipamentos, por
indícios de
irregularidades e
s u p e r f a t u r a m e n t o ” ,
lembram os
vereadores.Merendas A
CEI da merenda foi
proposta pela vereadora
Pollyana Gama (PPS),
com assinatura de
Alexandre Villela, Carlos
Peixoto, Henrique Nunes,
Jeferson Campos, Maria

Gorete, Vanone, Digão,
Roderico Prata Rocha
(PSC), Mário Ortiz
(DEM).O requerimento
cita a reportagem
veiculada pelo programa
Fantástico, exibido no dia
8. “A Rede Globo de
Televisão, através do
programa, fez graves
denúncias com relação ao
processo de terceirização
da merenda escolar,
relatando casos que vão
desde a péssima qualidade
da merenda servida aos
alunos até o pagamento
de propina, citando a
Prefeitura de Taubaté”,
afirmaram os
vereadores.De acordo
com o documento, a
Prefeitura firmou
contrato com a empresa
Sistal em anos anteriores,
para fornecimento de
merenda, e desde janeiro
de 2008 mantém contrato
com a EB Alimentação,
prorrogado em 2010 pelo
valor de R$ 30 milhões.”É
notória a gravidade do
teor das denúncias
envolvendo o prefeito em
programa de televisão de
grande audiência em todo
o território nacional.
Nossa cidade foi mais
uma vez exposta em
notícias envolvendo
supostas irregularidades
no usos de recursos
públicos municipais,
causando perplexidade e
indignação em toda a
população, que clama por
uma ação investigativa da
Câmara”, concluíram os
autores.Vereadores em
exercício, Roderico e
Gorete exercem a
suplência em virtude da
licença dos vereadores
Luizinho da Farmácia
(PR) e Maria das Graças
Oliveira (PSB).

Câmara abre 3 CEIs para
investigar compras da
Prefeitura de Taubaté

Conforme a autorização
número 36.432/2011 do
dia 20 de abril de 2011 da
Secretaria do Meio
Ambiente e da CETESB-
SP as obras de
terraplenagem do
Shopping Vale Verde
foram retomadas. A área
onde será construído o
shopping tem 35.299,99
m²  e também receberá,
em breve, serviços de
sondagem para o início
das fundações.No último
dia 9 de maio a Prefeitura
de Pindamonhangaba,
através da Secretaria de
Planejamento -
Departamento de
Licenciamentos, após
vistoria, concedeu o
alvará para construção do
shopping Vale Verde. De
acordo com o processo
de número 13.247/2011
o alvará permite que após
a terraplanagem a
construção possa ter

continuidade com a
implantação das
estruturas metálicas.Isso
significa que todos os
estudos envolvendo a
preservação adequada do
espaço onde será
implantado o novo centro
de compras da região
foram concluídos com
sucesso.A previsão é que
entre os meses de junho
e julho a Martifer
entregue 60% das
estruturas, os 40%
restantes serão entregues
no segundo semestre,
quando a empresa já
estiver em
funcionamento na cidade
de Pinda. A Martifer é a
responsável por toda
estrutura metálica do
r e f e r i d o
shopping.Segundo o
engenheiro responsável
pelas obras, Carlos César
Gomes, o  Shopping Vale
Verde contará com lojas

âncoras, megalojas,
hipermercado, home
center, praça de
alimentação, área de lazer
com quatro salas de
cinema e um parque
infantil, além de um
amplo estacionamento,
com mais de 1.500
vagas.Com investimentos
de aproximadamente R$
120 milhões, o projeto
promete alavancar o
crescimento da
cidade e criar
cerca de 4200
 empregos diretos e
indiretos para o
município e a região. A
previsão de
movimentação de
negócios é de R$ 20
milhões por mês quando
o shopping estiver em
operação.O shopping fica
na Avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, entrada
da Via Dutra para a
cidade.

Obras do shopping Vale
Verde são liberadas

Na última semana,
integrantes da Secretaria
de Governo e
Departamento de Meio
Ambiente da Prefeitura se
reuniram, por
determinação do prefeito
João Ribeiro, com o
representante do Instituto
Florestal, para viabilizar
um trabalho em conjunto
com o Estado visando a
construção do plano de
manejo do Parque
M u n i c i p a l
Trabiju.Participaram da

reunião o secretário de
Governo, eng. Arthur
Ferreira dos Santos, a
gerente do Trabiju, Célia
Simões, a assessora
técnica de Meio
Ambiente, Maria Nazaré
Magno da Silva e o diretor
técnico da Divisão de
Reservas e Parques
Estaduais do Instituto
Florestal, José Luiz de
Carvalho.O diretor fez
uma visita técnica ao
Parque, acompanhado
pelas representantes do

Departamento de Meio
Ambiente, e se interessou
em ajudar nesta parceria,
identificando diversas
linhas em que o Trabiju
pode ser encaixado e
beneficiado.Além do
Trabiju, o Instituto
Florestal também
confirmou participação
na programação da
Semana do Meio
Ambiente, que será
realizada pela Prefeitura
entre os dias 3 e 10 de
junho.

Prefeitura de
Pindamonhangaba e

Estado se unem em prol
do Meio Ambiente

Pindamonhangaba recebe,
entre os dias 23 e 27 de
maio, o ônibus-teatro. O
objetivo é apresentar para
os alunos da rede
municipal o projeto que
envolve teatro, contação
de histórias e oficina para
os professores.A Escola
Municipal Abdias Júnior
Santiago e Silva, do Santa
Cecília, receberá o ônibus
entre os dias 23 e 24 de
maio. Em seguida, a
escola Joaquim Pereira
da Silva recebe o evento
nos dias 25, 26 e 27 de

maio. Nas duas unidades,
as sessões ocorrem às
8h30, 10h, 13h30 e 15h.O
ônibus traz diversas
atividades lúdicas para as
crianças. No interior do
veículo são
colocadas cadeiras para
que os alunos
possam participar das
aulas de teatro, violão e
canto. Há também
oficinas de contação de
histórias para os
professores. As duas
escolas foram escolhidas
por conta do espaço que

possuem, já que o ônibus
ficará dentro da unidade
durante o período de
apresentação.O projeto
tem o apoio da Prefeitura
de Pindamonhangaba,
através da Secretaria de
Educação. A realização é
feita pela BERTHI
Produção e Arte e conta
com patrocínio da Gerdau
e apoio do ProAC –
Programa de Ação
Cultural da Secretaria de
Estado da Cultura de São
Paulo, JLeiva Cultura e
Esporte.

Pindamonhangaba
recebe ônibus de teatro

este mês
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Em comemoração ao
outono, a Cozinha da
Montanha promove entre
os dias 09 de abril a 15 de
maio, mais uma edição da
Temporada Gastronômica
de Pinhão.Pinhão,
semente dos pinheiros
(Araucária angustifolia)
que cobre boa parte da
área verde de Campos do
Jordão é o verdadeiro
sabor da estação que
antecede a mais fria do
ano. É entre os meses de
março a maio que as
árvores fêmeas liberam
suas sementes. Neste
período encontrar pelas
avenidas da cidade
pessoas vendendo
saquinhos dessa
semente.Durante 35 dias,
os 26 restaurantes
associados ao Grupo
apresentam receitas
inovadoras e inéditas, nas
quais o pinhão irá desde
base dos pratos, como
molho, acompanhamento
e até na sobremesa Entre

os sabores que poderão
ser apreciados estão
Stinco de Javali ao Molho
e Farofa de Pinhões (La
Gália), Coxinha de Pinhão
(Baden Baden), Fondue de
Pinhões Assados com
Ervas Finas,
acompanhado do Pão de
Pinhão (Matterhorn) e da
Paçoca de Pinhão com
Carne Seca acompanhada
de Purê de Banana
(EcoParque Pesca na
Montanha).Os clientes
que forem aos 26
restaurantes associados e
pedir o prato da
Temporada e pagarem
com o cartão
patrocinador, ganharão
um Brinde Gourmet:
Uma garrafa de
187 ml de vinho
Château Lacave em
edição especial com
rótulo Cozinha da
M o n t a n h a . C o m o
 forma de manter viva a
nossa mata nativa, o
Grupo Cozinha da

Montanha em parceria
com o Horto
Florestal estão com uma
Campanha de plantio de
árvores, dando mudas de
araucárias juntamente
com o folder da
Temporada Gastronômica
aos visitantes, no portal de
entrada da cidade.A
Temporada Gastronômica
é uma realização da
Cozinha da Montanha que
vem promovendo a
culinária local através
deste festival de sabores,
valorizando os sabores e
ingredientes da cidade
como a cerveja artesanal
(Verão), pinhão (Outono),
chocolate e founde
(Inverno), truta
(Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).Outras informações
pelos telefones (12)
3662-6088 e 9751-7884
ou pelo site
www.cozinhadamontanha.com.br

Pinhão dá sabor ao outono de
Campos do Jordão

A Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe
entra na sua última
semana. A população tem
até a próxima sexta-feira,
dia 13, para procurar o
posto de saúde mais
próximo para se
vacinar.Até esta data,
pessoas com 60 anos ou
mais e gestantes em
qualquer período da
gravidez devem procurar
um dos 33 mil postos de
vacinação do país. Pais ou
responsáveis devem levar
crianças de seis meses a
menores de dois anos (1
ano 11 meses e 29 dias)
para se vacinar.No caso
dos indígenas, outro
público-alvo da
campanha, a vacinação
ocorre nas aldeias onde
vivem. A campanha
também é destinada aos
trabalhadores de serviços
de saúde, que devem
seguir as recomendações
das Secretarias Estaduais
e Municipais.Balanço
parcial Até às 12h de
segunda-feira 9,
12.704.814 pessoas se
vacinaram, em todo o
Brasil, de acordo com
i n f o r m a ç õ e s
encaminhadas ao
Ministério da Saúde pelas
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde. O
número representa 42,4%
de toda a população alvo,
de aproximadamente 30
milhões de pessoas.A
meta é vacinar 80% dessa
população – o que
representa cerca de 24
milhões de pessoas.
Portanto, os 12,7 milhões
de vacinados representam
mais da metade da
meta.Até este horário, as
maiores coberturas
estavam entre as crianças
de seis meses a menores
de dois anos, com 47,5%
da população desse grupo

vacinados; e idosos com
60 anos e mais, com
44,8%. Entre os
trabalhadores de saúde, a
cobertura estava em
38,9%.Gestantes (28,6%)
e indígenas (21,3%)
tinham as coberturas mais
baixas, até o meio dia
desta segunda-feira. No
caso das grávidas, deve-se
considerar que o cálculo
é feito com base no
número de nascimentos
durante todo o ano. Por
isso, é preciso levar em
conta as gestantes que
deram à luz nos primeiros
meses do ano, antes da
vacinação, e as que vão
engravidar após a
Campanha.Em relação aos
indígenas que vivem em
aldeias, deve-se
considerar o fato de que
eles habitam áreas
remotas, de difícil acesso.
Por isso, os dados só são
inseridos no sistema de
informações depois que
as equipes voltam das
aldeias. Mobilização
Mesmo com essas
ressalvas, é fundamental
que todas as pessoas do
público alvo sejam
vacinadas, pois elas são
mais vulneráveis às
complicações causadas
pela gripe. Neste caso, a
principal forma de
prevenção é a
vacinação.As pessoas
devem procurar a
Secretaria de Saúde do
seu município ou estado
para se informar sobre a
lista de postos, bem como
o endereço e o horário de
f u n c i o n a m e n t o .
Autoridades locais de
saúde também devem
avaliar a necessidade de
reforçar os pontos de
vacinação, com postos
volantes. Durante a
campanha, são
mobilizados mais de 240

mil profissionais de saúde
no país.Promovida por
todo o Sistema Único de
Saúde (SUS), incluindo
Ministério, Secretarias
Estaduais e Municipais, a
campanha distribuiu 32,7
milhões de doses, para
todos os estados e
municípios brasileiros. A
vacina protege contra os
três principais vírus que
circularam no hemisfério
Sul em 2010, entre eles o
da influenza A
(H1N1).Contraindicações
As únicas
contraindicações são para
pessoas com alergia
severa à proteína do ovo
ou a doses anteriores da
vacina contra a gripe.
Essas pessoas não devem
se vacinar. Para pessoas
que apresentam doenças
agudas febris moderadas
ou graves no momento da
vacinação, recomenda-se
que a vacinação seja
adiada até a resolução do
quadro.Uma doença febril
e aguda não representa
uma contraindicação, mas
é recomendável o
adiamento para evitar que
as manifestações clínicas
da doença sejam, de
maneira equivocada,
associadas à vacina, como
um possível efeito
adverso. Na dúvida,
 um médico deve ser
c o n s u l t a d o . O u t r a
 forma de prevenir
a gripe é manter hábitos
simples de higiene, como
lavar as mãos com
frequência, cobrir nariz e
boca com lenço
descartável ao tossir ou
espirrar e não
compartilhar alimentos e
objetos de uso pessoal se
estiver com sintomas de
gripe – febre, tosse,
coriza, dor de cabeça e
dor no corpo (músculos e
articulações).

Última semana para se
vacinar contra gripe

Taubaté e Tremembé :
Falta de energia

programada pela EDP
poderá afetar o

abastecimento de água
operado pela Sabesp

Serviços programados
pela EDP Bandeirante, na
área onde se localiza a
estação de captação de
água do rio Una, poderão
causar impactos na
distribuição de água de
parte dos dois municípios
na quarta-feira (18/5). Em
função de serviço
programado pela
companhia de energia
elétrica, EDP
Bandeirante, no dia 18/5,
quarta-feira, entre 8h e
13h10, poderá haver
interrupção na
distribuição de água em
Taubaté e Tremembé.
Devido ao período em
que a estação poderá ficar
desabastecida de energia
elétrica, a falta de água
poderá se estender até as
20h, quando os níveis
ideais de reservação de
água tratada para os dois
municípios será
gradualmente recuperado.

São as seguintes as áreas
onde poder haver
reflexos: Município de
Taubaté Poderá faltar água
se houver consumo
elevado nos bairros:
Jardim Maria Augusta,
Central Parque,
Gurilândia, Parque
Paduan, Vila São José,
Parque Urupês, Vila das
Graças, Parque São Luiz,
Jardim Califórnia, Jardim
Jaraguá, Estiva, Chácara
do Visconde, Esplanada
Santa Terezinha, Parque
Ipanema e Parque
Aeroporto. Município de
Tremembé  Poderá faltar
água se houver consumo
elevado em todo
município, com exceção
dos bairros Maracaibo e
Flor do Campo. A Sabesp
recomenda a utilização
econômica da água
existente nas caixas
d’água e reservatórios
residenciais, evitando-se

d e s p e r d í c i o s ,
principalmente durante o
período programado para
a interrupção do
fornecimento de energia
elétrica. Casos de
emergência e pedidos de
serviços podem ser
informados pelo telefone
0800-05-50-195, com
prioridade para creches,
hospitais, asilos e demais
entidades dessa natureza.
IMPORTANTE  Data e
horário dos serviços: 18/
05/11, quarta-feira, entre
8 e 13h10, conforme
programado pela EDP
Bandeirante.Normalização
do abastecimento:
gradualmente no mesmo
dia a partir das 20h,
podendo essa
recuperação ser mais
demorada nos pontos
mais altos e mais
distantes dos
reservatórios. Assessoria
de Imprensa Sabesp

As negociações da 1ª
parcela da PLR
(Participação nos Lucros
e Resultados) de
empresas da base do
Sindicato injetarão cerca
de R$ 36,2 milhões na
economia de Taubaté e
Região. Os acordos
fechados até o momento
pelo Sindicato
beneficiarão 7.918
trabalhadores. A
estimativa é da Subseção
DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região.Os trabalhadores
beneficiados até agora
representam cerca de
33,3% do total de

trabalhadores da base do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região. Outras
negociações estão sendo
feitas e assim, tanto o
valor do montante da
primeira parcela, quanto o
total de trabalhadores
ainda vai aumentar.Todas
as empresas analisadas
a p r e s e n t a r a m
crescimento no valor
negociado da primeira
parcela em comparação
com o negociado em
2010.”Estes acordos
representam um valor
importante para os
t r a b a l h a d o r e s

individualmente, bem
como para a economia
local, dado que é um
recurso que certamente
será utilizado para
consumo de curto e
médio prazo,
fortalecendo o comércio
da região”, afirma o
presidente Isaac do
Carmo. O valor de R$
36,2 milhões é referente
aos acordos fechados nas
empresas Volkswagen,
SM, Gestamp 1, Gestamp
2, Mubea, SG, ITSW e
GRI. O Sindicato informa
que ainda há negociações
em andamento com as
empresas da base.

PLR já garante injeção
de R$ 36,2 milhões na

economia com primeiras
parcelas

A 139ª Jornada
Dermatológica Paulista, que
acontece em Taubaté nos dias
13 e 14 de Maio, vai reunir
médicos do Vale do Paraíba
para discutir e analisar casos
clínicos e o acesso público à
dermatologia.De acordo
com o Dr. Samuel Henrique
Mandelbaum, médico da
Sociedade Brasileira de
Dermatologia Regional São
Paulo e coordenador geral da
Jornada, as palestras
programadas trarão novos
debates e também a
apresentação de novidades
quanto ao uso dos
preenchedores, toxina

botulínica e Laser de CO²
fracionado.Porém, um dos
grandes focos da Jornada
deste ano será a palestra com
o dermatologista da SBD-SP
e professor da Universidade
Federal de São Paulo, Ival
Peres Rosa, sobre
“Dermatologia de baixo
custo”. A intenção
 é discutir recursos e
tratamentos mais acessíveis,
visando sempre bons
r e s u l t a d o s ,
 para levar a dermatologia a
pacientes que
não têm o habito de utilizar
desta medicina. A
programação é voltada para

a reciclagem e educação
médica continuada, por meio
de cursos práticos e exame
de pacientes ao vivo, seguido
de discussão sobre as
patologias apresentadas.
Para o Dr. Francisco
Paschoal, dermatologista e
Coordenador Científico da
Sociedade Brasileira de
Dermatologia regional São
Paulo, a jornada faz parte do
objetivo da SBD SP de
promover “o estudo, a
pesquisa, a difusão e o
progresso da medicina
dermatológica e domínios
afins, no âmbito do Estado de
São Paulo”.

Jornada dermatológica discute
maior acesso à especialidade com

qualidade e baixo custo

Os policiais militares de
folga poderão começar a
trabalhar na Operação
Delegada nas ruas de
Taubaté assim que o
projeto que autoriza o
convênio entre a
Prefeitura e a Polícia
Militar for aprovado
pelos vereadores. A
proposta esta sendo
encaminhada pelo
executivo à Câmara e, se
aprovada, Taubaté será
mais uma das cidades de
São Paulo a fazer esse
tipo de convênio,
permitindo que policiais
militares prestem
serviços para a prefeitura,
combatendo atividades
irregulares ou ilegais no
município.Os policiais

que participam da
Operação Delegada
cumprem escalas
definidas pela Polícia
Militar, usam farda,
viaturas, arma e colete de
proteção da corporação e
estão completamente
protegidos diante de
qualquer situação de
risco, inclusive com
seguro e assistência
médica.A remuneração,
paga pela Prefeitura, é de
R$ 12,33/hora para os
praças e de R$ 16,45/hora
para os oficiais.A
implantação da Operação
Delegada nos municípios
passa por quatro etapas. A
primeira é a aprovação
pela Câmara de
Vereadores de lei

municipal que autorize a
assinatura de convênio
com a Polícia Militar. A
segunda a edição de um
decreto municipal que
regulamente a lei.
Finalmente, a prefeitura e
a PM devem apresentar
um plano de implantação
da operação.O prefeito
Roberto Peixoto,
ressaltou a importância da
união de forças entre o
Poder Público e a Polícia
Militar no combate a
violência. “Como
resultado dessa parceria
teremos mais policiais
fardados trabalhando nas
ruas melhorando com
isso a sensação de
segurança da população”,
afirmou Peixoto.

Peixoto envia à Câmara projeto
que autoriza Operação
Delegada em Taubaté


