
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  11 DE OUTUBRO DE 2013  Nº 1076 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

Prefeitura recupera asfalto no
pedágio da Água Preta em

Pindamonhangaba

O pedágio na região da 
Água Preta está receben-
do obras de recapeamento. 
O serviço está sendo rea-
lizado entre os kms 153 
e 154, na rodovia SP-62, 
trecho que liga Pindamo-
nhangaba a Moreira César. 
As obras estão sendo re-
alizadas pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Obras, via equipes do 
Departamento de Obras e 
Viação (Usina de Asfalto 
e Obras 2), Departamento 
de Serviços Municipais 
e Departamento Técnico 
Administrativo, trabalhan-
do em conjunto. De acor-
do com informações da 
Secretaria de Obras, o ser-

viço foi iniciado na quin-
ta-feira, com a escavação 
de caixa com profundi-
dade aproximada de 0,85 
m, retirando material sem 
estabilidade. Em seguida 
foi feito um dreno para es-
coar as águas desta caixa.
O próximo passo foi co-
locar uma camada de "ra-
chão", depois camada de 
0,20 m com material fre-
sado com 8% de cimen-
to, completado com duas 
camadas de 0,20 m do 
mesmo substrato fresado e 
mais com 5% de cimento. 
Cada camada foi espalha-
da em uma extensão de 
30 metros de comprimen-
to por quatro de largura, 

devidamente compactada 
com rolo compressor. A 
camada final, totalizando 
os 0,85 m será concluída 
nesta semana, com 0,25 
m de concreto armado. O 
serviço de manutenção 
será executado em ambos 
os sentidos (Pinda/ Mo-
reira César e Moreira Cé-
sar/ Pinda) com interdição 
total de um lado, ficando 
os veículos em mão du-
pla. O prazo para conclu-
são das obras é a próxima 
semana, dependendo da 
ausência de chuvas. As 
equipes trabalharam, in-
clusive, no sábado, para 
recuperar o dia perdido 
pela chuva de sexta-feira.

Ilhabela define ordem 
do desfile das escolas 
de samba no Carnaval 

2014

Ilhabela já tem definida 
a ordem dos desfiles de 
escolas de samba no car-
naval do próximo ano.  
A decisão ocorreu no 
Paço Municipal na se-
mana que passou com 
o sorteio da ordem do 
desfile das agremiações. 
O sorteio foi comandado 
pelo presidente da Liga das 
Escolas e Blocos de Ilha-
bela -Leci, Ronilan Ro-
drigues, e contou com os 

representantes de todos os 
presidentes das escolas de 
samba, além dos membros 
da diretoria da entidade.  
O carnaval de 2014 será 
em março. Ilhabela terá no 
domingo (2/3) as seguin-
tes agremiações Mocida-
de do Sul da Ilha, Unidos 
de Padre Anchieta e Água 
na Boca. Já na segunda 
(3/3) desfilam Mocidade 
Independente de Ilhabe-
la, Acadêmicos Leões do 

Ita e Unidos do Garrafão.
 As atividades para ar-
recadação de recur-
sos já tiveram início.  
As agremiações participa-
ram da festa de aniversário 
da cidade, em setembro, 
com as barracas de comi-
das e bebidas na Praça de 
Eventos e Lazer do Galera.  
O carnaval de Ilhabe-
la cresce a cada ano, 
em programação e 
número de turistas.

São Bento do Sapucaí 
debate criação do

Movimento Coalizão 
Antidrogas

O que fazer quando a de-
pendência química e uso 
de drogas passam a repre-
sentar o maior inimigo da 
família e da sociedade? 
Como defender seus filhos 
e criar políticas públicas 
contra um mal cada vez 
mais abrangente e assus-
tador? São Bento do Sapu-
caí discutiu esse tema na 
manhã desta quarta-feira 
com um debate entre au-
toridades políticas, po-
liciais e sociedade civil.  
Foi o primeiro encontro 
pela criação do Movimen-
to Coalizão no município, 
um projeto que teve iní-
cio em Pindamonhangaba 
e já se estende por várias 
cidades com o trabalho 
conjunto de prevenção 
contra o alcoolismo e de-
pendência química, males 
que afetam principalmente 
crianças e adolescentes. 
Eliane MarcondesEliane 
Marcondes, presidente 
da Coalizão Pinda se dis-
se impressionada de ver 
o potencial da união dos 
setores de São Bento do 
Sapucaí, que contou com a 
presença de representantes 
da Polícia Militar, do Po-
der Judiciário, das escolas, 
igrejas, entidades que tra-
balham com a prevenção 
antidrogas, jovens e adul-
tos. “Vejo que eles têm um 
futuro, até pela presença, 
pelo alto número de par-

ticipantes presentes nes-
sa sensibilização hoje!”, 
disse. Geografia perigosa: 
por ser divisa com outros 
estados, no caso, Minas 
Gerais, São Bento é uma 
cidade estratégica para a 
entrada de material ilíci-
to. "Nós temos a realidade 
da situação geográfica de 
cada cidade. Nessas divi-
sas (estaduais) nós temos 
a notícia do tráfico, mas 
em Pindamonhangaba nós 
somos fronteiras com os 
presídios e temos, geogra-
ficamente, também uma 
situação de insegurança..." 
Com apoio dos 12 princi-
pais setores públicos de 
São Bento do Sapucaí, 
dentre eles, a administra-
ção do prefeito Ildefonso 
Mendes, a expectativa é 
que novas reuniões já es-
tão na agenda para criar 
a Coalizão Antidroga, um 
programa que nasceu na 
região metropolitana do 
Vale do Paraíba e recebe 
elogios até do exterior. 
Falta fiscalização: A rea-
lidade de várias cidades 
foram expostas em dis-
cussão. Em Taubaté, o 
Movimento Coalizão de-
tectou que 85% dos bares 
vendem bebidas alcoólicas 
para menores e que, 65% 
desses jovens participaram 
do PROERD, programa 
de prevenção antidrogas 
desenvolvido pela Polícia 

Militar. Concordaram os 
presentes ao encontro que 
problema sempre esbarra 
na falta de continuidade 
nessa prevenção e na fal-
ta de fiscalização. Faltam 
líderes? Para a palestran-
te, o importante é isso, 
cada cidade entender qual 
a sua posição geográfica 
face a esse problema. Ci-
dades como Tremembé e 
Lorena desistiram dessa 
união. "Tem cidades que 
não conseguem essa lide-
rança! A verdade, eu vou 
dizer aqui: precisa de um 
líder comunitário forte! 
Precisa de um líder que 
ama essa causa e que quei-
ra fazer a mudança no seu 
município!", esclareceu. 
Pacto de setores: Os re-
sultados de uma Coalizão 
Androgas, alertam seus 
membros, não surgem de 
imediato. Eliane Marcon-
des ressalta que a palavra-
chave é o planejamento. 
Eis os 12 setores da so-
cidade que formam um 
grupo do movimento: Jus-
tiça e Segurança Pública
Organizações civis (OAB, 
Conselho Tutelar, etc.)Lí-
deres da Juventude, Pais 
de família, Empresários, 
Meios de comunicação, 
Educação,  ONGs, Organi-
zações  religiosas e frater-
nais Profissionais de Saúde 
Agencias governamentais 
ONGs  e combate às drogas

Em comemoração ao mês 
da Criança, durante ou-
tubro todas as bibliotecas 
públicas municipais re-
ceberão a Brinquedoteca, 
com contação de histórias 
e brincadeiras. A progra-
mação começou na quarta-
feira (2), na biblioteca do 
Araretama, para as crian-
ças das escolas municipais 
Elias Bargis e Madalena 

Caltabiano. Nesta terça-
feira (8), a atividade será 
na biblioteca do Bosque 
com os alunos do Colégio 
Ideal, Colégio Aprendiz, 
Colégio Mestre e Salesia-
nos. No dia 16, a Brinque-
doteca irá, no período da 
manhã, na biblioteca do 
Sesi e, à tarde, na biblio-
teca do  Castolira, para 
realizar atividades com os 

alunos escolas municipais 
João Fleury e Abdias Jú-
nior. Para encerrar, no 17, 
a biblioteca de Moreira 
César receberá as meninas 
da Brinquedoteca no perí-
odo da manhã e a biblio-
teca da Vila São Benedito 
no período da tarde, aten-
dendo os alunos do Pro-
jeto Jataí e da escola mu-
nicipal Serafim Ferreira.

Pindamonhangaba Bibliotecas
recebem Brinquedoteca
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Caminhão da Boa Energia 
estará em Caçapava
no Sesi Cidadania

A carreta itinerante do pro-
jeto “Boa Energia nas Es-
colas”, desenvolvido pela 
EDP Bandeirante, distri-
buidora de energia elétri-
ca do Grupo EDP, estará 
estacionada no Terreno 
Beira-Rio, em Caçapava, 
São Paulo, das 9h às 16h, 
no próximo sábado, 12. A 
unidade móvel fará parte 
do evento Sesi Cidadania, 
que tem apoio da prefeitu-
ra do município e  come-
morará o Dia das Crian-
ças. Na ocasião, também 
será oficializada a doação 
do local para a constru-
ção de uma instalação da 
rede de ensino do Senai. 
A previsão é que sete mil 
moradores participem das 
atividades, que incluirão 
oficinas de peteca, artesa-
nato e brinquedos inflá-
veis. Adultos e crianças 
poderão participar das 
atrações oferecidas pelo 
caminhão da Boa Energia, 
que de forma divertida e 
lúdica ensina conceitos 
sobre eficiência energéti-
ca, consumo consciente de 
energia elétrica e inova-
ção. O veículo é equipado 
com uma maquete intera-
tiva que simula o consumo 
elétrico de uma residência, 
uma bicicleta geradora de 
energia, além de outros 
experimentos sobre ener-
gia elétrica. Os visitantes 
serão acompanhados por 

uma equipe de monitores 
treinados para transmitir 
informações básicas so-
bre a energia elétrica e os 
caminhos que ela percorre 
até chegar às residências, 
bem como a melhor for-
ma de usar a eletricidade 
com segurança e sem des-
perdício. A população de 
Caçapava ainda poderá 
desfrutar de uma área de 
recreação para as crianças, 
um espaço dedicado à saú-
de (com exames de glice-
mia, aferição de pressão e 
dentista), centros de bele-
za (cabeleireiras, manicu-
res e massagistas) e uma 
unidade do Poupatempo. 
Confira o que a carreta 
“Boa Energia” oferece:
Maquete interativa  e casa 
de consumo – um painel 
com os principais cômo-
dos e eletrodomésticos si-
mula o consumo de uma 
residência. Lousa inte-
rativa  e jogos e ativida-
des – comandada por um 
computador e um projetor 
multimídia, a lousa possi-
bilita muita interatividade 
e atualização constante 
dos conteúdos e aplicati-
vos. Bicicleta geradora de 
energia – o movimento do 
pedal da bicicleta trans-
forma energia mecânica 
em elétrica, gerando até 
100 watts. Arco voltaico 
/ Chispa – o arco voltai-
co é resultante de ruptu-

ra de um gás, que produz 
uma descarga e fagulha 
instantânea, simulando a 
energia em movimento. 
Diferença de consumo 
entre lâmpadas (LFC x 
incandescente) – ao acio-
nar o interruptor de um 
lado para o outro é possí-
vel verificar que lâmpa-
das, mesmo de diferen-
tes consumos, podem ter 
a mesma luminosidade. 
Pilha humana – quando 
encostamos as mãos sobre 
as placas, fechamos por 
meio de nosso corpo um 
circuito eletrolítico capaz 
de gerar corrente elétrica. 
Gerador de Van Der Graaf 
– o atrito é capaz de gerar 
eletricidade estática. Ao 
tocar no globo, a eletrici-
dade estática faz arrepiar 
o cabelo. Portal interativo 
para conscientizar sobre 
o uso eficiente da energia
O programa Boa Energia 
nas Escolas conta com 
mais uma ferramenta edu-
cacional para o ensino so-
bre energia: um site total-
mente interativo e lúdico. 
O espaço tem como obje-
tivo ampliar a divulgação 
do ensino do tema ener-
gia e consumo eficiente 
entre crianças e jovens.
Para mais informa-
ções sobre o programa, 
acesse: www.boaener-
gianasescolas.com.br/
bandeirante/nossaturma

Serviço
Carreta do “Boa Energia” em Caçapava – evento Sesi Cidadania
Data: 12 de outubro
Horário: 9h às 16h
Local: Terreno Beira-Rio
Avenida Monsenhor Theodomiro Lobo, 300 – Jardim Maria Elmira – Caçapava, SP
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Atores de teatro de rua terão 
oficina em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
realiza, nos dias 19 e 20 de 
outubro, a oficina gratuita 
“Trabalho Corporal para o 
Ator do Teatro de Rua”. As 
inscrições já estão aber-
tas e a oficina é somen-
te para artistas de Pinda.
Com orientação de Elizete 
Gomes, a oficina abordará, 
entre outros focos: o estu-
do das dinâmicas do mo-
vimento com o referencial 
de intensidade e duração 

gestual na busca de uma 
gestualidade cênica; a re-
lação do ator com o chão 
nos exercícios energéticos, 
para obter o assentamento; 
as relações com saltos e 
força abdominal para con-
quistar a dilatação corpo-
ral; a construção de figuras
-personagens na cena em 
busca de uma gestualidade 
épica; e a reflexão coletiva.
Os encontros serão rea-
lizados no dia 19, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, e 
dia 20, das 8h às 12h, na 

Academia Performance 
/ Escola de Dança Goret-
te Von Gal (rua Coronel 
Fernando Prestes, centro).
As inscrições podem ser 
feitas por e-mail no cul-
tura.pindamonhangaba@
hotmail.com ou pessoal-
mente no Departamento de 
Cultura, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h. O 
Departamento fica na rua 
Dr. Campos Sales, 530 (ao 
lado dos Correios - Próxi-
mo à Pça São Benedito). 
As vagas são limitadas.

Inflação acumulada fica em
menos de 6% pela primeira vez 

em 2013
A queda de itens moni-
torados, como a energia 
elétrica, e a variação me-
nos acelerada de produtos 
alimentícios no segundo 
trimestre de 2013 con-
tribuíram para que a in-
flação acumulada em 12 
meses chegasse, em se-
tembro, a um patamar in-
ferior a 6% pela primeira 

vez neste ano, avaliou a 
coordenadora de Índi-
ces de Preços do Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE),  
Eulina Nunes. “Isso ocor-
reu porque as taxas do 
IPCA [Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo] es-
tão menos fortes de julho 
para cá do que em igual 

período do ano passado, 
considerando os preços 
dos produtos alimentí-
cios, que não estão exer-
cendo uma função tão 
forte quanto a que exer-
ceram naqueles meses.  
Estamos trocando ta-
xas mais altas por ta-
xas mais baixas no acu-
mulado de 12 meses”.

Taubaté: Alunos sepreparam para 
apresentar suas

pesquisas científicas no CICTED
A Unitau realiza, entre os 
dias 15 a 19 de outubro, 
o II Congresso Interna-
cional de Ciência, Tecno-
logia e Desenvolvimento 
(CICTED), que este ano 
tem como tema Ciên-
cia, Educação e Esportes:  
pilares contemporâneos 
para a integração e de-
senvolvimento dos países 
latino-iberoamericanos.
O evento educacional tem 
o objetivo de promover a 
difusão da pesquisa cientí-
fica e tecnológica produzi-
da pelos alunos, com o in-
tuito de despertar o talento 
dos estudantes para a área 
e incentivá-los às práticas 
do ensino, da pesquisa e 
das atividades de extensão.
Este é o caso do aluno 
do Mauricio Pereira de 
Souza, 24 anos, do 3° 
ano do curso de História. 
Ele realizará uma pes-
quisa sobre o fotógrafo,  
historiador, desenhista, 
professor e museólogo 
Paulo Camilher Floren-
çano. “Escolhi esse tema 
por sugestão da minha 

orientadora de TG (Tra-
balho de Graduação),  
e por ser uma área so-
bre a qual tenho mui-
to interesse”, explica.
Mauricio pretende re-
latar todo o trabalho 
fotográfico feito pelo 
Professor Florençano.  
O estudante tem expecta-
tivas quanto ao interesse 
do público em geral, e dos 
avaliadores profissionais, 
quanto a seu projeto, “afi-
nal é uma pesquisa iné-
dita que conta a história 
de um notório taubatea-
no, que muito contribuiu 
para o desenvolvimen-
to da cultura na cidade.”
Ana Claudia Nal-
di Mendes, 23 anos,  
Bruno Silva de Castro Lei-
te, 26 anos, e Cristian Ta-
vares Medeiros, 27 anos, 
cursam o 5º ano de Enge-
nharia de Produção Mecâ-
nica e, incentivados pelo 
Prof. Me. Dawilmar Gui-
marães Araújo, buscaram 
um tema atrativo e rele-
vante para desenvolverem 
um Projeto de Iniciação 

Científica. Eles escolhe-
ram o tema Aplicação do 
mapeamento de fluxo de 
valor no processo de fabri-
cação de chope artesanal.
Os alunos realizaram suas 
pesquisas em uma mi-
crocervejaria de Tauba-
té. “Em conjunto com o 
proprietário, mapeamos 
o estado atual de produ-
ção e levantamos algu-
mas possibilidades de 
melhoria”, explica Ana 
Claudia Naldi. “Além de 
poder demonstrar de for-
ma simples e prática a im-
portância de eliminar os 
desperdícios na produção, 
a expectativa é que nosso 
tema desperte a curiosida-
de dos alunos”, completa.
O CICTED conta com a 
presença de estudantes dos 
cursos de graduação e de 
pós-graduação da Univer-
sidade. O evento acontece 
entre os dias 15 e 19 de 
outubro, no período ma-
tutino e noturno, no Cam-
pus do Bom Conselho (Av. 
Tiradentes, 500, Tauba-
té), e é aberto ao público.

Secretaria de Obras de Taubaté 
anuncia recursos para áreas de 

Saúde e Desenvolvimento Social
Além dos R$ 
25.646.086,50 de investi-
mentos anunciados na área 
da educação, para refor-
mas e ampliações de esco-
las de educação infantil e 
ensino fundamental, cons-
trução de creches e salas de 
aula, a Secretaria de Obras 
da Prefeitura de Taubaté 
é responsável e gerencia 
a verba das obras de to-
das as outras Secretarias. 
Nos próximos meses 
será disponibilizado um 
montante de cerca de R$ 
10.679.265,70 para inves-
timentos nas áreas de Saúde 
e Desenvolvimento Social.
Deste total, pouco mais 

de R$ 5 milhões serão 
destinados à construção 
de casas populares, sendo 
58 unidades localizadas 
no Parque Ipanema e São 
Gonçalo e outras poucas 
unidades que serão dis-
ponibilizadas para casos 
específicos, que atendam 
critérios de extrema neces-
sidade. Além disso, será 
feita a reforma do CRAS/
POP (Parque Santo Antô-
nio), a construção de uma 
unidade do CRAS no São 
Gonçalo, obras de adapta-
ção no prédio do CRAS no 
Parque Urupês, reforma 
para instalação da Casa 
Transitória e a construção 

de um Centro Comunitário 
no bairro Canuto Borges.
Já na área de Saúde, se-
rão executadas manuten-
ções nos PAMOs Cidade 
Jardim, Imaculada, Es-
tiva e Parque Planalto, 
a reforma no prédio que 
abrigará o IML, a im-
plantação de uma UPA 
Água Quente/San Marino,  
além de obras de me-
lhoria no entorno 
do Pronto Socorro.
Além dessas duas Se-
cretarias, ainda existe a 
previsão de investimen-
to de cerca de R$ 2 mi-
lhões para manutenção 
de praças esportivas.
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A Associação Ubatuba 
de Surf em parceria com 
a Prefeitura Municipal 
de Ubatuba apresenta o 
1º Circuito Estudantil 
de Surf. O Circuito é um 
novo desafio para estu-
dantes das redes de ensino 
municipal, estadual e co-
légios particulares. Todos 
serão integrados ao cam-
peonato que terá a primei-
ra seletiva, envolvendo as 
escolas da região Sul do 
município dia 08/10, na 
Praia do Sapê. A seletiva 
Norte/Oeste acontecerá na 
Praia de Itamambuca no 
dia 9/10, já a seletiva Cen-

tro será nas ondas da praia 
do Perequê-Açu no dia 
10/10. O confronto final, 
envolvendo os melhores 
colocados de cada região 
terá como palco a Praia 
Grande, no dia 28/10.  
Carlinhos Roberto, 
Presidente da AUS,  
acredita que este novo 
modelo dará chances a 
jovens de lugares mais 
afastados do Centro da 
cidade. “Firmamos mais 
uma vez parceria com as 
Secretarias de Esportes e 
de Educação de Ubatuba,  
para realizarmos este pro-
jeto piloto de Circuito, 

descentralizando novos 
e jovens potenciais atle-
tas do município. Sendo 
que esta também é uma 
forma de podermos con-
tabilizar o número de jo-
vens praticantes do espor-
te.” Disse o Presidente.  
A p r e s e n t a ç ã o :  
Associação Ubatuba de 
Surf e Prefeitura Municipal 
de Ubatuba, Secretaria de 
Esportes e Lazer e Secre-
taria de Educação. Apoio:  
Aicram e Jomar Sorve-
tes. Patrocínio: Federal 
Art e Circuit Equipa-
ment. Mais Informações 
AUS: (12) 3832-1007

Circuito Estudantil de 
Surf é a nova sensação 
das escolas de Ubatuba

Confiram a agenda  
cultural de outubro em 
São Bento do Sapucaí

Natividade da Serra
regulamenta a Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas

Próximo passo é imple-
mentar a lei, que trará me-
nos burocracia para abertu-
ra de empresas, incentivos 
tributários e prioridade 
para as MPEs em compras 
públicas. A Prefeitura de 
Natividade da Serra regu-
lamentou a Lei Geral das 
MPEs (Micro e Pequenas 
Empresas), que trará uma 
série de benefícios aos em-
preendedores da cidade.
Com a Lei Geral, haverá 
diminuição da burocracia 
para a abertura e baixa 
de empresas; incentivo à 
formalização de empre-
endimentos; melhor aces-
so ao crédito; geração de 
empregos; regulamenta-
ção da figura do micro-
empreendedor individual 
e estímulo à inovação, ao 
associativismo e ao desen-
volvimento local, com as 
pequenas empresas ten-
do tratamento privilegia-
do nas compras públicas.
O gerente regional do 
Sebrae-SP, José Fa-
bio Tau Junior, ressal-
tou a boa relação com 
a Prefeitura e os proje-

tos em parceria em prol 
do empreendedorismo.
“Foi muito importante a 
participação do prefeito 
e dos vereadores de Nati-
vidade da Serra, que des-
de o início entenderam a 
importância de políticas 
públicas de apoio aos pe-
quenos empreendimentos, 
promovendo a circulação 
da riqueza e o desenvol-
vimento local”, afirmou.
Para o prefeito de Na-
tividade da Serra, Dito 
Carlos, a lei vai ajudar 
as empresas da cidade a 
crescer e fomentar a eco-
nomia da cidade. “Vamos 
aumentar a formalização 
dos negócios, principal-
mente no comércio local, 
pois fica mais fácil abrir 
uma empresa. As MPEs 
também terão prioridade 
em compras e licitações 
e poderão gerar mais ren-
da e emprego, já que são 
as maiores empregadoras 
do país. Desde que as-
sumi a prefeitura, o Se-
brae oferece todo apoio 
e nossa intenção é man-
ter essa parceria”, disse.

Natividade é a 11ª cidade 
da área de atuação do Es-
critório do Sebrae-SP em 
São José dos Campos a re-
gulamentar a Lei Geral das 
MPEs. Entre elas, apenas 
São José dos Campos, Pa-
raibuna e Jacareí têm sta-
tus de implementação da 
lei. A lei foi regulamenta-
da em Caçapava, São Luiz 
do Paraitinga (as duas 
neste ano), Ilhabela, Mon-
teiro Lobato, São Sebas-
tião, Taubaté e Tremembé.
Desde o início do ano, a 
equipe do Escritório Re-
gional do Sebrae-SP vem 
se reunindo com prefeitos 
e gestores públicos a fim 
de sensibilizá-los sobre a 
importância da implemen-
tação da Lei Geral para 
a melhoria do ambiente 
para o empreendedorismo.
Foram promovidos cursos 
e oficinas de implementa-
ção da Lei Geral em Ilha-
bela, Caçapava, Tremem-
bé, Taubaté e Jacareí. As 
cidades que já têm a lei re-
gulamentada passaram por 
processos de revisão e im-
plementação de melhorias.

ANS retoma suspensão da 
comercialização de planos 

de saúde mal avaliados
Superior Tribunal de Jus-
tiça decidiu que o moni-
toramento da garantia de 
atendimento ao consumi-
dor deve ser mantido tal 
como é realizado há um 
ano e meio, em prol do 
interesse público. A Agên-
cia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) obteve 
no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), em Brasí-
lia, decisão que autoriza a 
retomada da suspensão da 
comercialização de planos 
de saúde que descumprem 
a legislação e os contra-
tos com os consumidores. 
Conforme o presidente do 
STJ, o ministro Felix Fis-
cher, o monitoramento da 
garantia de atendimento, 
que resulta nas suspen-
sões, deve ser mantido da 
forma como é realizado há 
um ano e meio, pelo inte-
resse público da medida. 
Com isso, 246 planos de 
26 operadoras voltam a ter 
a comercialização suspen-
sa pela ANS. Confira lis-
ta de planos e operadoras 
suspensas no 6º ciclo A de-
cisão do STJ sobrepõe-se 
a liminares dos Tribunais 
Regionais Federais da 2ª 
Região (no Rio de Janei-
ro) e da 3ª Região (em São 
Paulo), que questionaram 
nos últimos meses o moni-
toramento e as suspensões 
aplicadas pela Agência. A 
ANS utiliza as reclama-
ções sobre o descumpri-
mento de prazos para a 
realização de consultas, 
exames e cirurgias, além 
de negativas indevidas de 
cobertura assistencial aos 
consumidores, para ava-
liar os planos de saúde. 
Cada ciclo de monitora-
mento dura três meses e, 
em casos de reincidência 
de irregularidades, são 
aplicadas as suspensões. 
Grupo técnico – Confor-
me a decisão do STJ, a re-
tomada do monitoramen-
to resguarda a proteção à 
saúde e a ordem pública. 
“A Justiça restabelece a 
competência da ANS para 
realizar o monitoramento 
da garantia de atendimen-
to, como forma de defesa 
do consumidor. A Agência 
mantém seu compromisso 

com a regulação do setor 
de saúde suplementar”, 
ressalta o diretor-presiden-
te da ANS, André Longo. 
“Anunciamos, ainda, que 
estamos constituindo um 
Grupo Técnico do Moni-
toramento da Garantia de 
Atendimento com o ob-
jetivo de aprimoramento 
permanente de nossa me-
todologia”. O novo Grupo 
Técnico do Monitoramen-
to da Garantia de Atendi-
mento será constituído de 
imediato, com represen-
tantes de cada entidade re-
presentativa das operado-
ras de planos de saúde e de 
defesa dos consumidores, 
e com técnicos da ANS. 
No sexto e último ciclo de 
monitoramento da garan-
tia de atendimento, anun-
ciado em 20 de agosto 
deste ano, havia sido sus-
pensa a comercialização 
de 212 planos de saúde de 
21 operadoras. A estes, so-
maram-se outros 34 planos 
de 5 operadoras que já es-
tavam sob a suspensão de 
venda desde o ciclo ante-
rior e que não sanaram os 
problemas de atendimento 
apontados pelos consumi-
dores. De março a junho 
de 2013, foram recebidas 
17.417 reclamações sobre 
a garantia de atendimento. 
É um número seis vezes 
maior do que no primeiro 
ciclo, no primeiro trimes-
tre do ano passado, quan-
do começou a ação. Neste 
momento, as suspensões 
protegem 4,7 milhões de 
beneficiários – o equiva-
lente a 9,7% do total de 
beneficiários de planos de 
assistência médica no país. 
Este resultado do sexto ci-
clo, que agora é retomado, 
refere-se ao período entre 
19 de março e 18 de junho 
de 2013. Das 553 operado-
ras com pelo menos uma 
reclamação sobre o não 
cumprimento dos prazos 
máximos para atendimento 
ou de outro tipo de negati-
va de cobertura registrada 
nesses três meses, 523 são 
operadoras médico-hos-
pitalares e 30 estão vol-
tadas à assistência exclu-
sivamente odontológica.
O monitoramento não re-

sultou apenas em suspen-
sões, mas em reativações 
de planos que melhora-
ram o atendimento ao 
seu beneficiário. A todo, 
125 planos de 6 opera-
doras foram reativados.
Medida preventiva – O 
monitoramento da garan-
tia de atendimento é uma 
medida preventiva, antes 
que se aplique medidas 
ainda mais rigorosas. As 
operadoras de planos de 
saúde que não cumprem 
os critérios de garantia 
de atendimento definidos 
pela ANS estão sujeitas a 
multas que variam de R$ 
80 mil a R$ 100 mil. Em 
casos de reincidência, po-
dem ter decretado regime 
especial de direção técni-
ca, inclusive com a pos-
sibilidade de afastamento 
dos seus dirigentes. Em 
prol do consumidor, uma 
outra medida importan-
te adotada pela Agência é 
que, desde maio deste ano, 
as operadoras de planos de 
saúde são obrigadas a jus-
tificar por escrito, em até 
48h, o motivo de ter nega-
do autorização para algum 
procedimento médico, 
sempre que o usuário soli-
citar. Cada vez que deixa-
rem de informar a cláusula 
do contrato ou dispositivo 
legal que explique a nega-
tiva, são penalizadas em 
R$ 30 mil. A negativa de 
cobertura é a principal 
reclamação de usuário – 
respondeu por 75,7% das 
75.916 reclamações rece-
bidas pela ANS em 2012. 
A ANS alerta para que o 
consumidor denuncie sua 
operadora caso não consi-
ga agendar o atendimento 
com os profissionais ou 
estabelecimentos de saúde 
credenciados pelo plano, 
dentro do prazo máximo 
previsto ou tenha negadas 
as coberturas previstas em 
contrato. Para isso, conta 
com os seguintes canais de 
atendimento: Disque ANS 
(0800 701 9656), Central 
de Relacionamento no sí-
tio eletrônico da Agência 
(www.ans.gov.br) e os 12 
Núcleos da ANS nas prin-
cipais capitais brasileiras.


