
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

ANO XXV  05 DE JUNHO DE 2014  EDIÇÃO 1233 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Saúde de 
Taubaté inaugura novo
prédio do CAPS ad com

horário ampliado

A Secretaria de Saúde 
inaugurou ontem a nova 
sede do CAPS ad (Centro 
de Atenção Psicossocial 
Álcool e outras Drogas), 
mais ampla e com me-
lhor estrutura física. A 
nova casa esta localizada 
na Avenida Juca Esteves, 
184 – Centro. O horário de 
funcionamento, que atu-
almente é das 7h às 17h, 
também será modificado 
e ampliado e a unidade fi-
cará aberta das 8h às 21h 
de segunda a sexta-feira 
para atender a população 
com necessidades decor-
rentes do uso de álcool, 
crack e outras drogas.
O novo CAPS ad vai ofe-
recer ambiência e locali-

zação mais adequada aos 
atendimentos e espaços 
informais de convivên-
cia, sala de espera, salas 
de atendimento, espaço 
externo para atividades 
e quartos para acolhi-
mento noturno. Ao todo 
são 33 profissionais, en-
tre educador físico, psi-
cólogo, psiquiatra, cli-
nico geral, enfermeiro, 
técnico de enfermagem, 
terapeuta ocupacional, 
assistente social, nutricio-
nista e equipe de apoio.
Além dos tratamentos 
para usuários de álco-
ol e drogas, a unida-
de oferece tratamento 
às pessoas com depen-
dência de tabaco que de-

sejam parar de fumar.
Em breve este serviço será 
qualificado para CAPS 
ad III 24 horas, em que 
passará a funcionar to-
dos os dias da semana, 
inclusive aos finais de se-
mana e feriado, com 10 
leitos noturnos para pa-
cientes com necessidades 
de cuidados intensivos.
Além do CAPS ad, a saúde 
mental de Taubaté dispo-
nibiliza a população mais 
dois CAPS, sendo um adul-
to e um infantojuvenill.
Os CAPS são serviços 
da Rede de Atenção Psi-
cossocial, de base co-
munitária, que atuam 
em parceria com os de-
mais serviços de saúde.

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguata-
tuba (PAT) comunica  uma 
nova lista com ofertas para 
o mercado de trabalho. O 
interessado deve estar mu-
nido dos principais docu-
mentos pessoais (RG, CPF, 
CTPS e PIS). Segundo o 
PAT, as principais exigên-
cias são escolaridade e ex-
periência e a contratação 
é de responsabilidade dos 

empregadores. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.
 Confira as ofertas de traba-
lho:  Ajudante de padeiro, 
professor de logística de 
transporte, assistente social, 
atendente de lanchonete, 
auxiliar de cozinha, auxi-
liar de compras, auxiliar 
de enfermagem, auxiliar de 
lavanderia, auxiliar de lim-

peza, auxiliar de vidraceiro, 
armador de ferragens, babá, 
balconista, barman, borra-
cheiro, carpinteiro, churras-
queiro, coordenador peda-
gógico, copeiro, costureira 
em geral, cozinheiro geral, 
empregado doméstico ar-
rumador, esteticista, ele-
tricista de autos, faxineiro, 
fonoaudiólogo, funileiro, 
garçom, gerente adminis-
trativo, instalador de som 
e acessórios de veículos, 
laminador de plástico, mo-
toboy, motorista de ambu-
lância, pedreiro, porteiro, 
preparador físico, professor 
de inglês, promotor de ven-
das, recepcionista de hotel, 
supervisor de atendimen-
to, tosador, trabalhador na 
fabricação de artefatos de 
cimento, vendedor pracis-
ta e vistoriador de autos.

Confira vagas de emprego 
no PAT de Caraguá

Os primeiros bons frutos 
começam a aparecer no 
esporte da cidade. A equi-
pe masculina sub-17 de 
Tremembé com alunos do 
projeto “Atleta do Futuro” 
se sagrou vice campeã da 
Copa Sesi-SP Atleta do 
Futuro de Futebol 2014. A 
final aconteceu no último 
sábado (31) na cidade de 
Taubaté contra a equipe lo-
cal. Tremembé também foi 
representado na categoria 
sub-15, onde nossa equi-
pe conquistou o 6º lugar.
Além das conquistas co-
letivas, quatro atletas 
tremembeenses conquis-
taram prêmios individu-
ais, denominados “Valor 
do Esporte”, são eles:
- Adriano Ferreira da Silva 
Júnior – Categoria Respeito
- Guilherme Monteiro da 
Silva – Categoria Respeito
- Wesley Eugênio Ro-
drigues Costa – Cate-

goria trabalho em grupo
- Wesley Henrique de Paula 
Pires – Categoria Fair Play
O prefeito Marcelo Vaque-
li e a Secretaria de Espor-
tes Marcela Tupinambá, 
foram na tarde desta se-
gunda feira (02) parabe-
nizar os alunos. “Quero 
parabenizar a todos os 
atletas que representaram 
muito bem nossa querida 
Tremembé. Para nós, vo-
cês são os campeões. Em 
breve daremos uma estru-
tura melhor para a equipe 
treinar. Esperamos um dia, 
que deste projeto, saia atle-
tas de ponta, que possam 
representar nossa cidade 
em uma Seleção Brasi-
leira” – finalizou Vaqueli.
O Atleta do Futuro é um 
programa realizado de uma 
parceria entre a Prefeitura 
e o SESI, que utiliza o es-
porte para promover a edu-
cação e a inclusão social 

de crianças e adolescen-
tes. Em aulas de iniciação 
motora e prática esporti-
va são ensinados valores 
como ética, trabalho em 
equipe, superação, res-
peito, autoestima e saúde.
Esses princípios ex-
trapolam as linhas dos 
campos e quadras e são 
decisivos para a forma-
ção pessoal dos jovens.
O programa também é 
uma ótima oportunidade 
de envolver colaborado-
res, fornecedores, clientes 
e comunidade em ativida-
des esportivas, ações de 
solidariedade e trabalho 
voluntário. Ao adotar o 
programa, as indústrias 
brasileiras reconhecem 
que têm papel fundamental 
na promoção da cidadania 
e na formação do caráter 
e dos valores das crianças 
e adolescentes que vão 
construir o futuro do país.

Equipe de Tremembé é 
vice campeã da “Copa 

Sesi-SP Atleta do
Futuro de Futebol 2014”

MEC autoriza cursos de
Engenharia Civil e Elétrica 
da Faculdade de Roseira

As novas turmas se 
iniciarão no primei-
ro semestre de 2015
 O Ministério da Educa-
ção (MEC) autorizou a 
abertura de dois novos 
cursos na Faculdade de 
Roseira-FARO. A portaria 
339 foi publicada no Di-
ário Oficial da União, no 
dia 30 de maio de 2014.
Ao todo, serão 100 va-
gas oferecidas para cada 
curso, anualmente, nas 
áreas de Engenharia Elé-
trica e Engenharia Civil.
Atualmente, temos na 
FARO três cursos de En-
genharia: Ambiental, já 
reconhecido pelo MEC, 
Química, em fase final 
de reconhecimento e Me-

cânica, que entrará no 
ciclo profissionalizan-
te no segundo semestre 
2014 e, ainda, dois cur-
sos Superiores de Tecno-
logia: Gestão Ambiental 
e Manutenção Industrial.
A Diretora Acadêmica, 
Sra. Alcinéia Castro, res-
salta que a autorização 
das duas novas gradua-
ções é uma grande con-
quista para a instituição. 
Consequentemente, o 
mercado de trabalho da 
região é quem ganha, 
com novos engenheiros 
bastante qualificados em 
sua área. “Já somos uma 
referência no Vale do Pa-
raíba, no que diz respeito 
à especialização nas áre-

as ambiental e industrial. 
Com a abertura desses 
novos cursos, consoli-
daremos a posição da 
FARO, definitivamente, 
como um centro de En-
genharia e Tecnologia”, 
afirmou a Sra.Alcinéia.        
Há muito tempo, a FARO 
vem se preparando para 
receber os dois cursos e já 
conta com toda infraestru-
tura de laboratórios, equi-
pamentos, salas de aula e 
acervo bibliográfico para 
o início das aulas. Com 
a introdução de metodo-
logias ativas, a faculdade 
tem certeza de que, cada 
vez mais, seus egressos 
estarão preparados para 
o mercado de trabalho.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao 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 Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 

Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre 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 aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O c u p a ç ã o
Índice caiu 11% na com-
paração entre o primei-
ro trimestre de 2013 e o 
mesmo período em 2014
A taxa de desemprego no 
País caiu 11% na com-
paração entre o primeiro 
trimestre de 2013 e o mes-
mo período em 2014. No 
acumulado dos últimos 12 
meses também houve que-
da, passando de 7,1% para 
6,9% no primeiro trimestre 
de 2014. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Do-
micílios Contínua (PNAD 
Continuada), divulgada 
há pouco pelo Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).
O resultado indica ten-
dência de aquecimento 
do mercado de trabalho 
brasileiro, com taxas de 
desemprego mantidas 
em patamares baixos e 
o crescimento da for-
malização e da renda.
O Nordeste se destaca 
como a região que apre-
sentou a maior queda nas 
taxas de desemprego, na 
comparação entre o pri-
meiro trimestre de 2014 
(9,3%) e o mesmo período 
de 2013 (10,9%). Tam-

bém foi registrada que-
da, de 9,8% para 9%, no 
acumulado dos últimos 
quatro trimestres, de acor-
do com o levantamento.
A faixa etária entre os 18 
e os 24 anos também foi 
beneficiada pelo aqueci-
mento do mercado de tra-
balho. Nesse segmento da 
população, a taxa de de-
semprego caiu de 16,4% 
para 15,7%. Na compa-
ração da média do ano de 
2012 com 2013, a taxa 
caiu de 15,2% para 15,0%.
Os índices mais elevados 
de desemprego observa-
dos nessa faixa são refle-
xo da crescente busca por 
maior qualificação pro-
fissional, atendida pela 
oferta de cursos dentro de 
programas como o Prona-
tec, e da expansão da rede 
pública de ensino superior.
R e n d a
A tendência de redução 
do desemprego se man-
tém desde janeiro de 
2003 e ganhou reforço a 
partir de 2011. Nos úl-
timos 40 meses, foram 
criados 4,96 milhões de
 empregos formais, em 
uma média de 1,5 milhão 
de empregos por ano, de 
acordo com a série his-

tórica da PNAD. Com o 
crescimento da forma-
lização no mercado de 
trabalho, a renda segue 
a mesma tendência de 
alta. O rendimento real 
cresceu 29,6% de 2003 a 
2013. A renda do traba-
lhador teve um aumento 
médio acima da inflação 
durante todo este período.
F o r m a l i z a ç ã o
Os números são resultado 
de um quadro econômico 
estável, aliado a uma série 
de medidas adotadas pelo 
governo para estimular a 
geração de vagas. Contri-
buíram para esse cenário 
a desoneração da folha de 
pagamento para setores 
intensivos em mão-de-o-
bra, o que permite reduzir 
o custo do trabalho pre-
servando direitos do tra-
balhador e o incentivo à 
formalização, com a cria-
ção da figura do Micro-
empreendedor Individual 
(MEI). As políticas de 
qualificação profissional, 
com a implementação do 
Pronatec, e a exigência do 
curso para o recebimento 
do seguro-desemprego, 
colaboraram para melho-
rar o perfil do trabalhador 
brasileiro e dos salários.

PNAD mostra queda na taxa
de desemprego do País

Edital de Realização de Audiência 
Pública de São Bento do Sapucaí
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Polícia Militar e autoridades de 
Taubaté preparam operação para 

as comemorações durante a Copa

Vereadores de Pinda
aprovam renovação de

convênio com a Santa Casa
por 60 dias

A Polícia Militar de 
Taubaté realizou nesta ter-
ça-feira (3) a segunda reu-
nião preparatória para os 
dias de jogos do Brasil na 
Copa do Mundo - primeira 
foi realizada no dia 27 últi-
mo. Foi um encontro entre 
autoridades, com a pre-
sença do Comando do 5º 
BPM/I, Chefe de Governo 
da Prefeitura, Secretaria 
de Mobilidade Urbana, 
Secretaria de Seguran-

Foi aprovado na segun-
da-feira (2), durante a 19ª 
Sessão Ordinária da Câ-
mara de Pindamonhanga-
ba, a renovação do convê-
nio com a Santa Casa por 
mais 60 dias. O Projeto 
de Lei 86/2014 foi apro-
vado por 8 votos favo-
ráveis e dois contrários. 
O projeto tem o objetivo 
de continuar a execução 
de serviços médicos-hos-
pitalares, urgência e emer-
gência e ambulatoriais 
de ortopedia. O prefeito 
Vito Ardito alegou que o 
convênio deveria ser pro-
longado para que a admi-
nistração possa concluir 
o projeto de chamamento 
público de entidades que 

ça, Secretaria de Cultura, 
Conselho Tutelar e ACIT. 
 Segundo a Polícia Mi-
litar a operação para os 
dias de jogos vai promo-
ver o policiamento nos 
locais tradicionais de co-
memoração na cidade. 
Será a Operação Direção 
Segura (ODS) com a uti-
lização de etilômetros e 
o atendimento através 
do policiamento refe-
rente às comemorações 

possam realizar este servi-
ço em Pindamonhangaba.
A prorrogação do con-
vênio por 60 dias co-
meçou a contar do dia 
30 de maio de 2014.
Outros projetos aprovados
Além do projeto da San-
ta Casa, foram aprovados 
por unanimidade os pro-
jetos de Lei 85/2014 que 
dispõe sobre o remane-
jamento de recursos or-
çamentais, no montante 
de R$ 144 mil, do Fundo 
Municipal de Assistência 
Social, para o atendimen-
to do Convênio para tra-
tamento de dependentes 
quimicos com a entidade 
Esquadrão Vida.
Também foi aprovado por 

da Copa que demandem 
ação da Polícia Militar. 
 A Polícia Militar orienta 
a população para que par-
ticipe das comemorações 
de forma sadia, evitando 
excessos na ingestão de 
bebida alcoólica, não des-
respeitando as leis de trân-
sito e principalmente exer-
citando a tolerância social 
entre as pessoas, para evi-
tarmos entreveros, brigas 
e ocorrências policiais. 

unanimidade o Projeto de 
Lei 84/2014, do vereador 
Felipe César (PMDB), 
que declara de Utilida-
de Pública a Associação 
de Moreira César de Ar-
tesanato e Reciclagem. 
A entidade, com sede no 
Residencial Pasin, tem 
como objetivo promover 
a prática da Assistência e 
Inclusão Social, o fomento 
e racionalização de ativi-
dades de artesanato e reci-
clagem, além de contribuir 
para o desenvolvimen-
to do Ser Humano. A 
AMAR também reali-
za cursos de capacitação 
para seus associados e 
toda a população de Mo-
reira César e adjacências.

Polícia Civil adota novos
procedimentos para melhorar

as investigações sobre
pessoas desaparecidas

A Polícia Civil de São 
Paulo criou novos proce-
dimentos para melhorar as 
investigações sobre pesso-
as desaparecidas no Esta-
do. A medida descentra-
liza as investigações, que 
atualmente são concen-
tradas na 4ª Delegacia de 
Polícia de Investigações 
sobre Pessoas Desapare-
cidas, da Divisão Antisse-
questro do DHPP (Depar-
tamento de Homicídios 
e de Proteção à Pessoa).
Na capital, a 4ª Delegacia 
continuará responsável 
pelas investigações, en-
quanto que aos setores de 
homicídios das delegacias 
seccionais da Grande São 
Paulo e as delegacias de in-
vestigações gerais (DIGs) 
do interior ficarão respon-
sáveis pelas suas respecti-
vas áreas. Os registros de 
desaparecimentos feitos 
por meio da Delegacia 
Eletrônica serão distribu-
ídos para essas delegacias 
responsáveis, de acordo 
com a sua localização.
C e n t r a l i z a ç ã o
Por outro lado, foram ado-
tadas medidas para centra-
lizar as informações sobre 
pessoas desaparecidas, 
para que sejam disponibi-
lizadas de forma mais fácil 
para toda a Polícia Civil.
Desta forma, o Institu-
to de Identificação Ri-
cardo Gumbleton Daunt 
(IIRGD) vai organizar to-
das as informações que re-
ceber de SVOs (Serviços 
de Verificação de Óbito) e 
Institutos Médicos Legais 
(IMLs) e retransmitir para 
o Sistema para Cadastro 
de Pessoas Desapareci-
das e Cadáveres, que será 
administrado pelo Depar-
tamento de Inteligência 
da Polícia Civil (Dipol).
Isso possibilitará que as 

informações encaminha-
das por um SVO integrem 
o banco de dados da Po-
lícia Civil para que, por 
exemplo, um corpo que 
não foi reclamado após 
72 horas tenha suas carac-
terísticas encaminhadas 
para o Instituto de Iden-
tificação Ricardo Gum-
bleton Daunt (IIRGD), 
que fará o cruzamento de 
informações com dados 
de pessoas desaparecidas. 
Caso esse corpo seja re-
lacionado a algum caso, a 
autoridade policial respon-
sável será comunicada.
Esse banco de dados será 
gerenciado pela Divisão 
de Tecnologia da Infor-
mação (DTI), do Depar-
tamento de Inteligência 
da Polícia Civil (Dipol). 
Ele será abastecido com 
informações recebidas 
pelo IIRGD, que tam-
bém faz parte do Dipol, e 
que serão encaminhadas 
pelas delegacias respon-
sáveis pelas investiga-
ções de desaparecimentos 
e pelos SVOs e IMLs.
Esses dados incluem foto-
grafias, digitais, filiações, 
entre outras informações 
do desaparecido. O IIRGD 
ficará responsável por in-
cluir as informações dos 
prontuários civil e criminal 
da pessoa desaparecida.
A DTI também será res-
ponsável pela constan-
te atualização do site 
de Pessoas Desapare-
cidas, da Polícia Civil.
A p u r a ç õ e s
Outra novidade é a criação 
do Procedimento de Inves-
tigação de Desaparecimen-
to (PID), que será aberto 
pela Polícia Civil durante a 
elaboração de todos os 
boletins de ocorrên-
cia de desaparecimento.
Dentre os procedimentos 

obrigatórios do PID, estão 
o contato com familiares, 
amigos, local de trabalho, 
escolas, hospitais, IMLs, 
SVO, casas de albergue, 
abrigos, estabelecimen-
tos prisionais, conselhos 
tutelares, clínicas psiqui-
átricas entre outros locais 
que possam ter informa-
ções sobre o desaparecido.
Também serão realizadas 
pesquisas em todos os sis-
temas de Segurança Pú-
blica de São Paulo, como 
o RDO (Registro Digital 
de Ocorrências) e o Info-
crim, e levantamento de 
informações telefônicas.
O PID será substituído por 
um inquérito policial caso 
o desaparecimento seja 
relacionado a um crime.
Quando houver o desapa-
recimento de uma crian-
ça, adolescente ou pessoa 
com deficiência física, 
mental ou sensorial, o res-
ponsável pelo registro e o 
Centro de Comunicações 
e Operações da Polícia 
Civil (Cepol) deverão co-
municar imediatamente 
Polícia Federal, aos por-
tos, aeroportos, terminais 
rodoviários, ferroviários, 
polícia rodoviária e com-
panhias de transporte 
intermunicipais, interes-
taduais e internacionais 
da região da ocorrência.
As medidas pas-
sam a valer a partir 
desta terça-feira (3). To-
das as providências para 
adaptar o RDO e a in-
tranet da Polícia Civil já 
foram adotadas para im-
plementar as mudanças.
A portaria nº 21/2014, 
assinada pelo 
delegado geral de Polí-
cia, Luiz Mauricio Sou-
za Blazeck, foi publi-
cada no Diário Oficial 
do Estado desta terça.

A Câmara de Taubaté re-
aliza nesta quinta-feira, 
5, às 10h, solenidade de 
entrega de certificados de 
honra ao mérito a duas 
entidades que enviaram 
projetos referentes ao 
meio ambiente. João Vi-
dal (PSB) usará a palavra 
em nome do Legislativo.
Foram escolhidos pro-
jetos da Apae (Associa-
ção dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais) e do 
Sesi (Serviço Social da 
Indústria) de Taubaté.
A Apae desenvolveu pro-
jeto sobre “Compostagem: 
plantando a vida, cultivan-
do saúde”, que tem como 
ênfase conscientizar alu-
nos e docentes sobre o cui-
dado com a alimentação 
indispensável para a saúde.
“Projeto sustent’ação”, do 

Docentes se juntam aos 
outros 15 mil professo-
res chamados em janeiro; 
exame de admissão é feito 
por Departamento de Pe-
rícias Médicas do Estado
O Diário Oficial do Estado 
de São Paulo divulgou, na 
edição de terça-feira (3), 
a lista com a nomeação 
de mais 22,8 mil profes-
sores aprovados no maior 
concurso da história do 
magistério paulista. Ou-
tra novidade é que o pro-
cesso para agendamento 
de perícias médicas será 
agilizado pelo Departa-
mento de Perícias Médi-
cas do Estado (DPME). 
A partir de agora, os do-
centes poderão agendar 
os exames pela internet.
O certame prevê a con-
tratação total de 59 mil 
professores. Com o novo 
anúncio, já são cerca de 38 
mil professores nomeados 
desde o início deste ano. A 
primeira chamada foi fei-
ta em janeiro com 15 mil 
docentes. A rede estadual 

Sesi, visa trabalhar com a 
comunidade escolar temas 
ligados à sustentabilidade 
e a relação da socieda-
de com o meio ambien-
te e as relações humanas 
norteadas por valores de 
solidariedade e inclusão.
As duas entidades desen-
volveram projetos sobre o 
dia do meio ambiente e fo-
ram selecionados por uma 
comissão de sete membros.
Fizeram parte desta co-
missão o vereador Diego 
Fonseca (PSDB), o enge-
nheiro agrônomo Ralph 
Nunes Ferreira Leite, do 
Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, a servi-
dora municipal Heloisa 
Tavares de Mattos Mar-
tins, da Secretaria de Meio 
Ambiente, e os professo-
res Rosemary Prado Lo-

paulista é a maior do País, 
com 5 mil escolas, e aten-
de 4 milhões de alunos.
Novo sistema infor-
matizado de perícias
A próxima fase é a de 
perícia médica agenda-
da pelo DPME. Desta 
vez, os novos professo-
res poderão marcar a data 
por meio de um novo 
sistema informatizado. 
Para o processo, o docen-
te deve enviar duas fo-
tos 3x4 e o RG original 
com fotografia recente. 
Além disso, são exigidos 
alguns exames médicos. 
As orientações estão pu-
blicadas na edição de 31 
de maio do Diário Ofi-
cial do Estado e também 
no Portal da Educação.
O agendamento deve 
ser feito em até 10 dias 
úteis após a nomeação. 
Antes, a perícia médica 
era agendada pelo De-
partamento após publi-
cação no Diário Oficial.
Reajuste de 
7% em julho

pes Silva, Solange Maria 
Goulart Silveira, Maria 
Creusa Brasil Pires e José 
Carlos Simões Florença-
no, pró-reitor da Unitau.
O evento será transmi-
tido ao vivo pela TV 
Câmara Taubaté, ca-
nais 7 e 98 da Net, e 
pelo site do Legislativo.
O prêmio foi instituído 
pela Câmara por meio do 
Decreto Legislativo nº 
396/2012, de autoria do ex-
vereador Orestes Vanone.
E x p o s i ç ã o
Até o dia 6 de junho, a Câ-
mara sedia uma exposição 
ligada ao tema Meio Am-
biente, com artigos da ar-
tista plástica Tetê Estéfano. 
A visitação pode ser feita 
das 8h às 12h e das 14h 
às 18h no Espaço Cultural 
Georgina de Albuquerque.

Hoje, o salário de um pro-
fessor que leciona para 
classes de anos finais do 
Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio, com jor-
nada de 40 horas sema-
nais, é de R$ 2.257,84, 
podendo chegar a R$ 
6.390,78 de acordo com 
a evolução funcional.
A partir de julho, todos os 
400 mil professores e ser-
vidores da rede estadual 
de ensino, ativos e apo-
sentados, receberão um 
novo aumento de 7%. É o 
quarto reajuste desde 2011 
e faz parte de uma Política 
Salarial inédita da Secre-
taria para os funcionários 
da rede estadual de ensino 
paulista e que garante uma 
ampliação salarial de 45%.
Com o novo aumento sa-
larial, um educador que 
leciona do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e En-
sino Médio terá a remune-
ração reajustada para R$ 
2.415,89. O valor é 42% 
superior ao piso nacio-
nal (que é de R$ 1.697).

Câmara de Taubaté premia projetos
da Apae e Sesi no Dia do Meio

Ambiente

Educação nomeia mais 22,8 
mil professores para rede

estadual e agiliza processo
de perícias
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Reunião sobre Festival
Junino de Pinda

Nesta noite, foi re-
alizada mais uma 
reunião do Núcleo Tu-
rístico do Piracuama
 com o Departamen-

te Turismo da Prefeitu-
ra para definições sobre 
o I Festival Junino do 
Vale do Paraíba, que será 
realizado de 19 a 22 de 

junho em Pinda. Empre-
sários do Núcleo do Ri-
beirão Grande também 
participaram da reunião 
e estarão no Festival.

1º Pólo Industrial de
Tremembé começa a

receber empresas

Sebrae móvel está
realizando atendimentos

em Tremembé nesta semana

Começou nesta semana as 
obras no 1º Polo Industrial 
de Tremembé, localizado 
no bairro Flor do Campo, 
a área vai receber inicial-
mente quatro novas empre-
sas. A LAJES E BLOCOS 
MODELO é a primeira a 
dar andamento nas futu-
ras instalações – Desde 
1985, atua no mercado de 
pavimentação e alvenaria. 
A empresa, especializada 
na fabricação de blocos 
de concreto, lajes e piso 
para pavimentação, é re-
ferência do segmento na 
região do Vale do Paraíba.
- Geração de Empre-
gos: 50 vagas diretas
- Área do terreno: 40.000 m²
- Contato: blocos-
m o d e l o . c o m . b r
As outras três empresas são:
PLASCAIXAS – Des-

O Sebrae-SP traz para 
Tremembé nos dias 04 
e 05 de junho o Sebrae 
Móvel, que atenderá 
empresários e interes-
sados em se tornar em-
preendedores. A van 
ficará em frente ao 
Poupatempo do Em-
preendedor no Centro.
Na cidade, analistas do 
Sebrae-SP estarão no es-
critório móvel para fazer 

de 1995, está no merca-
do de transformação de 
plásticos e dispõe de mo-
dernos equipamentos de 
reciclagem de plásticos 
de PEAD. Industrializa 
e comercializa caixas de 
plástico para transporte 
de frango vivo e abatido,
caixas para colheita, su-
permercados, frigoríficos, 
laticínios, peixarias e es-
trados plásticos para câ-
mara fria, baú frigorífico e 
pisos plásticos para suino-
cultura. - Geração de Em-
pregos: 40 vagas diretas
- Área do terreno: 
10.000 m² - Contato: 
www.plascaixas.com.br
DISTRIBUIDORA PRE-
MIUM – Distribuido-
ra exclusiva dos produ-
tos Suvinil desde 2005.
- Geração de Empre-

atendimentos individu-
ais gratuitos sobre temas 
relacionados à gestão de 
negócios, como adminis-
tração, legislação, qualida-
de, finanças e marketing.
Os interessados também 
receberão informações so-
bre produtos e serviços ofe-
recidos pelo Sebrae-SP e a 
programação de pales-
tras e consultorias dos 
Postos de Atendimen-

gos: 30 vagas diretas 
e 20 vagas indiretas
- Área do terreno: 10.000 m²
- Contato: www.distri-
buidorapremium.com.br
Para o prefeito, a vinda 
destas quatro empresas 
demonstra, mais uma vez, 
o potencial e o dinamis-
mo que a lei de incentivo 
a indústria criada por esta 
administração emprega 
nos empreendedores. “É 
com enorme satisfação 
que estamos anunciando a 
vinda dessas quatro novas 
empresas para a nossa ci-
dade. Além de acreditarem 
e investirem no municí-
pio, também criarão novas 
vagas de empregos. Isso 
significa mais geração de 
renda e novas oportuni-
dades para a nossa popu-
lação”, finalizou Vaqueli.
As empresas serão cons-
truídas as margens da Ro-
dovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro na altura da Re-
gião da Flor do Campo e 
tem em contrato, dois anos 
para estarem funcionando. 
Outro acordo feito entre o 
prefeito Vaqueli e os em-
presários é que fossem con-
tratadas somente pessoas 
residentes em Tremembé.

to ao Empreendedor 
de Taubaté e Cruzeiro.
O Sebrae em Tremem-
bé tem apoio da Pre-
feitura Municipal.
O atendimento será reali-
zado na Rua Dr. Monteiro, 
nº 280, Centro (em frente 
ao Supermercado Rosado), 
das 09h00 às 16h00.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3672-5734.

O prefeito Mauricio (PT) 
visitou na última segun-
da-feira a região da praia 
da Maranduba, esteve 
no ESF local e foi con-
ferir o andamento dos 
trabalhos de construção 
da Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas. 
A obra está em ritmo acele-

rado, com entrega prevista 
para o começo de 2015, 
dentro do prazo estipulado.
Durante a visita, o chefe do 
executivo ubatubense ba-
teu um papo com os muní-
cipes e aproveitou para pa-
rabenizar a médica cubana.
Dra. Rosa, que atende pelo 
Mais Médicos, recebe inú-

meros elogios dos pacien-
tes e funcionários do ESF.
Mauricio informou os 
presentes sobre o fato de 
Ubatuba, segundo repor-
tagem do jornal O Globo, 
estar em situação muito 
melhor em relação ao nú-
mero de casos de Dengue 
do que a ampla maioria 
das cidades da região. 
“Isso é fruto do excelen-
te trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde 
e de toda equipe da pas-
ta”, pontuou o prefeito.
O prefeito finalizou sua 
caminhada com uma vi-
sita ao ESF da Lagoi-
nha, onde reafirmou aos 
cidadãos que sua gestão 
prioriza a área da Saúde.

Prefeito de Ubatuba
visita obra da UPA

trabalho está em ritmo
acelerado


