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Portaria do DER faz
viagem de Pinda para

Ubatuba durar
cinco horas

Túnel de acesso aos
bairros Campinas e

Goiabal recebe
melhorias da

Prefeitura de Pinda

Uma portaria do DER 
(Departamento de Estra-
das de Rodagem) vem 
gerando uma série de re-
clamações por parte de 
passageiros ao proibir ôni-
bus regular no itinerário 
Guaratinguetá-Ubatuba. 
A decisão afetou usuários 
que residem também em 
Aparecida, Pindamonhan-
gaba e Taubaté. A empre-
sa de ônibus Rodoviário 
e Turismo São José opera 
há 55 anos nesta linha com 
ônibus intermunicipais de 
14 metros pelo trajeto da 
Rodovia Osvaldo Cruz 
(SP-125), onde trafegam 
diariamente trabalhadores 
e estudantes principalmen-
te. O itinerário começa em 
Guaratinguetá, passando 
por Pindamonhangaba e 
Taubaté, e segue até Uba-
tuba, no Litoral Norte. De 
acordo com a portaria do 

A Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba concluiu nos úl-
timos dias uma completa 
recuperação do túnel sob a 
Rodovia Presidente Dutra, 
que dá acesso aos bairros 
Goiabal e Campinas. A 
passagem era problemá-
tica, principalmente em 
dias de fortes chuvas pois 
não tinha escoamento das 
águas e ilhava os mora-
dores do lado de lá da ro-
dovia. Atendendo a várias 
e antigas reivindicações 
de moradores, bem como 
requerimentos da Câma-

DER, o órgão responsável 
pela estrada tomou a de-
cisão pela “segurança dos 
motoristas e usuários”. 
Com isso, a empresa de 
ônibus está sendo obriga-
da a fazer o trajeto pela 
Rodovia dos Tamoios, ou 
seja, de Guaratinguetá a 
São José dos Campos, de-
pois Caraguatatuba, e vol-
tando pela Rio-Santos até 
Ubatuba e Paraty-RJ. Uma 
viagem que durava duas 
horas e meia passou a le-
var cinco horas. Para tentar 
aliviar o caos no transpor-
te, a diretoria da São José  
adquiriu seis veículos me-
nores, de 7,5 metros, mas 
insuficientes para a de-
manda e ainda com a falta 
de bagageiro. Além disso, 
segundo a proprietária da 
empresa Edna Abdala, 
esse tipo de veículo não é 
possível na linha intermu-

ra Municipal, vereadores, 
o local que é conhecido 
também como “túnel mo-
lhado”, passou por obras 
de melhorias. As equipes 
da Secretaria de Obras e 
Departamento de Obras e 
Viação (DOV ) realizaram 
a retirada de toda a cama-
da superficial, deteriorada 
pelo tempo, e concretou 
novamente todo o piso ro-
dante e vala central. Com 
isso, foi dado o caimento 
necessário para o escoa-
mento de águas pluviais. 
Nesse trabalho foram 
usados 27m³ de concreto, 

nicipal de Paraty. Os no-
vos veículos devem entrar 
em operação nos próximos 
dias, após o emplacamen-
to. Edna Abdala lembra 
que a decisão pegou a 
todos de surpresa, ainda 
mais para uma empresa 
que opera na linha há mais 
de 50 anos, sem registros 
de acidentes. “Tive que 
comprar seis novos veícu-
los, tipo escolar de apenas 
20 lugares. Não dá nem 
para o começo. Só que-
ro esclarecer que estamos 
cumprindo a portaria do 
DER e que a nossa empre-
sa não tem nada a ver com 
isso. Eu fiz o que pude!”, 
desabafou a empresária. 
Outra consequência disso 
é que agora estudantes  e 
operários estão optando 
por veículos clandesti-
nos, o que implica em fa-
tor de risco de segurança.

42 peças de malha pop, 
madeira para confecção 
de formas, caminhão be-
toneira, caminhão bascu-
lante, retroescavadeira, 
bob-cat e rompedor, além 
de placas de sinalização, 
num custo total aproxi-
mado de R$21 mil. Para a 
realização da obra, o túnel 
ficou interditado por cin-
co dias. Agora, de acordo 
com a Secretaria de Obras, 
o túnel ficou com uma 
largura máxima de três 
metros e altura máxi-
ma de 2,60 metros, de-
vidamente sinalizado.

Nota da Prefeitura de
Ubatuba - Cachoeira

da Renata
As obras de construção 
da barragem no local co-
nhecido como Cachoeira 
da Renata, no Rio Marim-
bondo (Água Branca), fo-
ram paralisadas pela Com-
panhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) depois da 
solicitação das seguintes 
informações pela Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Ubatuba: 1- Plano de Re-
cuperação de Área Degra-
dada, referente à supressão 
de vegetação e interven-
ção em Área de Prote-
ção Permanente (APP).
2- Planta da área que 

será alagada como re-
sultado da construção da 
barragem da captação.
3- Documentação com-
pletar comprovando a ti-
tularidade das áreas do 
empreendimento em toda 
sua extensão: desde cap-
tação e adutora até a esta-
ção de tratamento (ETA).
4- Informação técnica 
sobre a viabilidade de 
modificação do ponto de 
captação, situando-o abai-
xo (à jusante) do local co-
nhecido como Cachoeira 
do Côrrea. A Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente também solicitou 
à Cetesb, companhia res-

ponsável pelo licencia-
mento ambiental e pela 
fiscalização do cumpri-
mento nos termos acor-
dados no Termo de Com-
promisso de Recuperação 
Ambiental, uma vistoria 
ao local para certificar que 
as obras estão de acordo 
com o licenciamento feito 
pela mesma. Vale destacar 
que a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente vem 
acompanhando o projeto 
e a execução do empre-
endimento com objetivo 
de garantir o respeito à le-
gislação ambiental vigente 
e de atender as deman-
das de toda população.

Secretaria de Saúde realiza 
obra de melhoria na

Policlínica em Taubaté
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté deu inicio, no final 
no mês de outubro, às obras 
de melhoria no prédio II 
da Policlínica de Especia-
lidades. Essas obras, além 
de reparos necessários, 
visam oferecer aos tauba-
teanos um local mais con-
fortável e adequado para 
o atendimento médico.
A reforma está prevista 
para ser concluída em até 
90 dias e será feita em 
três etapas. A primeira 

contemplou os banheiros, 
que já estão em fase final 
das obras. A etapa atual, 
iniciada essa semana, irá 
reformar toda a área da 
recepção. Durante esse pe-
ríodo, o atendimento nessa 
área ficará comprometido, 
pois a capacidade na sala 
de espera foi reduzida para 
evitar qualquer transtorno. 
A terceira etapa irá refor-
mar as salas de consulta.
Nessa etapa, a Prefeitura 
solicita a compreensão de 

todos os munícipes que uti-
lizam o serviço, pois a obra 
irá acontecer de forma gra-
dual e com a unidade aber-
ta, os serviços e consultas 
não serão interrompidos.
Essas obras estão incluídas 
no projeto de reestrutura-
ção da saúde no município, 
que inclui a reforma de 
PAMOs, do Pronto Socor-
ro Municipal, Pronto So-
corro Odontológico, cons-
trução de novas unidades e 
informatização do sistema.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Dilma diz que não tem pressa para 
fazer reforma ministerial

A presidenta Dilma Rou-
sseff disse que não fará 
imediatamente a reforma 
ministerial para montar 
a equipe de seu segundo 
mandato. Segundo ela, não 
há um prazo para que as 
mudanças comecem. Dil-
ma também comentou a 
decisão da ministra Marta 
Suplicy de entregar a carta 
de demissão quando a pre-
sidenta deixou o Brasil em 

viagem oficial. Ela disse 
que conversou com Marta 
antes de viajar e conhecia 
o teor da carta. “Não es-
tabeleci prazo e não vou 
fazer a reforma [ministe-
rial] imediatamente, vou 
fazê-la por partes”, disse a 
presidenta a jornalistas em 
Doha, no Catar. Na avalia-
ção da presidenta, Marta 
Suplicy não teve qualquer 
atitude incorreta na forma 

como entregou a carta de 
demissão. “Ela me disse 
o teor da carta antes de 
eu viajar, mas logo depois 
que fui reeleita a ministra 
falou comigo que sairia. 
Ela não fez nada de dife-
rente, não teve nenhuma 
atitude incorreta, ela me 
disse que sairia e eu acei-
tei. Acertamos que ela me 
enviaria uma carta, a es-
trutura de praxe”, disse.

Natal Solidário em Pinda 
arrecada brinquedos para 

crianças
O Fundo Social de Solida-
riedade e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, com 
o apoio de empresas par-
ceiras, estão promovendo 
a campanha “Natal Soli-
dário”. Esta ação social 
tem como foco a arreca-
dação de brinquedos, que 
serão doados às crianças 
atendidas pelas entidades, 
projetos e nos Centros de 

Referência em Assistência 
Social (Cras). De acor-
do com o coordenador do 
Fundo Social de Solida-
riedade a meta é arrecadar 
dez mil brinquedos e as 
doações podem ser feitas 
em diversos lugares. A As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhan-
gaba (Acip) é uma das 
colaboradoras e muitos 

associados colocaram as 
caixas em seus estabeleci-
mentos para fazer a coleta. 
Para contribuir com a cam-
panha basta ir a algum dos 
seguintes postos de coleta: 
Prefeitura, Fundo So-
cial de Solidariedade, 
repartições públicas 
e empresas parceiras, 
sendo várias lo-
jas e indústrias.

Sebrae-SP
contrata para
o Programa

Alimento
Seguro

Oportunidade abrange 
empresas em 14 áreas de 
atuação em todo estado de 
São Paulo. O Sebrae-SP 
abriu inscrições para par-
ceiros no Programa Ali-
mento Seguro (PAS), que 
tem como foco a capacita-
ção de micro e pequenos 
empresários e ambulantes 
que atuam no ramo da ali-
mentação. As vagas são 
para profissionais liberais 
(com registro de empre-
sa) nas áreas de engenha-
ria química, engenharia 
de alimentos, engenharia 
agronômica, nutrição, quí-
mica, medicina, medicina 
veterinária, agronomia, 
farmácia, biologia, bioquí-
mica, biomedicina, tecno-
logia de alimentos ou zoo-
tecnia em todo o estado de 
São Paulo. O Programa 
Alimento Seguro leva efi-
ciência a cadeia produtiva 
de alimentos no campo 
(leite e mel), indústria, 
cozinhas, padarias, dis-
tribuidores de alimentos, 
mercados, ambulantes ou 
comércio. Assim, as em-
presas contratadas pelo 
Sebrae-SP terão papel fun-
damental na capacitação 
de empresários para boas 
práticas na fabricação, 
manipulação de alimentos, 
análise de pontos críticos e 
perigos no processo, con-
trole de qualidade e higie-
ne. Só em 2013, 420 em-
presas foram atendidas e 
840 empresários foram ca-
pacitados. Na RM do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 

o Sebrae-SP realizou des-
de o ano passado 17 ca-
pacitações nos escritórios 
regionais de Guaratingue-
tá e São José dos Campos. 
Novas turmas começa-
rão a partir de dezembro.  
“A consultoria feita por 
meio do PAS já mudou 
a vida de muitas empre-
sas. Além de melhorar a 
qualidade dos alimentos 
consumidos, o progra-
ma do Sebrae-SP habilita 
esses empreendedores a 
explorar outros mercados 
que exigem a preparação 
das empresas na certifi-
cação da fabricação. Am-
pliam os lucros e agregam 
eficiência a produção”, 
explica Adriani Koller 
Carvalho. Um atrativo 
para os interessados é que 
a remuneração será feita 
dentro de um cronograma 
de horas de atendimento. 
Como o Sebrae-SP não 
exige exclusividade, o pro-
fissional poderá conciliar a 
consultoria do programa 
PAS com outras ati-
vidades profissionais. 
Os prestadores de servi-
ço terão início imediato 
após a capacitação na me-
todologia do programa. 
As vagas são para todo 
o estado de São Paulo. 
O credenciamento 
deve ser feito no site 
www.sebraesp.com.br 
(Trabalhe Conosco – Pres-
tação de Serviços) onde 
os interessados podem 
acessar todas as informa-
ções referentes às vagas.
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Número de estrangeiros trabalhando 
no país ultrapassa 120 mil

Nos últimos três anos, o 
número de estrangeiros 
trabalhando com carteira 
assinada cresceu 50,9%, 
de acordo com a pesqui-
sa Inserção de Imigrantes 
no Mercado de Trabalho 
Brasileiro, divulgada on-
tem, dia 12, em Brasília. O 
levantamento mostra que 

entre os anos 2011 e 2012 
a participação de traba-
lhadores imigrantes subiu 
19%, passando de 79.578 
para 94.688. Entre 2012 e 
2013, foi registrada eleva-
ção de 26,8%, de 94.688 
para 120.056. Os haitia-
nos são os imigrantes em 
maior número. Com a 

entrada acelerada após o 
terremoto que devastou o 
país caribenho em 2010, 
o número de haitianos 
com carteira assinada au-
mentou 450%, superando, 
pela primeira vez, o to-
tal de portugueses, que 
lideravam o ranking 
das nacionalidades.

Meteorologia prevê chuva
para região do Cantareira

Cinco dias depois da úl-
tima captação de água de 
chuva mais expressiva na 
região das nascentes que 
alimentam o Sistema Can-
tareira, o principal manan-
cial de abastecimento da 
Grande São Paulo, novas 
precipitações estão previs-
tas para a tarde de ontem, 

segundo o Centro de Pre-
visão de Tempo e Estudos 
Climáticos (Cptec ). O 
meteorologista do Cptec 
Fábio Rocha explicou, 
porém, que áreas de insta-
bilidade vão trazer apenas 
pancadas de chuva passa-
geiras sobre determina-
das localidades do estado, 

incluindo o sul de Minas 
Gerais, onde ficam algu-
mas nascentes do sistema. 
“Essas pancadas poderão 
vir fortes e acompanha-
das de descargas elétricas, 
mas serão de curta dura-
ção e localizadas”, expli-
cou. A mesma previsão 
está mantida para hoje.


