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A GAzetA dos Municípios

Projeto Parceiros do 
Amanhã forma alunos 
em Pindamonhangaba

Avenida Maria do
Carmo Ribeiro recebe 

novo asfalto
em Tremembé

Programação de
Aniversário de Tremembé

Nesta semana aconteceu 
na Base Comunitária da 
Polícia Militar no bairro 
Vale das Acácias, em Mo-
reira César, a formatura da 
4ª turma do Projeto Parcei-
ros do Amanhã. O projeto 
é uma iniciativa da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo que serve de com-
plemento educacional de 
crianças e jovens, com o 

Nesta semana a Avenida 
Maria do Carmo Ribeiro, 
conhecida popularmente 
como Linha Velha, impor-
tante via de ligação Tre-
membé / Taubaté recebeu 
recapeamento asfáltico. 
De acordo com a Secre-
taria de Obras Públicas, o 
novo asfalto já esta sen-
do finalizado no local.
A requalificação tem o 
objetivo de melhorar a 
mobilidade urbana na ci-

A Prefeitura de Tremem-
bé preparou uma progra-
mação especial para co-
memorar os 118 anos de 
emancipação política do 
município. Entre os des-
taques para este ano es-
tão as inaugurações do 
novo Mercado Municipal 
(Obras paradas há três 
anos) e do novo prédio do 
Paço Municipal, (Última 
reforma realizada há 15 
anos). Outro atrativo será a 
apresentação da Jazz Sin-
fônica do Conservatório 
de Tatuí no palco da An-
tiga Estação Ferroviária e 

intuito de ajudar na for-
mação humanitária deles 
durante a fase escolar. O 
desenvolvimento de um 
amplo trabalho nas esco-
las, iniciado no distrito 
de Moreira César, visa à 
conscientização respon-
sável e proporcionar uma 
melhor qualidade de vida 
as crianças de Pindamo-
nhangaba e reafirmá-los 

dade. O valor do investi-
mento é de R$ 529.657,45.
A obra tem extensão apro-
ximada de 1.800 metros, 
sendo 18.095 m² de re-
capeamento asfáltico.
“Estamos trabalhando 
muito para atender aos 
anseios da população. 
Faremos diversos novos 
asfaltos em ruas bastante 
problemáticas. Felizmente 
iniciamos mais esta obra 
que certamente vai me-

o acendimento das luzes 
do Natal Iluminado 2014.
Confira programação 
completa para o dia 26 
de novembro de 2014.
- 18h, Inauguração 
da revitalização do 
Paço Municipal Vere-
ador Renato Vargas. 
(Prédio da Prefeitura)
- 18h30, Inauguração do 
novo Mercado Municipal 
Vergílio Tirelli Neto (Giló)
 Na Praça Geraldo Costa
- 19h00, Banda do Pro-
jeto Mais Educação da 
Escola Maria Dulce.
- 19h20, Apresentação de 

na comunidade como bons 
cidadãos através de aulas, 
palestras, atividades es-
portivas e interativida-
des, fazendo-os refletir 
sobre a vida fora da ili-
citude e aproximá-los da 
realidade do cotidiano. 
A formatura contou 
com a presença de au-
toridades, familiares 
e amigos dos alunos. 

lhorar a vida dos mora-
dores da região”, disse o 
prefeito Marcelo Vaqueli.
Segundo a Secreta-
ria de Obras Públicas 
e Serviços Urbanos, 
ainda será executado a 
instalação de rampas de 
acessibilidade, lombadas, 
além da sinalização de 
trânsito horizontal e ver-
tical. Todos os serviços 
têm previsão para serem 
concluídos ainda este mês.

Flauta do Projeto Peti e 
Espaço Amigo do Fundo 
Social de Solidariedade.
- 19h40, Banda Mu-
nicipal de Tremembé 
(BAMUTRE) – Pro-
jeto Fazendo Arte
- 20h00, Fanfarra Muni-
cipal de Tremembé (FA-
MUTRE) – Estreia do 
novo fardamento (Última 
aquisição há 14 anos) e 
inauguração oficial do Na-
tal Iluminado com o acen-
dimento das lâmpadas.
- 20h30, Jazz Sinfôni-
ca – BIG BAND – Con-
servatório de Tatuí.

Brasil ocupa quarto
lugar no ranking

mundial do diabetes
Uma pesquisa elaborada 
pelo Ministério d Saú-
de mostra que mais de 
14 milhões de brasileiros 
acima dos 18 anos con-
vivem com o diabetes 
atualmente. Esse número 
coloca o Brasil em quarto 
lugar do ranking mundial 
de ocorrência da doença, 
atrás apenas dos Estados 
Unidos, China e Índia. 
Além do número elevado 
de pessoas com a doença, 
o estudo ainda mostra um 
aumento contínuo das ta-
xas de incidência da do-
ença na população, que 
passou de 5,5% em 2006 
para 6,9% em 2013. Para 
identificar o problema, a 
Sociedade Brasileira de 
Diabetes recomenda uma 
série de critérios, como 
os resultados dos exames 
de glicemia de jejum, he-
moglobina glicada e curva 
glicêmica. “A hemoglobi-
na glicada é um excelente 
exame para a detecção do 
diabetes e também para o 
acompanhamento da do-
ença em um paciente já 
diagnosticado”, reforça a 

Dra. Myrna Campagnoli, 
endocrinologista do La-
voisier Medicina Diagnós-
tica. Segundo a especialis-
ta, as pessoas diabéticas 
que já estão em tratamento 
devem realizar este exame 
a cada três meses. Já para 
os indivíduos sem diabe-
tes mas que apresentem 
algum fator de risco, , o 
acompanhamento deve 
ser feito com menos me-
nor frequência. “O grupo 
de risco inclui pessoas 
que têm parentes de pri-
meiro grau com diabetes, 
que apresentam sobrepe-
so e gordura abdominal, 
sedentários ou, ainda, que 
fazem uso de medica-
mentos de uso continuo”, 
comenta. A médica ainda 
lembra que os sintomas 
mais comuns da doença 
são vontade de urinar di-
versas vezes ao dia, fome 
e sede constantes, perda 
de peso sem motivo apa-
rente, fraqueza, altera-
ção visual, formigamen-
to nos pés e furúnculos.
O Dia Mundial do Dia-
betes, comemorado em 

14 de novembro, também 
tem o objetivo de desper-
tar a atenção para os hábi-
tos saudáveis adotados no 
dia a dia, já que a maioria 
dos casos desta patologia 
– 90% deles – tem rela-
ção direta com o estilo de 
vida.  A pesquisa do Mi-
nistério da Saúde aponta 
que 75% das pessoas diag-
nosticadas com a enfermi-
dade estão acima do peso. 
A Dra. Myrna recomenda 
a busca por uma alimen-
tação saudável e a prática 
regular de atividades físi-
cas como aliadas na pre-
venção para quem não é 
diabético e também para 
os que já são diabéticos 
com a intenção de melho-
rar o controle da doença. 
“A rigor, todos nós deve-
mos nos preocupar com 
o nosso estilo de vida. 
Agora, para quem tem 
diabetes, uma a dieta 
equilibrada e pratica de 
exercícios físicos regula-
res faz parte do tratamen-
to, pois a medicação não 
controla a doença sozi-
nha”, conclui a médica.
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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. 
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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

Cerimônia marca
abertura da exposição
de 40 anos da UNITAU

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) deu início na 
noite do dia 11 à exposição 
“Sonhos Possíveis”, que 
aborda a história da Ins-
tituição de uma maneira 
interativa, com imagens, 
documentos e objetos. A 
cerimônia contou com a 
participação de servidores, 
professores e convidados, 
entre eles um dos fundado-
res da UNITAU e seu pri-
meiro Reitor, José Alves, 
e o ex-Reitor Milton Cha-
gas. Alves foi Reitor en-
tre 1976 e 1980 e Chagas 
cumpriu dois mandatos, 
de 1987 a 1991 e de 1993 
a 1997. O atual Reitor da 
Universidade, Prof. Dr. 
José Rui Camargo, desta-
cou que os antecessores 
foram inspirações para sua 
carreira e que a exposição 
representa o crescimento 
da Universidade e a me-
mória preservada durante 
o tempo de existência. “40 

anos? Somos jovens ain-
da! Estamos preparados 
para crescer cada vez me-
lhor.” “A minha presença 
hoje me deu mais 10 anos 
de vida”, disse José Alves. 
“Estou muito feliz em par-
ticipar desta comemoração 
tão importante, espero que 
mantenhamos esta união”, 
finalizou o primeiro Reitor 
da Universidade. Milton 
Chagas também relatou a 
satisfação em participar 
do evento comemorati-
vo. “Nos dedicamos de 
corpo e alma, lutamos 
pelo crescimento da Uni-
versidade de Taubaté e 
podemos nos orgulhar 
do resultado positivo.” 
A cerimônia contou com 
a apresentação musical de 
Pedro Freire e João Oli-
veira. No repertório dos 
cantores esteve “A lista”, 
música de Oswaldo Mon-
tenegro que faz uma re-
flexão sobre os sonhos e 

que serviu de inspiração 
para a exposição. A mos-
tra “Sonhos Possíveis” 
conta com uma linha do 
tempo, painéis digitais, 
exposição de fotos, de 
documentos, exibição de 
vídeos com relatos de pes-
soas que tem trajetórias 
ligadas à UNITAU e um 
espaço reservado para os 
visitantes compartilhem 
as memórias vividas na 
Instituição. A exposição 
acontece no Solar da Vis-
condessa do Tremembé, é 
gratuita e aberta ao públi-
co, até 6 de dezembro, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 14h às 18h. 
Aos sábados, a visitação 
acontece das 8h às 12h. 
O Solar da Viscondessa do 
Tremembé está localizado 
na rua XV de Novembro, 
996, no centro de Taubaté. 
Mais informações e 
agendamento de visi-
tas: (12) 3631-1599

MISCELÂNEA
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob’s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Coke. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasoso). A mudança só 
durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta mil 
garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo o mundo.
***
O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para os 
doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava um 
doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, político 
brasileiro que na época era candidato à Presidência da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas duas 
cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas misturando 
água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, mas um 
novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de 
examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos 
feitos há cerca de doze mil anos, cientistas francesas concluíram que aqueles autênti-
cos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identi-
ficadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

Humor

Dois baianos estavam encostados numa árvore á beira da estrada, quando passa um 
carro a grande velocidade e deixa voar uma nota de cem reais, mas o dinheiro vai cair 
do outro lado da estrada. Passado algum tempo, um fala para o outro:
- Rapaz, se o vento mudar de direção, a gente ganha o dia.
***
Japoneses famosos

Massaro Miamoto... acidentado
Okimataro Atiro... assassino
Kikuka Bakana... inteligente
Sumiru Kututu... ladrão
Shutakoko Nakara... louco
Tiragato Dakasaka... mágico
Hidoe Eukuru... médico
Tamisho Paxuxu... pobre
Takanota Nakasaka... rico
Tebato Nakara... valente
Kuragato Nakasaka... veterinário
***
Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa e liga pra ela, a empregada 
doméstica atende o telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue a minha espingarda, depois, 
você pode subir as escadas e meter balas nos dois. Diz o homem, em tom de brinca-
deira.
Dois minutos depois, a empregada volta:
- Pronto. O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Senhor, não tem nenhuma piscina aqui.
- Aí é do 6555.9898? 

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser 
atraídos pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas se 
você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos servem 
de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado 
prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que 
o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagrados, 
o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande 
parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca 
desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos mais autorizados 
mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e teologia sem por em 
toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verda-
deiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em geral, 
porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não perce-
bemos a outra que se abriu
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma das 
flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata borboleta, 
assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***

Pensamentos

Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.
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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, engenha-
ria agronômica, nutrição, 
química, medicina, medi-
cina veterinária, agrono-
mia, farmácia, biologia, 
bioquímica, biomedicina, 
tecnologia de alimentos 
ou zootecnia em todo o 
estado de São Paulo. O 
Programa Alimento Segu-
ro leva eficiência a cadeia 
produtiva de alimentos no 
campo (leite e mel), indús-
tria, cozinhas, padarias, 
distribuidores de alimen-

tos, mercados, ambulantes 
ou comércio. Assim, as 
empresas 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 começarão 
a partir de dezembro.  “A 
consultoria feita por meio 
do PAS já mudou a vida de 
muitas empresas. Além de 
melhorar a qualidade dos 
alimentos consumidos, o 
programa do Sebrae-SP 
habilita esses empreen-
dedores a explorar outros 

mercados que exigem a 
preparação das empresas 
na certificação da fabrica-
ção. Ampliam os lucros e 
agregam eficiência a pro-
dução”, explica Adriani 
Koller Carvalho. Um atra-
tivo para os interessados 
é que a remuneração será 
feita dentro de um crono-
grama de horas de atendi-
mento. Como o Sebrae-SP 
não exige exclusividade, o 
profissional poderá conci-
liar a consultoria do pro-
grama PAS com outras 
atividades 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 (Tra-
balhe Conosco – Pres-
tação de Serviços) onde 
os interessados podem 
acessar todas as informa-
ções referentes às vagas.

Pinda terá três Unidades de 
Pronto Atendimento 24 horas

As unidades terão sala de 
exame, de inalação, de 
aplicação de medicação, 
de observação adulto e 
infantil, de eletrocardio-
grama, de curativos, de 
coleta de materiais para 
exame, de imobilização de 
fraturas, de atendimento 
emergencial, e de exame 
de radiologia, entre outros 
Pindamonhangaba terá 
três UPAs  Unidade de 
Pronto Atendimento  24 
horas, segundo informa 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura. Serão unidades 
que vão atender regiões es-
tratégicas e populosas do 
município, como o centro 
de Moreira César , Arare-
tama (zona oeste) , e Cida-
de Nova (zona leste). Essa 
conquista na área da Saú-

de foi conseguida graças a 
um convênio entre a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e o Governo Federal, 
por meio do Ministério da 
Saúde. O investimento to-
tal é de R$ 9.470.738,80, 
sendo R$ 3.346.391,94 no 
Araretama; R$2.856.250,-
08no Cidade Nova; e R$ 
3.268.096,78em Moreira 
César. De acordo com a 
Prefeitura, os três prédios 
terão sala de exame, de 
inalação, de aplicação de 
medicação, de observação 
adulto e infantil, de eletro-
cardiograma, de curativos, 
de coleta de materiais para 
exame, de imobilização 
de fraturas, de atendimen-
to emergencial, de exame 
de radiologia, entre ou-
tras, além da parte admi-

nistrativa, contendo sala 
de treinamento e reuniões 
com capacidade para trin-
ta pessoas.  A unidade do 
Araretama ocupará uma 
área institucional antes do 
viaduto de entrada para o 
bairro, somando 1.538,71 
m² de construção. Já em 
Moreira César, a obra será 
realizada na área do Cisas, 
onde ficava o estaciona-
mento da instituição, com 
1.538,71 m² de área cons-
truída. No Araretama e em 
Moreira César, as UPAs 
contarão, ainda, com uma 
unidade do SAMU - Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência – cada uma.
No Cidade Nova, a unida-
de será na avenida Prince-
sa do Norte e terá área total 
construída de 1.379,61 m². 

Centro Universitário Senac 
está com inscrições abertas 

para o vestibular 2015
Até 23 de novembro, o 
Centro Universitário Se-
nac está com inscrições 
abertas para o vestibular 
do primeiro semestre de 
2015. A instituição, que 
neste ano completa 25 anos 
de atuação no ensino supe-
rior, oferecerá 54 cursos, 
sendo 12 a distância e 42 
presenciais. São 3.490 va-
gas para os cursos presen-
ciais, ofertados nos campi 
Santo Amaro, em São Pau-
lo, Águas de São Pedro e 
Campos do Jordão, ambos 
no interior do Estado e que 
contam com a estrutura 
dos hotéis-escola da ins-

tituição, e no Senac Tira-
dentes, também na capital 
As novidades no portfólio 
de cursos presenciais são: 
Engenharia de Controle e 
Automação, Tecnologia 
em Banco de Dados e En-
genharia de Energia. As 
inscrições para o vestibu-
lar presencial e mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo portal www.sp.senac.
br/vestibular. A prova será 
realizada em 6 de dezem-
bro e a taxa de inscrição 
é de R$ 80. Os candida-
tos ainda têm à disposição 
1.500 vagas para os cursos 
de graduação a distância 

possíveis aos interessados 
de todo o território nacio-
nal com disponibilidade 
para duas provas presen-
ciais em São Paulo por 
semestre. Esses cursos 
serão ofertados por meio 
do portal Senac EAD. O 
diferencial do portfólio de 
cursos são os lançamen-
tos: Tecnologia em Gestão 
Pública e Tecnologia em 
Comércio Exterior. Divi-
didas em cinco fases, as 
inscrições para o vestibu-
lar dos cursos a distância 
acontecem entre os dias 
15 de setembro de 2014 
até 3 de fevereiro de 2015.ANS suspende comercialização 

de 65 planos de saúde de 16 
operadoras

Nesta quinta-feira (13) a 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) 
anunciou a suspensão de 
65 planos de saúde de 16 
operadoras. A agência de-
clarou que a medida se 
deve ao desrespeito das 
operadoras aos prazos má-
ximos de atendimento e 
por negativas indevidas de 
cobertura. Das 16 opera-
doras suspensas, 14 eram 
reincidentes e duas ope-
radoras não constavam da 
última lista de suspensões 
- dessas, uma tem plano 
suspenso pela primeira 
vez. A medida é preventi-
va e perdura até a divul-
gação do 12º ciclo de mo-

nitoramento. A estimativa 
do governo é que a decisão 
beneficie 586 mil consu-
midores que já contrata-
ram esses planos e devem 
ter seus problemas assis-
tenciais sanados. A ANS 
também listou 81 planos 
de saúde foram autoriza-
dos a voltar à atividades 
porque q tiveram melhoria 
de atendimento compro-
vada. Esses planos haviam 
sido suspensos há três me-
ses. Na lista das 28 opera-
doras suspensas no clico 
anterior, dez conseguiram 
direito de reativação total 
dos planos enquanto outras 
dez conseguiram a reati-
vação parcial dos planos. 

Além disso, duas entraram 
em portabilidade especial, 
uma teve decretada a por-
tabilidade extraordinária e 
uma entrou em alienação 
compulsória de carteira. 
O ciclo de monitoramen-
to mais recente regis-
trou 12.031 reclamações. 
O número de queixas 
consideradas proceden-
tes (que tiveram a infra-
ção constatada) teve que-
da de 40% em relação 
ao ciclo anterior. Para a 
ANS, isso sinaliza que o 
monitoramento induziu 
as operadoras a um maior 
esforço para o atendi-
mento oportuno e ade-
quado dos beneficiários. 

Programa Emprega SP oferece 
mais 22.109 vagas de emprego 

no Estado
O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego tem 
à disposição nesta quarta-
feira (12) mais uma rela-
ção de vagas para o mer-
cado de trabalho. Nesta 
semana são mais 22.109 
oportunidades em todo o 
Estado de São Paulo. En-
tre as principais ofertas 
da semana, os candidatos 
podem encontrar vagas 
para auxiliar de limpeza, 
auxiliar de produção, aten-
dente de loja, camareira, 
costureiro (a), empaco-
tador, mecânico, opera-
dor de caixa,  pedreiro, 
repositor de mercadorias, 
recepcionista, soldador, 
servente de obras e vende-
dor. Iniciativa do Governo 
de São Paulo, o programa 
Emprega São Paulo/Mais 

Emprego é uma agência 
de empregos pública e 
gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (TEM). Apren-
diz Paulista - Também sob 
a responsabilidade e co-
ordenadoria da SERT, o 
programa Aprendiz Pau-
lista foi desenvolvido para 
promover a vivência e in-
serir os alunos dos cursos 
técnicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 49  vagas. 
Entre os destaques estão 
33 oportunidades para o 
curso de administração, 
05 para o curso de ele-
trônica, 04 vagas para os 

cursos de nutrição e in-
formática, 02 vagas para 
o curso de secretariado e 
01 oportunidade para o 
curso de mecânica/meca-
trônica. Como se cadastrar 
- Para ter acesso às vagas 
e aos programas de qua-
lificação da SERT, basta 
acessar o site www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br,
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho. 
Para mais informações so-
bre o Emprega São Paulo/
Mais Emprego e outras 
ações da SERT, acesse:
w w w . e m p r e g a s a o -
p a u l o . s p . g o v . b r .

Prefeitura promove ação
socioeducativa para a

população do Parque Três Marias
A Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social, 
por intermédio do CRAS 
(Centro de Referência da 
Assistência Social) Bagé, 
promoveu na sede do Pro-
jeto Esperança do Parque 
Três Marias na última ter-
ça-feira, um encontro que 
reuniu cerca de 50 mulhe-
res para abordar o tema 
“mulher consciente luta 
contra o câncer de mama”.
A médica oncologista Dra. 
Maria Fernanda de Olivei-

ra, em uma parceria com 
a Secretaria, recebeu as 
presentes com simpatia e 
disposição para explanar 
sobre prevenção e diag-
nóstico precoce, atos es-
senciais no tratamento do 
câncer de mama. As mu-
lheres puderam aprender 
a fazer o auto exame e a 
Doutora foi contundente 
em reforçar a importância 
do ato, mas sem excluir o 
acompanhamento médi-
co. Maria Fernanda ainda 

respondeu muitas pergun-
tas e esclareceu dúvidas 
variadas sobre o câncer 
de mama, de colo de úte-
ro, HPV e sanou muitos 
outros equívocos relacio-
nados a estas doenças tão 
temidas. A Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social promove 
muitas ações de natureza 
educativa e estas iniciati-
vas têm como objetivo a 
construção de consciên-
cia solidária e formativa.
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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.


