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A GAzetA dos Municípios

1ª Mostra de Experiências 
Exitosas das Unidades de 

Saúde da Família em Ubatuba

Estudantes de
medicina de Taubaté

pedem a Alckmin a não
municipalização

do HU

Evento foi exclusivo para 
profissionais da pasta, 
contou com a presença 
do prefeito Mauricio (PT) 
do ex-ministro da Saúde 
e teve como principal ob-
jetivo fortalecer a aten-
ção básica no município 
A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Ubatuba pro-
moveu na tarde da última 
segunda-feira a 1a Mostra 
de Experiências Exitosas 
das Unidades de Saúde 
da Família de Ubatuba. O 
evento aconteceu no Cen-
tro de Convenções, foi ex-
clusivo para profissionais 
da pasta, reuniu centenas 
de pessoas e contou com 
a presença de autoridades, 
do prefeito Mauricio (PT) 
e de Alexandre Padilha, 
ex-ministro da Saúde. De 
acordo com os organiza-
dores, os principais objeti-
vos do encontro foram for-
talecer a Atenção Básica e 
criar as condições neces-
sárias para a construção de 
uma rede de saúde no mu-
nicípio. Para o ex-ministro 
da Saúde, encontros como 
este são importantes para 
valorizar os profissionais 
da área e promover a aten-
ção básica. Padilha ressal-
ta que atualmente 100% 
da população ubatubense 

Durante a visita do gover-
nador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB) a São José dos 
Campo no último final de 
semana,  representantes 
dos alunos do curso de 
medicina de Taubaté en-
tregaram ao governador 
um documento que escla-
rece o posicionamento de 
todos os alunos contra a 
proposta de municipaliza-
ção do Hospital Univer-
sitário. Até setembro de 
2012, o HU tinha como 
gestora a Unitau por meio 
da Fundação Universitá-
ria de Saúde de Taubaté 
- FUST. A partir de então, 
foi unificado ao Hospital 
Regional quando passou a 
ser administrado pelo Hos-
pital São Camilo. Em no-
vembro, por iniciativa da 
Prefeitura, iniciaram-se as 

está inserida no programa.  
“Ficamos muito satisfei-
tos com essa conquista do 
Plano Municipal de Saúde 
ubatubense. Afinal, a saú-
de começa onda pessoa 
vive”, destaca Alexandre. 
Já o prefeito Mauricio 
destaca outras conquistas, 
também inseridas no con-
texto do Plano Municipal 
e da atenção básica. “Dur-
mo tranquilo em saber que 
os nossos médicos estão 
chegando aos quilombos e 
às comunidades da cidade 
que mais precisam. Agora 
é hora de avançar, aumen-
tar a oferta de exames, de 
médicos especialistas e 
etc”, comemora o prefeito. 
“Esse evento é um marco 
da reestruturação do sis-
tema de saúde ubatubense 
nos últimos dois anos. Vie-
mos aqui analisar o quanto 
avançamos e o quanto ain-
da precisamos avançar. É 
um momento, sobretudo, 
de reflexão. Nosso princi-
pal objetivo é acolher bem 
o cidadão e devolver um 
serviço de qualidade. Cada 
vez mais avançamos neste 
sentido”, completa Ana 
Emilia Gaspar, secretário 
municipal de Saúde. En-
fermeira há 10 anos, An-
drea Almeida participou 

negociações para a muni-
cipalização do HU, previs-
ta para o segundo semestre 
de 2015. “Somos acadêmi-
cos da mesma faculdade 
em que o Governador e o 
vice-prefeito de São José 
dos Campos se formaram. 
Viemos ao encontro dele 
[governador] entregar um 
documento com o posicio-
namento dos alunos, uma 
vez que a estes represen-
tamos pelo Diretório Aca-
dêmico Benedito Monte-
negro, e nos colocamos 
contra a municipalização 
do nosso hospital univer-
sitário. Isso seria a que-
bra do complexo regional 
do Vale do Paraíba criado 
em 2012 pelo governo do 
Estado ao unificar Hos-
pital Regional e Hospital 
Universitário.”, disse a 
representante do D.A. da 

do encontro e celebrou a 
relação de confiança que 
vem sendo criada entre 
as equipes da Estratégia 
de Saúde da Família e as 
comunidades. “Essa nova 
fase nos levou para dentro 
da casa do paciente. Cria-
mos não só uma relação de 
confiança como vimos que 
eles passaram a enxergar a 
gente como integrantes da 
sua família. Isso é funda-
mental”, pontua Almeida.  
Estratégia de Saúde da 
Família: A Estratégia de 
Saúde da Família foi con-
siderada como reorienta-
ção do modelo assistencial 
tendo como princípios: 
a família como foco de 
abordagem, território de-
finido, adscrição de clien-
tela, trabalho em equipe 
interdisciplinar, corres-
ponsabilização, integrali-
dade, resolutividade, in-
tersetorialidade e estímulo 
à participação social, em 
um processo dinâmico 
que permite a implemen-
tação dos princípios e di-
retrizes da atenção à saú-
de, devendo constituir-se 
como ponto fundamental 
para a organização da rede 
de atenção, é o (primei-
ro) contato preferencial 
com a clientela do SUS.

medicina, Natalia Pires de 
Andrade. Em 2012, du-
rante a com a gestão da 
FUST, o Estado fechou um 
acordo com a universidade 
para a cessão de uso por 5 
anos tendo em vista as li-
mitadas condições para o 
ensino e  atendimento da 
população. “Fizemos pas-
seatas na época e a medi-
da tomada foi a criação 
do complexo regional, 
juntando o HU e o HR, 
com gerenciamento pelo 
Estado para atender aos 
38 municípios da região, 
além de Taubaté!”, con-
cluiu a estudante membro 
do D.A. De acordo com os 
acadêmicos, o complexo 
só ganhou em termos de 
atendimento e infraestru-
tura e todos temem agora 
que a municipalização re-
presente um passo atrás.

Moradora de Jacareí ganha 
R$ 1 milhão no sorteio da 

Nota Fiscal Paulista
Uma moradora de Jacareí 
foi a vencedora do prêmio 
principal de Natal da Nota 
Fiscal Paulista e faturou 
R$ 1 milhão. O sorteio 
aconteceu no último dia 5 
de dezembro, mas o resul-
tado só foi divulgado na 
última segunda-feira (15). 
Mais de 9 milhões de con-
sumidores participaram do 

sorteio especial. A vence-
dora da região participou 
com 12 bilhetes (cada R$ 
100 em compras dava di-
reito a um bilhete). Outros 
dois prêmios foram sorte-
ados, no valor de R$ 120 
mil e R$ 80 mil, e saíram 
para moradores da capi-
tal. Além dos três valores 
principais, foram sorte-

ados mais 300 prêmios, 
entre R$ 1 mil e R$ 10. 
O prêmio será deposita-
do no extrato da Notal 
Fiscal Paulista da ganha-
dora e depois ela poderá 
transferir para sua conta 
bancária. Todos os re-
sultados do sorteio es-
tão disponíveis no site 
da Nota Fiscal Paulista.

Mascotes dos Jogos
Olímpicos Rio 2016 serão 

batizados de Tom e Vinícius
O público escolheu pela 
internet e a dupla de mas-
cotes das Olimpíadas Rio 
de Janeiro 2016 já tem 
seus nomes definidos. Eles 
serão batizados de Tom e 
Vinicius, uma alusão aos 
dois compositores brasi-
leiros e também homena-
gem à Bossa Nova, ritmo 
nascido no Rio de Janeiro 
que que depois ganhou o 
mundo. A escolha dos no-

mes obteve 323 mil votos 
(44% do total). Os masco-
tes olímpico e paraolímpi-
co representam as décadas 
mágicas de 50 e 60 do Rio, 
quando a cidade e suas 
mulheres foram decanta-
da em verso e prosa pelo 
mundo. Da parceria entre 
o poeta Vinícius de Mo-
raes e o compositor Anto-
nio Carlos Jobim nasceu 
Garota de Ipanema uma 

das canções brasileiras 
mais famosas no mundo. 
 mascote Vinícius repre-
senta os Jogos Olímpi-
cos. É um animalzinho 
amarelo, com traços de 
desenho animado, que 
simboliza a variedade da 
fauna brasileira. Tom é 
o mascote dos Jogos Pa-
ralímpicos - de cor azul, 
cabelo feito de folhas e re-
presenta a riqueza da flora.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o processo de envelhe-
cimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante reforça os vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, 
responsáveis pela textura e pelo aspecto jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias da jabuticaba 
é a dose ideal. Você também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.  
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro estágio é o sonho mais 
leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo 
de batidas do coração diminui. Aí temos o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo 
estágio, já estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam a falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente sonhe nes-
sa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa 
altura nossa respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos 
diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre nossos problemas.     

Humor

Qual é a importância do Vale do Paraíba?
Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a resposta foi esta: “O 
Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, 
já que existe o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do Paraíba? Sabemos 
que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do 
Paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
Um casal de turcos, sentados na sala e o filho adolescente de dezesseis anos se trancou no banheiro e 
não saia mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...
***
Na escola a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e se eu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.
***
O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, senhor!
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também não dá não!
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, não dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bem, plantando é outra coisa!
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que tinha muita sorte de ser menina, por-
que nós as mulheres podemos fazer algo muito especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?
***
Duas mulheres conversavam no ônibus:
- A gente nunca pode confiar nos homens. Desabafa a primeira. Imagina que o meu marido uma noite 
saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou e isso já faz oito anos.
- Ah! Isso eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo. Responde a outra.
- Mas como é que você pode ter tanta certeza assim?
- É que o meu marido usa isqueiro!

Mensagens

Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A 
humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria.
***
Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO TAMBÉM PASSA. 
Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse 
passando por momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar 
por aquilo por algum motivo, mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que 
não deixasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis viriam 
de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos os quais temos que passar, 
sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por algum motivo... Nunca se esqueça do mais 
importante: NADA É POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.
***
A causa que defendemos não é só nossa, ela é igualmente a causa de todo mundo. Uma nação baseada 
em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todos os irmãos, tornando mais 
forte e respeitado nossos ideais.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o ânimo para lutar pelos seus 
objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a alegria de viver. São realistas e não criam falsas expec-
tativas. Mobilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças com 
decepções inúteis. As desilusões que nos tiram da fantasia e nos devolvem para a realidade concreta são 
úteis. Necessárias para os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não é fácil. 
Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.
***
Há uma grande confusão no entendimento do conceito do carma, erroneamente para justificar as difi-
culdades da vida de alguém. De acordo com as culturas orientais que acreditam na reencarnação, tudo 
que alguém está vivendo nesta existência é cármico, conseqüências de suas ações passadas. Assim, 
uma experiência ruim não é um castigo, mas sim o resultado de uma ação passada, que traz à pessoa a 
oportunidade de se corrigir.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua meta. Seja a sua 
meta! As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias para fugir da responsabilidade. Por que 
não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está procurando.

Pensamentos

Quanta gente ainda insisti em buscar a paz fazendo a guerra.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos outros.
Ninguém é sábio se não conhecer a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
No coração do prudente descansa a sabedoria.
A única criatura que faz sucesso deitada é a galinha.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende na derrota.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Alckmin assina decreto que 
desonera a indústria do leite

Emprega São Paulo/Mais Emprego 
oferece 1.072 oportunidades para a 

região do Vale do Paraíba 

Decreto que reduz a taxa 
de defesa agropecuária 
do leite foi assinado nesta 
segunda, dia 15, no Palá-
cio dos Bandeirantes. O 
governador Geraldo Al-
ckmin assinou nesta se-
gunda-feira, 15, o decreto 
que reduz a zero o valor 
da taxa de defesa agrope-
cuária recolhida por litro 
de leite entregue em usina 
de beneficiamento. “Não 
queremos onerar nenhum 
tipo de alimento que seja 
ligado à agropecuária ou 
agroindústria. Nós quere-

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), oferece 
nesta semana  1.072 vagas 
de trabalho divididas en-
tre as áreas de comércio, 
construção civil, indús-
tria, entre outras, para a 
região do Vale do Paraíba 
Os itens escolaridade e ex-
periência para o preenchi-
mento das vagas variam 

mos reduzir o custo Brasil, 
a carga tributária, além de 
desburocratizar e melho-
rar a qualidade do leite”, 
ressaltou Alckmin durante 
a solenidade. Por litro de 
leite entregue nos laticí-
nios era cobrado o valor 
de 0,00024 UFESP (R$ 
0,0048), o que representa 
R$ 4,80 para cada 1.000 
litros, por exemplo. A co-
brança está prevista na Lei 
15.266, publicada em 27 
de dezembro de 2013 e que 
entrou em vigor em março 
deste ano. De acordo com 

de acordo com a área de 
atuação e com a empresa.
Como se cadastrar Para 
ter acesso às vagas basta 
acessar o site: www.empre-
gasaopaulo.sp.gov.br  criar 
login, senha e informar os 
dados solicitados. Outra 
opção é comparecer a um 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS e Carteira de 
Trabalho. O cadastramen-
to do empregador também 
poderá ser feito através 
do site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dis-
ponibilizar vagas através 

Jorge Rubez, presidente da 
Câmara Setorial do Leite e 
Derivados, e da Associa-
ção Brasileira dos Produ-
tores de Leite, a medida 
beneficia principalmente 
os pequenos produtores, 
que estavam com dificul-
dade em fazer o cálculo 
e o recolhimento da taxa, 
além dos laticínios que, 
pela legislação, ficavam 
sujeitos a multa de 4.000 
UFESP (R$ 80.560) caso 
não apresentassem os com-
provantes de recolhimento 
pago pelos produtores.

do sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ da 
empresa, razão social, en-
dereço e o nome do solici-
tante. Emprega São Paulo 
Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma  recolocou no mercado 
de trabalho mais de 700 
mil trabalhadores. O sis-
tema conta com um banco 
de 3,5 milhões de currícu-
los cadastrados. Para mais 
informações sobre o Em-
prega São Paulo/Mais Em-
prego, acesse: www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br .

Papai Noel retorna a Moreira 
César no sábado

A programação de Natal 
de Pindamonhangaba con-
tinua com diversas atra-
ções culturais por toda a 
cidade. Neste sábado, Pa-
pai Noel e os duendes re-
tornam à praça do Cisas, 
em Moreira César, ao som 
da Banda Faroeste, a par-
tir das 20 horas. Além das 
atrações no distrito, a pra-

ça Monsenhor Marcondes 
recebe o Bom Velhinho 
e Duendes diariamente, 
até o dia 23, das 19h30 às 
22h30. A praça apresenta, 
também, as Cantatas de 
Natal, que estão sendo rea-
lizadas no coreto em fren-
te ao tradicional ‘presépio 
na cascata’, a partir das 20 
horas. A praça recebe, ain-

da, a Banda da Alegria. No 
Largo do Quartel, a juven-
tude tem espaço garantido 
com o projeto Natal na 
Praça, apresentando ban-
das de Pindamonhangaba 
de quinta a domingo, às 
20 horas. Todos os eventos 
são realizados pela Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba e têm entrada gratuita.
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Paróquia São José de
Tremembé reinicia trabalhos 
da Pastoral da Comunicação

Prefeitura de Cruzeiro abre 
inscrições para processo 

seletivo de estágio

Petrobras Distribuidora abre 
processo seletivo para
cadastro de reserva em

várias áreas

Olá amigos e amigas, 
um dos objetivos traça-
dos pela nossa paróquia 
em 2015 é reativar a Pas-
toral da Comunicação. 
Precisamos de agentes, 
pessoas que gostam do 
ramo da comunicação 
em seus diversos pontos 
(internet, jornal, mídia, 
mural, divulgação, fotos, 
enfim em tantos ramos, 
entre outros) que nos aju-
dem a formar e informar 
nos diversos trabalhos 
pastorais. Ainda vamos 
conversar muito e ver o 
que podemos fazer com 

A Prefeitura de Cruzei-
ro abre nesta terça-feira 
(16) inscrições do proces-
so seletivo para a escolha 
de estagiários para 2015. 
As inscrições seguem até 
14 de janeiro pelo site 
CIEE. Para o ensino téc-
nico será oferecido bolsa 

A Petrobras Distribuidora 
realizará processo seletivo 
público para preenchimen-
to de vagas e formação de 
cadastro de reserva. Estão 
previstas 47 vagas e for-
mação de cadastro para 
cargos de nível médio e 
superior. O prazo para as 
inscrições será de 16 de 
dezembro de 2014 a 12 de 
janeiro de 2015. As provas 
acontecerão no dia 08 de 
março de 2015 e a divul-
gação do resultado final 
será feita em 12 de maio de 
2015. As carreiras de nível 
superior são Administra-
ção, Ciências Contábeis, 

relação à nossa paróquia. 
Para a mesma, precisa-
mos de pessoas interessa-
das que voluntariamente 
nos ajudem com ideias e 
principalmente com a co-
laboração através de um 
trabalho disponível e res-
ponsável. Os interessados 
deixem suas mensagens 
ou apresentem suas ideias 
abaixo desta mensagem. 
Muito obrigado. PA-
DRE ALAN RUDZ 
1. Pastoral da Comunicação
Pastoral da Comunicação 
é a ação organizada, em 
diversos níveis (comuni-

de R$ 269,60 para 4 horas 
e de R$ 414,40 para 6 ho-
ras. Já as vagas do Ensino 
Superior oferecem bolsa 
auxilio de R$ 342,00 para 
4 horas e R$ 523,00 para 
6 horas. Os interessados 
em preencher uma das va-
gas oferecidas devem pre-

Comunicação (Relações 
Públicas), Direito, Ênfase 
em Automação, Ênfase em 
Vendas a Grandes Consu-
midores, Ênfase em Ven-
das a Rede Automotiva, 
Engenharia (Ambiental, 
Elétrica, Mecânica, Produ-
ção e Segurança do traba-
lho), Psicologia e Serviço 
Social. Para esses cargos, 
a remuneração mínima 
é de R$ 8.866,74. Para 
os cargos de nível médio 
serão selecionados Téc-
nicos de Administração e 
Controle Júnior, com re-
muneração mínima de R$ 
3.095,97; já para cargos de 

dade, paróquia, diocese...), 
em vista da comunicação 
interna da Igreja, como 
um todo, e a sua comu-
nicação externa através 
de diversos meios de co-
municação da sociedade. 
A Pastoral da Comunica-
ção, na dimensão interna, 
é a atitude e o processo de 
ser e estar em comunica-
ção através da produção e 
circulação de bens simbó-
licos que tornam possível 
o inter-relacionamento e 
o diálogo entre pessoas, 
grupos, serviços, orga-
nismos e comunidades.

encher alguns requisitos 
como residir em Cruzeiro, 
estar regularmente ma-
triculado em 2014/2015, 
ser cadastrado no 
CIEE com dados atuali-
zados e não ter período 
de estágio equivalente a 
2 anos com a Prefeitura. 

nível médio com formação 
técnica, as carreiras são 
Técnico de Manutenção 
Júnior (ênfase em Elétri-
ca e ênfase em Mecânica), 
Técnico de Operação Jú-
nior e Técnico de Química 
Júnior, com remuneração 
mínima de R$ 3.730,66. 
Os valores das inscrições 
são de R$ 40 para nível 
médio e R$ 58 para nível 
superior. O processo se-
letivo terá validade de 12 
meses, podendo ser pror-
rogado por igual período. 
O edital está disponível 
no Portal BR e no site da 
Fundação Cesgranrio.

Veja as vagas oferecidas:

Nível superior:

Administração
Arquitetura 3° e 4° Ano
Artes
Biologia
CS- Jornalismo
CS- Publicidade e Propaganda
CS- Radio e Tv
Ciência Contábeis
Direito (1° á 4° ano)
Educação Física (3° e 4° Ano)
Enfermagem (3° e 4° ano)

Engenharia de Produção (3° e 4° ano)
Fisioterapia (3° e 4° Ano)
Informática
Música
Pedagogia
Psicologia
Turismo 

Nível Técnico:

Edificações
Enfermagem
Informática
Meio Ambiente
Manutenção Eletromecânica
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Elektro treina
funcionários da

Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga

Com o projeto será possí-
vel economizar cerca de R$ 
30 mil por ano com as des-
pesas de energia elétrica. 
No dia 18/12, cerca de 10 
funcionários da Prefeitura 
de São Luiz do Paraitinga, 
receberão o treinamento 
de gestão energética ofe-
recido pela Elektro, em 
parceria com a empresa, 
ICF internacional. O trei-
namento visa a redução do 
consumo de energia elé-
trica. O treinamento será 
realizado na Secretaria de 
Educação com início às 8h.
O treinamento é dividi-
do em etapas. Os ser-

vidores já passaram 
pelos módulos 1 e 2. 
E nesta terça-feira, será 
apresentado o Módu-
lo 3.6, “Projeto de EE 
e Análise Econômica, 
Conceitos de Medição 
e Verificação, Relação 
Prefeitura x Concessioná-
ria, e mecanismos de com-
pras ecologicamente cor-
retas”. “Com o projeto de 
Gestão Energética Muni-
cipal, a estimativa é redu-
zir cerca de R$ 30 mil por 
ano com as despesas de 
energia de todos os 30 pré-
dios públicos da cidade”, 
afirma o Engenheiro em 

Eficiência Energética da 
Elektro, Lucas Rafacho. O 
projeto também contempla 
em outras cidades da área 
de concessão da distribui-
dora, são elas: Limeira, 
Mogi Guaçu, Dracena, 
Santa Fé do Sul e Registro.
Este projeto foi contem-
plado no Programa de 
Eficiência Energética da 
Elektro, que investe anu-
almente parte de sua re-
ceita em ações de com-
bate ao desperdício de 
energia elétrica conforme 
determinação da Agên-
cia Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL). Novos extintores de incêndio 

para veículos serão obrigatórios 
a partir de 1º de janeiro

Novelis investirá
cerca de R$ 1 milhão 
em projetos sociais

Por determinação do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), a partir de 1º de 
janeiro de 2015, qualquer 
veículo só poderá circular 
se estiver equipado com 
extintor de incêndio do 
tipo ABC. Atualmente, os 
equipamentos permitidos 
pela legislação federal são 
os do tipo BC, que deve-
rão ser substituídos até 31 
de dezembro de 2014. O 
novo extintor é visto como 
mais seguro, e tem valida-
de maior, de cinco anos. 

Líder mundial em lami-
nados e em reciclagem de 
alumínio, a Novelis inves-
tirá em 2015 cerca de R$ 
1 milhão em iniciativas de 
responsabilidade social, a 
serem realizadas em Pin-
damonhangaba. A infor-
mação foi dada durante 
uma reunião entre o prefei-
to de Pindamonhangaba, a 
diretora de Comunicação e 
Relações Governamentais 
da empresa, Eunice Lima; 
a gerente de Comunicação 

Sua carga de pó também é 
eficaz no combate ao fogo 
que se propaga por mate-
riais sólidos, como bancos, 
tapetes e painéis do carro, 
por exemplo.  Por sua vez, 
os extintores do tipo BC 
só combatem chamas cau-
sadas por líquidos infla-
máveis representado pela 
letra “B” (gasolina, óleo 
diesel, querosene, etc.) e 
equipamentos elétricos re-
presentados pela letra “C”. 
(bateria, fiação, etc.). Seu 
vencimento ocorre a cada 
três anos e pode ser rea-
bastecido uma vez, com 
validade de um ano após 
a nova carga. Agora, pas-
sado o prazo de validade, 
será necessário descartar o 
equipamento e adquirir um 
novo.  A regra vale para 
todo o país e inclui carros 
de passeio, utilitários, ca-

Externa, Raquel Botinha, e 
Giselle Madureira, da co-
municação da unidade no 
município. As ações estão 
diretamente relacionadas 
com a política de respon-
sabilidade socioambiental 
da empresa e alinhadas 
ao programa global de 
investimentos sociais de-
nominado Novelis Comu-
nidade, que atua com base 
em três pilares (segurança, 
educação e reciclagem) 
e promove o bem-estar 

mionetas, caminhonetes, 
caminhão, caminhão-tra-
tor, ônibus, micro-ônibus 
e triciclos de cabine fecha-
da, por exemplo. A exce-
ção são as motocicletas, 
uma vez que o extintor de 
incêndio não é obrigatório 
para esse tipo de veículo. 
Veículos zero Km já saem 
de fábrica com o equipa-
mento do tipo ABC desde 
que a norma federal foi 
estabelecida em novem-
bro de 2009. Multas - De 
acordo com o artigo 230 
do Código de Trânsito 
Brasileiro, conduzir veícu-
lo sem equipamento obri-
gatório é infração grave, 
com multa de R$ 127,69 
e cinco pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) do proprietário do 
veículo, que deverá ser 
retido para regularização.

e o desenvolvimento das 
comunidades onde a em-
presa está inserida. Entre 
os projetos que recebe-
rão investimentos estão: 
A Sociedade do Amanhã, 
Heróis em Ação, Parque 
Trabiju (2ª fase), Forma-
ção Continuada de Profes-
sores da rede Pública (2ª 
fase) e Fundo da Infância 
e Adolescência. Segundo 
Eunice Lima, a Novelis 
está empenhada em man-
ter sua atuação junto à 
comunidade local, bene-
ficiando e conscientizan-
do a população de nossa 
cidade. Para o prefeito, a 
parceria é muito importan-
te, pois possibilita o forta-
lecimento da imagem da 
Novelis na comunidade. 
“Além disso, esses proje-
tos sempre trazem bene-
fícios à população em di-
versas áreas e reforça que 
a iniciativa privada sem-
pre ganha quando atua em 
conjunto com a adminis-
tração pública”, salientou.

Clientes da EDP poderão
regularizar débitos com

condições especiais até a 
véspera de Natal

Negociações diferenciadas 
serão realizadas nas agên-
cias da distribuidora entre 
os dias 15 e 24 de dezem-
bro. Durante o período que 
antecede ao Natal, a EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Nor-
te, oferecerá condições 
diferenciadas para regula-
rização de débitos. A ação 
ocorrerá entre os dias 15 e 
24 de dezembro. A nego-
ciação pode ser realizada 

em qualquer uma das 30 
agências da EDP, distribu-
ídas nos 28 municípios da 
área de concessão no Esta-
do São Paulo. Para confe-
rir o endereço e horário de 
atendimento das agências, 
o cliente deve acessar o site 
da EDP, www.edp.com.br, 
e clicar na aba Distribui-
ção SP/Atendimento. Nes-
te período, os consumido-
res encontrarão facilidades 
no pagamento, por meio 
de uma negociação per-

sonalizada, com juros re-
duzidos e prazo ampliado 
para o parcelamento dos 
valores devidos. “Após o 
sucesso do último feirão 
de negociação de dívidas 
realizado em novembro, 
entendemos ser importan-
te ampliar a oportunidade 
para aqueles clientes que 
não conseguiram partici-
par da ação e que ainda es-
tão com débito em aberto”, 
explica Michel Itkes, dire-
tor da EDP em São Paulo.


