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A GAzetA dos Municípios

Campanha de vacinação 
contra Influenza começa 

nesta semana

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influen-
za (gripe H1N1) começa 
hoje terça-feira (22) e se-
gue até o dia 9 de maio. O 
público-alvo em São José 
dos Campos é de 203.208 
pessoas e a meta do Mi-
nistério da Saúde é imuni-
zar 80% desta população, 
considerada de risco para 
complicações por gripe.
Devem tomar a vacina 
as crianças de seis me-
ses a menores de 5 anos, 
as pessoas com 60 anos 
ou mais, trabalhadores da 
área de saúde, gestantes, 
mulheres até 45 dias após 
o parto e pessoas portado-
ras de doenças crônicas.
As vacinas estarão disponí-
veis em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) a 
partir das 12h desta terça-
feira (22) - pela manhã, a 
Secretaria de Saúde distri-
buirá as doses às unidades. 
Essa logística foi definida 
em função do feriado pro-
longado e da necessidade 
de armazenar o material 
para entregar nas condi-
ções adequadas para o uso.
Para os doentes crônicos, é 
imprescindível levar uma 
solicitação médica que es-
pecifique o problema de 
saúde. Também pode ser 
apresentada a última recei-

ta médica com a prescri-
ção de medicamentos de 
uso contínuo que compro-
ve o problema de saúde.
A influenza é uma doença 
respiratória causada pelo 
vírus tipo A e a vacina tem 
poucas contraindicações. 
Pacientes em estado febril 
grave não devem tomar a 
vacina, assim como pes-
soas que apresentaram 
reações anafiláticas após 
ingestão de ovo, em do-
ses de vacinas anteriores 
ou a qualquer componen-
te da vacina. Ela pode ser 
aplicada simultaneamente 
com qualquer medicamen-
to ou outro tipo de vacina e 
não dá gripe nem provoca 
eventos adversos graves.
O período de incubação 
da influenza varia em mé-
dia de um a quatro dias, 
porém pode chegar a sete 
dias. O período de trans-
missão em adultos ocorre 
entre 24 horas antes do 
início dos sintomas e dura 
até três dias após o final 
da febre, o que em média 
é um período de sete dias 
no total. Nas crianças, o 
período de transmissão é 
mais longo, podendo du-
rar de dez a 14 dias. Do-
enças crônicas e condições 
clínicas com indicação da 
vacina: Doenças respira-

tórias: asma em uso de 
corticoide inalatório ou 
sistêmico (moderada ou 
grave). Doença pulmonar 
obstrutiva crônica, bron-
quiectasia, fibrose cística, 
doenças intersticais do 
pulmão, displasia bron-
copulmonar, hipertensão 
arterial pulmonar e crian-
ças com doença pulmonar 
crônica de prematuridade.
Doenças cardíacas crô-
nicas: doença cardíaca 
congênita, hipertensão 
arterial sistêmica com 
comorbidade (outra do-
ença associada), doen-
ça cardíaca isquêmica e 
insuficiência cardíaca.
Doenças renais crônicas: 
doença renal, síndrome 
nefrótica e paciente em 
diálise. Doenças hepáti-
cas crônicas: atresia biliar, 
hepatites crônicas e cirro-
se. Doenças neurológicas 
crônicas: doenças heredi-
tárias e degenerativas do 
sistema nervoso ou mus-
cular, deficiência neuroló-
gica grave e condições em 
que a função respiratória 
possa estar comprometida 
pela doença neurológica. 
Nesses casos, considerar 
as necessidades clínicas 
individuais de pacientes, 
como AVC, paralisia ce-
rebral, escleroses múlti-
plas e condições similares.
Diabetes: tipo I e II, em 
uso de medicamentos.
Obesidade Grau III 
(Obesidade mórbida)
Imunossupressão: imu-
nodeficiência con-
gênita ou adquirida, 
imunossupressão por do-
enças ou medicamentos.
Transplantados: órgãos 
sólidos e medula óssea.

Crianças e adolescentes 
podem participar de

escolinha de esportes

Obras de duplicação da 
Avenida Manoel César
Ribeiro e o acesso às 
Campinas passam por

vistoria

As crianças e os adolescen-
tes de Pindamonhangaba 
podem praticar várias mo-
dalidades esportivas gra-
tuitamente. A Secretaria de 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
oferece diversas opções 
nas escolas de iniciação 
esportiva. Basta procurar 
o ginásio ou centro espor-
tivo mais próximo de casa 
para obter informações.
As aulas são destinadas 
ao público dos 6 aos 17 
anos de idade, os matricu-
lados têm duas ou três au-

As obras de duplicação 
da Avenida Manoel César 
Ribeiro e a construção da 
alça de acesso do viaduto 
do bairro das Campinas à 
Rodovia Presidente Dutra 
foram vistoriadas nesta 
semana com a presença 
do prefeito Vito Ardito.
A duplicação é uma par-
ceria da Prefeitura com o 
Governo do Estado e terá 
pistas duplas, rotatórias, 
acostamento e ciclovia.
Já as obras do viaduto 

las semanais, e as turmas 
de treinamento frequen-
tam os ginásios ou cen-
tros esportivos mais dias. 
Entre os esportes ofe-
recidos estão voleibol, 
voleibol de areia, futsal, 
basquete, atletismo, gi-
nástica artística, ginásti-
ca rítmica, entre outros.
Os interessados também 
podem ligar para os giná-
sios e centros esportivos 
para obter mais informa-
ções. Para efetuar a ma-
trícula é necessário levar 
duas fotos 3x4, cópia do 

está em fase de constru-
ção de guias e sarjetas, 
bem como uma passagem 
de águas pluviais que 
ficará sob a nova via. 
A área também terá 
calçadas, ciclovias 
e canteiros centrais. 
No mesmo local, a rota-
tória já existente será am-
pliada para atender as  no-
vas dimensões da estrada 
e beneficiar diretamente 
os moradores da região 
e principalmente o gran-

RG ou certidão de nasci-
mento e os pais, ou res-
ponsáveis, assinam a ficha.
Confira abaixo os tele-
fones dos locais onde 
são oferecidas as aulas.
Alto Tabaú – 3642-5054
Centro Esportivo “João 
do Pulo” – 3648-2248
Centro Esportivo 
“Zito” – 3637-5425
Cidade Nova – 3643-1374
Juca Moreira – 3643-4936
“Pai João” – 3637-5069
Luiz Caloi – 3642-1998
“Ritoca” – Arare-
tama – 3643-1400

de número de  motoristas 
que trafegam diariamente  
pelo local. Nas Campi-
nas as obras estão sendo 
feitas com totais recur-
sos vindo da Prefeitura.
Durante a vistoria o prefei-
to destacou a importância 
das obras para melhorar o 
trânsito na cidade. “Estas 
obras vão garantir mais se-
gurança para  a população 
de uma forma geral, além 
de acelerar o desenvolvi-
mento da cidade” disse.

Produtores recebem Selo
de certificação de

produtos orgânicos em
Pindamonhangaba

Os associados da APEP 
(Associação dos Pro-
dutores Ecológicos de 
P i n d a m o n h a n g a b a ) , 
receberam recente-

mente a certificação de 
seus produtos vegetais 
orgânicos com a ou-
torga de selo orgâ-
nico da ECOCERT.

Agora os produtos co-
mercializados as terças 
e sextas-feiras na feira 
que acontece na Praça 
São Benedito, são re-
conhecidos como pro-
dutos 100% naturais.
Além da feira que acon-
tece às terças e sextas-
feiras, das 7 às 12 horas, 
está em fase final de im-
plantação, a entrega de 
cestas a domicílio, que 
poderá ser solicitada 
por meio do site www.
apeporganicos.com.br.
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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

Curiosidades:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

Pesquisa da USP desenvolve
aparelho que detecta dengue

em 20 minutos
Um aparelho portátil e de 
baixo custo, desenvolvi-
do por pesquisadores do 
Instituto de Física de São 
Carlos da Universidade de 
São Paulo (USP), é capaz 
diagnosticar com precisão 
os pacientes com o vírus 
da dengue em apenas 20 
minutos, já a partir dos 
primeiros sintomas. A no-
vidade está sendo possível 
porque um estudo mos-
trou alta concentração da 
proteína NS1, produzida 
pelo vírus. Atualmente, o 
exame para detectar a do-
ença só pode ser feito no 
sexto dia, o que faz com 
que ela seja confundida 
com outras infecções e 
nem sempre tratada da for-
ma adequada. A demora 
no diagnóstico pode levar, 
especialmente nos casos 
de reincidência, à morte.
“O teste convencional não 
pode ser feito nos primei-
ros dias, porque ele mede 
a concentração de anti-
corpos. [O paciente] tem 
que ter quadro avançado 
de dengue. O novo apa-

relho detecta a proteína 
já nos primeiros dias”, 
disse o professor Fran-
cisco Guimarães, respon-
sável pelo estudo. O dis-
positivo, similar ao que é 
utilizado na medição de 
glicemia, funciona da se-
guinte forma: o anticorpo 
que reage à proteína NS1 
é cultivado na gema do 
ovo. Em seguida, ele é co-
locado em alta concentra-
ção sobre uma membrana 
metálica, a qual em con-
tato com o sangue infec-
tado, reage eletricamente.
‘Guimarães destaca que a 
utilização de ovos de gali-
nha para produzir os anti-
corpos foi uma das formas 
encontradas para barate-
ar o custo do produto. “A 
gente gerou fora do corpo 
humano, sem usar animal, 
e isso faz com que o preço 
fique muito baixo. Apesar 
de o corpo ter milhões de 
proteínas, só aquela do ví-
rus da dengue se liga ao 
anticorpo”, explicou. O 
aparelho deve custar entre 
R$ 100 e R$ 200. “A ideia 

é que todo posto de saúde, 
mesmo em lugares mais 
remotos, possam fazer o 
teste rápido, sem que o san-
gue tenha que ser levado 
para grandes centros. Evi-
ta-se a demora no resulta-
do, pois é um teste direto”.
O professor espera que, 
em no máximo dois anos, 
o dispositivo esteja dispo-
nível para venda. “Fize-
mos o protótipo, mas ele 
tem que passar ainda pela 
etapa de desenvolvimento 
do produto, de validação 
pela Anvisa [Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária], de produção e só en-
tão a etapa de venda. Esse 
é o prazo mais otimista”, 
avaliou. A próxima fase 
da pesquisa é desenvolver 
biossensores que identi-
fiquem o tipo de vírus da 
dengue. “Se o paciente 
pegou o tipo 1 e na cidade 
está alastrando o tipo 3, a 
chance dele ter hemorrági-
ca é grande, pois é preciso 
ser infectado por vírus dis-
tintos. Por isso a importân-
cia de identificar o tipo”.

Brasil perde narrador
esportivo Luciano do Valle

Às vésperas de mais uma 
Copa do Mundo, compe-
tição que tornou célebre 
o seu vozeirão caracte-
rístico, morreu neste sá-
bado (19) o narrador es-
portivo Luciano do Valle, 
após passar mal durante 
uma viagem aérea. Ain-
da não são conhecidas 
as causas de sua morte. 
O jornalista nasceu em 
Campinas no dia 4 de ju-
lho.  Lá mesmo iniciou 
sua carreira pelas ondas da 
Rádio Educadora, e depois 
foi para a Rádio Brasil 

onde se especializou nas 
transmissões esportivas. 
Foi contratado pela Ga-
zeta de São Paulo onde 
ficou pouco tempo, e daí 
seguiu para a Nacional.
De narração vibrante, Lu-
ciano do Vale se destacou 
em várias Copas. Dois 
momentos marcantes na 
carreira foi a estreia em 
Copas do Mundo, no Mé-
xico (1970) e também, 
essa de triste lembrança 
para o povo brasileiro, 
quando transmitiu pela 
Globo e fatídica derrota 

para a Itália, no Estádio 
Sarriá em Barcelona. Foi a 
surpreendente desclassifi-
cação do grande time bra-
sileiro nas quartas de finais 
da Copa da Espanha 82.
Nos últimos anos, Luciano 
do Valle era o diretor de es-
portes da Band, sendo seu 
principal narrador. Tam-
bém se especializou em 
narrações de vôlei e boxe.
O narrador viajava para 
Uberlândia, onde iria 
transmitir neste domingo 
(20) a partida entre Atléti-
co Mineiro x Corinthians. 
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Sabesp oferece 19
vagas de estágio no

Vale do Paraíba

Prefeitura de São Sebastião
multa Petrobras em R$ 50 mil 

por emissão de poluentes ao ar

A Sabesp oferece 19 va-
gas de estágio nas cida-
des de São José dos Cam-
pos, Caçapava, Taubaté, 
P i n d a m o n h a n g a b a , 
Campos do Jordão, Lo-
rena e Cachoeira Pau-
lista. São 9 vagas de
 ensino médio técnico 

A secretaria de Meio Am-
biente de São Sebastião, 
multou esta semana a 
Transpetro/Petrobras por 
emitir poluentes acima das 
normas, bem como ocor-
rer para a inobservância 
dos padrões de qualida-
de do ar, conforme artigo 
33 da Lei Municipal de 
Meio Ambiente 848/92.
Nos últimos dias 15 e 16, 
alunos e professores das 
unidades escolares da Vila 
Amélia, no centro da cida-
de, bem como os morado-
res, acionaram a Prefeitu-

(administração de em-
presas e segurança do 
trabalho) e 10 vagas de 
ensino médio superior (ad-
ministração de empresas,
 direito e engenharia civil).
 As inscrições podem 
ser feitas até às 14 ho-
ras do dia 25 deste 

ra e reclamaram do forte 
odor de gás proveniente 
da estatal, localizada muro 
a muro com o bairro.
Na ocasião,  fiscais Am-
bientais foram até a estatal 
e em vistoria constataram 
a realização de limpeza 
de tanques. A empresa 
informou que usou re-
cursos para amenizar a 
exalação do mau cheiro. 
Contudo, de acordo com 
a equipe técnica da se-
cretaria de Meio Am-
biente, o procedimen-
to não foi suficiente. 

mês, exclusivamente no 
site da Fundação Car-
los Chagas (www.con-
cursosfcc.com.br). A 
taxa de inscrição varia 
de R$ 53 (ensino médio)
 a R$ 76 (ensino supe-
rior). As provas serão 
realizadas no dia 01/06.

Para o secretário de Meio 
Ambiente, Eduardo Hipó-
lito do Rego, este tipo de 
operação é reflexo de mais 
um dos descasos da em-
presa com a comunidade 
e demonstra a necessida-
de urgente de melhoria no 
seu plano de contingência.
Ainda de acordo com ele, 
isso só reforça a eterna 
discussão do desrespeito 
da empresa em relação as 
posturas municipais,  já 
que o Terminal vem ope-
rando sem as licenças am-
bientais exigidas por lei.

Aneel aprova leilão
emergencial de energia mais 
atraente para distribuidores

O baixo volume dos re-
servatórios provocou a 
aprovação da nesta quar-
ta-feira do edital do lei-
lão emergencial para 
compra de eletricidade. 
A compra desse que é deno-
minado pelo Conselho Di-
retor da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Ane-
el) como Leilão A de 2014 
será no próximo dia 30.
Com a aprovação, a Ane-
el acredita que ficou mais 
atraente para distribuido-
ras que poderão comprar a 
energia existente, ou seja, 

aquela que já está sendo 
gerada pelas usinas hi-
drelétricas e termelétricas. 
A medida visa a redução da 
compra no mercado ener-
gia no mercado livre, onde 
os preços são mais altos.
Em períodos de estia-
gem, e o consequen-
te baixo nível dos re-
servatórios das usinas, 
as distribuidoras gastam 
mais na compra de ener-
gia no mercado de curto 
prazo. Um leilão como 
este foi realizado em 2013, 
mas não houve oferta su-

ficiente de energia para 
atender à demanda das 
distribuidoras, por cau-
sa do preço-teto esta-
belecido de R$ 175 por 
megawatt/hora, consi-
derado baixo e que cau-
sou fuga das  geradoras.
No leilão aprovado hoje, o 
teto a ser cobrado pelos ge-
radores de energia será R$ 
271 por megawatt/hora, 
e de acordo com a Ane-
el, é interessante para as 
distribuidoras que cum-
prirão contratos de lon-
go prazo, de cinco anos.

Prefeitura de Tremembé 
abre processo seletivo de 
Agentes Comunitários de 

Saúde

Governo estima salário
mínimo de R$ 779 para 2015 

Pindamonhangaba
desenvolve projeto

“Sentinela” para combater
a dengue

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, torna públi-
co que estarão abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo que visa con-
tratação de Agentes Co-
munitários de Saúde, 
enquanto perdurar o Pro-

Com estimativa de cres-
cimento da economia de 
3% e inflação, medida 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), em 5% 
para 2015, o governo en-
caminhou na terça-feira, 
dia 15, ao Congresso Na-
cional, o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentá-

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba desenvolve o projeto 
“Sentinela” para atender 
os moradores que esti-
verem com suspeita de 
dengue durante o feriado 
prolongado. Em Morei-
ra César, a UBS da Vila 
São Benedito estará aber-
ta do dia 18 ao dia 21 
para atender os casos com 

grama de Agente Comu-
nitário de Saúde mantido 
pelo Ministério da Saú-
de, com o fim específico 
de atender demanda da 
Secretaria de Saúde, sen-
do este coordenado pela 
Comissão Organizado-
ra do Processo Seletivo, 
instituída pela Portaria 

rias para 2015 (LDO-
2015). Pelo projeto, o 
salário mínimo será re-
ajustado em 7,71% e 
vai ficar em R$ 779,79
 em 2015. O governo estima 
que o superávit primário 
para o setor público 
consolidado será de R$ 
143,3 bilhões, valor que 
corresponde a 2,5% do

suspeita de dengue das 7 às 
19 horas. Além disto, no PA 
também haverá o projeto. 
A equipe da Secretaria 
vai atuar com o “Senti-
nela” no Pronto Socorro 
nos mesmos dias e horá-
rios que também fará as 
ações no PA de Moreira. 
Na região do Araretama, 
o local que vai atender 
os moradores é o PSF 
Nova Esperança, no dia 

n° 6.200/2014, de 08 de 
abril de 2014, para ter 
acesso ao edital acesse
 o site da prefeitura: www.
t r e m e m b e . s p . g o v. b r.
Para maiores informa-
ções sobre o processo 
seletivo, entre em contato 
com o setor responsável no 
telefone (12) 3607-1009.

 Produto Interno Bru-
to (PIB) - soma de todos 
os bens e serviços pro-
duzidos no país. Com o 
abatimento dos R$ 28,7 
bilhões destinados ao 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), 
a meta do superávit pri-
mário fica em R$ 114,7 
bilhões (ou 2% do PIB).

18, das 7 às 19 horas. Já 
no bairro Cidade Nova, 
o projeto funcionará ape-
nas nos dias 18 e 21, 
das 7 às 19 horas.
A cidade está em epide-
mia, de acordo com o 
Governo do Estado de 
São Paulo, e para agili-
zar ainda mais o aten-
dimento à população, 
estas ações estão sen-
do desenvolvidas.

Via Rápida Emprego oferece 
200 vagas de cursos
profissionalizantes

para Taubaté

FARO é palco de integração 
entre meio ambiente

e ensino

O Via Rápida Empre-
go está disponibilizando 
200 vagas para cursos de 
qualificação profissional 
para pessoas residentes 
em Taubaté. Esse é um 
projeto desenvolvido pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo em parceria com 
os municípios do Estado.
O objetivo do programa é 
oferecer capacitação pro-
fissional para que as pes-
soas se qualifiquem e se 
preparem para ser inserida 
no mercado de trabalho. 
As aulas são presenciais 
e de curta duração. Os in-
teressados podem optar 
por um desses cursos: ar-
rumador e conferência de 
carga, vendedor de pro-
duto de moda, operação 
de equipamentos hidráu-
licos, guindauto, logística 

A Faculdade de Rosei-
ra (FARO) é pioneira, no 
Vale do Paraíba, no que 
diz respeito a um ensino 
focado na preservação e 
na sustentabilidade. In-
serida em uma Área de 
Proteção Ambiental, às 
margens da Rodovia Pre-
sidente Dutra, a Institui-
ção garante um intercâm-
bio entre aluno e natureza, 
tendo como objetivo 
a pesquisa e o ensino 
de qualidade nas áre-
as ambiental e afins.
Inaugurada em 2009, a Fa-
culdade está instalada em 
uma Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica–RB-
MA-Posto Avançado de 
Roseira, reconhecida pela 
UNESCO que prioriza a 
conservação da biodiver-
sidade, desenvolvimen-
to sustentável e apoio 
à ciência e tecnologia.

básica, gestor de projetos 
sociais, eletricista insta-
lador residencial, assis-
tente administrativo (para 
pessoas com deficiência).
As inscrições podem ser 
feitas no site www.viarapi-
da.com.br, onde o usuário 
deve preencher o formu-
lário com os dados solici-
tados. Para se inscrever, 
o candidato deve possuir 
idade mínima de 16 anos, 
ser alfabetizado e residir no 
Estado de São Paulo. Caso 
exceda o limite máximo de 
inscritos, os critérios para 
seleção serão: desempre-
gados, maior idade, menor 
escolaridade e mulheres 
que são arrimo de família.
Não há uma data prevista 
para fechamento de cada 
turma e, assim que os 
trabalhos de seleção fo-

O local é palco de integra-
ção entre meio ambien-
te e ensino. Os alunos da 
FARO têm a oportunida-
de de aplicar em campo 
as teorias aprendidas em 
sala de aula. Desenvol-
vem atividades como re-
florestamento, restauração 
e recuperação florestal, 
tratamento de efluen-
tes e educação ambien-
tal junto à comunidade. 
Nos últimos trinta anos, foi 
desenvolvido um impres-
sionante trabalho de recu-
peração da Mata Atlântica, 
ao redor da fazenda, resul-
tando em uma extensa ve-
getação que revela a rique-
za da flora valeparaibana 
e a beleza da biodiversi-
dade da Mata Atlântica.
Além das reservas de mata 
nativa, mananciais hídri-
cos e remanescentes da 
flora e da fauna da região, 

rem concluídos, os clas-
sificados serão comuni-
cados, por email ou via 
correio, sobre a data de 
início do curso e o local 
onde acontecerão as aulas.
O programa contempla os 
selecionados com subsí-
dios que podem chegar a 
R$ 460, ou seja, os alunos 
que frequentarem as aulas 
podem receber auxílio de 
R$ 150 para transporte e 
R$ 100 para alimentação. 
Os que estiverem desem-
pregados e não recebem 
seguro desemprego ou 
outro benefício previ-
denciário podem receber 
ainda uma bolsa no valor 
de R$ 210. Esses valores 
serão pagos mensalmente 
para cursos na modalidade 
presencial, de acordo com 
a duração de cada curso.

o local guarda um imen-
so tesouro histórico-cul-
tural. A Reserva foi uma 
fazenda com Engenho de 
açúcar e aguardente no 
final do século XVIII, fa-
zenda de café no século 
XIX e fazenda produtora 
de leite e arroz no sécu-
lo XX. Hoje constitui-se 
em cenário para diversas 
manifestações culturais.
Hoje, a instituição possui 
mais de 300 alunos, dis-
tribuídos em três cursos 
superiores nas áreas de 
Engenharia Mecânica, En-
genharia Ambiental e En-
genharia Química. Seu cor-
po docente é composto por 
30 professores, na maioria 
mestres e doutores. Conta 
com 8 laboratórios,para o 
desenvolvimento de ativi-
dades fundamentais que 
visam ao crescimento pro-
fissional dos estudantes.
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Teatro de Graça na Praça 
da Estação em Tremembé

Estrada que liga a
Dutra ao Aerovale em 

Caçapava será
asfaltada

Tremembé firma acordo 
para inscrição SICAR

Sebrae Móvel chega a
Caçapava e Lavrinhas

A Estrada da Germana, 
que liga a Via Dutra ao Ae-
rovale - aeroporto privado 
em Caçapava - será asfal-
tada. O aeroporto já tem 
um trevo de acesso pela 
rodovia Carvalho Pinto.
O aeroporto está com cer-
ca de 40% das obras con-
cluídas. O negócio teve 
um investimento de 250 
milhões de reais e terá pis-
ta de pouso de 1550 me-
tros e um condomínio que 
já tem 30% dos lotes ven-
didos. O Aerovale é o úni-
co dos aeroportos privados 
de São Paulo já em obras 
e com autorização para ex-
ploração comercial. O pro-
jeto oferece ao todo 117 

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, através da sua 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, faz sa-
ber que firmou convênio 
com o estado de São Pau-
lo, disponibilizando espa-
ço físico e equipamentos 
para fins de inscrição de 
imóvel rural do sistema de 
cadastro ambiental rural 
do estado de São Paulo – 
SICAR – SP. O serviço é 
oferecido aos produtores 
rurais possuidores de pro-
priedades com área aci-

Analistas do Sebra-
e-SP oferecerão orien-
tações gratuitas so-
bre gestão de negócios
O Sebrae Móvel chega a 
Caçapava e Lavrinhas na 
próxima semana, trazen-
do atendimento gratuito a 
empresários e interessa-
dos em abrir um negócio.
Em Caçapava, a unidade 
móvel ficará instalada de 
terça a sexta, das 9h às 
17h, na Praça da Bandeira. 
A Prefeitura de Caçapava 
e o Banco do Povo, parcei-
ros da iniciativa, também 
estarão presentes nos qua-

lotes aeronáuticos de até 
13.500 metros quadrados, 
com acesso direto à pista. 
“O Aerovale ganha, mas 
o que é mais importante, 
a comunidade em torno 
também”, disse Rogério 
Penido, CEO do Aerovale. 
A Estrada da Germana liga 
a cidade a diversos bairros 
rurais. Penido destacou 
também que com o trevo 
da Carvalho Pinto o acesso 
ao Aerovale será muito fá-
cil, mas quem usa a estra-
da de Caçapava velha tam-
bém saiu ganhando porque 
não havia acesso à rodovia.
Nesta área devem ser ins-
taladas empresas de ma-
nutenção de aeronaves, 

ma de 4 módulos fiscais. 
Para cadastrar a proprie-
dade o possuidor deverá 
apresentar os documen-
tos abaixo relacionados:
• Nome, CPF, RG, en-
dereço, telefone e 
e-mail de todos os pro-
p r i e t á r i o s / p o s s e i r o s ;
• Número do CIR, 
para imóveis rurais;
• Número do IPTU, 
para imóveis urbanos;
• Endereço da propriedade;
• Área da propriedade, in-
dicada na(s) matrículas ou 
no documento de posse;

tro dias, tirando dúvidas 
sobre regularização e for-
malização de empresas e 
linhas de crédito para mi-
cro e pequenas empresas.
Os empreendedores de 
Lavrinhas poderão tirar 
suas dúvidas sobre ges-
tão de negócios gratuita-
mente de quarta a sexta, 
em frente ao Paço Mu-
nicipal, das 9h às 17h.
No veículo, os analistas 
do Sebrae-SP farão aten-
dimentos individuais gra-
tuitos sobre temas como 
planejamento, produção, 
finanças, marketing, jurí-

táxi aéreo, hangares, entre 
outros. E mais, 188 lotes 
industriais e comerciais 
de até 15 mil metros qua-
drados que devem abri-
gar empresas de presta-
ção de serviços, dentre 
elas restaurantes, bancos, 
hotéis e conveniências.
O Aerovale está a 107 
km de São Paulo, a 23 
km de São José dos Cam-
pos e será conectado com 
São Paulo através de um 
serviço de táxi aéreo já 
anunciado pela Helivale, 
a empresa de táxi aéreo do 
mesmo grupo empresarial 
do empreendimento. Mais 
informações em www.
penido.com.br/aerovale

• Documento de com-
provação de pro-
priedade ou posse.
Para viabilizar tal convê-
nio, a Prefeitura disponibi-
lizou espaço físico para re-
ceber os interessado, assim 
como um funcionário para 
auxiliar a executar o ca-
dastro, o serviço é ofertado 
diariamente, porém deverá 
ser previamente agendado 
com até 48 horas de an-
tecedência, através do te-
lefone (12) 3607-1021 ou 
pelo email meioambien-
te@tremembe.sp.gov.br.

dico e recursos humanos.
No Sebrae Móvel, os in-
teressados também terão 
detalhes sobre os produtos 
e serviços oferecidos e a 
programação de palestras, 
oficinas e consultorias dos 
escritórios regionais do Se-
brae-SP em Guaratinguetá 
e São José dos Campos.
Sebrae Móvel em Caçapava
Data: 22 a 25 de abril
Horário: 9h às 17h
Local: Praça da Ban-
deira, s/n, Centro
Mais informações podem 
ser obtidas no Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Cam-
pos. Tel. (12) 3922-2977
Sebrae Móvel em Lavrinhas
Data: 23 a 25 de abril
Horário: 9h às 17h
Local: Paço Mu-
nicipal, centro.
Mais informações po-
dem ser obtidas no Es-
critório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá. Tel. (12) 3132-6777


