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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Cruzeiro
consegue verba de R$ 240 

mil para a Santa Casa

Curso do Sebrae ajuda
empresários a criar
Plano de Marketing

Time do Emprego abre 80 vagas 
em Caçapava

Prefeitura de Taubaté informa 
adiamento do prazo para

vencimento do IPTU

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou que consegui-
ram liberação de R$ 240 
mil em investimentos para 
a Santa Casa da cidade. 
A verba foi decidida após 
reunião entre o prefeito 
Rafic Simão, o Secretário 
de Saúde, André Mauro 
Barbosa, o Superinten-
dente da Santa Casa de 
Cruzeiro, José Ponciano, 

O Sebrae oferece aos 
empresários de Guara-
tinguetá e região, entre 
os dias 9 e 12 de feverei-
ro, um curso intitulado 
“Plano de Marketing” 
que irá auxiliar na apre-
sentação das melhores 
estratégias para conquis-
tar clientes e aumentar 
as vendas. Ao todo serão 
16 horas de treinamento, 
divididas em quatro au-
las, compostas por in-
formações e dinâmicas, 
mostrando como um pla-
nejamento adequado de 
marketing é fundamental 
para o sucesso do negó-

O Time do Emprego, 
programa estadual coor-
denado pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), 
abre inscrições em Caçapa-
va. São 80 vagas disponi-
bilizadas para a formação 
de duas turmas. Maiores 
de 16 anos que estão à pro-
cura de oportunidades no 
mercado de trabalho po-
dem participar.   Durante 
12 encontros, os orienta-
dores apresentam técnicas 
de direcionamento ao mer-

A Secretaria de Admi-
nistração e Finanças, da 
Prefeitura de Taubaté, in-
forma que a emissão dos 
carnês de IPTU, referentes 
ao ano de 2015, deverá so-
frer atraso e a data de ven-
cimento será adiada para 
março. O atraso aconte-
ceu porque a empresa 
contratada para emissão 
dos carnês desistiu da re-
novação de contrato e, 
agora, uma nova licita-
ção acontecerá no dia 04. 
Em 2014, a PMT emitiu 
106.498 carnês arrecadan-
do R$ 55.475.292,93 e em 
2015, com o reajuste de 

o Deputado Luis Carlos 
Gondim e o Secretário Ad-
junto de Saúde, Drº Polla-
ra. Na reunião, o prefeito 
também solicitou outros 
benefícios para o municí-
pio. “Solicitamos ajuda do 
Governo para sanarmos 
o déficit que temos hoje 
com relação ao transpor-
te sanitário do município, 
fomos prontamente aten-

cio. Todo o conteúdo será 
complementado por duas 
horas de consultoria indi-
vidual para cada uma das 
empresas participantes. 
A oficina também vai 
ensinar os participantes 
a analisar as demandas 
do mercado, para iden-
tificar os produtos e ser-
viços mais adequados 
às necessidades e dese-
jos dos consumidores. 
Tudo para promover a fi-
delização dos clientes e o 
aumento da lucratividade. 
“Este curso foi desenvol-
vido com o propósito de 
desmitificar o entendimen-

cado de trabalho, aperfei-
çoamento de habilidades, 
produção de currículo, 
dicas de comportamen-
to em entrevistas, noções 
de empreendedorismo, 
apresentação pessoal, co-
municação e expressão, 
entre outros conteúdos. 
Os interessados podem 
fazer as inscrições até a 
próxima sexta-feira (6), 
das 9h às 17h, no Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) local, que 
fica na Ladeira São José, 

6,3444% (correspondente 
à inflação do período de 12 
meses medida pelo INPC) 
serão distribuídos 110.215 
carnês com a previsão de 
arrecadação de R$ R$ 
60.562.000,00. Esta ver-
ba arrecadada será desti-
nada a serviços públicos 
essenciais, como: saúde, 
educação, segurança e 
obras, além de despesas 
fixas do município. Os 
carnês devem chegar à 
casa do contribuinte com, 
pelo menos, uma semana 
de antecedência das datas 
de vencimento que serão 
estipuladas para os dias 

didos”, afirmou. Para o 
secretário de Saúde, An-
dré Mauro Barbosa, a reu-
nião foi muito produtiva 
e mostrou o respeito que 
o Estado tem pela cidade. 
”O Drº Pollara disse que 
Cruzeiro o ajudará a cui-
dar da região e que a Se-
cretaria Estadual de Saú-
de está de portas abertas 
para a cidade”, concluiu.

to do marketing, apresen-
tar ferramentas para sua 
utilização nas organiza-
ções e facilitar e auxiliar 
na elaboração do plano de 
Marketing”, explica Ed-
gard Rodrigues, consultor 
de marketing do Sebrae. 
O curso tem um valor de 
R$ 240, e pode ser divi-
dido em duas parcelas. 
As vagas são limitadas e 
as inscrições acontecem 
até 6 de fevereiro pelo 
telefone (12) 3132-6777.  
O Escritório Regional 
do Sebrae em Guaratin-
guetá fica na Rua Duque 
de Caxias, 100, Centro.

90 – Centro. É necessá-
rio apresentar CPF, RG, 
carteira de trabalho 
e número do Progra-
ma de Integração So-
cial (PIS) – caso possua. 
Com o início previsto 
para 4 de março, os en-
contros serão ministrados 
na Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Agricul-
tura, que fica na Rua 
Marechal Eduar-
do Sócrates, 254. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3655-6190.

19, 20 e 21 de março. E 
é importante que o muní-
cipe saiba que será man-
tido o desconto de 10% 
para o pagamento à vista, 
na primeira parcela com 
vencimentos em 19, 20 
e 21 de março e de 5% 
para pagamento à vista, 
na segunda parcela, com 
vencimentos em 19, 20 e 
21 de abril. Para os que 
optarem pelo parcelamen-
to, a Prefeitura lembra 
que o valor do IPTU será 
dividido em 10 vezes, 
começando em março e 
terminando a quitação 
em dezembro deste ano.

Três bairros de
Pinda passam por
alterações em vias

Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga desiste de 

terceirizar o carnaval

A Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga desistiu de 
realizar a terceirização do 
carnaval. O evento seria re-
alizado pela empresa Four 
Shine, de Taubaté, mas a 
licitação foi cancelada e a 
festa voltará para adminis-
tração pública. A decisão 
foi publicada no Diário 
Oficial do Estado na terça-
feira (3), informando que a 
Prefeitura tomou a decisão 
na sexta-feira (30). A de-
cisão de terceirizar o car-

naval foi anunciada pelo 
prefeito Alex Torres (PR) 
em dezembro, alegando 
que queria evitar uso de 
recursos públicos para fa-
zer a festa, que tem custo 
estimado de R$ 1 milhão. 
Em janeiro foi anunciada, 
após processo de licitação, 
que a empresa Four Shi-
ne Produções, de Taubaté, 
ficaria a cargo da organi-
zação. A empresa inves-
tiria R$ 429 mil na festa. 
A Prefeitura e a empresa 

O Departamento de Trân-
sito de Pindamonhangaba 
anunciou mudanças em 
algumas vias de três bair-
ros para facilitar o tráfego. 
As mudanças acontecem 
nos bairros Campo Alegre, 
Campos Maia e Mombaça. 
De acordo com a nota, as 
modificações foram feitas 
após estudos e análises di-
árias, acompanhadas por 
profissionais técnicos. No 
bairro Campo Alegre as 
alterações acontecem nas 
ruas São José e São Luiz, 
ambas receberam sinaliza-
ção de mão única. A mu-
dança foi realizada para 
melhorar a seguranla dos 
ciclistas, além de promo-
ver maior fluidez no tráfe-
go de veículos. Nos bairros 
Campos Maia e Mombaça 
houve a implantação de 
ciclofaixas e sinalização 
do local com placas de 
“Rota Compartilhada”.

ainda não tinham contra-
to assinado. A empresa 
Four Shine se manifestou 
através de seu advogado, 
Otávio Augusto Rangel, 
dizendo que a empresa não 
entrará na Justiça para rea-
lizar a organização do car-
naval, porém pode entrar 
com processo por danos 
morais, exigindo compen-
sação da Prefeitura pelos 
gastos e pré-contratos com 
fornecedores que já foram 
assinados. De acordo com 
a Secretaria de Turismo 
de São Luiz, a festa será 
mantida e organizada to-
talmente pela administra-
ção pública e que a pro-
gramação será mantida. O 
carnaval de São Luiz do 
Paraitinga é um dos mais 
famosos do país. Cerca 
de 150 mil pessoas visi-
tam a cidade nos dias de 
festa, movimentando em 
torno de R$ 15 milhões.
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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.

EXPEDIENTEFalta de energia elétrica
afeta o abastecimento
em bairros de Lorena

A Sabesp informa que 
devido à falta de energia 
elétrica, provocada pela 
queda de árvores na rede 
elétrica, poderá ocorrer 
intermitência no abasteci-
mento nos bairros: Ater-
rado, Brisa do Campo, 
Campo dos Ipês, Cecap, 
Cidade Industrial, Vila 
Comerciários, Jardim Pri-
mavera, Matadouro Ve-
lho, Condomínio Nassif, 
Mondezir, Portal das Pal-
meiras, Santo Antônio, 
São Roque, Vila Cida, 
Hepacaré, Vila Izabel, 
Vila Neide e Vila Rica. 
A previsão de normali-

zação é a partir das 23h. 
A companhia recomenda 
aos moradores evitar o 
desperdício. Confira algu-
mas dicas de economia: 
- tome banhos mais curtos 
e feche o registro durante 
o ensaboamento; - deixe a 
torneira fechada enquanto 
escova os dentes ou faz a 
barba; - deixe para lavar 
o carro em outra data – e 
evite usar a mangueira, 
para isso, prefira um balde 
com água; - lave a calçada 
ou o quintal em outro dia 
– e lembre-se de usar uma 
vassoura e um balde com 
água, não a mangueira; - 

dê preferência para lavar 
a roupa e a louça em ou-
tro dia ou use a lava-rou-
pa e a lava-louça apenas 
quando elas estiverem na 
capacidade máxima; - an-
tes de lavar a louça, retire 
e excesso de comida com 
a esponja; deixe a tornei-
ra fechada ao ensaboar. 
Casos de emergência e 
pedidos de serviços po-
dem ser informados pelo 
telefone 0800-055-0195, 
com prioridade para 
hospitais, creches, asi-
los e demais entida-
des dessa natureza. 
A ligação é gratuita. 

Fim de semana tem
programação especial de 

Carnaval no Parque do Itaim 
em Taubaté

O Parque Municipal do 
Vale do Itaim, em Taubaté, 
segue com sua programa-
ção especial de Carnaval 
com músicas infantis e 
oficinas de fantasias e ba-
lões neste final de sema-
na. O casarão do parque é 
aberto às 08h com o tema 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”. O local é uma ré-
plica da casa descrita por 
Monteiro Lobato no Livro 
“O Saci”, onde segundo o 
escritor moram seus per-
sonagens. Neste mês de 
fevereiro a Turma do Sítio 
vai fazer brincadeiras em 
clima da folia. Em dois 
horários, às 10h30 e às 
15h30, a trilha ecológica 
monitorada é uma oportu-
nidade para entrar em con-
tato com a natureza e co-
nhecer a biodiversidade do 
local. Já às 16h acontece o 
teatro “Ticutum de Carna-
val” em que a Cuca planeja 
acabar com a folia da Tur-
ma do Sítio. As atrações 
são gratuitas e o Parque do 
Itaim fica na Avenida São 
Pedro, 2000, no bairro Jar-
dim América. O telefone 
para informações e agen-
damento é o (12) 3633-
5008, das 08h às 16h30. 

Confira a Programação:
Dia 07 - Sábado
8h - Abertura – Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta” - Brinquedote-
ca e biblioteca - Oficinas 
de desenhos, pintura na 
face e confecção de más-
caras e mesa de pebolim 
10h30 – Trilha ecológica 
monitorada 11h – Báu de 
histórias – Hora do conto
12h30 às 16h30 - Dj 
Maurício Moura – Mú-
sicas de Carnaval
14h – Folia de Carna-
val - Brincadeiras com 
os personagens do Sítio
14h às 16h - Oficina de 
Reciclagem – Tio Energia
15h – Trilha eco-
lógica monitorada
16h – Teatro – “Ti-
cutum de Carnaval” 
Dia 08 – Domingo
8h - Abertura – Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta” - Brinquedote-
ca e biblioteca - Oficinas 
de desenhos, pintura na 
face e confecção de más-
caras e mesa de pebolim 
10h30 – Trilha eco-
lógica monitorada
11h – Báu de histó-
rias – Hora do conto
12h30 às 16h30 - Dj Ré-

gis - Músicas de Carnaval
14h – Folia de Carna-
val - Brincadeiras com 
os personagens do Sítio
14h às 16h - Oficina de 
Reciclagem – Cia do Sol
15h – Trilha eco-
lógica monitorada
16h – Teatro – “Ticu-
tum de Carnaval” O lo-
cal é aberto das 06h às 
18h e oferece ainda:
08h às 17h - parques infantis
08h às 17h - quios-
ques para lanches e 
área para piquenique
09h às 16h30 - Casarão 
para visitação monitorada
09h às 16h30 - receptivo 
com os personagens da 
Turma do Sítio do Pica-
pau Amarelo, que con-
tam as histórias do local
09h às 16h30 - brinca-
deiras com monitores
09h às 16h - brinquedo-
teca com jogos, canti-
nho da leitura e oficinas
10h (sábados e domin-
gos) e 15h (de terça a 
sexta-feira) - trilha ecoló-
gica monitorada, median-
te prévio agendamento
09h às 11h30 e das 14h às 
16h30 - um dia de vivência 
no Parque, com programa-
ção para grupos e excursões

Emprega SP/ Mais Emprego 
oferece 17.309 vagas

no Estado

Ponte interditada entre Tremembé 
e Taubaté será liberada no

começo da próxima semana

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), ofe-
rece nesta semana 17.309 
oportunidades em todo o 
Estado de São Paulo.Entre 
as mais ofertadas estão as 
oportunidades para auxi-
liar de limpeza, auxiliar 
de produção, atendente de 
loja, costureiro (a), corre-
tor de imóveis estoquista, 
mecânico, operador de cai-
xa, pedreiro recepcionista, 
soldador, telemarketing 

A ponte que liga as cida-
des de Tremembé e Tauba-
té que foi interditada no 
último dia 25/01 devido 
a uma erosão na cabecei-
ra da ponte ocasionando a 
queda do asfalto deve-
rá ser liberada entre os 
dias 09 (Segunda-Feira) e 
10 (Terça-feira) de fe-
vereiro. Se as condições 
climáticas ajudarem, hoje 
mesmo se inicia a insta-

e vendedor (a). Aprendiz 
Paulista Programa coor-
denado pela SERT, 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 19 vagas. 
São 14 vagas para quem 
cursa administração, três 
vagas para quem cursa in-
formática e duas oportu-
nidades para secretariado. 
Como se cadastrar Para ter 
acesso às vagas e aos pro-
gramas de qualificação da 
SERT, basta acessar o site 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br, criar login, se-
nha e informar os dados 

lação de guias e sarjetas 
e consequentemente o 
asfalto. O problema 
foi ocasionado devi-
do a uma obra mal exe-
cutada em 2011, onde 
a administração anterior 
realizou a contenção da 
sustentação do asfalto 
utilizando madeiras. Com 
as fortes chuvas as ma-
deiras foram apodrecendo 
e o asfalto cedeu. Des-

solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Traba-
lho. 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 currí-
culos cadastrados. Para 
mais informações sobre 
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 .

ta vez a contenção foi 
realizada utilizando 
trilhos de trem e chapas 
de aço de alta durabili-
dade para garantir a boa 
execução do serviço e 
evitar problemas futuros. 
Todos os trabalhos estão 
sendo realizados atra-
vés de parcerias entre a 
Prefeitura de Tre-
membé, Prefeitura 
de Taubaté e DAEE.
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GACC promove desfile de 
moda para realizar sonho de 

paciente terminal

O GACC (Grupo de Assis-
tência a Criança com Cân-
cer) promoveu um desfile 
de moda para lançar oficial-
mente a ação “Sonhando 
Acordado”, que reali-
za sonho de pacientes 
do hospital com apoio 
de empresas e parceiros. 
O desfile foi feito para 
concretizar o sonho de 
Tainá Thaís Santos da Sil-
va, paciente terminal de 
19 anos, que tinha o sonho 
de ser modelo. O desfile 
aconteceu na tarde de se-
gunda-feira (2) e a garota 
faleceu no mesmo dia por 
volta de 20h. Tainá estava 
internada há dois anos e, 

por conta da saúde debi-
litada, não pode participar 
do desfile. Na carta, a jo-
vem relatou detalhes so-
bre a doença, o tratamento 
e o sonho de ser modelo. 
Ela disse que a família 
nunca teve condições de 
pagar um curso de mo-
delo e que seu sonho 
era trabalhar com moda 
e ajudar a família a ter 
uma casa. Vários famo-
sos estiveram presentes 
no desfile, como a modelo 
Isabeli Fontana, os atores 
Ricardo Tozzi e Carlos 
Casagrande, a dupla Diego 
e Thiago Homci e a apre-
sentadora Adriana Collin. 

Familiares e amigos de 
Tainá também estiveram 
presentes, assim como 
outros pacientes. No seu 
facebook oficial o GACC 
disse que o desfile foi um 
dia inundado do amor so-
lidário de muitas pessoas 
que juntas concretizaram 
este sonho de maneira lin-
da e especial, servindo de 
inspiração para que muitos 
outros pacientes também 
acreditem nos seus sonhos, 
e lamentou o fale-
cimento da jovem. 
O sonho de Tainá foi 
realizado com o apoio 
da Cia Paulista de 
Moda e a DM Card.

Tremembé receberá
Pentacampeão Mundial de 

Futebol Edmilson no
“Sesc Verão 2015”

No próximo dia 27/02 à 
partir das 15h30 na Qua-
dra Coberta (Jardim dos 
Eucaliptos) acontece o 
“SESC Verão 2015″ no 
município, o evento é uma 
iniciativa promovida pelo 
SESC e com apoio da 
Prefeitura Municipal. Em 
Tremembé, o projeto será 
promovido pela Secreta-
ria de Turismo, Cultura e 
Esportes e ocorrerá pela 
primeira vez na cidade. 
Na edição de Tremembé, 
o evento contará com a 
presença do ex-zagueiro e 
pentacampeão mundial de 
futebol Edmilson Gomes, 
ex jogador do São Paulo, 
Palmeiras e Barcelona, 

campeão mundial com a 
Seleção Brasileira na Copa 
do Mundo de 2002 e da Liga 
dos Campeões em 2006. 
Atualmente Edmilson é 
presidente do Conselho 
de Curadores da Funda-
ção Edmilson “Semeando 
Sonhos”. Edmilson reali-
zará uma Clínica Esporti-
va e um bate-papo com o 
público sobre a sua carrei-
ra. Um pouco mais cedo, 
a partir das 9h30, aconte-
ce uma apresentação de 
Badminton, esporte 
olímpico que pode ser 
jogado em duplas ou 
individualmente, utilizan-
do raquete e uma peteca 
em uma quadra dividida 

por rede. Durante a Ca-
ravana Esportiva haverá 
vivências da modalidade 
com o público presente. 
De acordo com a Secre-
tária de Turismo, Cul-
tura e Esportes Marcela 
Tupinambá, esse pro-
jeto, que tem entrada 
franca, será destinado a 
pessoas de todas as ida-
des. “O objetivo é apro-
veitar o evento para 
incentivar as pessoas a 
praticar algum tipo de 
atividade física. O SESC 
Verão será uma ótima opor-
tunidade para nossa cida-
de esperamos que todos 
aproveitem o even-
to”, disse a secretária.
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Governo aprova aumento da
mistura de etanol na gasolina

Aneel autoriza mais
 aumentos nas contas 

de luz

O Ministério da Casa Civil 
e representantes do setor 
sucroalcoleiro acertaram a 
proposta para aumentar de 
25% para 27% a adição de 
etanol anidro na gasolina 
comum. A informação foi 
divulgada nesta segunda-
feira (2) pela União da In-
dústria da Cana-de-Acuçar 
(Unica).  A mudança deve 
passar a valer a partir de 
15 de fevereiro. De acordo 
com a presidente do Uni-
ca, Elizabeth Farina, a pro-

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el) autorizou uma série 
de aumentos na tarifa de 
energia elétrica de distri-
buidoras localizadas em 
diversas partes do país. 
Os aumentos começam a 
ser cobrados hoje (3) pe-
las companhias de Luz e 
Força (CPFLs) de Moco-
ca, Santa Cruz, Sul Pau-
lista, Leste Paulista, Ja-
guari; pela Companha de 
Eletricidade do Amapá; e 
pela Energisa Borborema 
Distribuidora de Energia.
Com cerca de 44 mil con-
sumidores, que residem 
principalmente no muni-
cípio de Mococa, em São 
Paulo, e nos municípios 
mineiros de Arceburgo, 
Itamogi e Monte Santo 
de Minas, a CPFL Moco-
ca aplicará reajuste mé-
dio de 29,28% – sendo 
de 35,37% para consu-
midores alta tensão e de 
27,21% para os de baixa.
A CPFL Santa Cruz distri-
bui energia em 27 municí-
pios localizados na região 
da Média Sorocabana, em 
São Paulo, e em três muni-

posta deve ser encaminha-
da pelo ministro da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante, 
para a presidente Dilma 
Rousseff nesta terça-feira 
(3). Farina ainda diz que 
os testes realizados sobre 
emissão, consumo e diri-
gibilidade não trouxeram 
mudanças significativas. 
A princípio, será mantido 
o percentual de 25% para 
a gasolina aditivada. A in-
tenção é que, em breve, o 
percentual aumente para 

cípios ao norte do Paraná. 
Os cerca de 197 mil con-
sumidores atendidos pela 
distribuidora terão reajus-
te médio de 27,96% em 
suas contas de luz. Para 
os de baixa tensão, o rea-
juste médio será 28,99%, 
e para os de alta, 26,5%.
Responsável pela distri-
buição de energia para 
cerca de 80 mil consumi-
dores de cinco municípios 
de São Paulo – Itapetinin-
ga, São Miguel Arcanjo, 
Sarapuí, Guareí e Alam-
bari – a CPFL Sul Paulis-
ta teve autorização para 
reajuste médio de 28,38% 
nas contas de luz. O efeito 
para consumidores de alta 
tensão será 33,71% e, para 
os de baixa tensão, 25,8%.
A Aneel autorizou também 
aumento médio de 24,89% 
na conta de luz dos clien-
tes da CPFL Leste Paulis-
ta, que atende a cerca de 
55 mil consumidores de 
sete municípios paulistas: 
São José do Rio Pardo, 
Casa Branca, Caconde, 
Divinolândia, Itobi, São 
Sebastião da Grama e Ta-
piratiba. Consumidores de 

27,5% para as gasolinas 
comum e a premium. Ain-
da é preciso concluir testes 
para adotar os 27,5% nos 
dois tipos de combustí-
vel. Conforme a presi-
denta da Unica, a expec-
tativa é que o percentual 
de 27% de etanol na ga-
solina comum gere uma 
demanda de mais 1 bi-
lhão de litros por ano. Ela 
afirmou que o setor tem 
capacidade para atender 
ao aumento na demanda.

baixa tensão terão reajus-
te médio de 24,73% e os 
de alta tensão, de 25,3%.
Outra CPFL que teve auto-
rização para aumentar suas 
tarifas foi a de Jaguari, que 
atende a 37 mil consumi-
dores dos municípios de 
Jaguariúna e Pedreira, 
ambos em São Paulo. O 
efeito médio do aumen-
to será 45,40%, sendo de 
48,85% para os de alta 
tensão; e de 39,49% para 
os de baixa. Sobre esse 
reajuste, o diretor-geral 
da Aneel, Romeu Rufino, 
disse tratar-se de uma si-
tuação específica e muito 
particular, porque a dis-
tribuidora vinha cobran-
do valores mais baixos. 
O aumento médio da 
CPFL autorizado para a 
Energisa Borborema Dis-
tribuidora de Energia fi-
cou em 39,55%, sendo de 
38,62% para os de alta 
tensão, e de 40,19% para 
os de baixa. A Companhia 
de Eletricidade do Amapá 
teve autorização para au-
mento médio de 18,56% 
(8,82% para alta tensão 
e 21,25% para baixa).

Secretaria de Turismo prepara
cadastro de profissionais para

atuação em eventos

Chuva causa alagamentos 
e queda de  barreiras em  

São Sebastião

Cadastrados concorrem 
às vagas disponíveis nos 
eventos e podem partici-
par de capacitações em 
oficinas, cursos e treina-
mentos A Secretaria de 
Turismo da Prefeitura de 
Ubatuba vai formar um 
banco de profissionais 
para atuarem nos even-
tos do calendário Viva 

A cidade de São Sebastião 
está novamente em esta-
do de alerta por conta das 
fortes chuvas desde a úl-
tima sexta-feira (30), que 
provocaram vários desli-
zamentos de terra em tre-
chos da rodovia Rio-San-
tos, mais precisamente na 
“serrinha” entre os bairros 
da Cigarras e Enseada, na 
costa norte, e também em 
Juquehy, na Costa Sul.
A Defesa Civil informou 
que em torno de oito es-
corregamentos na pista 
aconteceram na manhã de 
segunda-feira (2). A equi-
pe monitora a área devido 
o risco de haver mais des-
lizamentos, uma vez que 
o solo está encharcado. A 
remoção da terra é feita 
pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem).
O trânsito não foi pre-
judicado, mas o órgão 
pede muita atenção, cau-
tela e prudência aos mo-

Ubatuba 2015.  Você que 
tem interesse em contri-
buir com sua formação 
ou capacitação faça seu 
cadastro no link - http://
goo.gl/forms/wOZjdgllyq 
Os cadastrados con-
correrão as vagas dis-
poníveis nos eventos e 
poderão participar de ca-
pacitações em oficinas, 

toristas que trafegam no 
local. A mesma orienta-
ção serve aos conduto-
res que utilizam a rodo-
via em direção ao sul.  
Na região central, o bair-
ro Porto Grande registrou 
escorregamento de pedras 
na rua João Gabriel dos 
Santos e, no bairro Itatin-
ga mais um deslizamento 
de terra na Rua Pernam-
buco. De acordo com o 
chefe da Defesa Civil, 
Carlos Eduardo dos San-
tos, técnicos do Instituto 
Geológico (IG), ligados à 
Secretaria do Meio Am-
biente do Estado de São 
Paulo, foram acionados 
para avaliar a situação. 
“O último desmorona-
mento ocorrido no local 
(Itatinga) comprometeu 
duas casas. Agora, os mo-
radores de mais quatro 
moradias provavelmen-
te terão que desocupar 
suas moradias”,  alertou.

cursos e treinamentos, 
tudo de acordo com a na-
tureza de cada evento. 
Para mais informações, 
visite o Centro de Infor-
mações Turísticas, na 
avenida Iperoig, 214, 
Centro, ou entre em con-
tato pelo telefone (0xx12) 
3833-9123 e email 
cit@ubatuba.sp.gov.br

Já em Juquehy, uma bar-
reira caiu na noite de sá-
bado (30) na rua Benedito 
Lopes de Araujo. O mate-
rial bloqueou a passagem 
de veículos na via públi-
ca, que é sem saída, além 
de causar transtornos para 
cerca de 20 famílias.  A 
chuva causou, ainda, pon-
tos de alagamentos nas 
ruas de vários bairros ao 
longo do município, além 
de quedas de árvores. Con-
tudo, não houve necessi-
dade de remover os mora-
dores de suas residências.
O índice pluviométrico 
acumulado entre a sex-
ta-feira (30) e o domingo 
(1º) no município é de 265 
milímetros, o equivalente 
a três meses de chuva. A 
previsão é de mais chuva 
isolada de moderada a for-
te. Na madrugada de quar-
ta-feira (4) uma nova fren-
te fria deve chegar a região 
com fortes pancadas. 

ELEKTRO REALIZA EVENTO 
“ENERGIA EM SUA VIDA” EM 

CAMPOS DO JORDÃO

Nesta semana, entre os 
dias 5, 6 e 7 de fevereiro, a 
Elektro  realizará na Praça 
Ministro Sérgio Motta  no 
município de Campos do 
Jordão o evento “Energia 
em sua Vida”. O objetivo 
é sensibilizar a população 
sobre a importância do de-
senvolvimento sustentável 

e da preservação do meio 
ambiente por meio do uso 
eficiente e racional da ener-
gia elétrica. O tema central 
será: “Consciência – Nos-
so presente para o futuro”. 
A entrada é gratuita. E na 
sexta-feira (6), o Prefeito 
Frederico Guidoni Scara-
nello prestigiará o evento.

A distribuidora proporcio-
nará ainda atrações de ar-
tistas locais, brinquedos, 
carrinhos com pipoca, 
algodão doce e animado-
res, além de um túnel in-
terativo com informações 
e ilustrações sobre as for-
mas de combate ao desper-
dício de energia.  SERVI-
ÇO: Evento: “Energia em 
sua vida” em Campos do 
Jordão Data: 5, 6 e 7 de 
fevereiro Local:Praça Mi-
nistro Sérgio Motta  - Av. 
Frei Orestes Girardi, 1649 
- Abernéssia Horário: dia 
5 –  9h às 19h dia 6 –  9h 
às 19h dia 7 -  9h às 13h  

Prefeitura de Tremembé
Promove feira de adoção 
de Cães adultos e filhotes
A Prefeitura de Tremembé, 
por intermédio do C.O.A. 
(Centro de Observação 
Animal), realiza neste 
sábado, 07 de fevereiro, 
das 8h às 15h, uma feira 
de adoção de cães em 
frente a Locadora HL no 
Centro. Serão colocados 
vários cães en-
tre filhotes e adultos.
Segundo a Veterinária 
Carol Signorini, estes 
animais são oriundos de 
abandono. “As pessoas 
precisam se conscienti-
zar a respeito da posse 

responsável. O abando-
no é um crime previsto 
na Lei Federal 9.605/98 e 
pode acarretar pri-
são de três meses a 
um ano”, salientou.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de segun-
da à sexta-feira, das 8h 
às 16h30 na Avenida Au-
drá, 652, Centro. Du-
rante a semana, quem se 
interessar pela adoção 
de animais pode visitar o 
canil e escolher um cão 
para adotá-lo, pois con-
tamos com aproximada-

mente 150 animais. Outras 
informações também 
podem ser obtidas pelo 
telefone 3674-3301.
A t e n c i o s a m e n t e ;
- - 
She’s Line Barbosa
Coord. Técni-
ca de Comunicação
Prefeitura Munici-
pal da Estância Tu-
rística de Tremembé
Telefone: (12) 3607.1025
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