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A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Tremembé, 
por intermédio do C.O.A. 
(Centro de Observação 
Animal), realiza neste 
sábado, 12 de dezem-
bro, das 8h30 às 15h00, 
uma feira de adoção de 
cães em frente a Loca-
dora HL no Centro. Se-
rão colocados vários cães 
entre filhotes e adultos.
Segundo a Veterinária 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
realiza nos próximos dias 
8 e 9 (terça e quarta-feira),
às 16h e às 10h, 
respectivamente, uma 
seletiva para novos atle-
tas do Basquete tauba-

Jiu Jitsu a Arte Suave, 
atrai várias pessoas para 
o esporte por não depen-
der somente da força, 
mas sim de técnicas, as-
sim o mais fraco não fica 
em desvantagem nos trei-
nos, além de saúde corpo-
ral também é saúde men-
tal.  Nesse esporte o atleta 
inicia com a faixa branca, 
conforme o tempo de trei-
no e idade vão se gradu-
ando seguindo o padrão: 
Branca, Amarela, Laranja, 
Verde, Azul, Roxa, Mar-
rom e Preta. Os Pretas 
passam a receber 1(um) 
grau de 3 (três) em 3 (três) 
anos até a 3ª graduação, 
depois de 5 (cinco) em 5 
(cinco) anos a 4° 5° e 6° 
cada Graduação. Os 7º e 
8º graus após um período 
de 7 (sete) anos cada. O 

Carol Signorini, estes 
animais são oriundos de 
abandono. “As pessoas 
precisam se conscientizar 
a respeito da posse res-
ponsável. O abandono é 
um crime previsto na Lei 
Federal 9.605/98 e pode 
acarretar prisão de três me-
ses a um ano”, salientou.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de segun-

teano, nas  categorias 
sub-16 e sub-17 (nas-
cidos 1999 e 2000).
Para participar, os inte-
ressados deverão com-
parecer até o ginásio da 
CTI com roupas espor-
tivas e com documento 
de identificação (RG).

9º grau após um período 
mínimo de 10 (dez) anos. 
Depois faixa vermelha e 
preta, o 10º grau (faixa 
vermelha) foi conferido 
apenas aos pioneiros do 
Jiu-Jitsu, família Gracie.
E no último dia 05 de de-
zembro a Equipe Pulga JJ 
de Tremembé realizou a 
graduação dos alunos da 
academia da cidade, com 
o professor Augusto Pul-
ga e filiais de Pindamo-
nhangaba com o professor 
Marcos Monteiro e Tauba-
té com o professor Denis 
Mengual. O evento con-
tou com a presença dos 
atletas, familiares e ami-
gos, foi aberta ao públi-
co. Para honrar a gradua-
ção e a entrega dos graus 
aos faixas pretas esteve 
presente o Mestre Luiz 

da à sexta-feira, das 8h às 
16h30 na Avenida Audrá, 
652, Centro. Durante a se-
mana, quem se interessar 
pela adoção de animais 
pode visitar o canil e es-
colher um cão para ado-
tá-lo, pois contamos com 
aproximadamente 150 ani-
mais.. Outras informações 
também podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.

Outras informações pelo 
telefone: (12) 3624-8740.
Em novembro,
o time sub19 da cida-
de conquistou o título 
da Série Prata do Cam-
peonato Paulista, quan-
do venceu o Limeira, 
em jogo emocionante.

Dagmar, Careca, da equi-
pe Careca JJ de São José 
dos Campos. Mestre Ca-
reca é faixa vermelha e 
preta e entregou o terceiro 
grau na faixa preta para o 
professor Augusto Pulga.
O professor Pulga disse 
logo após o evento: Pa-
rabenizo todos os alunos 
que foram graduados pelo 
esforço e dedicação a suas 
faixas e graus. Gostaria de 
agradecer a Deus por dar 
forças para eu poder com-
petir e sabedoria para ensi-
nar meus alunos. Agradeço 
toda a minha família, mi-
nha esposa Gemima, meu 
filho, toda equipe Pulga JJ 
e filiais, ao Sensei Flavio 
Oliveira, e ao Mestre Luiz 
Dagmar Careca, em espe-
cial aos mês apoiadores. 
Por Gemima Breve Rocha

Prefeitura Municipal 
de Tremembé promove 
23ª Feira de Adoção de 
cães adultos e filhotes

Taubaté realiza seletiva 
para novos talentos

 do Basquete

Equipe de Jiu Jitsu de 
Tremembé faz graduação 
de faixas para alunos e 

professor recebe terceiro 
Grau na faixa preta

O Governador sancionou 
o Projeto de Lei 414/2015 
que prevê multa para 
quem descumprir o di-
reito assegurado por Lei
O Governador Geraldo 
Alckmin sancionou o Pro-
jeto de Lei (PL) 414/2015, 
que dispõe sobre o direi-
to ao aleitamento mater-
no nos estabelecimentos 
de uso coletivo, públicos 
ou privados. O Projeto 
aprovado na Assembleia 
Legislativa no dia 03 de 
novembro prevê multa 

de 24 Unidades Fiscais 
do Estado de São Pau-
lo (UFESPs), ou R$ 510, 
dobrado na reincidência.
O texto da lei diz que, inde-
pendente da existência de 
áreas segregadas para alei-
tamento, a amamentação é 
o ato livre e discricionário 
entre mãe e filho. Ainda, 
o Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA 
garante o direito de toda 
criança à amamentação. 
Estabelece ainda a obri-
gação do poder público, 

das instituições e dos em-
pregadores de promove-
rem condições adequadas 
ao aleitamento materno.
A Lei será regulamentada 
em até 60 dias, e vai ao en-
contro do que recomenda 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que diz que 
a amamentação sob livre 
demanda – que ocorre de 
acordo com o ritmo natu-
ral da criança e sem restri-
ções de horário – traz inú-
meros benefícios e deve 
ser adotada e incentivada.

Alckmin garante o direito ao 
aleitamento materno em locais

 públicos ou privados
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta colesterol. Ele 
tem propriedade de aumentar o HDL (o bom colesterol) e diminuir o LDL (o mau 
colesterol). A ingestão de um abacate por dia, durante três semanas, diminuiu em 
12% o colesterol aos voluntários da pesquisa. Outro estudo por pesquisadores aus-
tralianos chegou à mesma conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que 
uma dieta pobre em gorduras.
***
Existem três histórias do cachorro quente

A primeira, a mais conhecida é a do açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, que 
em 1862, resolveu batizar as salsichas que fabricava com o nome do seu cachorro 
bassê. A segunda é do imigrante alemão, Charles Felman que levou esse tipo de 
sanduíche para os Estados Unidos em 1880. Lá criou um sanduíche com pão, sal-
sicha e molho. A terceira é de que em 1904, na cidade de Saint Louis, nos Estados 
Unidos, um vendedor de salsichas quentes bolou uma maneira de seus fregueses 
não queimarem as mãos. A quem comprasse suas salsichas, ele oferecia luvas lim-
pas de algodão. Só que os clientes esqueciam-se de devolvê-las e ele acabava tendo 
prejuízo. Seu cunhado, que era padeiro, sugeriu que salsicheiro pusesse as luvas de 
lado e começasse a usar pães. A partir de 1943, depois da Segunda Grande Guerra 
Mundial, quando o Brasil passou a sofrer grande influência da cultura norte-ameri-
cana, o cachorro quente conquistou definitivamente o espaço por aqui.

Humor

Um homem encontra uma amiga que não via há muitos anos. Ele repara que ela 
engordou muito e quase sem querer, diz:
- Mas como você engordou durante esse tempo...
A mulher fecha a cara e ele, percebendo a besteira que tinha feito, tenta concertar:
- Mas engordar é tão bom... Ajuda a disfarçar melhor as rugas...
***
Na seção de chapéus, a mãe diz ao vendedor:
- Boa tarde, queria um chapéu para o meu filho.
O vendedor olha para o rapaz e diz:
- Com uma cabeça dessas é melhor dirigir-se â seção de toldos!
***
O telefone toca na delegacia e ouve-se uma voz desesperada:
- Socorro! Venham rapidamente! Um gato acaba de entrar em minha casa!
- Um gato? Não fique apavorado. Não precisa se preocupar por causa de um gato.
- É caso de vida ou morte!
- Mas quem está falando?
- É o papagaio!
***
Uma pulga diz para a outra:
- O que você faria se ganhasse sozinha na loteria?
A amiga diz, com ar de sonhadora:
- Ah! Eu comprava um cachorro só pra mim...
***
O garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação:
- Por que a senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal-educado, me chamou de gorda.
- E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?
***
O diretor de uma empresa diz ao novo funcionário:
- O contador já lhe disse qual é sua tarefa?
- Sim. Acordá-lo quando eu perceber que o senhor está vindo.

Mensagens

Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem empobre-
cer que o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança permanece por longo 
tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, nem tão pobre que não possa 
doá-lo. O sorriso gera alegria na família, dá sustentação no trabalho e é sinal tangí-
vel de amizade. Um sorriso dá consolo a quem está cansado, renova a coragem nas 
provações e é remédio na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça 
um sorriso, seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem uma necessidade de 
um sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensamentos, tendo 
em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole palavras e expressões 
destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando as mensagens negativas. Realce 
seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você. Reoriente-se, vendo 
a si próprio e o mundo que rodeia de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar 
do melhor que existe em você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um 
lema de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas 
também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento. A escolha é 
sua.
***
De uma hora para a outra a criatura é tão mal educada que lhe dá vontade de res-
ponder na mesma altura. Apesar de tudo, aja de maneira diferente. A carranca fe-
roz, o mau humor é máscara que esconde tristeza ou revolta a pedir. Não é soltando 
as palavras presas na garganta que irá mudá-la. Em pessoas assim, mexem por 
dentro as atitudes de aceitação, de não revide, olhar calmo, porque fazem pensar 
no erro e se envergonhar. Mantenha a tranqüilidade e pense positivo. Um sorriso, 
um gesto, uma palavra fazem milagres. O amor é um jato de água no fogo dos mal 
educados e odientos.

Pensamentos, provérbios e citações

Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.

Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.

MISCELÂNEA

Fazenda Santa Helena Empreendimentos
e Administração Ltda.

CNPJ/MF nº 10.518.122/0001-28 - NIRE 35222857021
Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 29/10/2015

Redução de Capital Social: Extrato de Ata de Reunião de Sócios. Data e Local: 29/10/2015, sede na  
Fazenda Santa Helena, sem número, Bairro do Pinga, CEP 12.140-000, no Município de São Luiz do Paraitinga, 
Estado de São Paulo. Presença: Totalidade do capital social. Deliberação: Tendo em vista o valor excessivo do 
capital social em relação ao objeto da sociedade, os sócios decidem, com fundamento no inciso II do  
artigo 1.082 do Código Civil, reduzir o capital social em R$ 235.924,00, passando de R$ 5.327.967,00 para  
R$ 5.092.043,00, com a extinção de 235.924 quotas. Para os efeitos do parágrafo 1º do artigo 1084 da Lei 10.406/02, 
o arquivamento da alteração contratual correspondente se dará no prazo de 90 dias, contados desta publicação. 
São Paulo, 29 de outubro de 2015.

Câmara Municipal da Estância Turística 
de São Luiz do Paraitinga - SP 

 
Praça Cel. Theodoro Coelho, 37 – Centro  - CEP 12140-000 •  Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1699 

E.mail: camarasaoluiz@gmail.com Site: www.camarasaoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
CNPJ nº 01.208.243/0001-82 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL, PODER ORIGINÁRIO QUE EXERCE COM A PREFEITURA DE FORMA HARMÔNICA E INDEPENDENTE, O GOVERNO 

DO MUNICÍPIO 

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA 
COMUNICA: 

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 006/2015 – CARTA CONVITE : Aquisição de 
Equipamentos de Informática e Suprimentos, para a Câmara Municipal de São Luiz do 
Paraitinga, conforme descrição no Anexo I, constante deste Edital. ENTREGA DE 
ENVELOPES: até às 10:00h do dia 16/12/2015. SESSÃO DE ABERTURA DE 
ENVELOPES: dia 16/12/2015 às 10h30min, mediante a presença do representante da 
empresa licitante, munido de procuração com poderes para representação ou contrato 
social, se for sócio. O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Câmara 
Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, situada na Pça Coronel Theodoro 
Coelho, 37, Centro, São Luiz do Paraitinga-SP, de segunda à sexta feira, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. VANDERSON VIRGILIO CAMPOS DO SANTOS – 
Presidente da Câmara e MARA PATRÍCIA DE ALMEIDA BARROS – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 009/2015 – CARTA CONVITE : Aquisição de 
Equipamentos de Ar Condicionado, para a Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga, 
conforme descrição no Anexo I, constante deste Edital. ENTREGA DE ENVELOPES: até às 
10:30h do dia 16/12/2015. SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES: dia 16/12/2015 às 
11h00min, mediante a presença do representante da empresa licitante, munido de 
procuração com poderes para representação ou contrato social, se for sócio. O edital na sua 
íntegra será fornecido aos interessados na Câmara Municipal da Estância Turística de São 
Luiz do Paraitinga, situada na Pça Coronel Theodoro Coelho, 37, Centro, São Luiz do 
Paraitinga-SP, de segunda à sexta feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 
horas. VANDERSON VIRGILIO CAMPOS DO SANTOS – Presidente da Câmara e MARA 
PATRÍCIA DE ALMEIDA BARROS – Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 010/2015 – CARTA CONVITE: Aquisição de 
Câmeras de Segurança, Mesa Controladora, Mesa de Som e Gravador Digital, para a 
Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga, conforme descrição no Anexo I, constante 
deste Edital. ENTREGA DE ENVELOPES: até às 11:00h do dia 16/12/2015. SESSÃO DE 
ABERTURA DE ENVELOPES: dia 16/12/2015 às 11h30min, mediante a presença do 
representante da empresa licitante, munido de procuração com poderes para representação 
ou contrato social, se for sócio. O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na 
Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, situada na Pça Coronel 
Theodoro Coelho, 37, Centro, São Luiz do Paraitinga-SP, de segunda à sexta feira, das 
08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. VANDERSON VIRGILIO CAMPOS DO 
SANTOS – Presidente da Câmara e MARA PATRÍCIA DE ALMEIDA BARROS – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação 

 

A Prefeitura Muni-
cipal através da Se-
cretaria de Turismo, 
Cultura e Esportes de Tre-
membé realiza no dia 11 
de dezembro (sexta-fei-
ra) uma grande Parada de 
Natal, com 12 carros ale-
góricos temáticos e a 
chegada do Papai Noel 
a bordo na comitiva. No 
ano passado, centenas de 
famílias saíram às ruas 
para acompanhar o desfile, 
que encanta a todos com 
um show de cores e luzes.

A saída dos carros alegó-
ricos começa às 20 ho-
ras com concentração na 
Praça Zuellington de Oli-
veira no Jardim Santana 
e a parada de natal 2015 
terá o seguinte itinerário:
– Avenida 7 de Janeiro
– Rua Justimiano Antunes
– Avenida Tremembé
– Rua Guaratinguetá
– Rua Taubaté
– Rua Passa Quatro
– Rua José Ino-
cêncio Monteiro
– Rua Henriqueta Saad

– Avenida Tancredo Neves
– Rua São Francisco
– Praça Geraldo Costa
Nesta noite, o evento 
será encerrado na Praça 
da Estação, onde haverá 
músicas natalinas, brin-
cadeiras com as crianças 
e Papai Noel saudando o 
público infantil.
Depois da chegada, o Pa-
pai Noel receberá as crian-
ças em sua casinha no cen-
tro da Praça Geraldo Costa 
até o dia 23 de dezembro.
Esperamos vocês!

Imperdível: Parada de Natal com 
chegada do Papai Noel em Tremembé
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Cautela, cuidado e prudên-
cia são as palavras-chave 
para quem deseja engra-
vidar em curto prazo, de 
acordo com o infectolo-
gista do Complexo Hos-
pitalar Edmundo Vascon-
celos, Artur Timerman. 
Isso porque os casos de 
zika vírus no País cres-
ceram 400% em compa-
ração com o ano passado 
e a doença pode causar 
microcefalia em bebês.
Transmitido pelo mosqui-
to Aedes Aegypti, o zika é 
apontado como o principal 
responsável pelo aumento 
vertiginoso de registros 
relacionados ao déficit de 
crescimento cerebral em 
fetos em 160 cidades de 
nove estados brasileiros, 
segundo o Ministério da 
Saúde. O zika vem afetan-
do diretamente as regiões 
Nordeste e Norte do Brasil 
e há indícios de que o Sul/
Sudeste seja atingido nos 
próximos meses, princi-
palmente durante o verão. 
“Ainda não temos a real 
dimensão desta doença. O 
que sabemos é que cerca 
de 80% das pessoas com 
zika vírus não manifesta 
os sintomas. Nos três pri-
meiros meses de gravidez, 
as gestantes precisam de 

Ubatubenses se destaca-
ram em duas categorias 
da corrida de aventura que 
largou do Ubatumirim e 
terminou em Cunha. Mi-
chael Santos é o grande 
vencedor do Desafio das 
Serras 2015. O ubatuben-
se venceu a categoria Solo 
80 km, principal do even-
to, com uma somatória de 
08:46:30 nos dois dias de 
disputas. Pela vitória, ele 
faturou como prêmio uma 
passagem para disputar o 
El Cruce Columbia 2016, 
no próximo dia 7 de feve-
reiro, em Santiago, Chile. 
Na categoria Dupla Femi-
nina, mais uma atleta de 
Ubatuba subiu ao pódio. 
Estela Marcondes formou 
dupla com a amiga pau-
listana Andrea Sekine da 
cidade e com o tempo de 

Simulado de Abandono Emer-
gencial é realizado em Campos 
do Jordão. Data: 06/12/2015 - 
Domingo. Hora: 10:00. Local: 
Avenida Dr. Januário Miráglia 
cruzamento com a Rua Antônio 
Simões dos Reis - Vila Britador 
- Campos de Jordão. No próxi-
mo domingo, (06/12), a Coor-
denadoria Estadual de Defesa 
Civil (CEDEC/SP) em parceria 
com a Coordenadoria Munici-
pal de Defesa Civil de Campos 
do Jordão realizarão o III Simu-
lado de Abandono Emergencial, 
que faz parte da abertura oficial 
da Operação Verão 2015/2016. 
O objetivo do Simulado é orien-
tar os moradores de como agir 
em caso de desastres naturais 
e treinar as equipes de resgate. 
O exercício simulado será rea-
lizado na Vila Britador, mape-
ada em 2014 pela Defesa Civil 

Cerca de 200 mil famílias 
serão atendidas no “Pro-
grama Família Paulista” 
até 2019, com foco inicial 
na Região Metropolitana 
de São Paulo que concen-
tra 57% da população em 
extrema pobreza. O gover-
nador Geraldo Alckmin 
lançou nesta quarta-feira, 
2, o programa “Família 
Paulista”. Será a maior 
ação social multidimensio-
nal de combate à extrema 
pobreza já implementada 
no Estado com interven-
ções intersetoriais que 
envolvem Habitação, Edu-
cação Trabalho e Renda, 
Saúde, entre outras redes 
das prefeituras. O objeti-
vo principal do programa 
será promover o desenvol-
vimento social da família 
e território em que ela re-
side. O lançamento contou 
com a presença do secre-
tário de Estado de Desen-
volvimento Social de São 
Paulo, Floriano Pesaro. Na 
primeira fase, o programa 
inicia com 27 municípios 
da região metropolitana 
do Estado que, de acor-
do com dados do IBGE e 
Fundação SEADE, con-
centra 57% da população 
em extrema pobreza no 
Estado. O Estado de São 
Paulo possui 2,63% da sua 
população em situação de 
extrema pobreza, ou seja, 
1,1 milhão de pessoas. “O 
programa é direcionado às 
famílias que estão abai-
xo da linha da pobreza, a 
chamada extrema pobre-
za. Vamos começar pela 
Região Metropolitana de 
São Paulo e vamos usar o 
cadastro único e o índice 
paulista de responsabilida-
de social”, explicou Alck-
min. “Vamos trabalhar de 
forma conjunta a questão 
social para que as famílias 
tenham acesso à melhoria 
na distribuição de água e 
coleta de esgoto, ao EJA, 
à qualificação profissional 
para aumentar renda, além 
de melhorar a saúde”, res-
saltou o governador. Ini-
cialmente serão investidos 
R$ 77,5 milhões para al-
cançar 50 mil famílias. Até 
2019, a expectativa é aten-
der cerca de 200 mil famí-
lias e investir mais de R$ 
310 milhões em 24 meses 
junto às famílias que resi-
dem em territórios de alta 
vulnerabilidade social. Em 
2016, a proposta é incluir 
as regiões metropolitanas 
da Baixada Santista, Cam-
pinas, além do interior do 
Estado. Como funciona O 
programa divide a atuação 
em dois ciclos: Ciclo de 
Trabalho com o Município 
e Ciclo de Trabalho com 
as Famílias. As ações vol-
tadas aos territórios podem 
contemplar a expansão 
da rede de água, esgoto 
e energia elétrica, a pavi-
mentação de vias públicas, 
a construção ou revitali-
zação de áreas de lazer ou 
espaços coletivos de con-
vivência. Como exemplo 
de ações voltadas às famí-
lias poderão ser incluídas a 

atenção redobrada para 
não se expor ao mosquito”, 
orienta o infectologista.
Para o especialista, as 
chances de proliferação do 
Aedes Aegypti são maiores 
no calor. Por isso, a reco-
mendação é que as gestan-
tes protejam o corpo, prin-
cipalmente as áreas dos 
braços, pernas e rosto. O 
primeiro trimestre da gra-
videz requer cuidado pelo 
fato de o tecido da criança 
estar em formação e a bar-
reira da placenta não estar 
completa. Segundo Artur 
Timerman, o exame de 
sangue ainda é o método 
mais indicado para a de-
tecção do vírus, apesar de 
não ser assertivo. “Hoje, 
conseguimos diagnosti-
car o zika por eliminação. 
Se não for dengue e nem 
chikungunya, entendemos 
que seja um caso de zika”, 
explica o especialista.
A opção mais recomenda-
da para evitar as picadas é 
o uso de repelente. Neste 
caso, os produtos devem 
conter um princípio ativo 
chamado Icaridina – que 
pode ser aplicado em todas 
as áreas expostas do corpo 
e é seguro para as gestantes.
COMPLEXO HOSPITA-
LAR EDMUNDO VAS-

10:15:02, elas levaram a 
melhor na categoria 40 
km. A prova largou às 9hs 
na praia do Ubatumirim 
com os atletas seguindo 
em direção ao Núcleo Pi-
cinguaba. O destino foi a 
a base do Núcleo Cunha 
no alto do Parque Estadu-
al Serra do Mar. Logo nos 
primeiros quilômetros, 
a prova fez jus ao nome. 
Trechos alagados e um 
trecho muito pesado de 
trilha na escarpa da ser-
ra do mar exigiram muito 
dos atletas. Para piorar a 
missão dos competidores, 
a chuva apareceu e deixou 
tudo ainda mais complica-
do. Com a muralha da ser-
ra do mar sendo vencida, 
a corrida continuou já nos 
limites do município de 
Cunha. Também com tre-

Estadual e Instituto Geológico 
como área de risco alto e muito 
alto, além de ter sido cenário de 
deslizamentos no ano de 2000. 
Os moradores serão treinados 
e capacitados a tomarem pro-
vidências de maneira rápida e 
segura, aumentando assim o 
poder de resiliência da comuni-
dade. A previsão é que o treina-
mento comece às 10 horas, na 
Avenida Dr. Januário Miráglia 
cruzamento com a Rua Antônio 
Simões dos Reis e se estenda 
até às 13 horas, contando com a 
participação de inúmeras pesso-
as entre autoridades e morado-
res das 286 residências da Vila 
Britador. O treinamento, que 
também envolve os agentes da 
Defesa Civil e as Secretarias do 
município, se iniciará quando 
dois moradores de diferentes 
pontos da Vila Britador acio-

regularização fundiária, as 
melhorias habitacionais, a 
facilitação do acesso e per-
manência na Educação de 
Jovens e Adultos, o enca-
minhamento para projetos 
de capacitação profissio-
nal, além do encaminha-
mento para o atendimento 
especializado em saúde. 
“Mais que um novo mo-
delo de política assisten-
cial, o Programa Família 
Paulista é inédito, pois en-
tende que a solução para o 
enfrentamento da extrema 
pobreza do Estado de São 
Paulo precisa ir além de 
atuações restritivamente 
sociais”, explica o secretá-
rio Floriano. Etapa inicial 
O Programa selecionou 27 
prefeituras da região me-
tropolitana por meio do 
Índice Paulista de Vulne-
rabilidade Social (IPVS) e 
Índice Paulista de Respon-
sabilidade Social (IPRS). 
Essas famílias, ainda serão 
rastreadas por meio do Ca-
dÚnico (Cadastro Único 
do Governo Federal para 
programas sociais). A par-
tir desse mapeamento, o 
Programa vai focar os re-
sidentes nesses bolsões de 
pobreza, prioritariamente 
com renda menor ou igual 
a R$ 77 reais. As famílias 
identificadas podem ou 
não estar incluídas em pro-
gramas de transferência de 
renda federal ou estadual 
e continuam a receber o 
benefício normalmente. 
Dentro da estratégia, a 
partir desta primeira lis-
ta, os 27 municípios serão 
convidados pela SEDS 
para participar do Progra-
ma. As que concordarem, 
assinam um termo de ade-
são e ganham um selo do 
Programa. Após elabora-
rem um Plano de Traba-
lho e diagnóstico progra-
mático, recebem um selo 
de adesão plena. A partir 
disso serão monitoradas 
e condicionadas a receber 
os recursos de acordo com 
o cumprimento de metas. 
A ação terá a duração de 
24 meses junto aos muni-
cípios, sendo quatro para 
planejamento inicial e ca-
pacitação em parceria com 
município, 12 meses de 
trabalho intensivo com as 
famílias e mais oito meses 
para o acompanhamento 
e avaliação de resultados. 
Com isso, cada municí-
pio receberá investimento 
Fundo a Fundo para im-
plementação do Progra-
ma. A família não rece-
berá o dinheiro e sim, o 
gestor público, no caso, o 
(a) prefeito (a) que terá o 
papel de agente social no 
cumprimento do Plano de 
Trabalho do Município. O 
Plano de Trabalho do Mu-
nicípio não só deverá es-
tar focado nos programas 
de transferência de renda, 
mas em como a família de-
verá dialogar com as áreas 
da Habitação, Educação 
Trabalho e Renda, Saúde. 
Portanto, o Programa é fo-
cado no indivíduo, família 
e comunidade. A proposta 

CONCELOS Localizado 
ao lado do Parque do Ibi-
rapuera, em São Paulo, o 
Complexo Hospitalar Ed-
mundo Vasconcelos atua 
em mais de 50 especiali-
dades e conta com cerca 
de 1.400 médicos. Realiza 
aproximadamente 12 mil 
procedimentos cirúrgicos, 
13 mil internações, 230 
mil consultas ambulato-
riais, 145 mil atendimen-
tos de Pronto-Socorro e 
1,45 milhão de exames 
por ano. Dentre os selos e 
certificações obtidos pela 
instituição, destaca-se a 
Acreditação Hospitalar 
Nível 3 - Excelência em 
Gestão, concedida pela 
Organização Nacional 
de Acreditação (ONA) e 
o Prêmio Melhores Em-
presas para Trabalhar no 
Brasil, conquistado pelo 
quinto ano consecutivo em 
2015. Rua Borges Lagoa, 
1.450 - Vila Clementino, 
Zona Sul de São Paulo. 
Tel. (11) 5080-4000
Site: www.hpev.com.br
Facebook: www.fa-
c e b o o k . c o m / C o m -
p l e x o H o s p i t a l a r E V
Twitter: www.twit-
t e r. com/Hosp i t a l_EV
YouTube: www.youtu-
be.com/user/HospitalEV

chos escorregadios, a pro-
va exigiu muito controle 
e força de vontade. Após 
o primeiro dia de prova e 
devido a chuva constante, 
a organização preferiu não 
fazer o percurso de volta à 
Ubatuba. Tudo para garan-
tir a segurança dos atletas 
e evitar riscos de acidentes 
na descida da serra. O se-
gundo dia foi disputado em 
formato de circuito, com a 
largada e chegada na base 
do Núcleo Cunha, com 
ambas as categorias (40km 
e 80km) sendo disputadas 
no mesmo percurso de 
25km. No fim, a premia-
ção aconteceu em Cunha 
e a organização colocou 
Vans para deslocar os atle-
tas que deixaram seus ve-
ículos pessoais no local 
da largada em Ubatuba.

narão o Corpo de Bombeiros e 
a Defesa Civil local sobre um 
deslizamento de terra com três 
vítimas e a inundação de várias 
residências. Com a chegada 
das equipes, será visualizado 
um cenário “virtual” de risco 
iminente que culminará com a 
ordem de evacuação das casas 
da vila. A saída dos moradores 
de forma voluntária, no entanto, 
uma das “vítimas” será soterra-
da, em estado grave. A adesão é 
voluntária, mas é importante a 
preparação da população para 
possíveis ocorrências em situ-
ações similares. Neste ano, du-
rante a realização do simulado, 
haverá atividades de esporte, 
lazer, educação, cultura e saúde, 
no local escolhido como abrigo 
provisório - Escola Monsenhor 
José Vita, localizada na Rua Ja-
careí, nº 110, na Vila Ferraz.

é iniciar o processo por 
meio de reuniões com as 
comunidades e visitas às 
famílias para que partici-
pem ativamente do pro-
cesso de conscientização 
de melhorias da sua famí-
lia e território. “Compre-
endemos a pobreza como 
um fenômeno complexo 
que exige uma abordagem 
multidimensional. Esta-
mos convictos que o forta-
lecimento dos municípios, 
das redes locais e o prota-
gonismo das famílias são 
os pilares para a consu-
mação de um Estado mais 
equânime e justo. Nossa 
tarefa é unir esforços. Es-
tado e munícipios, juntos, 
pela erradicação da pobre-
za”, afirma Pesaro. O Pro-
grama é contemporâneo e 
cumpre a agenda dos Obje-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) estabe-
lecido pela ONU e Pro-
grama das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento 
Sustentável (PNUD). En-
tre as principais demandas 
da ODS estão, o enfrenta-
mento da pobreza, a segu-
rança alimentar e a inclu-
são em diferentes níveis. 
Reconhecimento Além 
do Programa, será lança-
do o Selo Família Paulis-
ta, que busca certificar os 
municípios que assumi-
ram um compromisso no 
enfrentamento da extrema 
pobreza com a implemen-
tação e aprimoramento 
de programas e políticas 
de atenção a este público, 
promovendo mudanças 
significativas em sua rea-
lidade. Haverá também o 
Prêmio Melhores Práticas 
que anualmente reconhe-
cerá os melhores trabalhos 
com as famílias que mos-
trarem inovação e exce-
lência nos projetos, ações 
ou atividades implantadas 
pelos municípios. Fun-
do de Combate à Pobreza 
Outro projeto, criado pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo e aprovado pela As-
sembleia Legislativa no 
dia 18 de novembro, ins-
tituiu o Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza. 
Os recursos serão prove-
nientes da cobrança de 
alíquota adicional de 2% 
sobre o ICMS da cerveja e 
do fumo e serão aplicados 
em programas voltados à 
nutrição, habitação, edu-
cação e saúde, incluindo 
ações voltadas à criança 
e ao adolescente e à agri-
cultura familiar. O mes-
mo projeto ainda prevê 
a redução do ICMS para 
medicamentos genéricos 
(18% para 12%) e para 
areia (12% para 8%), além 
de zerar a incidência tri-
butária sobre o arroz e fei-
jão, itens fundamentais da 
cesta básica. Estimativas 
da Secretaria da Fazen-
da apontam que a medida 
abastecerá o Fundo com 
R$ 1 bilhão ao longo de um 
ano, beneficiando todos os 
paulistas e visando ainda 
mais a redução da desi-
gualdade social no Estado.

Epidemia de zika vírus
coloca grávidas em estado 

de alerta no País

Atletas de Ubatuba faturam 
Desafio das Serras 2015

Simulado de Abandono Emergencial 
é realizado em Campos do Jordão

Alckmin lança o
“Família Paulista”

maior programa de combate à
extrema pobreza do Estado
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Aconteceu no último 
dia 05/12 a Sessão So-
lene da Avla-Academia 
Valeparaibana de Letras 
e Artes, no Plenário da 
Câmara Municipal de 
Taubaté. A programação 
cultural contou com a pre-
sença de grande nomes 
da cultura regional: Presi-
dente da Academia Caça-
pavense de Letras “Bra-
silino Neto”, Presidente 
da Academia Joseense de 
Letras “Wilson Roberto” 
, Cineasta Lixa Palosa, 
Jornalista Sônia Ribei-
ro, Atriz Cristina Lessa, 
Dançarina Vanda Fenner 

que compuseram a mesa 
da Cultura. O Presiden-
te da Avla Comendador 
Cid Maomé enfatizou a 
importância deste evento 
em comemoração aos 370 
anos da cidade de Tauba-
té em que foi homena-
geada a família Guisard. 
Na sessão solene aconte-
ceu a posse acadêmica da 
escritora Karina Issamoto 
e da professora Celinha 
Marques como titulares 
da Avla. Dois patronos 
conceituados marcaram 
presença: Prof. José Fran-
cisco de Paula Lica e Ma-
noel Bueno Barbosa. As 

dançarinas Vanda Fenner 
e Najlah Amira apresen-
taram seus momentos na 
dança, e a artesã Doro-
téia Almeida expôs seus 
trabalhos de artesanato. 
Aconteceu também o lan-
çamento do livro” Niffi-
lins, os filhos de Deus” do 
autor Wilson Roberto (Pre-
sidente da Ajl -Academia 
Joseense de Letras. Avla 
fechou o ano de 2015 com 
sucesso mostrando que a 
cultura viva sempre foi o 
potencial da Academia Va-
leparaibana de Letras e Ar-
tes, e em Março a entidade 
completará seus 15 anos.

Momentos da Sessão Solene da AVLA

Fotos em anexo:
      1- Cid Maomé (Presidente da Avla), Celinha Marques(Acadêmica titular da Avla), Alberto 
Mazza (Comendador da Avla).
      2- Brasilino Neto (Presidente da Acl), Alberto Mazza (Comendador da Avla), Acadêmica 
Titular Celinha Marques, Acadêmica Titular Karina Issamoto, Wilson Roberto (Presidente da 
Ajl).
       3- Acadêmicos da Avla e convidados.
       4- Atriz Cristina Lessa, Cineasta Lixa Palosa, Comendador Alberto Mazza.
       5- Brasilino Neto (Presidente da Acl), Cid Maomé (Presidente da Avla), Sonia Ribeiro (Jor-
nalista  e Apresentadora), Wilson Roberto (Presidente da Ajl).
       6- Brasilino Neto(Presidente da Acl), Cineasta Lixa Palosa, Cid Maomé(Presidente da Avla), 
Wilson Roberto (Presidente da Ajl).
       7- Najlah Amira (Dançarina), Alberto Mazza (Comendador da Avla), Diovani Cappy(Can-
tor), Vanda Fenner (Dançarina), Cristina Lessa (Atriz).
       8- Acadêmico da Avla Adilson Barbosa e o patrono da Avla Prof. José Francisco de Paula 
Lica.
       9-Exposição de artesanato com Dorotéia Almeida.



Os funcionários da LG de-
clararam greve por tempo 
indeterminado, após a em-
presa demitir 453 funcio-
nários da planta de Tauba-
té, na última sexta-feira 
(4). Na quinta-feira os fun-
cionários fizeram uma 
passeata pela cidade, rei-
vindicando as demissões.
Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos, a parada 
na produção foi acorda-
da durante assembleia, 
na sexta-feira. Os funcio-
nários demitidos foram 
avisados por telegrama 
durante o fim de semana.
A fábrica amanheceu com 
carros e bandeiras do sin-
dicato em frente aos por-
tões. Sindicalistas estão 
dando orientações jurídi-
cas aos funcionários de-
mitidos e fazendo a conta-
gem das cartas, para saber 
se o número de funcioná-
rios demitidos é igual ao 

Nos dias 13 e 21 de no-
vembro, ocorreu na Se-
cretaria de Ação Social, a 
capacitação para os conse-
lheiros tutelares e suplen-
tes eleitos neste município 
para a gestão 2016/2019 
como prevê o edital.
A capacitação promoveu 
um momento de aproxi-
mação e reflexão sobre a 
atuação do conselho tu-
telar com um órgão co-
munitário destinado a 

anunciado pela empresa.
Somente funcionários 
terceirizados, brigadis-
tas e seguranças entraram 
para trabalhar. De acordo 
com o Sindicato, a gre-
ve só deve acabar quando 
a empresa aceitar che-
gar a um acordo e voltar 
atrás com as demissões.
Nota da empresa 
Em nota, a LG informou 
que as demissões são ne-
cessárias para readequar a 
produção à demanda atual 
da fábrica, já que a empre-
sa está funcionando com 
apenas 30% de sua capa-
cidade, devido à queda nas 
vendas de produtos eltro-
eletrônicos em todo o país.
“A LG Electronics do 
Brasil informa que che-
garam ao conhecimento 
da empresa episódios de 
intimidação de seus fun-
cionários no protesto re-
alizado na manhã da se-

defesa dos direitos hu-
manos de crianças e ado-
lescentes. Houve aula 
expositiva da história da 
criança e do adolescente, 
ECA, sistema de garan-
tias de direitos, atribui-
ções do conselho tutelar, 
apresentação de situações 
de atendimento realizada 
pelos conselheiros, apre-
sentação de situações de 
atendimento que envolva 
a articulação com a rede 

gunda-feira (07/12) pelo 
Sindicato dos Trabalha-
dores de Taubaté em fren-
te à sua unidade fabril na 
cidade de Taubaté (SP).
Foram realizados blo-
queios na estrada que dá 
acesso à fábrica e os fun-
cionários da LG foram im-
pedidos de se dirigir aos 
seus locais de trabalho. De 
acordo com relatos, o sin-
dicato por vezes chegou 
a cometer atos que pode-
riam comprometer a inte-
gridade física do trabalha-
dor. Assim, visando evitar 
qualquer consequência 
mais grave, a empresa li-
berou os empregados de 
trabalharem no dia de hoje.
A LG reafirma que respei-
ta os direitos trabalhistas, 
de manifestação e de gre-
ve, mas repudia fortemen-
te a restrição de acesso a 
sua unidade fabril e qual-
quer uso de violência”.

de serviços, trabalho que 
envolvam a organização 
administrativa e técnica 
do cotidiano do conselho.
C a p a c i t a d o r : 
Marcos Valdir Silva, as-
sistente social, mestre em 
serviço social pela PUC/
SP, docente do curso de 
serviço social da univer-
sidade do Vale do Paraíba, 
diretor da unidade de semi-
liberdade de São José dos 
Campos – Fundação Casa.

Funcionários da LG 
declaram greve após 

demissões em  
de Taubaté

Secretaria de Ação
Social realiza capacitação 
de conselheiros tutelares 
e suplentes em Tremembé

O investimento total é de 
R$ 24,5 milhões, dos quais 
R$ 6,3 milhões aportados 
pela Casa Paulista. Uni-
dades habitacionais aten-
derão famílias com renda 
mensal de até R$ 1,6 mil.
O Governo do Estado de 
São Paulo entregou nes-
ta quinta-feira (03/11) as 
chaves da casa própria 
para 320 famílias de ren-
da menor do município de 
Taubaté. As moradias fo-
ram viabilizadas por meio 
da Casa Paulista, braço 
operacional da Secretaria 
Estadual da Habitação, 
na parceria com o gover-
no federal, pelo programa 
MCMV. O evento con-
tou com a participação 
do presidente da CDHU 
– Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
e Urbano – Marcos Peni-
do, que representou o se-
cretário de Estado da Ha-
bitação, Rodrigo Garcia. 
“Hoje é um dia especial, 
um momento especial 
para cada uma das 312 
famílias, que realizam o 
sonho maior de suas vi-
das, o sonho da casa pró-
pria”, destacou Penido, ao 
explicar a importância da 
parceria. “O governador 
Geraldo Alckmin criou 
um programa, por meio 
da Casa Paulista, que tor-
nou o PMCMV realizável 
em São Paulo, um estado 
onde os terrenos e a infra-
estrutura e mão-de-obra 
são mais caros. Aplica 
até 20 mil reais por mo-
radia, a fundo perdido, e 
assim viabilizou mais de 
100 mil moradias”. Em 
Taubaté já são 2.124 ca-
sas, com investimento es-
tadual de R$ 41,3 milhões. 
As 320 unidades habita-
cionais foram edificadas 
no conjunto Sérgio Luc-
chiari, localizado na Rua 
Benedito Capelleto, nº 
150, Barreiro. O investi-
mento total é de R$ 24,5 

milhões, dos quais R$ 6,3 
milhões são oriundos do 
Estado, a fundo perdido, e 
R$ 18,2 milhões da União. 
Aurelina Lopes Vasconce-
los, que recebeu a chave de 
sua casa das mãos de Mar-
cos Penido, é uma das no-
vas moradoras do residen-
cial. Solteira, 35 anos, mãe 
de quatro filhos, ela paga-
va R$ 600,00 de aluguel 
com a ajuda de familiares. 
Agora cuidará dos filhos 
Bárbara (16 anos), Vitó-
ria (12), Pedro (9) e Ma-
teus (6) pagando prestação 
mensal de R$ 25,00. “Es-
tou muito feliz, é um so-
nho antigo que virou reali-
dade”, disse, emocionada. 
Todas as moradias foram 
destinadas a famílias com 
renda mensal de até R$ 
1.600 (público alvo do 
programa da agência Casa 
Paulista). Os beneficiados, 
que não podem ter partici-
pado anteriormente de ne-
nhum programa habitacio-
nal, terão 120 meses para 
quitarem o imóvel. A pre-
visão é de 1.280 pessoas 
sejam beneficiadas com a 
obra. O Governo do Esta-
do está aplicando, a fundo 
perdido, R$ 19,8 mil por 
moradia. O agente finan-
ceiro é o Banco do Brasil 
e a construtora é a Predial 
Suzanense. A prefeitu-
ra participa da parceria.
As novas unidades respei-
tam e incorporam as me-
lhorias estabelecidas como 
diretrizes de qualidade da 
Secretaria de Estado da 
Habitação, com dois dor-
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço, 
piso cerâmico em todos 
os cômodos, azulejos nas 
paredes da cozinha e do 
banheiro, medição indivi-
dualizada de água, e aces-
sibilidade, entre outras 
melhorias. Os condomí-
nios dispõem de pavimen-
tação, paisagismo, espaço 
para estacionamento, qua-

dra poliesportiva, play-
ground, área de lazer, cen-
tro comunitário e portaria.
2.124 MORADIAS - Além 
das 320 casas sobrepos-
tas do conjunto objeto do 
evento de hoje, mais 108 
unidades do condomínio 
Benedito Capelleto foram 
entregues anteriormente 
e outras 1.696 moradias 
(832 no empreendimento 
Vista das Palmeiras e 864 
no residencial Francis-
co Alves Monteiro) estão 
em obras em Taubaté. No 
total são 2.124 moradias.
A PARCERIA - No dia 
12 de janeiro de 2012, o 
Governo do Estado selou 
parceria com o Governo 
Federal para a viabiliza-
ção de mais 100 mil novas 
moradias no estado pau-
lista, meta superada em 
dezembro de 2014. A par-
ceria está sendo executada 
pela Casa Paulista, agên-
cia de fomento habitacio-
nal lançada pelo governa-
dor Geraldo Alckmin em 
setembro de 2011, e pelo 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Os agentes 
financeiros executores são 
a Caixa Econômica Fede-
ral e o Banco do Brasil.
Casa Paulista – A Agência 
Casa Paulista foi criada 
em setembro de 2011 pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, para fomentar a ha-
bitação de interesse popu-
lar e acelerar o atendimen-
to à demanda habitacional 
em território paulista. 
Classificada como marco 
substancial de mudança 
na política habitacional 
em São Paulo, estabelece 
parcerias, capta recursos 
junto a governos, agentes 
financeiros e iniciativa pri-
vada e destina subsídios e 
microcréditos para viabi-
lizar ou melhorar as con-
dições de moradias para 
famílias de baixa renda, 
especialmente entre um a 
cinco salários mínimos.

Casa Paulista: Governo 
do Estado entrega 320 
moradias em Taubaté
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8 orientações para as redes sociais
auxiliarem no sucesso profissional

Muitas pessoas pensam nas redes sociais apenas como uma ferramenta para descontração, o que 
não está errado, desde que tomados os devidos cuidados, contudo, uma boa parcela mais antenada 
já percebeu que o uso adequado dessas ferramentas de comunicação pode potencializar as carrei-
ras, promovendo o crescimento profissional e o network.

Mas, como saber esse limite? Simples, basta levar em conta que nesse novo mundo online que 
muitos estão descobrindo são necessários muitos cuidados similares aos que tomamos em nosso 
dia a dia, nos passeios, no trabalho ou em casa. O recomendável para se valorizar é dar foco ade-
quado ao que é positivo e evitar exposições desnecessárias.

Para isso preparei algumas dicas para quem quer crescer profissionalmente utilizando as redes 
sociais, seja ela mais profissional, como o LinkedIn, ou mesmo o Facebook:

1.    Amplie seus contatos qualificadamente – é interessante ter um amplo grupo de amigos, as-
sim busque amizade online com pessoas que tenha contato e ache interessante profissionalmente. 
Contudo, se preocupe mais com a qualidade do que com a quantidade, não precisa ir convidando 
todo mundo que conhece ou que é ‘amigo do amigo’ para ser seu amigo, isso pode não soar bem!
2.    Valorize suas conquistas profissionais – mostre ações que realizou que tiveram sucesso, resul-
tados de projetos que foram interessantes ou titulações alcançadas, contudo, evite se autopromover 
demasiadamente, pois isso pode soar arrogante. E busque, com permissão prévia, marcar as pes-
soas que estavam envolvidas nos trabalhos, de forma elegante, pois isso aumenta sua visibilidade.
3.    Publique com inteligência – cada vez mais se multiplicam publicações vazias, assim busque 
se diferencias com publicações pertinentes. Evite postes irrelevantes que possam atrapalhar sua 
imagem. Busque levantar assuntos relacionados ao seu campo de atuação.
4.    Evite debates inúteis – nas redes sociais existem momentos tensos, de debates políticos, reli-
giosos e outros similares, contudo, por mais que possa ‘coçar’, evite entrar nesse tipo de conversa. 
Repare que geralmente essas não levam a lugar nenhum e não terminam bem. Sem contar que você 
não sabe qual o posicionamento de seus parceiros de negócios
5.    Cuidado com as características das redes – Não é por que o Linkedin tem um lado mais 
profissional e o Facebook é mais aberta que deverá tratar a segunda com maior desleixo, saiba 
que parceiros e recrutadores também entrarão nessa rede. Assim, é importante que a pessoa tome 
cuidado em não colocar coisas irrelevantes em cada um deles.
6.    Pense antes de curtir uma publicação ou página – Antes de curtir e compartilhar um texto, leia 
atentamente para ver se não nada nas entrelinhas. E se for curtir uma página ou participar de uma 
comunidade, pesquise antes, evite as que que incitem o ódio ou o preconceito
7.    Antes de escrever algo, pense – Analise os pontos positivos e negativos de uma postagem. Sei 
que parece chato, e tira um pouco a graça dessas redes, mas essa é a única forma de garantir que 
o postado nas redes sociais não interferirá no lado profissional. As pessoas hoje tem acesso ao que 
você faz 24 horas. Por isso, preserve sua imagem. Lembrando que ser feliz não o que se está na 
rede mundial.
8.    Evite situações não profissionais – multiplicam-se as fotos de baladas, roupas de banho e be-
bedeiras nas redes, será que é interessante. Não cabe a ninguém julgar o estilo de vida das pessoas, 
mas se expor de forma inadequada trará consequências negativas para imagem de um profissional. 
Todos estão expostos às avaliações, por isso pode ter certeza que isso contará na hora que olharem, 
e não adianta bloquear o acesso das pessoas as suas fotos nas redes sociais e achar com isso que 
está segura, ledo engano, pois outras pessoas poderão compartilhar a mesma foto, e assim de nada 
adiantou essa preocupação.

Celso Bazzola, consultor em recursos humanos e diretor executivo da BAZZ Estratégia e Opera-
ção de RH

Clayton Castro,
Advogado e Chef de Cozinha, especializado em Alta Gastronomia, atualmen-
te, além de participar de eventos e ações em consultorias. Atualmente, leciona 
no Instituto Gastronômico das Américas. Participa como colunista do maior 
portal de gastronomia brasileira, o Gastronomia no Brasil.
Contatos:
e-mail:chefclaytoncastro@gmail.com
www.goourmet.com.br/cmrac2004
gastronomianobrasil.com.br.author/chefclaytoncastro

Canapé de Lombo Canadense e Uva 

Ingredientes:

10 fatias de lombo canadense;
10 unidades de uva;
50 g de cream cheese;
q.b. de pimenta do reino;
q.b. de azeite;
q.b. de sal;

Modo de Fazer:

Temperar o cream cheese com sal, pimenta e azeite. Reservar. No centro de 
cada fatia de lombo canadense, colocar um apequena quantidade do cream 
cheese e uma uva. Levantar as bordas das fatias de lombo, como se fosse um 
barco e prender com um palito. Reservar frio até servir.

Cantinho do Chef

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que o 
PA (Pronto Atendimen-
to) do bairro Gurilândia 
será fechado no dia 10 de 
dezembro para que seja 
efetuada a transferên-
cia de equipamentos e 
mobiliário para a UPA 
(Unidade de Pronto 
Atendimento) San Ma-

Outro destaque é o Projeto 
Verão, que repassa 450 mil 
reais para os atendimentos 
realizados durante os três 
meses de alta temporada. 
A Prefeitura de Ubatuba 
deu mais um passo no sen-
tido de garantir o direito 
à saúde para a população 
de Ubatuba. Nesta sex-
ta-feira, 4 de dezembro, 
foi firmado com a Santa 
Casa um novo contrato 
de prestação de serviços 
em saúde no valor total de 
R$ 25.297.629,36. O va-
lor é quase o dobro do que 
era praticado em 2012, na 
gestão anterior, e equi-
vale a mais de dois mi-
lhões de reais repassados 
mensalmente ao hospital, 
provenientes das recei-
tas do próprio município 
(R$ 19.106.100,00) e de 
repasses do governo fe-
deral (R$ 6.191.529,36), 
sem participação do go-
verno estadual. Creuza dos 
Santos, Secretária Munici-
pal de Saúde, explica que 
o contrato anterior não era 
adequado ao conjunto de 
serviços prestados e pos-
suía muitos aditamentos. 
“Vale lembrar que a Santa 
Casa não é uma institui-
ção da Prefeitura, mas sim 
uma entidade filantrópi-
ca de direito privado que, 
como único hospital da ci-
dade, reúne condições de 
executar serviços impor-
tantes para a saúde”, res-
salta. Resultado de muita 
negociação, o novo con-
trato segue padronização 
instituída pelo Ministério 

rino. A UPA San Mari-
no será inaugurada no 
dia 17 de dezembro.
O PA da Gurilândia fica-
rá fechado durante este 
período para agilizar o 
processo de mudança e 
evitar transtornos no aten-
dimento à população.
Pacientes adultos que ne-
cessitarem de atendimento 

da Saúde. Alguns de seus 
elementos fundamentais 
são a descrição precisa dos 
serviços e procedimentos 
contratados e um plano 
de metas quantitativas e 
qualitativas. “Isso permiti-
rá que o cumprimento do 
contrato tenha um contro-
le rigoroso da comissão da 
Secretaria de Saúde res-
ponsável por seu acompa-
nhamento”, explica Creu-
za. Uma das ênfases do 
contrato é a melhoria no 
atendimento da materni-
dade com o cumprimento 
de obrigações como, por 
exemplo, a garantia do di-
reito de acompanhante da 
gestante no parto e a reali-
zação de cirurgias eletivas 
(aquelas que não são de 
urgência). Com isso, cirur-
gias que antes eram feitas 
em outras cidades pode-
rão ser realizadas aqui em 
Ubatuba e o tempo de espe-
ra também será reduzido.  
Outro destaque é o Proje-
to Verão, que prevê todos 
os anos um investimen-
to financeiro de 450 mil 
reais, divididos em três 
parcelas mensais de 150 
mil reais para responder 
ao aumento do número de 
atendimentos realizados 
durante a temporada, e o 
consequente aumento nas 
despesas com insumos e 
contratação de plantonis-
tas. “Esse é um contrato 
celebrado com a popula-
ção de Ubatuba, que par-
ticipou ativamente de sua 
negociação por meio do 
COMUS - Conselho Mu-

de urgência e emergên-
cia devem se dirigir ao 
Pronto Socorro Muni-
cipal e/ou Pronto Aten-
dimento do Cecap. As 
crianças devem ser enca-
minhadas ao Pronto So-
corro Infantil e/ou Cecap.
Essas obras fazem parte da 
reestruturação do sistema 
de saúde do município.

nicipal de Saúde”, enfati-
zou o prefeito Mauricio. 
Ele elogiou ainda a ca-
pacidade de diálogo, que 
permitiu que todas as par-
tes entrassem em um con-
senso sobre os termos do 
contrato. O prefeito Mau-
ricio também ressaltou a 
importância de assegurar 
financiamento e defender 
o Sistema Único de Saú-
de, que está sob ataque em 
todos os lugares: “Não é 
apenas falar em compro-
misso e competência, é 
preciso garantir recursos”.  
Ele lembrou que enquanto 
Ubatuba renova seu con-
trato, em outros municí-
pios os hospitais da Santa 
Casa estão sendo fecha-
dos, como é o caso de Cru-
zeiro e Paraibuna, no Vale 
do Paraíba. “Em Ubatuba, 
são 10 milhões de reais a 
mais por ano que estamos 
investindo somente na 
Santa Casa e que deixam 
de ser aplicados em pa-
vimentação e tapa-bu-
racos, mas que mos-
tram a determinação 
desta gestão em garantir 
a saúde de cada cidadã 
e cidadão de Ubatuba”. 
O contrato com a Santa 
Casa diz respeito a pro-
cedimentos hospitalares 
como o atendimento de 
pronto-socorro, ambula-
tório, cirurgia e interna-
ção. A Prefeitura de Uba-
tuba continua a fazer a 
gestão de serviços bási-
cos de atenção à saúde 
com o apoio da organi-
zação social Biosaúde.

Prefeitura suspende atendimento no 
PA  Gurilândia para transferência

Prefeitura de Ubatuba e
Santa Casa firmam novo
contrato de assistência à 

saúde
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Dentre as 15 empresas que 
foram qualificadas para 
receber a Certificação do 
Programa Nacional de 
Operador Econômico Au-
torizado (OEA) – Módulo 
Cumprimento, um instru-
mento destinado a reduzir 
a burocracia e o tempo de 
tramitação na entrada e 
saída de mercadorias no 
sistema alfandegário bra-
sileiro, algumas estão lo-
calizadas na região de São 
José dos Campos, no Vale 
do Paraíba, em São Pau-
lo. Entre elas, destacam-
se a Embraer e General 
Motors. As certificações 
serão entregues no próxi-
mo dia 11 de dezembro, 
durante o Seminário In-
ternacional Projeto OEA: 
Compliance, organizado 
pelo Procomex – Aliança 
Pró-Modernização Logís-
tica de Comércio Exterior, 
programado para ocorrer 
no São Paulo World Tra-

de Center (WTC), em São 
Paulo. O Programa OEA 
é uma iniciativa da Re-
ceita Federal e visa bene-
ficiar empresas brasileiras 
que se qualificarem. Além 
das empresas localizadas 
na região de São José dos 
Campos, também rece-
berão a certificação: 3M, 
Basf, Bosch, CNH La-
tin America, Dell, Dow 
Química, Farmoquími-
ca, IBM, LG Electronics, 
Samsug, TAM, Toyota e 
Volvo. O lançamento con-
tará com as participações 
do secretário da Receita 
Federal, Jorge Rachid; do 
secretário geral da Orga-
nização Mundial do Co-
mércio (OMC), Roberto 
Azevedo, entre outras 
autoridades. Para a ses-
são de encerramento do 
seminário, é esperada a 
participação especial do 
ministro da Fazenda, Jo-
aquim Levy. John Mein, 

coordenador do Proco-
mex, destaca que o semi-
nário é direcionado para 
empresários e executivos 
que atuam no comércio in-
ternacional, profissionais 
e especialistas em co-
mércio exterior, além de 
entidades e lideranças 
empresariais e de órgãos 
públicos ligados ao seg-
mento. O evento será uma 
oportunidade para se atu-
alizar com o Programa 
Nacional OEA, já adotado 
em 60 países, incluindo os 
principais parceiros co-
merciais do Brasil. Serviço 
Seminário Internacional 
Projeto OEA: Complian-
ce Data – 11 de dezem-
bro de 2015 Horário – das 
8h às 18h Local – São 
Paulo World Trade Cen-
ter (WTC) - Avenida das 
Nações Unidas, 12.551 
Mais informações: 
(11) 3812-4566 ou 
www.procomex.org.br

Empresas do Vale do Paraíba receberão 
Certificação do Operador Econômico

Autorizado (OEA) que reduz burocracia 
alfandegária

Com o objetivo de esti-
mular e facilitar o plane-
jamento, Planeja Fácil, 
que já contava com ver-
são impressa, agora tam-
bém estará disponível na 
versão digital. A fim de 
auxiliar micro e pequeno 
empresários na condução 
e organização de seus ne-
gócios, o Sebrae-SP lança 
este mês o Planeja Fácil 
Digital, ferramenta sim-
ples e de fácil utilização, 
que consiste em um passo 
a passo para empreende-
dores de todos os setores 
– indústria, comércio, ser-
viços e agronegócios – no 
acompanhamento de suas 
empresas. O Planeja Fácil 
é uma espécie de mapa de 
planejamento. Trata-se de 
um quadro de apoio para 
que o empresário pos-
sa, por meio dele, traçar 
um roteiro completo para 
pensar e organizar os seus 
negócios e colocar em prá-

tica as ações necessárias 
para atingir seus objeti-
vos. A ferramenta, que já 
existia na versão impres-
sa – composta por kit com 
painel e papéis adesivos 
para demarcação – ago-
ra será disponibilizada na 
versão digital. Por meio 
dela, será possível orga-
nizar as informações para 
um bom planejamento do 
negócio. “A lógica de pen-
samento é a mesma da ver-
são impressa e possibilita 
ao empresário visualizar o 
planejamento de uma ope-
ração, fazendo a avaliação 
de resultados. Uma vanta-
gem da interface digital é 
poder acessar o conteúdo 
a qualquer momento, além 
de salvar diversos plane-
jamentos em uma única 
plataforma”, explica Re-
nato Fonseca, gerente do 
Sebrae-SP. O executivo 
explica que a versão im-
pressa ainda estará dispo-

nível, porém empresários 
que preferem trabalhar 
por meio dos tablets, note-
books, ou mesmo pelo ce-
lular, poderão contar agora 
com a nova interface. Com 
o Planeja Fácil Digital, mi-
cro e pequeno empresários 
poderão analisar o negó-
cio, definir objetivos, es-
tabelecer prioridades, de-
terminar ações que devem 
ser realizadas, e, ainda, 
acompanhar as soluções 
aplicadas. “Fortalecendo 
o planejamento de sua em-
presa, o dono do pequeno 
negócio poderá obter me-
lhores resultados”, fina-
liza Fonseca. Quem tiver 
interesse deve acessar o 
link http://planejafacil.se-
braesp.com.br/ e incluir o 
CNPJ de sua empresa para 
download da ferramenta. 
Mais informações em 
w w w . s e b r a e s p .
com.br ou pelo 
0800 570 0800.

Sebrae-SP lança
ferramenta online

para auxiliar o
empresário na gestão

de seus negócios

A Prefeitura de Monteiro 
Lobato através da Secre-
taria de Saúde e da Gestão 
Municipal do programa 
Bolsa Família realiza um 
acompanhamento sistemá-
tico das famílias assistidas 
pelo Programa Bolsa Fa-
mília, que é desenvolvido 
em parceria com o Gover-
no Federal. Por isso, a mu-
nicipalidade convoca os 
moradores da cidade con-

templados por esta inicia-
tiva para comparecerem ao 
PSF – Estratégia da Saúde 
da Família entre os dias 
07 a 11 de Dezembro das 
08h00 às 16h00, para fa-
zerem a medição de peso.
Quem precisa ser pesado?
– Crianças de 06 me-
ses a 07 anos de idade;
– Mulheres de 14 anos 
a 44 anos de idade, 
gestantes e nutrizes.

Documentos necessários:
– Documento de identidade;
– Cartão do Progra-
ma Bolsa Família.
O Bolsa Família visa pro-
porcionar melhores con-
dições de vida às famílias 
da cidade em situação de 
pobreza, além da inclu-
são das crianças e jovens 
nas políticas de educa-
ção e saúde, evitando, 
assim, a evasão escolar.

Programa Bolsa Família!
em Monteiro Lobato

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de cozinha, 
Ajudante de farmácia, 
Ajudante de motorista, 
Atendente balconista, Au-
xiliar de cobrança, Auxi-
liar de depósito, Auxiliar 
de escritório, Auxiliar de 
lavanderia, Auxiliar de 
pessoal, Auxiliar financei-
ro, Balconista, Balconista 

de açougue, Carpinteiro, 
Churrasqueiro, Cilindrista 
de borracha, Corretor de 
imóveis, Cozinheiro geral, 
Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Empregada doméstica, 
Faxineiro, Fiscal de ôni-
bus, Garçom, Gerente de 
frota, Instalador de pai-
néis, Lavador de veículos, 
Mecânico de auto em ge-
ral, Motorista entregador, 
Oficial de serviços gerais 
na manutenção de edifica-
ções, Operador de caixa, 
Prensista de borracha, Ser-

rador de mármore, Vende-
dor pracista e Vigilante.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Confira as vagas atualizadas 
no  PAT de Caraguá
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Plano Estadual de Com-
bate às Arboviroses reúne 
força-tarefa com 11 Se-
cretarias do governo es-
tadual, sob coordenação 
da Saúde; grávidas terão 
acompanhamento espe-
cial; Estado implanta rede 
sentinela contra zika vírus. 
O governador Geraldo Al-
ckmin anunciou na manhã 
desta segunda-feira, 7, que 
homens da Polícia Militar 
e da Defesa Civil serão 
mobilizados pelo Gover-
no do Estado de São Pau-
lo para, em conjunto com 
os municípios, exterminar 
o Aedes aegypti, mosqui-
to transmissor da dengue, 
febre chikungunya e do 
zika vírus. A estratégia faz 
parte do Plano Estadual de 
Combate às Arboviroses, 
coordenado pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
em parceria com outras 
11 secretarias estaduais.
“Nós estamos anuncian-
do hoje um conjunto de 
medidas para fortalecer o 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti, sendo que a 
prioridade é a eliminação 
dos criadouros do mosqui-
to, que receberá o reforço 
da PM e da Guarda Civil”, 
explicou o governador. A 
PM e a Defesa Civil vão 
se somar aos agentes da 
Sucen (Superintendên-
cia de Controle de Ende-
mias) no trabalho de vis-
toriar locais que possam 
ser criadouros do Aedes e 
removê-los. Havendo ne-
cessidade, o Exército tam-
bém poderá ser acionado. 
Segundo levantamento da 
Secretaria, por intermédio 
da Sucen, 80% dos cria-
douros do mosquito estão 
nas residências. O plano 
ainda prevê treinamento 
de profissionais de saú-
de de todo o Estado para 
diagnóstico e manejo clí-
nico de casos suspeitos, 
oferta de exames soroló-
gicos pelo Instituto Adolfo 
Lutz, inclusive para zika 
vírus, campanha maciça 
na mídia e parcerias com 
instituições dos setores 
público e privado para dis-
seminação da mensagem 
sobre a importância de 
toda a população se envol-
ver no combate aos cria-
douros do Aedes aegypti.

Integram o comitê esta-
dual as secretarias da Se-
gurança Pública, Meio 
Ambiente, Planejamento 
e Gestão, Direitos da Pes-
soa com Deficiência, Fa-
zenda, Desenvolvimento 
Social, Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência e 
Tecnologia, Agricultura e 
Abastecimento, Casa Ci-
vil, Casa Militar (Defesa 
Civil) e Governo. Será 
criado um fundo estadual 
específico para enfrenta-
mento das arboviroses, 
visando responder a todas 
as demandas que se fize-
rem necessárias. O valor 
deste fundo será superior 
a R$ 50 milhões por ano.
Neste ano foram confirma-
dos 630.021 casos de den-
gue no Estado. Não houve 
nenhum caso de febre chi-
kungunya no Estado até 
o momento. No primeiro 
semestre deste ano foram 
confirmados dois casos 
autóctones de infecção 
pelo zika vírus, nas cida-
des de Sumaré e São José 
do Rio Preto. No momento 
não há a circulação do zika 
no Estado de São Paulo.
Rede sentinela
A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo criou 
uma rede sentinela com o 
objetivo de detectar pre-
cocemente a circulação 
do vírus zika no Estado, 
reforçando as medidas 
de vigilância e controle. 
Liderada pelo Centro de 
Vigilância Epidemiológi-
ca (CVE) e pelo Instituto 
Adolfo Lutz, a rede tem 
como objetivo detectar 
precocemente a circula-
ção do vírus no Estado.
Por meio de testes de 
RT-PCR (Reação em Ca-
deia da Polimerase, com 
Transcriptase Reversa, em 
Tempo Real), a Secretaria 
vem monitorando o zika 
no Estado, em diferentes 
regiões. Amostras de soro 
colhidas até o terceiro dia 
de sintomas de pacientes 
com suspeita de dengue 
que tiveram o resultado 
do exame negativo para a 
doença são testadas poste-
riormente para detecção de 
fragmentos de genoma do 
zika vírus. A pasta também 
irá estabelecer parcerias 
com instituições de ensi-

no e centros de pesquisas 
para estudos de avaliação 
dos fatores de risco de-
correntes da infecção por 
zika. Haverá, ainda, vigi-
lância especial com rela-
ção aos casos de microce-
falia por meio da análise 
das notificações feitas ao 
CVE e dos bancos do Sis-
tema de Informação de 
Nascidos Vivos (Sinasc).
Além disso, a Secretaria 
irá manter um canal cons-
tante de comunicação com 
entidades ligadas à área 
da Saúde, a exemplo do 
Cremesp, Coren, APM e 
as sociedades de pediatria, 
infectologia e ginecologia 
para intercâmbio de in-
formações. Desde 2014, a 
Secretaria também estabe-
lece protocolo específico 
de vigilância para moni-
torar o vírus chikungunya.
Grávidas e testes para zika
A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo vai 
oferecer, por meio do Ins-
tituto Adolfo Lutz, testes 
confirmatórios para zika 
vírus na rede de saúde. O 
exame de sorologia pelo 
método Elisa, que permi-
te detectar anticorpos no 
sangue mesmo após a fase 
aguda da infecção, estará 
disponível para investiga-
ção de todos os casos sus-
peitos. Essa estratégia de 
confirmação laboratorial 
já é adotada por São Paulo 
para suspeitas de dengue.
Os kits para a realização 
dos testes de sorologia de-
verão chegar ainda neste 
mês e serão usados a partir 
do próximo ano. Se o tes-
te der positivo para zika, 
serão oferecidos exames 
morfológicos e acompa-
nhamento, além de ampa-
ro emocional após o nas-
cimento dos bebês, caso 
haja alguma má-formação.
Além disso, o exame será 
implantado para o pré-na-
tal de gestantes no SUS 
(Sistema Único de Saú-
de), mediante adesão dos 
municípios e por meio da 
criação de um protoco-
lo estadual. A sorologia 
para identificação do zika 
também deverá ser aplica-
da em bancos de sangue 
e centros de transplan-
tes de órgãos em todo o 
Estado, a partir de 2016.

Alckmin anuncia criação de 
esquadrão com homens da 
PM e Defesa Civil contra o 

Aedes aegypti

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) realiza na próxima sex-
ta-feira, 4 de dezembro, o 
espetáculo solidário “Fuss-
ta e a Magia do Natal”. 
A apresentação acontece 
às 20h no Teatro Metró-
pole e os ingressos po-
dem ser trocados por um 
brinquedo novo ou em 
bom estado que serão dis-
tribuídos às crianças de 

entidades e comunidades 
carentes do município.
A apresentação conta com 
a participação do Balé da 
Cidade, Integrarte Dança, 
Academia Eliane India-
ni e Fêgo Camargo. Per-
sonagens como palhaço, 
bailarina e Papai Noel 
recepcionarão o públi-
co em clima festivo. O 
evento faz parte da Cam-
panha de Natal “Doe um 

brinquedo e faça uma 
criança feliz”. Caixas de 
arrecadação estão distri-
buídas em locais de gran-
de circulação da cidade 
até o dia 7 de dezembro. 
A troca de ingressos será 
realizada somente no dia 
do espetáculo, na bilhe-
teria do Teatro, das 15h 
às 19h45. O Teatro Me-
trópole fica na rua Duque 
de Caxias, 312 – Centro.

Fundo Social de Solidariedade 
de Taubaté realiza espetáculo 

solidário de Natal

A reivindicação do Go-
verno do Estado foi con-
firmada pela Anatel e as 
ligações telefônicas en-
tre os municípios de cada 
uma dessas regiões se-
rão tarifadas como locais 
até abril do ano que vem
O governador Geraldo Al-
ckmin anunciou na última 
segunda-feira, 16/11, que 
os municípios que inte-
gram as Regiões Metropo-
litanas do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte (RM Vale) 
e de Sorocaba (RM Soro-
caba) receberão a unifica-
ção das tarifas de DDD. 
Com a decisão, as liga-
ções entre as cidades que 
fazem parte dessas uni-
dades regionais passam a 
ser tarifadas como locais. 
Alckmin foi informado 
do comunicado oficial, 
feito pelo presidente da 
Anatel, João Rezende, 
há alguns dias, em reu-
nião com o subsecretário 
de Assuntos Metropoli-
tanos, Edmur Mesquita, 
e com o vice-presidente 
da Empresa Paulista de 
Planejamento Metropo-
litano (Emplasa), Luiz 
José Pedretti, em Brasília. 
 “É uma conquista im-
portante para mais de 
quatro milhões de pes-
soas das duas Regiões 
Metropolitanas, bene-
ficiadas por um projeto 
de integração regional 
exitoso”, disse o gover-
nador Geraldo Alckmin. 
Segundo a própria Anatel, 
se se levar em conta ape-
nas os planos administra-
dos por ela, verificar-se-á 
uma redução aproximada 

de 60% ao se converter 
chamadas de longa dis-
tância para locais. Entre-
tanto, como os preços dos 
planos comercializados 
pelas prestadoras de ser-
viços são diferentes en-
tre si, não há, também 
de acordo com a Anatel, 
como precisar exatamente, 
e de antemão, a diferença 
real de valores a ser per-
cebida pelos assinantes 
Para o secretário-chefe 
da Casa Civil e ex-secre-
tário de Desenvolvimen-
to Metropolitano, Edson 
Aparecido, a unificação é 
fruto de um trabalho que 
começou em 2011. “A ar-
ticulação para que chegas-
se esse momento começou 
em 2011 e é o desdobra-
mento do processo de re-
gionalização retomado 
pelo governador Geraldo 
Alckmin, quando criou a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Metropolitano, com 
a missão de articular poli-
ticas públicas de interesse 
metropolitano”, relem-
brou. O pedido foi defe-
rido no momento em que 
a Agência está fazendo a 
revisão periódica de seus 
contratos com as operado-
ras de telefonia. O prazo 
para as empresas se ade-
quarem para a cobrança 
unificada é abril de 2016. 
As regiões metropolitanas 
de São Paulo, da Baixada 
Santista e de Campinas 
- institucionalizadas ante-
riormente - já contam com 
esse benefício.  De acordo 
com Pedretti, a Emplasa 
(Empresa Paulista de Pla-
nejamento Metropolitano) 

criou o ambiente para essa 
conquista, institucionali-
zando as regiões metropo-
litanas e instalando suas 
estruturas de governança. 
“Como secretaria-execu-
tiva das duas Regiões, a 
Emplasa foi proativa e ini-
ciou esse processo de uni-
ficação dos DDDs. Esse é 
um exemplo do exercício 
do Governo do Estado de 
São Paulo na governança 
metropolitana, com ações 
conjuntas entre o Estado e 
os municípios”, destacou. 
Como forma de dar trans-
parência ao processo, a 
Anatel abriu consulta pú-
blica em seu website no 
último dia 4 (www.anatel.
gov.br) e a sociedade civil 
tem um prazo de 30 dias, 
desde então, para se mani-
festar. A Emplasa entrou, 
há cerca de um ano, com 
o processo junto à Anatel, 
solicitando a unificação 
das tarifas de DDD para 
essas regiões, últimas a 
serem institucionalizadas 
no Estado de São Paulo. 
Seis municípios da RM 
Sorocaba e um da RM Vale 
não foram incluídos na 
universalização do DDD 
de suas respectivas regiões 
por terem DDDs diferen-
tes. Pelas normas da Ana-
tel, só é possível fazer esse 
procedimento entre cida-
des com o mesmo código. 
Mesmo assim, os prefeitos 
e a sociedade civil podem 
solicitar a inclusão em 
fóruns, como as reuniões 
dos Conselhos de Desen-
volvimento Metropolita-
nos, podendo ser atendi-
dos com maior agilidade.

Alckmin anuncia que Regiões 
Metropolitanas de Sorocaba 

e Vale do Paraíba terão
DDD unificado


