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O Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Tauba-
té (COMDEF), em par-
ceria com a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social e da Coor-
denadoria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPCD) 
realiza II Conferência 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. 

O Show na Praça mo-
vimenta as praças Dom 
Epaminondas e Santa 
Terezinha, no Centro, 
e Vila Rica, na Estiva, 
neste fim de semana.
No sábado, 19, 
a cantora Patrícia Oliveira 
se apresenta na Praça Dom 
Epaminondas, às 9h30. 
Influenciada pela irmã, 
Patrícia tem gosto pelo 
canto desde criança. Em 
seu eclético repertório, a 
taubateana promete um 
show para todos os gos-

O evento será realiza-
do no dia 25 de setem-
bro de 2015, das 13h00 
às 18h00, na EMEEEIF 
Madre Cecília (CEMTE), 
na Avenida Francisco Al-
ves Monteiro, s/nº Novo 
Horizonte, Taubaté – SP.
“Os desafios na imple-
mentação da Política da 
Pessoa com Deficiên-
cia: a transversalidade 
como radicalidade dos 
direitos humanos” será 

tos, com destaque para 
músicas da sertaneja Pau-
la Fernandes e da cantora 
de MPB Ana Carolina.
Às 16h, é a vez da Santa 
Terezinha receber o pro-
jeto, com a presença do 
grupo N’golo Brasil Ca-
poeira. Criado em 2003 
com intenção de difun-
dir a cultura afro-brasi-
leira, o grupo apresen-
ta capoeira, percussão e 
danças afro brasileiras, 
como maneira de educar 
mente e corpo, sociali-

o tema da conferência. 
O encontro visa propor-
cionar um espaço para a 
participação da sociedade 
na proposição de políticas 
públicas para a pessoa com 
deficiência. As inscrições 
podem ser feitas pelo site 
da administração munici-
pal: www.taubate.sp.gov.
br, de 15 a 21 de setembro, 
ou pessoalmente no Solar 
dos Conselhos, que fica 
na rua Emílio Winter, 785.

zar e multiplicar ideais
D o m i n g o , 
20, a música sertane-
ja invade a Praça Vila 
Rica com André Toledo, 
às 9h30. Com mais de 
25 anos de carreira, An-
dré já tem três CDs gra-
vados.  Para a apresen-
tação deste domingo, o 
cantor interpretará desde 
representantes da músi-
ca raiz, como Milionário 
& José Rico, até o serta-
nejo mais jovem, como 
Fernando & Sorocaba.

Taubaté recebe Conferência 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

Show na Praça em Taubaté 
tem música sertaneja 
MPB e capoeira neste

 final de semana

Plano de Mobilidade Urba-
na é aprovado na Câmara
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou a elabo-
ração de seu PMUP - Plano 
de Mobilidade Urbana de 
Pindamonhangaba - com o 
apoio da população. O do-
cumento foi encaminhado 
à Câmara de Vereadores 
e o documento foi apro-
vado na última semana.
As ações sobre Mobilida-

de Urbana foram abertas 
à população e todas as su-
gestões dadas foram anota-
das, tanto nas reuniões téc-
nicas como nas reuniões 
participativas. Além das 
contribuições nas reuni-
ões os moradores também 
puderam mandar as suges-
tões pelo site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br.
A elaboração do PMUP 
é em atendimento à Lei 

Federal 12.587/12, o pro-
cesso foi oficializado pelo 
Decreto Municipal 5151, 
de 29 de dezembro de 
2014 e a Comissão Co-
ordenadora foi  nomea-
da pela portaria 4363, de 
29 de dezembro de 2014.
Este plano trata de ques-
tões sobre a circulação 
viária, circulação de pe-
destres e bicicletas, aces-
sibilidade para pessoas 
com deficiência e restrição 
de mobilidade, serviços 
de transporte público co-
letivo, as infraestruturas 
do sistema de mobilida-
de urbana, entre outras.
O secretário de Planeja-
mento da Prefeitura de 
Pindamonhangaba expli-
cou que todas as informa-
ções que a população pas-
sou foram reunidas para 
que fosse montado o plano. 

Plano de Mobilidade Urbana 
é aprovado na Câmara em 

Pindamonhangaba

O Fundo Social de So-
lidariedade de Tremem-
bé informa que está com 
inscrições abertas para o 
curso gratuito da Escola 
da Moda (corte e costura).
Turmas às segundas e 
terças-feiras nos pe-

A segunda dose da va-
cina contra o Papiloma 
Vírus Humano (HPV) 
já começa a ser disponi-
bilizada em Tremembé. 
A vacinação é necessária 
para a adolescente de 11 
a 13 anos garantir a pro-
teção contra o câncer de 
colo de útero. Para aler-
tar sobre a importância da 
vacinação, o Ministério 
da Saúde promove uma 
mobilização nacional, 
que visa incentivar pais 
e responsáveis a levarem 
suas filhas para tomar a 

ríodos manhã e tarde.
Os interessados de-
vem comparecer a 
Secretaria de Ação 
Social na Rua Jose Mon-
teiro Pato, 325, Jd Bom 
Jesus ou mais informações 
pelos telefones 3674-

segunda dose contra HPV.
A Secretaria Municipal 
de Saúde de Tremembé 
informa que já iniciou a 
nova etapa da vacinação. 
A partir da última segun-
da-feira (14), a segunda 
dose, aplicada seis meses 
após a primeira, está dis-
ponível nas unidades de 
vacinação para garantir a 
imunização contra qua-
tro subtipos do HPV – 6, 
11, 16 e 18 – até a dose de 
reforço, em cinco anos.
Desde março de 2014, 
a vacina foi introduzida 

3660 e 3674-3910.
A Escola de Moda é um 
projeto de qualificação 
profissional e capacitação 
de agentes multiplicadores 
desenvolvido em parceria 
entre o Fundo Social de 
Tremembé e o FUSSESP.

na rotina de imunização 
em todo o país e encon-
tra-se acessível na rede 
pública de saúde de Tre-
membé durante todo o 
ano. Cada jovem precisa 
tomar três doses para fi-
car totalmente protegida.
Para tomar qualquer uma 
das três doses da vaci-
na basta comparecer na 
unidade de saúde mais 
próxima de casa, de se-
gunda à sexta-feira, das 
7 às 17 horas, portando 
cartão de vacina e docu-
mento de identificação.

Prefeitura de Tremembé 
abre vagas para curso 
gratuito da Escola da 

Moda (Corte e Costura)

Secretaria de Saúde 
de Tremembé realiza 

Campanha de Vacinação 
contra o HPV – 2ª Dose
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

A equipe econômica do 
governo federal anunciou 
nesta segunda-feira (14) 
que vai propor o retorno 
da Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentações 
Financeiras (CPMF) com 
alíquota de 0,2%. A con-
tribuição foi extinta em 
2007, pelo Senado Fede-
ral, após vigorar por mais 
de uma década. Para que 
volte a valer, a propos-
ta de retorno do imposto 
precisa ser aprovada pelo 
Congresso Nacional.   Se-
gundo os ministros da Fa-
zenda, Joaquim Levy, e 
do Planejamento, Nelson 
Barbosa, o imposto servi-
rá como alternativa para 
cobrir o déficit previsto 
da previdência. “A CPMF 
irá integralmente para o 
pagamento de aposentado-
rias e será destinada para 
a Previdência Social”, ga-
rantiu Levy. O conjunto 
de medidas fiscais anun-
ciadas pelo Executivo 
pode trazer para os cofres 
públicos R$ 64,9 bilhões. 
A volta da CPMF, segun-
do os cálculos divulgados 
pelo governo, vai ser res-
ponsável por metade des-
se valor, com arrecadação 
prevista em R$ 32 bilhões.  
Segundo o ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, 
o objetivo é que a CPMF 
seja provisória e não dure 
mais do que quatro anos. 
O presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduar-
do Cunha, declarou ser 
“muito pouco provável” a 
aprovação, no Congresso, 
do retorno da taxa.  CPMF 
na prática O imposto vai 
incidir sobre todas as mo-
vimentações financeiras, 
por via bancária, feitas 
por pessoas físicas, como 

saques em dinheiro, trans-
ferências, pagamento de 
fatura de cartão de crédi-
to e pagamento de con-
tas via boleto. Por esse 
motivo, a CPMF era co-
nhecida como o “impos-
to do cheque”. Entenda a 
CPMF De acordo com o 
Ministério da Fazenda, a 
CPMF foi criada em 1996 
para gerar receitas para o 
financiamento da Saúde. 
No entanto, o “imposto 
do cheque”, como é cha-
mado popularmente, já 
existia desde 1993 como o 
Imposto Provisório Sobre 
Movimentação Financeira 
(IMPF). Como IPMF, o 
tributo começou a ser co-
brado no governo do pre-
sidente Itamar Franco sem 
vinculação definida. Ao 
longo do tempo, o tributo, 
além de mudar de deno-
minação, teve sua alíquota 
modificada algumas vezes: 
0,25% em 1994; 0,20% 
em 1997 e 1998; e 0,38% 
a partir de junho de 1999. 
Exceção para a alíquota de 
0,30% entre junho de 2000 
até março de 2001. Com 
a evolução da legislação 
em torno da cobrança do 
imposto, sua destinação 
também foi revista. Dos 
0,38% arrecadados, 0,20% 
foram para a Saúde, 0,10% 
para a Previdência e 0,08% 
para o Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza. 
Enquanto existiu, a CPMF 
também ajudou o gover-
no a sustentar o superávit 
primário, o imposto inje-
tou nos cofres do governo 
mais de R$ 222 bilhões. 
Segundo Levy, agora a 
CPMF deve garantir o 
pagamento das aposenta-
dorias e diminuir o déficit 
da Previdência Social. Du-

rante toda a sua vigência, 
a CPMF foi um dos pou-
cos tributos criados pelo 
governo sem o registro 
de sonegação. A cobrança 
era feita pelo próprio ban-
co, que repassava o valor 
à União. Os extratos ban-
cários informavam aos 
correntistas o valor debi-
tado. A CPMF vigorou por 
pouco mais de dez anos e 
acabou em 2007, quando 
foi derrubada pelo Senado 
Federal. Antes da volta da 
CPMF Há cerca de uma 
semana, a presidenta Dil-
ma Rousseff comentou a 
volta da Contribuição Pro-
visória sobre Movimenta-
ção Financeira (CPMF). A 
chefe do Executivo pon-
derou que não gostava do 
tributo, mas que não des-
cartaria a criação de novas 
fontes de receita para o 
governo. “Não estou afas-
tando nenhuma fonte de 
receita, quero deixar isso 
claro”, disse a presidenta. 
Já o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva de-
fendeu a volta da CPMF 
para financiar a saúde e 
disse que o tributo, extin-
to em 2007, nunca deveria 
ter acabado. O vice-presi-
dente Michel Temer, por 
sua vez, chegou a declarar 
nas úlimas semanas que a 
discussão sobre a CPMF 
era “um burburinho” e que 
o governo não estava ava-
liando a recriação do tribu-
to. Em janeiro, o ministro 
do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exte-
rior, Armando Monteiro 
Neto, avaliou que o retor-
no do imposto seria um re-
trocesso para a economia, 
porque as características 
do tributo desestimulam 
a produção e o consumo.

Ajuste fiscal: Entenda o que 
é a CPMF e como

funciona a cobrança da taxa

Em decisão desta sexta-
feira, 11 de setembro, o 
desembargador Osvaldo 
de Oliveira, de São Pau-
lo, determinou o desblo-
queio dos bens do prefeito 
Maurício Moromizato, de 
Ubatuba. A indisponibili-
dade dos bens até o valor 
de R$ 8. 345.902,17 havia 
sido determinada a pedi-
do do Ministério Público 
(MP), por meio da Ação 
Civil Pública nº 0004752-
10.2015.8.26.0642, que 
também obrigava a Pre-
feitura a cancelar o con-
trato estabelecido com a 
organização social Bio-
saúde.   É a segunda vez 
que o Tribunal de Justiça 
do Estado revê decisão 
proferida pelo juiz da co-
marca local sobre este 

caso. Em agosto, a justiça 
já havia recebido o agravo 
da Prefeitura de Ubatuba, 
que garantiu a manutenção 
do contrato estabelecido 
com a organização social. 
Em ambas as decisões, 
o desembargador relator 
Oliveira entendeu que a 
liminar deferida a pedi-
do do MP foi uma atitude 
prematura. Segundo o de-
sembargador, as questões 
postas em juízo são com-
plexas e requerem exame 
mais cuidadoso, uma vez 
que ficou claro nos autos 
que a contratação da or-
ganização social respei-
tou todos os parâmetros 
da legislação que autoriza 
esse tipo de contratação 
(Lei Federal nº 9.637/98 e 
Leis Municipais 3.638/13 

e 3.683/13), foi feita após 
realização de chamamen-
to público (fls. 312/329) 
e aprovada pelo Conse-
lho Municipal de Saúde 
de Ubatuba (fls. 331/332). 
O prefeito Mauricio des-
taca que, mais uma vez, 
a justiça foi feita e a ver-
dade foi restabelecida. “Já 
conseguimos suspender 
a CPI da Saúde e manter 
o contrato com a Orga-
nização Social. A notí-
cia do desbloqueio dos 
bens reforça a seriedade 
do trabalho que estamos 
fazendo para melhorar a 
saúde pública da nossa 
cidade e enfraquece o de-
nuncismo irresponsável 
da oposição, que esquece 
ou oculta como antes era 
administrada a cidade”. 

Justiça concede desbloqueio 
dos bens do prefeito
Maurício de Ubatuba

         
Câmara Municipal De Natividade Da Serra 

Rua dos Fernandes, 251 – Centro – Natividade da Serra/SP – CEP: 12.180-000 
Fone: (12) 3677.1122 – (12) 3677.2134 – e-mail: cm-serra@uol.com.br 

 

CONTRATO nº 07/2015 

Aquisição de Veículo, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. Pregão 
nº 001/2015 – Edital nº 001/2015 e Proc. Adm. Mun. nº 003/2015. 

Contratante: Câmara Municipal de Natividade da Serra/SP 

CNPJ sob o nº 02.114.658/0001-50 

Contratada: Saint Emilion Automóveis Peças e Serviços LTDA 

CNPJ sob o nº 12.579.490/0002-92 

Vigência: 03 (três) meses 

Início: 14 de setembro de 2015         /         Término: 14 de dezembro de 2015 

Valor Total: R$ 53.140,00 (cinqüenta e três mil cento e quarenta reais) 

 

 



página 3A GAzetA dos Municípios 17 de setembro de 2015

O Sítio do Picapau Ama-
relo em Taubaté traz te-
atro, oficinas e outras 
atividades neste final de 
semana para os visitantes. 
O público pode partici-
par da oficina pedagógica 
com o tema “Primavera” 
no sábado, 19, e domin-
go, 20, das 14h às 16h.
No sábado e no domingo, 
os personagens de Lo-
bato apresentam a peça 
“A receita do amor”, 
às 16h. Para assistir é 
necessário retirar a se-
nha 30 minutos an-
tes da apresentação.
Nos dois dias acontecem 

As obras, iniciadas nesta 
quarta-feira, 16, serão re-
alizadas por meio de uma 
parceria público-privada; 
investimento total será de 
R$ 217,1 milhões O go-
vernador Geraldo Alckmin 
anunciou nesta quarta-fei-
ra, 16, o início da constru-
ção do Hospital Estadual 
de São José dos Campos. 
Realizada por meio de 
uma parceria público-pri-
vada (PPP) entre a Secre-
taria de Estado da Saúde 
de São Paulo e a empresa 
Construcap, a implanta-
ção do novo hospital de-
verá ser concluída em até 
30 meses. “Pela primeira 
vez estamos iniciando, 
no Estado de São Paulo, 
a construção de hospitais 
e equipamentos por meio 
de PPP. Ao todo, serão três 
hospitais: um em Soroca-
ba, outro aqui em São José 
e o terceiro, na capital. 
Será um hospital 100% 
gratuito, voltado à área 
cirúrgica e ortopédica e 
terá grande importância 
regional”, afirmou Al-
ckmin. As obras serão 
financiadas com emprés-
timo do BNDES (Banco 
Nacional do Desenvolvi-
mento), que posteriormen-
te será pago pelo Governo 
do Estado. No entanto, 
como o Ministério da Fa-
zenda ainda não liberou 
o recurso, o Governo do 
Estado decidiu investir 
R$ 7 milhões do tesouro 
estadual para dar início 
à construção do hospital. 
O investimento total para 
a implantação do novo 

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego,a-
gência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Traba-
lho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), 
oferece nesta semana 
9.418oportunidades em 
todo o Estado de São Paulo.
Entre as mais ofertadas 
estão as oportunidades 
paraauxiliar de limpe-
za, auxiliar de produção,
atendente de loja, costu-
reiro (a), corretor de imó-
veis estoquista, mecânico, 
operador de caixa, pe-
d r e i r o r e c e p c i o n i s t a , 
soldador, telemarke-
ting e vendedor (a).

Evento gratuito ocorre 
de 19 a 27 de setembro 
no Espaço Cassiano Ri-
cardo; Sebrae-SP subsi-
diou 27 estandes e fará 
atendimentos gratuitos 
diariamente. O Sebra-
e-SP participa de 19 a 27 
de setembro da feira Lar 
& Decoração, no Espa-
ço Cassiano Ricardo, em 
São José dos Campos. O 
objetivo é apoiar as mi-
cro e pequenas empresas 
da região e ajudá-las a se 
manterem competitivas 
mesmo em um cenário 
de retração econômica.

oficinas de colorir das 9h às 
11h. A turma do Sítio inte-
rage com os visitantes das 
9h às 12h e das 14h às 17h.
O Sítio do Picapau 
Amarelo fica na Aveni-
da Monteiro Lobato, s/
nº - Chácara do Viscon-
de. Mais informações e 
agendamentos através do 
telefone (12) 3625-5062.
Confira a programação:
DIA 19 – SÁBADO
09h às 11h – Ofi-
cina de Colorir.
09h às 12h e das 14h às 17h 
– Presença da turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo.
14h às 16h – Oficina 

serviço, incluindo obra 
civil, equipamentos mé-
dicos e mobiliários, tec-
nologia de informação, 
instrumentação cirúrgica 
e transporte, será de R$ 
217,1 milhões. Deste va-
lor, 60% serão financiados 
pelo empréstimo do BN-
DES e 40% pelo parceiro 
privado. O contrato entre 
a Construcap e o Estado 
terá duração de 20 anos, 
com previsão de aportes 
e incorporação de novas 
tecnologias durante esse 
período. A PPP tem como 
objetivo o planejamento 
arquitetônico e funcional, 
a construção, compra e 
instalação completa, ma-
nutenção corretiva e pre-
ventiva dos equipamentos 
hospitalares, a instalação 
e manutenção de recursos 
de tecnologia de comuni-
cação e informática (TIC), 
bem como a gestão dos 
serviços não clínicos do 
novo complexo hospi-
talar, que permanecerá 
totalmente integrado ao 
Sistema Público de Saúde 
e subordinado à Secreta-
ria da Saúde do Estado 
de São Paulo. O Hospital 
Estadual de São José dos 
Campos ficará localizado 
entre a Rua Icatu e a Ave-
nida Goiânia, no bairro do 
Parque Industrial, zona sul 
da cidade, e será voltado 
ao atendimento de média e 
alta complexidades, prin-
cipalmente nas especiali-
dades de traumatologia, 
ortopedia, neurocirurgia e 
especialidades relaciona-
das. A nova unidade terá 

Aprendiz Paulista
Programa coordenado 
pela SERT, parapromo-
ver a vivência e inserir os 
alunos dos cursos técnicos 
do Centro Paula Souza 
(ETECs) no mercado de 
trabalho, divulga nes-
sa semana 76 vagas.
Entre os destaques, es-
tão sete vagaspara o 
curso de administração 
em Embu Mirim, cin-
co para o de logística 
em Guarulhos e outras duas 
oportunidades para o curso 
de cozinha na Zona Leste.
Como se cadastrar
Para ter acesso às vagas 
e aos programas dequa-
lificação da SERT, basta 
acessar o site  www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br , 

O Sebrae-SP terá um es-
tande para tirar dúvidas e 
divulgar o portfólio de pro-
dutos e serviços ofereci-
dos para melhorar a gestão 
dos negócios. Além disso, 
subsidiou 50% do valor 
do estande para 27 em-
presas da região partici-
parem como expositoras.
A Lar & Decoração chega 
à sua sexta edição e terá 62 
expositores dos segmen-
tos de móveis, acabamen-
tos e itens de decoração, 
mostrando novidades e 
tendências de mercado. A 
expectativa dos organiza-

pedagógica com Moli-
nha e Cia - Primavera.
16h – Teatro com os 
personagens do Sí-
tio do Picapau Amare-
lo - A receita do amor.
DIA 20 – DOMINGO
09h às 11h – Ofi-
cina de colorir.
09h às 12h e das 14h às 17h 
– Presença da turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo.
16h – Teatro com os 
personagens do Sí-
tio do Picapau Amare-
lo - A receita do amor.
14h às 16h – Ofici-
na Pedagógica com Cia 
do Sol - Primavera.

178 leitos, sendo 44 de 
UTI, e nove salas cirúr-
gicas, além de serviço de 
apoio diagnóstico por 
imagem, endoscopia e te-
rapia. O hospital também 
receberá a certificação de 
Qualidade Nacional e In-
ternacional. “O Hospital 
Estadual de São José dos 
Campos será uma unidade 
hospitalar de última gera-
ção, que agregará moder-
nidade, sobretudo, ao aten-
dimento a casos de média 
e alta complexidades mé-
dicas. Com isso, a popu-
lação dos 39 municípios 
que compõem a região de 
São José dos Campos e do 
Vale do Paraíba ganhará 
mais um serviço público 
de saúde de alta qualida-
de localizado próximo às 
suas residências”, afirmou 
o secretário de Estado da 
Saúde, David Uip. Além 
do Hospital Estadual de 
São José dos Campos, ou-
tros dois hospitais estadu-
ais, que serão implantados 
na capital e na cidade de 
Sorocaba, também serão 
construídos por meio de 
parceria público-privada. 
O processo de PPP gerou 
uma economia de 28% 
nos serviços de apoio 
que serão oferecidos nas 
unidades após a conclu-
são das obras. Apesar da 
economia, o processo 
garantiu a mais elevada 
qualidade nos serviços de 
sistemas de diagnósticos 
por imagem, prontuários 
eletrônico, radiologia di-
gital e rastreabilidade de 
instrumentais cirúrgicos.

criarlogin, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.
Emprega São Paulo                                                                 
Desde aimplantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma recolocou no mercado 
de trabalho mais de 700 mil 
trabalhadores. O siste-
ma conta com um ban-
co de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.
Para mais infor-
mações sobre o  
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego eoutras ações da 
SERT, acesse: www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br .

dores é de um público de 
mais de 15 mil visitantes.
Feira Lar & Decoração 2015
Data: 19 a 27 de setembro
Horário: 14h às 22h 
(segunda a sábado); 
13h às 20h (domingo)
Local: Espaço Cassia-
no Ricardo (Av. Cas-
siano Ricardo, 1.983, 
Jardim Alvorada – São 
José dos Campos).
A entrada e o estacio-
namento são gratuitos
Mais informações pelo 
telefone (12) 3302-
2021 e no site www.
laredecoracao.com.br

Oficinas e teatro agitam 
programação do Sítio do 
Picapau Amarelo neste 

fim de semana

Alckmin dá início às obras 
do Hospital Estadual de 
São José dos Campos

EmpregaSP/ Mais
Emprego oferece 9.418

vagas no Estado

Sebrae-SP participa da
feira Lar & Decoração

em São José dos Campos
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A Escola do Trabalho de 
Taubaté está com inscri-
ções abertas para o curso 
de Auxiliar Administra-
tivo. O curso acontece 
na unidade Jaboticabei-
ras II, que fica na Ave-
nida Marechal Arthur 
da Costa e Silva, 1.555.
Na primeira turma são 25 
alunos por cada período, 
com aulas as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
9h às 12h e das 13h às 16h;
e na segunda turma, 25 
alunos em cada período, 
com aulas as terças, quin-
tas e sextas-feiras, das 
9h às 12h e das 13h às 

O Poupatempo colocou em 
funcionamento um novo 
sistema para facilitar o 
atendimento e reduzir ain-
da mais o tempo de espera 
para tirar a 2ª via da Car-
teira de Identidade (RG). 
Agora é possível efetuar o 
pagamento da taxa do ser-
viço diretamente no portal 
do Poupatempo (www.
poupatempo.sp.gov.br). 
No momento em que a 
pessoa faz o agendamen-
to do dia e horário em que 
deseja ser atendida, o site 
oferece a opção de entra-
da no internet banking, 
para que o pagamento 
seja efetuado sem a ne-
cessidade de deslocamen-
to até a agência bancária. 
Por enquanto, o sistema 
atende os clientes do Ban-
co do Brasil e do Brades-
co, mas o Governo de São 
Paulo está negociando 
com outras instituições 
para facilitar a vida de to-
dos os que precisam dos 
serviços do Poupatempo. 
Quem não é cliente do 
Banco do Brasil e Brades-
co tem a opção de impri-
mir o boleto bancário (Do-
cumento de Arrecadação 
de Receitas Estaduais – 
DARE), que pode ser reco-
lhido em todos os bancos. 
Outra iniciativa do Poupa-
tempo para agilizar o aten-
dimento é o estímulo ao 
uso de leitores de cartões de 
débito (pin pads) de todos 
os bancos para pagamento 

16h. O curso tem a car-
ga horária de 60 horas.
As inscrições encerram 
assim que forem preen-
chidas todas as vagas. 
Para efetuar a matrícula, 
o interessado preci-
sa ter 16 anos comple-
tos e ter concluído o 
ensino fundamental. 
No ato da inscrição é 
necessário apresentar 
cópias do RG, CPF e 
comprovante de ende-
reço e de escolaridade.  
As aulas da primeira tur-
ma têm início no dia 5 
de outubro e da a se-
gunda, em 6 de outubro.

das taxas de serviços do 
Detran e da 2ª via de RG. 
As novas tecnologias 
estão sendo introduzi-
das como parte da es-
tratégia do Governo do 
Estado de São Paulo, 
através da Subsecretaria 
de Tecnologia e Serviços 
ao Cidadão, para apri-
morar o Programa Pou-
patempo, ampliando seu 
alcance. Com o atendi-
mento virtual, mais ba-
rato, o Poupatempo pode 
multiplicar a capacidade 
de atendimento e levar 
serviços diretamente aos 
usuários pela internet. 
O Poupatempo foi im-
plantado em 1997 com 
o objetivo de facilitar a 
vida do cidadão e simpli-
ficar o acesso a documen-
tos e serviços públicos. O 
programa vem passando 
por uma fase de grande 
expansão física e já con-
ta com 66 postos fixos 
em todas as regiões ad-
ministrativas do Estado. 
Agora, ao completar 18 
anos, em novembro, o 
Poupatempo está rece-
bendo investimentos para 
multiplicar os serviços 
eletrônicos, para facili-
tar ainda mais a vida dos 
cidadãos e permitir a so-
lução de problemas com 
documentos sem a neces-
sidade de ir pessoalmente 
aos postos de atendimen-
to. “Estamos falando de 
uma mudança de conceito, 

O futuro profissional terá 
habilidades para realizar 
tarefas de apoio nas rotinas 
das áreas administrativas 
da empresa e do comércio,
seguindo as normas téc-
nicas, ambientais, de 
qualidade e de seguran-
ça e saúde no trabalho.
S e r v i ç o :
Escola do Traba-
lho Jaboticabeiras II
Inscrições para o curso de 
Auxiliar Administrativo
Endereço: Av. Mare-
chal Arthur da Cos-
ta e Silva, 1555
Horário: das 8h às 22h
Telefone: (12) 3622-1170.

com acesso virtual aos ser-
viços sem perda de qua-
lidade no atendimento”, 
afirma Julio Semeghini, 
titular da Subsecretaria 
de Tecnologia e Servi-
ços ao Cidadão do Go-
verno de São Paulo. 
Ele explica que em breve o 
Poupatempo terá terminais 
de autoatendimento para 
a realização de serviços 
mais simples, instalados 
dentro e fora dos postos fí-
sicos. Nos últimos meses, 
além de reformular o por-
tal (www.poupatempo.sp.
gov.br), o Poupatempo ga-
nhou um aplicativo no ‘SP 
Serviços’ (loja de apps do 
Governo do Estado), que 
facilita o agendamento. 
Em breve, o portal ganha-
rá novos serviços, como o 
Achados e Perdidos vir-
tual e a linha do tempo 
pessoal, com registro de 
todos os atendimentos que 
a pessoa solicitou no Pou-
patempo ao longo da vida. 
Programa Poupatempo 
O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do 
Estado, executado pela 
Diretoria de Serviços ao 
Cidadão da Prodesp – Tec-
nologia da Informação, 
que, desde a inauguração 
do primeiro posto, em 
1997, já prestou mais de 
457 milhões de atendi-
mentos. Atualmente conta 
com 66 unidades instala-
das na capital, Grande São 
Paulo, interior e litoral. 

Escola do Trabalho oferece 
100 vagas para curso de Auxiliar 

Administrativo em Taubaté

Poupatempo lança sistema para 
facilitar pagamento de taxas

A Sipat (Semana Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes) da Prefeitura de Caça-
pava será realizada entre 
os dias 16 e 18 de setem-
bro no Clube Jequitibá.
Organizada pela Cipa 
(Comissão Interna de 
Prevenção de Aciden-
tes), a semana tem como 
intuito sensibilizar e re-
fletir com o funcionalis-
mo público a segurança 

A Prefeitura de Santa 
Branca iniciou as obras 
de reforma no muro da 
Rua Prudente de Mora-
es. O projeto teve iní-

no ambiente de trabalho.
A abertura oficial da 
Sipat será às 13h30, 
seguida de palestra mo-
tivacional com Taciano 
Gonçalves (professor de 
educação básica e univer-
sitária, biólogo, mestre 
em ciências ambientais, 
especialista em docência 
superior e gestão escolar) 
e apresentação de um ví-
deo referente a hiperten-

cio em agosto e deve 
ser concluído até o final 
deste mês. A construção, 
que separa o trânsi-
to na via, receberá um 

são e diabetes sob orien-
tação de Amanda Lopes 
de Oliveira, enfermeira 
do trabalho do município.
A programação segue no 
dia 17, a partir das 13h30, 
com palestras de Môni-
ca Miranda de Araujo, 
coordenadora da equipe 
do DST/Aids, e de Luiz 
Alberto Salles, engenhei-
ro de segurança munici-
pal, ambos de Caçapava.
No dia 18 será realiza-
do o show de talentos, 
das 13h30 às 16h30. Os 
servidores interessados 
em participar do show 
devem fazer a inscri-
ção na Casa do Servidor, 
na rua 15 de novembro, 
475, na Vila Pantaleão.
Durante toda a progra-
mação haverá sorteio 
de brindes e coffee bre-
ak aos participantes.

novo acabamento e 
uma grade de proteção,
a fim de garantir também 
a segurança dos pedestres 
que transitam pelo local.
A reforma, além de dar uma 
cara nova ao conhecido 
“paredão” de uma das 
principais ruas da cidade, 
também está reforçan-
do a estrutura do local. 
Por isso pedimos a co-
laboração de todos du-
rante o período de 
interdição do trecho 
para deixarmos a cida-
de mais bonita e segura 
para nossos munícipes!

Prefeitura de Caçapava 
realiza Sipat

Muro na prudente de moraes 
recebe reforma em Santa Branca 

A Secretaria Municipal 
de Saúde realiza no perío-
do de 21/09 a 25/09/2015 
a Campanha de 
Cardiologia no Centro de 
Saúde das 8h00 às 11h30 
e nas Equipes de Saúde 
da Família, das 8h00 às 
15h30, onde serão ofe-
recidos testes de glice-

mia, aferição de pressão 
arterial, peso, estatura e 
circunferência abdomi-
nal, entrega de material 
educativo e de brindes 
para a população na faixa 
etária à partir de 12 anos.
No dia 19/09/2015 (sába-
do) das 8h00 às 12h00, na 
Estação da Praça Geraldo 

Costa será realizada a aber-
tura da Campanha, sendo 
também oferecidos testes 
de glicemia, aferição de 
pressão arterial, peso, es-
tatura e circunferência ab-
dominal, entrega de mate-
rial educativo e de brindes 
para a população na faixa 
etária à partir de 12 anos.

Tremembé realiza
Campanha de Cardiologia

A Prefeitura de Tremembé 
está preparando a cons-
trução da primeira Horta 
Comunitária da cidade. 
Um terreno público que 
antes era utilizado como 
espaço para depósito irre-
gular de lixo e entulho na 
ligação das Ruas Ernesto 
Narezi e José Higino Si-
queira no Jardim Santana.
O projeto Horta Comuni-
tária tem como objetivo 

Os moradores do bair-
ro Nossa Senhora da 
Guia estão comemoran-
do uma grande conquis-
ta: a abertura da Travessa 
Madre Maria do Carmo 
da Santíssima Trindade, 
que liga a Avenida Au-
drá ao Carmelo San-
ta Face e Pio XII.
A obra era esperada há dé-
cadas pela comunidade, 
que finalmente vai contar 

aumentar a oferta de ali-
mentos de elevado poder 
nutritivo e melhorar as 
condições de vida de gru-
pos sociais em situação de 
insegurança alimentar, por 
intermédio da implantação 
de hortas, viveiros, lavou-
ras e pomares comunitários 
em espaços disponíveis 
nas áreas comunitárias.
O projeto deve ser realiza-
do pela comunidade, com 

com uma nova rua de aces-
so seguro e digno para vi-
sitantes do Carmelo, moto-
ristas e pedestres da região.
A obra está em fase final 
de instalação de parale-
lepípedos, mas já é come-
morada pelos moradores. 
“É um sonho realiza-
do. Estamos muito sa-
tisfeitos pela sensi-
bilidade do prefeito 
Vaqueli em resolver essa 

suporte da Prefeitura de 
Tremembé. Toda produ-
ção destina-se ao consu-
mo próprio da população 
carente local. O excedente 
deve ser comercializado, 
possibilitando a geração de 
trabalho, a ampliação de 
renda e a inclusão social.
A Prefeitura preten-
de criar novas Hortas 
Comunitárias em ou-
tros bairros da cidade.

situação”, comemora An-
drei da Conceição Barbosa,
morador a 18 anos.
A Prefeitura vem rea-
lizando o trabalho de 
abertura de novas ruas, 
todas visando o Plano 
de Mobilidade Urbana, 
que tem o objetivo de faci-
litar o acesso da população.
A previsão é que a nova 
rua seja aberta até a pró-
xima sexta-feira (18).

Tremembé terá sua primeira 
Horta Comunitária para 

pessoas carentes

Prefeitura de Tremembé abrirá 
nova rua de ligação com 

Carmelo Santa Face e Pio XII


