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Decisão do Conselho-
Nacional de Trânsito 
tem apoio do Detran.SP
Para veículos utiliza-
dos comercialmente para 
transporte de passageiros 
ou cargas o equipamento 
continuará sendo exigido
O uso deextintor de incên-
dio em automóveis não 
será mais obrigatório no 
Brasil, conforme decisão 
tomada pelo Conselho Na-
cional de Trânsito (Con-
tran) nesta quinta-feira, 17 
de setembro. A utilização 
do equipamento também 
seráfacultativa em utili-
tários, camionetas, ca-
minhonetes e triciclos de 
cabine fechada. Nos pró-
ximos dias, o órgão deve 
publicar no Diário Oficial 
da União uma resolução 
para oficializar a medida.
Segundo opresidente do 
Contran e diretor do De-
partamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), Al-
berto Angerami, a obri-
gatoriedade do extintor 
ABC havia sido prorro-
gada para 1º de outubro 
para que fosse possível 
fazer reuniões com os se-
tores envolvidos. “Tive-
mos encontros com repre-
sentantes dos fabricantes 
de extintores, Corpo de 
Bombeiros e da indústria 
automobilística, que resul-
taram na decisão de tornar 
opcional o uso do extin-
tor”, explica Angerami.
Para odiretor-presidente 

Casa foi comprada e 
reformada com verba 
proveniente de um pro-
jeto de compensação 
ambiental da Petrobras
Comprada e reformada 
com verba proveniente 
de um projeto de com-
pensação ambiental da 
Petrobras, a nova sede 
social da Colônia de Pes-
cadores Z10 Ministro Fer-
nando Costa foi inaugu-
rada na  quinta-feira  na 
região central de Ubatuba.
Localizada no mesmo 
quarteirão da praça BIP, 
a casa que agora abriga a 
classe pesqueira da cida-
de conta com diferentes 
salas, todas equipadas e 
climatizadas, uma cozi-
nha, um pequeno dor-
mitório e um quintal.
A inauguração oficial 
reuniu pescadores, fami-

do Departamento Esta-
dual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP), Daniel 
Annenberg, a decisão é 
acertada. “Participei das 
tratativas junto ao governo 
federal e argumentei que 
o uso obrigatório dos ex-
tintores não proporciona 
mais segurança ao condu-
tor e aos passageiros, tan-
to é que em países como 
Austrália, Estados Unidos, 
Japão e na maior parte 
da Europa o equipamen-
to não é exigido”, afirma.
De acordocom o Dena-
tran, estudos e pesqui-
sas realizados pelo órgão 
constataram que as ino-
vações tecnológicas in-
troduzidas nos veículos,
como corte automá-
tico de combustível 
em caso de colisão, 
localização do tanque de 
combustível fora do es-
paço dos passageiros, 
queima de materiais e re-
vestimentos, entre outras, 
resultaram em maior se-
gurança contra incêndios.
Exceção – O equipa-
mento continuará sen-
do exigido somente para 
veículos utilizados comer-
cialmente para transpor-
te de passageiros, cami-
nhões, caminhão-trator, 
micro-ônibus, ônibus e 
destinados ao transpor-
te de produtos inflamá-
veis, líquidos e gasosos.
Nessesveículos, será obri-
gatório o uso do extintor 

liares, dirigentes e ex-
dirigentes da entidade, 
representantes da Petro-
bras, o prefeito Mauricio, 
seu secretário de Agricul-
tura, Pesca e Abasteci-
mento, Maurici Romeu, 
além do vereador Adão. 
Biólogo da Petrobras, 
Vinicius Vendramini con-
ta que em 2008 pescado-
res de diferentes cidades 
da região ficaram impos-
sibilitados de trabalhar 
por um mês em função 
da instalação de dutos e 
explica que a iniciativa é 
uma obrigação legal da 
empresa. “Nesses casos, 
os projetos de com-
pensação não são op-
cionais, são obrigató-
rios”, destaca Vinicius.  
Jerry Moraes, presidente 
da Z10, estava com um 
grande sorriso no rosto. 

do tipo ABC, que também 
é eficaz no combate ao 
fogo que se propaga por 
materiais sólidos, como 
bancos, tapetes e painéis 
do carro, por exemplo. 
Mais seguro, o extintor 
ABC tem validade de cin-
co anos e não pode ser 
reabastecido. Passado o 
prazo de validade, éneces-
sário descartar o equipa-
mento e adquirir um novo.
Nos casosem que o uso do 
extintor continuará sendo 
obrigatório, os proprietá-
rios dos veículos que des-
cumprirem as normas esta-
rão sujeitos a multa de R$ 
127,69 e cinco pontos na 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), além de 
retenção do veículo para 
regularização, como prevê 
o artigo 230 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), 
que classifica esse tipo 
de infração como grave.
Afiscalização dos equi-
pamentos de segurança 
obrigatórios é realizada 
nas ações de rotina da Po-
lícia Militar, que autua em 
nome do Detran.SP dentro 
dos municípios paulistas. 
Nas rodovias estaduais, 
as infrações são registra-
das pela Polícia Militar 
Rodoviária em nome do 
Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER). 
Já nas estradas federais, a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral responde pela autua-
ção do motorista infrator.

“Decidimos coletivamen-
te qual seria o projeto 
mais importante e a sede 
foi escolhida como prio-
ridade pelos pescadores. 
E ela veio na hora certa. 
Agora temos uma casa bem 
estruturada e bem equipa-
da para nossa categoria”, 
disse a liderança local.
Para o prefeito Mauri-
cio, foi uma satisfação 
participar da solenidade 
e entregar a sede social 
da associação impecável 
para os trabalhadores. “A 
pesca é um dos pilares da 
cidade. E não só do pon-
to de vista econômico, 
mas também social e his-
tórico. Essa inauguração 
carrega todo esse sim-
bolismo e fortalece esse 
importante segmento, 
esse patrimônio do nosso 
povo”, avalia o prefeito.

Uso de extintor em 
automóveis deixa de ser 

obrigatório no Brasil

Nova sede da Colônia 
de Pescadores Z10 é 

inaugurada em Ubatuba

A Defesa Civil de Taubaté 
alerta para baixa umidade 
do ar nos próximos cinco 
dias.  É o que aponta o bo-
letim meteorológico (em 
anexo) emitido pela coor-
denadoria do Estado, em 
que mostra que a umidade 
relativa do ar (URA) fica-
rá baixa: entre 20 a 40% 
no próximo sábado, e na 
casa dos 20% no domingo.
Com a URA neste ní-
vel, os seguintes pro-
blemas são constatados:
- Complicações alérgicas 
e respiratórias devido ao 
ressecamento de mucosas;
- Sangramento pelo nariz;
- Ressecamento da pele;
- Irritação dos olhos;
- Eletricidade estática 
nas pessoas e em equi-
pamentos eletrônicos;
- Aumento do poten-
cial de incêndios em 
pastagens e florestas.
Segue a escala psicro-
métrica com a indicação 

dos níveis de umidade, a 
classificação dos estados 
de criticidade e os cui-
dados a serem tomados:
Entre 21 e 30% - Es-
tado de Atenção---
Cuidados   a    serem tomados:
- Evitar  exercí-
cios físicos ao ar li-
vre entre 11 e 15 horas;
- Umidificar o ambiente 
através de vaporizadores, 
toalhas molhadas, reci-
pientes com água, etc.;
- Sempre que possí-
vel permanecer em lo-
cais protegidos do sol, 
em áreas vegetadas, etc.;
- Consumir água à vontade.
Entre 12 e 20% - Es-
tado de Alerta---
Cuidados     a      se-
rem tomados:
- Observar as recomenda-
ções do estado de atenção;
- Suprimir exercícios fí-
sicos e trabalhos ao ar li-
vre entre 10 e 16 horas;
- Evitar aglomerações 

em ambientes fechados;
- Usar soro fisiológi-
co para olhos e narinas.
Abaixo de 12% - Es-
tado de Emergência---
Cuidados    a    se-
rem    tomados:
- Observar as recomen-
dações para os estados 
de atenção e de alerta;
- Determinar a interrupção 
de qualquer atividade ao 
ar livre entre 10 e 16 horas 
como aulas de educação fí-
sica, coleta de lixo, entrega 
de correspondência, etc.;
- Determinar a suspensão 
de atividades que exijam 
aglomerações de pesso-
as em recintos fechados 
como aulas, cinemas, 
etc., entre 10 e 16 horas;
- Durante as tardes, man-
ter com umidade os am-
bientes internos, prin-
cipalmente quarto de 
crianças, hospitais, etc.
Fonte: CEPA-
G R I / U N I C A M P .

Defesa Civil de Taubaté divulga 
boletim meteorológico com alerta 

para baixa umidade do ar
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 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

São previstas quatro au-
las para cumprir o pro-
grama de 20 horas para 
preparar a nova Comissão
Hoje pela manhã na Santa 
Casa de Ubatuba iniciaram 
as aulas do curso prepara-
tório da Comissão Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes (Cipa), direcionada 
aos funcionários eleitos e 

‘‘Grave acidente na divisa 
de Ubatuba com Parati, já 
contaram cinco óbitos. O 
hospital de lá pediu ajuda 
e o SAMU já está trazen-
do alguns feridos para a 
Santa Casa. Estamos ten-
tando achar alguns profis-
sionais. Já avisamos uma 
parte. Vamos usar os mé-
dicos do plantão para dar 
suporte na emergência!”
Foi com esta mensagem 
multiplicada nos zaps de 
funcionários da casa que 
em menos de 30 minutos 
uma estrutura de apoio se 
organizava no Pronto So-
corro. Dada a dimensão 
da tragédia e atendendo 
ao chamado do nosso hos-
pital vizinho e irmão, nos 
colocamos prontamente 
a disposição de receber 
os pacientes que necessi-
tassem da nossa atenção.
O alerta de emergência 
foi atendido prontamen-
te pela equipe que so-
mou mais de 10 médicos, 
com destaque para o 
Doutor Lavoisier que vo-
luntariamente contribui 
no suporte aos exames 
de ultrassom dos feridos 
e cerca de 30 profissio-
nais entre enfermeiros, 
auxiliares e técnicos .
Além do suporte médico 
operacional, paralelo a 

indicados pela administra-
ção para formar o corpo 
desta importante comissão 
que vai compor a Cipa.
Os cipeiros são respon-
sáveis por fiscalizar e 
sugerir melhorias em 
prevenção de acidentes, 
bem-estar e segurança no 
ambiente de trabalho. A 
nova comissão vai atu-

eles os setores co relacio-
nados também se mobili-
zaram no apoio. Setores 
como Farmácia, Labora-
tório de Análises Clínicas, 
Centro de Diagnóstico de 
Imagem, Agência Transfu-
sional, Internação, Trans-
ferência, Almoxarifado 
e Ortopedia em primeira 
instância. Depois o suporte 
do relacionamento, Recep-
ção, Balcão de Informa-
ção, Posso ajudar, Portaria, 
Telefonia e Comunicação.
Devido à transferência 
dos feridos para diferen-
tes hospitais e a grande 
dificuldade de localização 
que a família enfrentou 
com as linhas telefônicas 
sobrecarregadas em todas 
as instituições de apoio, 
a Santa Casa de Ubatuba 
trabalhou o tempo todo 
integrado a comunicação 
da prefeitura de Parati 
no sentido de alimentar o 
mais rápido possível a lis-
ta de pacientes identifica-
dos. Dada a proporção da 
tragédia o esperado era um 
maior número de vítimas a 
ser transferido para Ubatu-
ba. Em momentos de tra-
gédias é importante essa 
integração não só no hos-
pital de apoio, mas tam-
bém nas cidades vizinhas.
Quero agradecer a dedica-

ar para o próximo biênio.
Esta é a primeira aula des-
te curso preparatório, que 
está previsto pela com-
posição atual da Cipa, 
para ocupar quatro ma-
nhãs de aula, sendo as 
próximas nos dias 18, 
21 e 23 deste mês de se-
tembro, somando um to-
tal de 20 horas de aulas.

ção e acolhimento doado 
pelos nossos profissionais, 
agradecer o apoio e com-
preensão da população, 
principalmente daqueles 
que estavam no pronto so-
corro no momento da mo-
bilização, que tiveram as 
suas rotinas alteradas, aos 
heróis do SAMU que o 
tempo todo alimentava de 
informações a Emergên-
cia, permitindo o prévio 
preparo de recebimento 
dos feridos e enfim para-
benizar a organização dos 
trabalhos realizados e que 
teve a sua estrutura orga-
nizacional preparada dede 
o início do chamado pela 
enfermeira responsável 
da emergência Renata.
O setor do Posso Ajudar 
criou um espaço adequado 
para recepção de familiares 
e acompanhantes dos feri-
dos, assim como cuidou da 
localização de familiares.
A equipe de Relaciona-
mento divulgou pontual-
mente informações sobre 
quem eram os pacientes 
recebidos na instituição 
facilitando e abrandando a 
aflição daqueles familiares 
que estavam acompanhan-
do à distancia notícias na 
imprensa e com isso so-
brecarregavam as linhas 
telefônicas do hospital.

Nova Comissão Interna 
de Prevenção de 

Acidentes inicia seu 
curso preparatório na 

Santa Casa de Ubatuba 

Gratidão a minha 
equipeé o que me traduz 

após a catástrofe do 
acidente de Paraty.

MISCELÂNEA

Curiosidades

Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura cha-
mada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla estimulação 
dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas, localizadas na 
coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes 
uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os no-
vamente.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil com as alturas desenvolveram 
de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco de seus olhos 
pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm a aptidão de ver 
claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tives-
sem combinadas as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes maior que 
a dos humanos e a coruja tem a propriedade de enxergar dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata das 
formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes naturais. 
Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, isso é, em 
um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com características 
semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances de sobreviverem, 
isto acontece porque os predadores do animal não conseguem vê-los e não podem 
comê-los.

Humor 

O ex-presidente conversava com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu to ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro.
- Calma meu bem! Dizem que essa gripe só dá na Ásia.
- Ta vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer!
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está cheia 
de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá ta cheio de pulgas...
***
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Mi mata uma curiosidade minha! É verdadi qui essa tal lei da gravidadi é qui 
dêxa as pessoa em pé nu chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.
E o caipira, colando a cabeça:
- Agora mi ixplica outra coisa... Cumo é qui tudu mundo fazia antis dessa tal de lei ser 
aprovada?
***
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Gerais, 
quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção cambada di vagabundus! Chega di moleza! Queru tudumundu vassôra nas 
mão limpandesse chiquêro que ocês mora. Queru tudim bem limpim módique aminhã 
nóis vai recebê us deputadus i toda cumitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Tequifim prendêro us fios da mãi!

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sa-
dios e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e 
as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva 
de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os melho-
res que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra uma 
pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reencarnação 
lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são 
bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não 
nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos 
a compreender. Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os 
outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu 
caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca 
diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem a suas limita-
ções e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que 
fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com planta a que você atira 
água fervente. Abençoamos se quisermos ser abençoados.

Pensamentos

A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
Não procure o bem estar sem que se esforces para estar bem.
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CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Do Adolescente de Natividade da Serra/SP 
 
 

Divulgação das Inscrições para Conselheiro Tutelar. 

 

 

1- Agda Angela de Moraes. RG 26.259.443-2 
2- Benedito Liber Aparecido Lanziloti. RG 43.334.227-4 
3- Edimara Aparecida dos Santos Silva. RG 43.334.555-x 
4- Elisabete Nogueira. RG 28.407.867-0 
5- Janaína Aparecida de Castro.RG 43.334.176-2. 
6- Jéssica Maria dos Santos Vieira. RG 47.169.934-2 
7- Maria Enilda Dias Domiciano. RG 35.530.915-4 
8- Sandra Maria Almeida Borges. RG 35.757.389-4. 

 

O programa Via Rápi-
da Emprego, que é rea-
lizado pelo Centro Pau-
la Souza, numa parceria 
entre os municípios e o 
Governo do Estado de 
São Paulo, está trazendo 
para Taubaté a carreta,
 que é uma unidade móvel 
que oferece cursos bási-
cos de qualificação pro-
fissional de acordo com 
as demandas regionais.
O curso que será ministra-
do no município é o de Me-
cânico de Manutenção em 
Motocicletas, que tem a 
duração de 100 horas, cor-
respondente a 20 dias úteis.  
São 60 vagas disponíveis 

A Prefeitura de Taubaté 
realiza a partir desta sex-
ta-feira, 18, até o dia 25 de 
setembro, a Semana Na-
cional de Trânsito 2015, 
conforme orientação do 
Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN).
As ações acontecem 
em escolas, escolas de 
trânsito e vias públi-
cas, incluindo palestras, 
apresentações teatrais, pan-
fletagem, blitz educacio-
nais e diversas atividades 
de educação para o trânsito.
A Semana Nacional do 
Trânsito está prevista na 
Lei 9.503, 23 de setem-
bro de 1997, do Código 
de Trânsito Brasileiro, e 
o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) apro-
vou como tema para o 
ano de 2015, a “Década 
Mundial de Ações para 
a Segurança do Trânsi-
to – 2011/2020: seja você 
a mudança no trânsito”.
Durante todo o perío-
do serão abordados te-
mas de segurança e 
educação no trânsito, 
levando a população a re-
fletir que a busca por um 
trânsito melhor está na 
atitude cada um no dia-a-
dia, seja ele motorista, 
motociclista, ci-
clista ou pedestre.
Acompanhe programa-
ção da Semana Nacional 
de Trânsito em Taubaté:
18/09 - 7h: Atividade de 
educação para o trânsi-
to, no Colégio Progressão
10h: Blitz educacional, 
na Av. Independência
13h: Atividade de edu-
cação para o trânsito, 

para formação de três tur-
mas: manhã, tarde e noite.
Os interessados devem 
ter idade mínima de 16 
anos e ensino fundamen-
tal completo, e para fazer 
a inscrição devem apre-
sentar o RG, CPF e com-
provante de endereço. As 
aulas terão início no dia 
28 de setembro e serão 
realizadas na carreta que 
está instalada no pátio do 
Cemte (Centro Educacio-
nal Municipal Terapêutico 
Especializado “Madre Ce-
cília”), que fica na avenida 
Francisco Alves Monteiro, 
s/nº ,  Novo Horizonte.
As inscrições já estão 

no Colégio Progressão
21h: Ação de orientação 
e distribuição dos ba-
fômetros descartáveis, 
nos bares da Av. Itália
19/09 - 8h: Ação de orien-
tação aos novos condu-
tores e cursos de recicla-
gem, no SEST/SENAT
9h: Ação de orienta-
ção, panfletagem e Pra-
ça Dom Epaminondas
21/09 - 7h: Orientação 
e panfletagem em por-
ta de escola, na EMEF 
Diácono José Ânge-
lo Victal - Santa Luzia
10h: Blitz educacional, na 
Av. Charles Schnneider
11h às 13h: Orien-
tação e panfletagem 
em porta de escola, 
na Praça Santa Terezi-
nha - Colégio Tableau
15h: Blitz educacional, na 
Av. Santa Luiza do Marilac
17h: Orientação e panfleta-
gem em porta de escola, na 
EMEF Diácono José Ân-
gelo Victal - Santa Luzia
22/09 – Dia Mun-
dial sem carro
7h: Orientação e pan-
fletagem em porta de 
escola, na EMEF Prof. 
Juvenal da Costa e Sil-
va - Independência
8h: Ação de orientação 
aos novos condutores 
nas escolas de trânsito
11h às 13h: Orientação 
e panfletagem em por-
ta de escola, na CEM-
TE Madre Cecília
15h: Ação de orientação 
aos novos condutores 
nas escolas de trânsito
17h: Orientação e pan-
fletagem em porta de 
escola, na EMEF Prof. 

abertas e podem ser fei-
tas até a próxima quarta-
feira, dia 23 de setembro, 
das 8h às 18h, no Centro 
Paula Souza, localizado 
na Rua Tomé Portes Del 
Rey, 526, Vila São José. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3608-4632.
S e r v i ç o :
Carreta do programa 
Via Rápida Emprego
Curso Mecânico de Ma-
nutenção em Motocicletas
Inscrições: Até quarta-
feira, dia 23 de setembro
Local: Centro Paula Souza
Endereço: Rua Tomé Portes 
Del Rey, 526, Vila São José
Telefone: (12) 3608-4632

Juvenal da Costa e Sil-
va - Independência
19h: Ação de orientação 
aos novos condutores 
nas escolas de trânsito
23/09 - 7h: Orienta-
ção e panfletagem em 
porta de escola, no Co-
légio Objetivo Júnior
13h: Orientação e panfle-
tagem em porta de escola, 
no Colégio Objetivo Júnior
14h: Atividade de edu-
cação para o trânsito 
com palestra, no Co-
légio Objetivo Júnior
17h: Orientação e panfleta-
gem em porta de escola, no 
Colégio Jardim das Nações
24/09 - 7h: Orientação e 
panfletagem em porta de 
escola, na EMEIEF Ame-
deo Piccini - Quiririm
13h: Orientação e pan-
fletagem em porta de es-
cola, na EMEIEF Ame-
deo Piccini - Quiririm
16h: Orientação e pan-
fletagem na travessia de 
pedestres, na Av. Char-
les Schnneider (pró-
ximo ao shopping)
21h: Ação de orientação 
e distribuição dos ba-
fômetros descartáveis, 
nos bares da Av. Itália
25/09 - 7h: Orientação e 
panfletagem em porta de 
escola, na EMIEF Anna dos 
Reis Signorini - SEDES
10h: Blitz educacio-
nal, na Av. Prof. Esco-
lástica Maria de Jesus
11h às 13h: Orientação e 
panfletagem em porta de 
escola, na EMIEF Anna dos 
Reis Signorini - SEDES
15h: Blitz educacio-
nal, na Av. Dr. Bene-
dito Elias de Souza

Programa Via Rápida 
Emprego oferece Curso de 
Mecânico de Manutenção 

em Motocicletas em Taubaté

Taubaté inicia Semana 
Nacional de Trânsito 2015

C O M U N I C A D O
O Poupatempo alerta os 
cidadãos que o servi-
ço de remessa postal de 
documentos pode ficar 
comprometido durante a 
greve dos funcionários 
dos Correios, iniciada na 
última quarta-feira, 16. 
O Poupatempo oferece a 
alternativa da remessa da 
Carteira de Identidade e 
da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) pelos 
Correios como forma de 
facilitar a vida dos cida-

dãos, já que esta é a filo-
sofia do programa desde 
a sua criação, em 1997. 
O serviço é oferecido 
para CNH, 2ª via do RG 
e 1ª via do RG para me-
nores de 18 anos. A taxa 
é de R$ 9,09 para RG e 
R$ 11,00 para a CNH. 
Fazendo a opção de rece-
ber pelos Correios, a pes-
soa precisa ir apenas uma 
vez ao Poupatempo na 
hora de tirar ou renovar o 
RG ou CNH. A opção é 
feita no atendimento, que 

é realizado com hora e 
dia marcados. O agenda-
mento pode ser feito pelo 
aplicativo SP Serviços, no 
celular ou tablet, pelo por-
tal do Poupatempo (www.
poupatempo.sp.gov.br) 
ou pelo Disque Poupa-
tempo (0800-7723633), 
com ligação gratuita. 
Em virtude da greve dos 
Correios, o Poupatempo 
lamenta não poder garantir 
temporariamente essa co-
modidade e agradece a po-
pulação pela compreensão. 

Greve dos Correios
 Comunicado do Poupatempo

Empresa multinacional 
oferece uma vaga em 
Paraibuna para o cargo:
ASSISTENTE MECÂ-
NICO INDUSTRIAL
A empresa oferece:
Salário men-
sal (a combinar);
Adicional de insalubridade;
B e n e f í c i o s .
R e q u i s i t o s :
Ensino médio completo;
Curso técnico ou pro-
fissionalizante em 
Mecânica Industrial;
Experiência anterior 
na área de manuten-

ção mecânica industrial;
Habilidade com 
solda elétrica;
Conhecimentos em ali-
nhamento de moto redu-
tores, eixos, mancais, etc.;
Horário de trabalho: de 
segunda a sexta-feira, das 
07h30 às 17h00, e sába-
do, das 07h30 às 11h30;
D i s p o n i b i l i d a d e 
para início imediato.
A t i v i d a d e s :
Executar atividades rela-
tivas à área de manuten-
ção mecânica industrial, 
realizando serviços em 

bombas, soldas, motores, 
redutores, válvulas e equi-
pamentos em geral. Ins-
peção planejada dos equi-
pamentos operacionais, 
instrumentos de medição 
e de serviços auxiliares. 
Realizar manutenção pre-
ventiva e corretiva, vi-
sando não interromper 
o processo operacional.
Os interessados deve-
rão enviar currículo 
para o e-mail: empre-
go@paraibuna.sp.gov.br
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3974-2040.

Empresa em paraibuna
 oferece vaga de emprego para 
assistente mecânico industrial
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CMT é uma instância de 
planejamento participati-
vo e é constituído como 
um fórum deliberati-
vo para o tema turismo. 
A posse dos conselhei-
ros do Conselho Mu-
nicipal de Turismo de 
Ubatuba acontece no pró-
ximo dia 22 de setembro, 
às 19 horas, no prédio da 
Unitau, Itaguá, região cen-
tral de Ubatuba. Aberta ao 
público, a cerimônia em-
possa os representantes do 
setor público, produtivo 
e da sociedade civil, sen-
do nove representações 

por setor: 27 cadeiras de 
diferentes facetas do tu-
rismo no municipio. O 
CMT é uma instância de 
planejamento participati-
vo nas gestões locais, sen-
do constituído como um 
fórum deliberativo para 
o tema turismo.  Com a 
atualização do novo for-
mato implantado pela lei 
3832/15, setores impor-
tantes - que nunca tiveram 
direito a participação - 
foram incluídos, como 
as agências e guias de 
turismo, por exemplo. 
Vale lembrar que os re-

presentantes do setor 
produtivo e da sociedade 
civil foram eleitos pelos 
seus pares durante ple-
nárias nas dependências 
da Secretaria de Turismo. 
Com a posse dos conse-
lheiros, os trabalhos do 
CMT serão retomados 
com uma agenda mensal 
e reuniões ordinárias. Os 
assuntos de relevância do 
desenvolvimento e plane-
jamento da atividade tu-
rística no município serão 
debatidos pela sociedade 
de forma construtiva, par-
ticipativa e colaborativa.

Conselho Municipal de 
Turismo de Ubatuba 

toma posse em setembro

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté deu início este 
mês a uma série de trei-
namentos aos seus inte-
grantes para o uso de arma 
elétrica não letal, a pistola 
taser. Já foram preparados 
23 servidores e até o fim 
do ano todos estarão aptos 
para a utilização do equi-
pamento. As aulas foram 
ministradas por um dos 10 
guardas que em fevereiro 
participaram do curso de 
multiplicadores de Polí-
cia Comunitária oferecido 
pelo Senasp (Secretaria 
Nacional de Segurança 
Pública). Os ensinamentos 

foram divididos em teoria 
sobre direitos humanos, 
legislação e tecnologias 
não letais, e aulas práti-
cas com técnicas de uso 
moderado da força e de 
abordagem. Esta prepa-
ração é importante para 
que o guarda saiba atuar 
em situações de pequenos 
conflitos. O conteúdo das 
aulas prepara para que o 
agente saiba calcular a 
voltagem da descarga elé-
trica de cada disparo, con-
siderando o tamanho, peso 
e movimentação do alvo e 
principalmente identificar 
a real necessidade de efe-

tuá-lo. Em 2014 a guarda 
foi equipada com 50 ar-
mas elétricas não letais, 
150 frascos de spray de pi-
menta, 02 veículos modelo 
Voyage, 02 motocicletas e 
o COI Móvel, um micro
-ônibus de monitoramento 
para reforço no combate ao 
uso e tráfico de drogas. O 
aparelhamento da corpora-
ção aconteceu por meio de 
um convênio firmado en-
tre a Prefeitura de Tauba-
té e o Governo Federal, 
além de mais 15 motoci-
cletas XRE 300 adquiridas 
com recurso próprio da 
administração municipal.

Guarda Civil Municipal
em Taubaté começa

treinamento para utilização 
de arma não letal


