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A GAzetA dos Municípios

A Secretaria de Saúde atra-
vés da Equipe de Combate a 
Dengue e o ESF VI – Flor 
do Vale, realizou nos dias 
18 e 19 de dezembro um 
mutirão nos bairros Vale 
das Flores, Canaã e Nova 
Vida com intuito de cons-
cientizar os moradores 
sobre sua participação no 
combate contra o mosqui-
to Aedes Aegypti. Nesses 
dias, foi realizado também 
a Operação Cata-Treco 
com a retirada de cinco 
caminhões de materiais 
inutilizados pelos mora-
dores que poderiam ser 
utilizados pelo mosquito.

O prefeito municipal Mar-
celo Vaqueli acompanha-
do da primeira dama e pre-
sidente do fundo social de 
solidariedade Andrea Va-
queli inaugurou na manhã 
do dia 04 de dezembro, a 
segunda unidade do Aces-
sa SP e a primeira unidade 
do Acessinha do Vale do 
Paraíba em Tremembé. O 
programa de inclusão di-
gital do governo do Estado 
de São Paulo foi implanta-
do em um anexo do Centro 
Educacional no bairro Al-
berto Ronconi e recebeu o 
superintendente do progra-
ma Acessa SP, Venerando 
Ribeiro do Valle Junior, 
que revelou a importância 
da população ter o acesso 
às novas tecnologias da in-
formação e comunicação, 

O objetivo é evi-
tar que plásticos 
(garrafas pet e sacolas plás-
ticas), latas de alumínio, 
vidros e papeis em geral, 
que podem ser reciclados, 
fiquem acumulados em 
terrenos baldios, calçadas, 
margens e leitos de rios e 
nos córregos da cidade.
O p e r a ç ã o 
Cata-Treco  – visa incen-
tivar a população a tirar 
de casa aqueles equipa-
mentos ou outros mate-
riais armazenados que está 
há muito tempo sem uso 
e até acumulando água.
Segundo o secretario de 

em especial à internet, 
contribuindo para o desen-
volvimento social, cultu-
ral, intelectual e econômi-
co dos cidadãos paulistas.
Acessa SP – oferece a 
população acesso às no-
vas tecnologias da infor-
mação e comunicação 
(TIC’s), em especial à in-
ternet, contribuindo para 
o desenvolvimento so-
cial, cultural, intelectual e 
econômico dos cidadãos 
paulistas. Em Tremembé, 
já são sete computado-
res para acesso gratuito 
e livre à internet de alta 
velocidade na unidade 
do Alberto Ronconi e ou-
tros oito na unidade loca-
lizada na sede do fundo 
social de solidariedade.
Acessinha SP –  é uma sala 

saúde, José Marcio Araujo 
Guimarães, o objetivo da 
ação é orientar e prevenir 
contra a dengue, e ainda 
destinar corretamente to-
dos os resíduos gerados 
que muitas vezes acabam 
sendo acumuladores de 
água, proliferando a Den-
gue. “Queremos criar o 
hábito de prestação desse 
serviço para a população. 
Com isso, podemos con-
tribuir com a limpeza pú-
blica da cidade, eliminar 
os focos de dengue nas 
casas e melhorar a quali-
dade de vida da popula-
ção”, disse o secretario.

especialmente dedicada 
aos usuários de até onze 
anos de idade. O uso do es-
paço é totalmente gratuito. 
Com a sala, as crianças 
vão dispor de um local 
exclusivo para a iniciação 
a informática. São vários 
computadores num espa-
ço onde o uso da internet 
vai estimular o desenvol-
vimento da coordenação 
visual e motora, a criati-
vidade e a iniciativa. O 
objetivo é que as ativida-
des no “Acessinha SP” 
despertem a curiosidade 
das crianças para que co-
nheçam outros universos, 
além daquele em que vi-
vem. Para isso,os moni-
tores vão auxiliar a fazer 
pesquisas informatizadas 
e acessar sites educativos.

Equipe de Combate a 
Dengue realiza mutirão 

no Vale das Flores
Canaã e Nova Vida

Internet grátis:
Prefeitura inaugura 

Acessa SP e Acessinha 
no Alberto Ronconi

O COI Taubaté recebeu 
nesta quarta-feira, dia 23 
de dezembro, a instala-
ção do programa Detecta. 
A equipe do COI recebeu 
treinamento para operar 
o programa.  A ação faz 
parte da quarta fase do 
projeto de monitoramento 
por meio de câmeras de 
vigilância, do Governo do 
Estado de São Paulo. Para 
Taubaté é importante fazer 
parte deste sistema interli-
gado que vai tornar ainda 
mais eficiente o combate 
aos furtos de veículos na 
cidade.  A cidade registra 
redução neste tipo de cri-
me. De janeiro a outubro 
de 2015 foram 409 casos 
de furtos e 419 no mesmo 

período de 2014. Os rou-
bos de janeiro a outubro de 
2015 foram 230 e 294 no 
mesmo período em 2014. 
A partir de agora o siste-
ma de monitoramento de 
Taubaté vai integrar a rede 
de segurança composta 
por 38 cidades das regiões 
do Vale do Ribeira, Baixa-
da Santista, Litoral Norte, 
Alto Tietê e Vale do Para-
íba. O programa Detecta 
interliga mais de duas mil 
câmeras de vídeo, grande 
parte delas com OCR (sis-
tema de reconhecimento 
de placas). Entre as fun-
cionalidades do sistema 
um dos principais é o re-
cebimento de alerta em 
tempo real sobre roubos e 

furtos de veículos e outras 
situações suspeitas. Com 
poucos dados de uma pla-
ca de um veículo é possível 
delimitar o perímetro de 
fuga e localizar onde está 
o veículo. As informações 
são fornecidas em tempo 
real e são as mesmas que 
podem ser acessadas por 
meio de tablets instala-
dos nas viaturas da Polí-
cia Militar. O programa 
é o mesmo utilizado pela 
polícia de Nova Iorque. 
Desenvolvido pela Micro-
soft como ferramenta para 
ações de contraterrorismo 
na cidade norteamerica-
na, passou também a ser 
utilizado no trabalho con-
tra outros tipos de crimes.

COI Taubaté integra programa Detecta
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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

Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. 
A atividade física imensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, 
ser deslocado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema 
não está na água e sim na atividade física, é claro que tomar banho de chuveiro 
após as refeições também é liberado.
***
Ambientes em harmonia

Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas 
um ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sidos tratados com algum produto antiáca-
ro, não molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma 
ou duas vezes por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no 
verão, troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao 
Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro 
desses aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presente no local.

Humor

Após saber que o marido havia sofrido um grave acidente a esposa entra correndo 
no hospital e grita:
- Meu marido! Onde está o meu marido?
O médico logo se apresenta e diz:
- Não se preocupe minha senhora, da cintura pra baixo, seu marido não sofreu 
nenhum arranhão...
- Que ótimo doutor! E da cintura pra cima?
- Bem, minha senhora, essa parte ainda não chegou...
***
O sujeito estava na porta do bar, quando um funeral chamou a sua atenção. Atrás 
do carro fúnebre seguia um homem com um cachorro e atrás dele, uma fila india-
na com muitas pessoas. Curioso, ele se aproximou do homem com o cachorro e 
comentou:
- Com tanta gente, a pessoa que morreu devia ser muito famosa!
- Era a minha sogra! Respondeu o homem.
- Puxa! Meus sentimentos! Ela morreu de quê?
- Ela foi mordida por este cachorro!
Depois de alguns segundos de silêncio, o homem que estava no bar cria coragem 
e diz:
- Será que o senhor poderia me emprestar o seu cachorro por somente um dia?
- Claro que posso! É só o senhor esperar no fim dessa fila!

Mensagens

A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar. Sendo 
alvo de zombarias, se torna extremamente tímida. Sendo vítima de humilhações, 
adquire sentimento de culpa. Vivendo com tolerâncias, aprende a ser paciente. 
Convivendo em ambiente íntegro, aprende a ser honesta. Vivendo em ambiente 
seguro, se sente capaz. Recebendo incentivo desenvolve a sua alta confiança. Vi-
vendo em positivismo e amizade, aprende a amar. Você vivendo com serenidade, 
seus filhos crescerão com mente sadia e tranqüila.
***
Dois homens que passeavam pela praia, viram uma ostra e começaram a discutir 
porque ambos queriam a ostra:
- Eu vi primeiro, portanto me pertence. Afirmou um.
- Mas, eu a apanhei primeiro, por isso me pertence. Garante o outro.
Naquele momento, passava no lugar, um experiente advogado.
Reconhecido, foi solicitado para resolver o impasse e diz:
- Aceito, desde que concordem com a minha decisão.
Os dois concordaram e o advogado então concluiu:
- Os dois, no meu entendimento, tem direito ao molusco. Vou dividi-lo em duas 
partes, uma para cada um, certo?
- Certo! Concordaram os dois.
- Então, me dá a ostra.
De posse do objeto da ação, o advogado abre a ostra e a come, rapidamente. 
Depois, entrega a cada uma das partes, uma das conchas, vazias, é claro. Os dois 
protestaram:
- Por que o senhor comeu a ostra? Pergunta um intrigado.
- São meus honorários. Dividi o que restava de maneira justa e equitativa.  

Pensamentos, provérbios e citações

Contenta-se com seu estado quem quiser viver sossegado.
Mais vale compreender pouco do que compreender nada.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
A verdade nunca é injusta, pode magoar, mas não deixa ferida.
Não faça o mal e o mal não existirá.
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.

MISCELÂNEA

O objetivo é atender aos 
cidadãos que desejam 
uma combinação alfa-
numérica específica ao 
emplacar um veículo. 
Quem optar pelo serviço, 
terá de pagar uma taxa extra 
de R$ 82,28 ao Detran.SP
A Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São 
Paulo (Alesp) aprovou 
nesta quinta-feira, 17 de 
dezembro, o projeto de lei 
1.406/2014 que possibilita 
que o cidadão escolha a 
combinação alfanuméri-
ca das placas veiculares. 
Quem quiser escolher os 
caracteres das placas de 
um veículo 0km pagará ao 
Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-

tran.SP) um valor extra de 
R$ 82,28 (corresponden-
te a 3,872 Ufesps), além 
da taxa de emplacamento 
cobrada atualmente que 
varia de acordo com o tipo 
de veículo. A lacração cus-
ta R$ 88,40 para motos, 
R$ 91,63 para reboque e 
semirreboque e R$ 106,40 
para os demais veículos. 
O valor extra só será pago 
por quem quiser escolher 
a combinação alfanumé-
rica no momento do em-
placamento. A cobrança 
da taxa é necessária para 
custear e manter o siste-
ma informatizado a ser 
implantado para a exe-
cução do novo serviço. 
O objetivo é atender às 

pessoas que solicitam 
placas personalizadas e 
evitar possíveis fraudes 
no processo. Não há re-
gulamentação federal 
para o serviço, que fica a 
critério de cada Estado. 
Quem não desejar indicar 
números e letras persona-
lizados poderá continuar 
escolhendo entre com-
binações alfanuméricas 
aleatórias fornecidas pelo 
sistema do Detran.SP sem 
necessidade de pagar taxa 
extra.  O projeto de lei se-
guirá agora para sanção 
do governador Geraldo 
Alckmin.  A nova lei en-
tra em vigor a partir de 90 
dias após a publicação no 
Diário Oficial do Estado.

Assembleia aprova
projeto de lei que

permite ao cidadão
escolher a placa do veículo

As pessoas que possuem 
vínculo com Pindamo-
nhangaba, seja por moti-
vos de trabalho ou estudo, 
e utilizam a estrada do 
Atanázio poderão fazer a 
solicitação de isenção do 
pedágio a partir do dia 04 
de janeiro. O prazo termi-
na no dia 29 de janeiro, a 
partir do dia 01 de feverei-
ro será suspensa a isenção.
Os trabalhadores devem 
apresentar cópias legí-
veis do Licenciamento 
do veículo no nome da 
pessoa que realizar o pe-
dido, ou em nome do es-
poso (a) com a certidão 

de casamento, Carteira 
Nacional de habilitação 
(CNH), comprovante de 
endereço (máximo mês 
anterior), Carteira de tra-
balho (CTPS) e Declara-
ção do RH da empresa.
No caso de estudantes eles 
terão que apresentar có-
pias do Licenciamento do 
veículo no próprio nome, 
ou da esposa (o) juntamen-
te com a certidão de casa-
mento, ou documentação 
do automóvel no nome dos 
pais, com autorização com 
firma reconhecida, Cartei-
ra Nacional de habilitação, 
comprovante de endereço, 

que seja no máximo do 
mês anterior ao pedido, e 
declaração de matricula 
da instituição de ensino.
Os Policiais Militares, os 
Policiais Federais, Corpo 
de Bombeiros e das For-
ças Armadas devem apre-
sentar cópias legíveis do 
Licenciamento do veícu-
lo em seu nome (cônjuge 
com certidão de casamen-
to), Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), com-
provante de endereço (má-
ximo mês anterior), Cartei-
ra Funcional e Declaração 
do Batalhão/Companhia.
A isenção também pode 
ser concedida às pessoas 
jurídicas. O recadastra-
mento da isenção 2015 
é feito no Setor de Pro-
tocolo da Prefeitura ou 
Subprefeitura, em Moreira 
César, de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas.
A Prefeitura de Pinda-
monhangaba salienta que 
na SP-62 os veículos de 
passeio não pagam, in-
dependentemente de 
onde foram licenciados. 

Recadastramento para 
isenção de pedágio inicia 

dia 04 de janeiro
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 22/12/2015 e 22/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 160, Termo nº 6191
Faço saber que pretendem se casar SILAS MONTEIRO DE CARVALHO e GABRIELA 
PRADO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 
e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido a 1 de 
março de 1985, de profissão turismologo, estado civil solteiro, residente na Rua Aquarius, 
nº 198, Jardim da Granja, São José dos Campos/SP, filho de CLAUDIO BENEDITO DE 
CARVALHO, 49 anos, nascido na data de 8 de julho de 1966, residente em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP e de KÁTIA MARIA MONTEIRO DE CARVALHO, 50 anos, 
nascida na data de 4 de dezembro de 1965, residente em São José dos Campos/SP, natural 
de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 20 de dezembro de 1984, de pro-
fissão secretária, estado civil divorciada, residente na na Rua Major Zanani, nº 38, Centro, 
nesta cidade, filha de FAUSTO ANTONIO DO PRADO, 53 anos, nascido na data de 16 de 
outubro de 1962, residente em Tremembé/SP, natural de Ubatuba/SP e de LÚCIA MARIA 
DA SILVA PRADO, 49 anos, nascida na data de 17 de setembro de 1966, residente em Tre-
membé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta 
cidade. Tremembé, 22/12/2015.

Tremembé, 23 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

O Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER) publicou neste sábado, 19, 
o edital de licitação Nº 007/15 - CO 
para contratação de novos radares com 
a tecnologia Optical Character Recog-
nition (OCR), conhecidos também com 
radares inteligentes. O número de pon-
tos de fiscalização passará de 42 para 
220. O valor orçado do contrato é de 
R$ 19,9 milhões e o prazo de vigência 
de 15 meses. A abertura das propostas 
de preço foi agendada para o dia 15 de 
fevereiro de 2016. O processo licitató-
rio é regido pela Lei Federal 8.666, de 
21 de junho de 1993 e dura de 90 a 120 
dias. A previsão de assinatura de con-
trato com a empresa vencedora é para o 
final do primeiro trimestre de 2016. Os 
equipamentos OCR realizam a captura 
de imagens das placas, permitindo que 
os computadores da Polícia Militar Ro-
doviária verifiquem, por meio de base 
de dados, todas as informações sobre 
os veículos, tais como situação de paga-
mento de taxas e multas, fabricante, mo-
delo e cor, bem como revelar a situação 
legal. Neste novo contrato será imple-
mentada umametodologia de trabalho 
mais abrangente onde, além do aumen-
to substancial no número de pontos de 

A Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo (Alesp) aprovou a 
lei orçamentária que prevê a receita 
e fixa a despesa para 2016. Os recur-
sos aprovados totalizam cerca de R$ 
206,9 bilhões acrescidos de R$ 304,7 
milhões de emendas parlamentares.
A Área Social é a que receberá o maior 
volume de recursos fiscais, R$ 94,4 
bilhões, equivalente a mais de dois 
terços da receita disponível do Poder 
Executivo, sendo as áreas de Educação, 
Segurança Pública e Saúde as que rece-
berão maior dotação. Os recursos estão 
distribuídos como segue: a) Educação: 
R$ 40,8 bilhões. No próximo ano, o 
conjunto de programas da Secretaria 
da Educação contará com dotação da 
ordem de R$ 28,5 bilhões. Ao ensino 
público de caráter técnico e tecnológico, 
sob a responsabilidade do Centro Paula 
Souza, serão reservados R$ 2,2 bilhões. 
E às universidades estaduais, por sua 
vez, estão asseguradas dotações de R$ 
10,5 bilhões. b) Segurança Pública: R$ 
24,8 bilhões, cabendo: R$ 20,4 bilhões 
à Secretaria da Segurança; e R$ 4,4 bi-
lhões para a Secretaria da Administra-
ção Penitenciária. c) Saúde: R$ 22,6 bi-
lhões. Destaque de R$ 10,2 bilhões para 
a atenção médica, ambulatorial e hospi-
talar, de caráter integral e descentraliza-
do, no âmbito do SUS; e investimentos 
de R$ 928 milhões, que incluem a cons-
trução de hospitais como o Pérola Byin-
gton e os do interior em São José dos 
Campos, Registro e Caraguatatuba. d) 
Habitação: R$ 2,5 bilhões, que contem-
plam: R$ 578 milhões para o Programa 
de Fomento à Habitação de Interesse 
Social - Casa Paulista; R$ 460 milhões 
para o Programa de Urbanização de 
Favelas e Assentamentos Precários; R$ 
205 milhões para o Programa de Recu-
peração Sócio-ambiental da Serra do 
Mar; R$ 260 milhões para o Programa 
de Requalificação Habitacional e Urba-
na; e R$ 824 milhões para a provisão 
de moradias e obras de infraestrutura 
em empreendimentos habitacionais.
O volume total de investimentos será 
de R$ 24,5 bilhões, sendo R$ 19,6 bi-
lhões ao orçamento fiscal e R$ 4,9 bi-
lhões de recursos próprios de empresas 
estatais não dependentes. A ampliação 
das linhas e a modernização dos trens 
do Metrô absorverão mais de R$ 3,1 
bilhões, distribuídos em compra de 
equipamentos e continuidade das obras 
das Linhas 2-Verde (R$ 40 milhões), 
4-Amarela (R$ 384 milhões), 5-Lilás 
(R$ 1,4 bilhão), Linha 15-Prata (R$ 654 
milhões) e 17-Ouro (R$ 519 milhões), 
além de R$ 163 milhões direcionados 
para a modernização e recapacitação 
das linhas já implantadas. R$ 1,6 bi-
lhão está alocado para a modernização 
operacional da CPTM, incluindo R$ 
943 milhões para a expansão da rede 
e a prevista implantação de nova linha 
que interligará a rede metroferroviária 
à cidade de Guarulhos, atendendo ao 
aeroporto internacional André Franco 
Montoro. Além disso, dotação superior 

fiscalização, o Policiamento Rodoviário 
será aparelhado com 1.300 “Tablets” e 
1.300 Impressoras Térmicas, que per-
mitem a atualização do banco de da-
dos em tempo real e o preenchimento 
eletrônico de autuações e ocorrências.  
Estes equipamentos serãoembarcados 
nas viaturas da Polícia Militar Rodo-
viária. Além disso, todos os pontos de 
fiscalização do radar OCR foram defi-
nidos em parceria com a Polícia Militar 
de Estado de São Paulo, em conjunto 
com o Comando do Policiamento Ro-
doviário para adequação da nova dispo-
nibilidade de recursos à sua estratégia 
e logística de segurança. Muitos dos 
novos pontos OCR estarão localizadas 
em áreas de fronteira estadual. Radares 
em operação É importante destacar que 
as rodovias paulistas continuam com 
fiscalização de velocidade por meio de 
radares. Atualmente,  641 pontos de 
fiscalização de excesso de velocida-
de estão em operação, sendo  364 por 
radares do tipo fixo, 68 por radares do 
tipo estático,  109 lombadas eletrônicas 
e  100 radaresdo tipo portátil operados 
pela Polícia Militar Rodoviária.  Dos-
radares operados pelo policiamento ro-
doviário, 61 possuem tecnologia OCR.

a R$ 1,4 bilhão está comprometida na 
Secretaria dos Transportes Metropoli-
tanos, para a melhoria da malha metro-
ferroviária da Grande São Paulo, sendo: 
R$ 1,3 bilhão, para a compra de novos 
trens e sistemas a serem utilizados nas 
linhas do Metrô e da CPTM e na ope-
ração do VLT da Baixada Santista, 
sob a responsabilidade da EMTU. Os 
investimentos em rodovias estaduais 
alcançam R$ 4,5 bilhões; aí incluídos: 
R$ 1,6 bilhão para o prosseguimento do 
Rodoanel em seu trecho norte; R$ 860 
milhões para a continuidade das obras 
e melhorias da Nova Tamoios; R$ 1,7 
bilhão para a modernização das condi-
ções do sistema rodoviário e a sua logís-
tica de integração com outros modais; 
R$ 335 milhões para a duplicação de 
rodovias estaduais. Ao setor habitacio-
nal o investimento reservado é de R$ 
2,4 bilhões. As aplicações em ações de 
saneamento básico, por sua vez, con-
tam com R$ 4,8 bilhões, contemplan-
do iniciativas voltadas ao tratamento e 
abastecimento de água (R$ 1,9 bilhão); 
aos sistemas de tratamento e coleta de 
esgotos (R$ 981 milhões); às ações de 
combate a enchentes (R$ 873 milhões); 
à recuperação de mananciais (R$ 42 mi-
lhões); e R$ 350 milhões para os pro-
gramas de planejamento das políticas 
de saneamento e aproveitamento de re-
cursos hídricos. Cabe também destaque 
ao conjunto de iniciativas sob a respon-
sabilidade da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, cujas dotações somam R$ 
928 milhões, distribuídas nos seguintes 
Programas: Renda Cidadã (R$ 181 mi-
lhões); Viva Leite (R$ 206 milhões); 
Proteção Social Básica e Especial (R$ 
241 milhões); Ação Jovem (R$ 92 mi-
lhões); e, Bom Prato (R$ 70 milhões).
As Transferências aos Municípios 
somam cerca de R$ 41,5 bilhões. O 
Serviço da Dívida deverá absorver R$ 
18,2 bilhões; e os Precatórios, inclusi-
ve os de pequeno valor, R$ 2,9 bilhões.
A receita total prevista contempla a 
arrecadação de R$ 131,6 bilhões de 
ICMS e R$ 14,4 bilhões de IPVA. 
Essas projeções consideram uma es-
timativa de inflação de 5,51% e que-
da de 0,4% do PIB no próximo ano.
Na mensagem enviada aos parlamenta-
res, o governador Geraldo Alckmin res-
saltou que as condições econômicas do 
país exigiram um orçamento equilibrado 
e responsável. “A base que orientou esta 
propositura foi afetada de forma direta 
pela crise de múltiplas dimensões que 
hoje compromete seriamente o desen-
volvimento nacional”, afirma o texto.
O governador ressaltou também que, 
“a proposição, como de rigor, foi ela-
borada com absoluta austeridade”. O 
orçamento de 2016 manteve o mesmo 
equilíbrio e responsabilidade que pauta-
ram as propostas orçamentárias em anos 
anteriores. Além de considerar a adver-
sidade da atual conjuntura econômica 
nacional, a expectativa de receita busca 
ser realista em relação às restrições de 
crédito impostas pelo governo federal.

DER abre licitação 
para contratação de 

radares OCR

Orçamento do
Governo de SP

para 2016 é aprovado
em R$ 207,2 bilhões

Ação reforçará o efetivo 
da PM nos 16 municí-
pios do litoral; também 
foram inauguradas as no-
vas sedes do 2º Batalhão 
de Ações Especiais de 
Polícia (BAEP) de San-
tos e da 2ª Companhia 
do 2º BAEP, no Guarujá
O governador Geraldo 
Alckmin e o secretário da 
Segurança Pública, Ale-
xandre de Moraes, anun-
ciaram nesta sexta-feira, 
18, o início da Operação 
Verão 2015/2016, que re-
forçará a segurança com 
mais de 2.883 policiais mi-
litares nos 16 municípios 
do litoral paulista. A ação 
especial seguirá até o dia 
15 de fevereiro de 2016.
“Um grande reforço para a 
gente ter um ótimo verão, 
gerando bastante empre-
go, renda, girando a eco-
nomia e proporcionando 
lazer para a população”, 
ressaltou o governador.
Durante o anúncio, ainda 
foram inauguradas as no-
vas sedes do 2º Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia 
(BAEP) de Santos e da 2ª 
Companhia do 2º BAEP. 
Também foi entregue um 
helicóptero Águia para a 
fiscalização ambiental de 
matas, florestas e de re-
cursos hídricos na região.
Pela primeira vez, a ope-
ração incluirá Cubatão 
entre as cidades que terão 
o policiamento intensifi-
cado. Os municípios con-
templados são: Guarujá, 
Santos, São Vicente, Praia 
Grande, Iguape, Cana-
neia, Peruíbe, Ilha Com-
prida, Itanhaém, Monga-
guá, Cubatão, Bertioga, 
Ilhabela, São Sebastião, 
Ubatuba e Caraguatatuba.
Para reforçar a seguran-
ça nos 16 municípios, a 
Operação Verão destinará 
2.883 policiais militares 
à região. Do total, 2.454 
PMs fazem parte da tur-
ma de 2.815 soldados 
formada em novembro.
Os policiais militares vêm 
da Capital e de outras ci-
dades da Grande São Pau-
lo e Interior. Além desses 
PMs, também serão en-
viados policiais dos co-
mandos especializados 
- Polícia Ambiental, Po-
lícia Rodoviária, Corpo 
de Bombeiros, Choque, 
Grupamento de Radiopa-
trulha Aérea (GRPAe) e 
Comando de Policiamen-
to do Trânsito (CPTran).
O efetivo contará com o 
apoio de um reforço de 
198 viaturas e 695 rádios 
HT. As viaturas da PM que 
serão utilizadas na opera-
ção ainda foram equipadas 
com 2.800 novos tablets, 
com tecnologia 3G. De 
dentro da viatura, o equi-
pamento permite aos PMs 
acessarem bancos de da-
dos criminais. O Governo 
investiu R$ 10 milhões 
na aquisição dos tablets.
Também estarão de pron-

tidão 540 integrantes do 
Corpo de Bombeiros para 
fortalecer a pronta resposta 
às emergências, como aci-
dentes de trânsito, incên-
dios, inundações, desmo-
ronamentos, entre outros.
Operação Praia Segura
O Corpo de Bombeiros 
ainda realizará a Opera-
ção Praia Segura, que visa 
intensificar a prevenção 
de afogamentos a partir 
de atividades de busca e 
salvamento, resgate de 
embarcações em situa-
ções de risco, entre outras.
Para tanto, serão empre-
gados 800 guarda-vidas 
por tempo determinado 
(GVTD), que atuarão no 
Grupamento Marítimo do 
Corpo de Bombeiros. Além 
disso, as prefeituras locais 
disponibilizarão mais 300 
guarda-vidas temporários. 
Os agentes orientarão e 
protegerão os banhis-
tas em praias e represas.
- Confira a distribuição dos 
800 guarda-vidas por local:
Ilha Comprida: 60
Iguape: 20
Peruíbe: 50
Itanhaém: 90
Mongaguá: 90
Praia Grande: 100
São Vicente: 30
Represa de Gua-
rapiranga: 50
Guarujá: 50
Bertioga: 60
São Sebastião: 60
Ilhabela: 15
Caraguatatuba: 25
Ubatuba: 60
Santos: 20
Represa Billings: 20
Na Operação Praia Segura 
2014/2015 foram realiza-
dos 3.293 salvamentos de 
vítimas de afogamento.
Polícia Civil e Téc-
n i c o - C i e n t í f i c a
A Polícia Civil levará 55 
policiais para a Opera-
ção Verão, entre eles 37 
agentes policiais recém-
formados na Academia de 
Polícia Civil (Acadepol). 
O Grupo de Operações 
Especiais (GOE) da Ca-
pital também atuará. As 
delegacias contarão com 
o efetivo total, já que fo-
ram suspensas férias e 
licenças dos policiais.
O Governo do Estado ad-
quiriu 69 novas viaturas 
para a Polícia Civil, que 
serão entregues como re-
forço para a Operação 
Verão. Do total, 41 serão 
distribuídas a delegacias 
da região do Vale do Para-
íba e Litoral Norte (Dein-
ter - 1) e 28 à Baixada 
Santista e Vale do Ribeira 
(Deinter - 6).
Foram investidos mais de 
R$ 4,1 milhões na compra 
dos veículos. As viatu-
ras destinadas à região do 
Deinter - 1 custaram R$ 
2.441.000 e as enviadas 
ao Deinter – 6 foram com-
pradas por R$ 1.730.500.
Entre as viaturas, estão 44 
descaracterizadas. A re-
gião do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte receberá 17 
caracterizadas – 10 mode-
lo Spin, uma Trailblazer 
e seis Jumper. A Baixada 
Santista e Vale do Ribeira 
ganhará oito caracteriza-
das – uma Spin, três Trail-
blazer e quatro Jumper.
Além das novas viaturas, 
a região do Vale utilizará 
uma unidade móvel, que fi-
cará em locais estratégicos.
Os plantões do Instituto 
de Criminalística (IC) e 
do Instituto Médico Le-
gal (IML) reorganizarão 
suas escalas com o efeti-
vo que já atua na região. 
O IML suspenderá férias 
e licenças-prêmio e o IC 
poderá fazer o mesmo.
Novas sedes da PM
Durante o evento, foi en-
tregue a nova sede do 2º 
Batalhão de Ações Espe-
ciais de Polícia (BAEP) de 
Santos, localizada na Ave-
nida Ana Costa, no bairro 
Vila Matias. O prédio, que 
pertencia à Fazenda Públi-
ca, foi assumido pela Polí-
cia Militar e recuperado a 
partir de parcerias. O Go-
verno do Estado investiu 
R$ 56.073,20 nas obras.
Também foi inaugurado o 
imóvel onde funcionará a 
sede da 2ª Companhia do 2º 
BAEP, na Avenida Marjori 
da Silva Prado, na Praia de 
Pernambuco, em Guaru-
já. O espaço foi alugado 
pela Prefeitura do Guaru-
já e reformado a partir de 
parcerias. O BAEP tem o 
objetivo de combater o cri-
me de maneira mais osten-
siva, de forma similar ao 
policiamento de Choque.
Helicóptero Águia para 
fiscalização ambiental
Ainda no lançamento da 
Operação Verão, aconte-
ceu a entrega de um he-
licóptero Águia, modelo 
biturbina AW109 Grand 
New, que será empregada 
em ações de fiscalização 
ambiental, percorrendo 
grandes extensões terri-
toriais em pouco tempo, 
o que ajuda a identificar 
danos ambientais mais 
rapidamente e aumen-
ta o tempo de respos-
ta para coibir infrações.
A aeronave foi comprada 
por R$ 21.600.000. O in-
vestimento foi feito atra-
vés de empréstimo com o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e Lei 
Estadual 13.270/08 do 
Programa de Recuperação 
Socioambiental da Serra 
do Mar e Sistema de Mo-
saicos da Mata Atlântica.
Entre outras missões, o 
helicóptero irá apoiar 
ações voltadas à preven-
ção e repressão aos danos 
ambientais, como des-
matamentos, queimadas, 
caça ilegal, extração de 
produtos florestais, mo-
nitoramento de unidades 
de conservação mari-
nha, proteção de recursos 
hídricos, entre outras.
O Águia 32 é equipado 

Alckmin dá início à Operação Verão 
2015/2016 com reforço de

2,8 mil PMs em todo o litoral
com acessórios para opera-
ções de segurança pública 
e defesa civil. O helicóp-
tero possui um gancho de 
carga externa com capa-
cidade de 1 tonelada para 
sistema de lançamento de 
água. O Águia também 
pode ser utilizado em mis-
sões de resgate de pessoas 
perdidas em matas. A ae-
ronave ainda possui guin-
cho de salvamento e sis-
tema de ancoragem para 
técnicas de rapel nas la-
terais, além de sistema de 
flutuadores de emergência 
para ações em mar aberto.
Vida, dê preferência
O Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito, 
responsável por construir 
com os órgãos do gover-
no um conjunto de políti-
cas públicas para reduzir o 
número de vítimas de aci-
dentes de trânsito no Esta-
do, também atuará duran-
te a Operação Verão. As 
ações do Movimento têm 
o objetivo de aumentar a 
segurança nas vias, mini-
mizando os impactos do 
elevado fluxo de veículos 
previsto para o período. 
Para isso, as secretarias e 
órgãos ligados ao Movi-
mento realizarão campa-
nhas educativas engajando 
motoristas e pedestres nas 
rodovias mais movimenta-
das nessa época, além de 
disponibilizarem canais 
com informações atualiza-
das sobre as condições de 
tráfego nas principais vias 
envolvidas na Operação.
O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) 
informará, em tempo real, 
por meio do perfil do órgão 
no Twitter, as alterações de 
fluxo de veículos nas rodo-
vias monitoradas. Haverá 
também aumento da sina-
lização, acompanhamento 
estatístico das operações e 
disponibilização de viatu-
ras em pontos estratégicos 
para prestação de servi-
ços de apoio aos usuários.
Já a Agência de Transpor-
te do Estado de São Paulo 
(Artesp) utilizará seus ca-
nais nas redes sociais para 
veicular campanhas de 
conscientização no trânsi-
to. Também serão promo-
vidas ações interativas em 
Santos e no Litoral Norte 
com blitze educativas com 
simulador de impacto do 
cinto de segurança, fiscali-
zação do transporte públi-
co e blitze com bafômetro.
O Departamento Es-
tadual de Trânsito de 
São Paulo (DETRAN) 
colocará no ar campanhas 
para incentivar um ve-
rão sem acidentes, com 
mensagens voltadas para 
conscientizar as pessoas 
de que não se deve usar o 
celular enquanto dirige ou 
consumir bebida alcoólica 
antes de pegar a estrada. 
O uso do cinto no banco 
de trás também será re-
forçado pelas mensagens.
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba tem realizado 
ações de combate ao mos-
quito da dengue. A equipe 
II de Estratégia de Saúde 
da Família do Cisas, por 
exemplo, realizou uma 
mobilização na manhã de 
quinta-feira (17) no La-
erte Assumpção e retirou 
vários objetos que pode-
riam tornar-se criadores. 
Qualquer objeto com água 
parada pode servir ao 
mosquito Aedes aegypti.
O Laerte Assumpção, em 
Moreira César, conta com 
aproximadamente 800 
famílias e os moradores 
podem ajudar a manter o 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
em parceria com o Studio 
Conatus, realiza oficinas 
gratuitas de férias de dan-
ça e teatro, no Teatro Gal-
pão. As inscrições já estão 
abertas e as aulas serão em 
janeiro de 2016. Serão mi-
nistradas oficinas de: balé 
iniciante e intermediário, 
hip hop iniciante e inter-
mediário, contemporâneo 
iniciante e intermediário, 

mosquito longe de casa. 
Clélia Brum dos Santos, 
dona de casa, conta que 
infelizmente há muitos 
moradores que não cola-
boram e acabam sujando o 
bairro. Ela fez questão de 
participar da mobilização 
com a equipe de saúde.
“Eu faço a minha parte e 
também chamo a aten-
ção das pessoas. Faço de 
tudo para evitar a dengue, 
ainda mais agora que o 
mosquito transmite ou-
tras doenças graves tam-
bém. Sempre jogo água 
sanitária e fiscalizo tudo 
em casa”, afirma Clélia.
Valmir A. Leite mora no 

jazz infantil e adulto, sa-
pateado iniciante, ritmos, 
dança de salão, teatro in-
fantil e teatro adulto. Ha-
verá aulas dias 18, 20, 25 e 
27 de janeiro. Para se ins-
crever, é necessário entrar 
em contato com o Depar-
tamento de Cultura, que 
fica no Palacete Tiraden-
tes, na Praça Barão do Rio 
Branco, 22, centro (prédio 
da antiga Câmara, ao lado 
da igreja São José) ou pe-
los telefones: 3643-2690 

Laerte Assumpção há mais 
de 10 anos e conta que em 
frente à sua residência as 
pessoas vinham de outros 
bairros para jogar lixo e 
infelizmente há muitas 
pessoas que não pensam 
nos riscos que o descarte 
inadequado pode causar.
“Aqui em frente casa eu e 
um senhor resolvemos fa-
zer uma área revitalizada 
para evitar que as pessoas 
joguem lixo. Esta mobili-
zação é muito importante, 
espero que mais pessoas se 
conscientizem sobre este 
problema grave, que é o 
mosquito transmissor das 
doenças”, finaliza Leite.
A prevenção é a melhor 
forma de evitar a doença. 
Exterminando o mosquito 
não acontecerá os casos 
de transmissão e a popu-
lação não ficará doente. 
Até o dia 16 de dezem-
bro a cidade havia regis-
trado 4.467 notificações, 
3.524 foram descartadas, 
931 casos autóctones e 12 
importados. Um caso de 
zika está em investigação.

e 3642-1080. Ou, ainda, 
pelo email studiodedanca-
conatus@gmail.com. As 
vagas são limitadas. BOX: 
Oficinas de férias no Tea-
tro Galpão Programação: 
18 de janeiro 9h às 10h30 
– Balé iniciante 10h30 às 
12h – Balé intermediário 
14h às 15h30 – Hip Hop 
iniciante 15h30 às 17h – 
Hip Hop intermediário  
20 de janeiro
9h às 10h30 – Con-
temporâneo iniciante
10h30 às 12h – Contem-
porâneo intermediário
15h30 às 17h – Te-
atro infantil
19h30 às 21h – Teatro adulto
25 de janeiro
9h às 10h30 – Jazz infantil
10h30 às 12h – Jazz adulto
15h30 às 17h – Sapatea-
do iniciante 27 de janeiro
18h às 19h30 – Rit-
mos 19h30 às 21h 
– Dança de Salão

Equipe de Saúde de Pinda
realiza mobilização de

combate à dengue

Inscrições abertas para oficinas 
gratuitas de férias em Pinda

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social, recebeu na 
última semana os adoles-
centes beneficiários do 
Programa Bolsa Família, 
participantes da Oficina 
de Proteção dos Adoles-
centes – OPA, desenvol-
vida pelo CRAS Bagé. 
Na oportunidade, os ado-
lescentes realizaram uma 
visitação a sede de aten-
dimento do Bolsa Famí-
lia, assim como no Prédio 
do Relógio da CTI, per-

correndo desde o subso-
lo até o nono andar, onde 
puderam admirar a vista 
privilegiada que o local 
oferece. Logo no início do 
passeio, uma adolescente 
foi contemplada através 
de sorteio e pode dispa-
rar a sirene do Relógio 
da CTI, verdadeiro marco 
e cartão postal da cidade, 
avisando a todos sobre a 
hora local. Durante a ex-
periência de percorrer os 
andares da antiga CTI – 
Companhia Taubaté In-
dustrial, os adolescentes 

puderam ouvir um pouco 
sobre a história de Félix 
Guisard, de seu talento ad-
ministrativo e do império 
que criou envolta do “Lar-
go da Estrela”. Ao final 
da visitação todos foram 
recebidos pela Secretária 
Marilda Prado na sede de 
sua secretaria, que fica no 
2° andar do prédio, onde 
puderam desfrutar de um 
lanche da tarde e comen-
tar sobre as experiências 
vivenciadas. A iniciativa 
da visita partiu do Núcleo 
da Criança e do Adoles-
cente – NUCA, implan-
tado pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social em setembro 
de 2015, com o objetivo 
de inclusão social e valo-
rização dos adolescentes, 
efetivando os acompa-
nhamentos e as condicio-
nalidades previstas jun-
to aos beneficiários do 
Programa Bolsa Família.

Prefeitura de Taubaté
abre as portas para visita

de adolescentes do
Programa Bolsa Família

Em mais uma ação ino-
vadora realizada pela 
Prefeitura Municipal de 
Tremembé através da 
Secretaria de Ação So-
cial, no dia 16 de dezem-
bro, a primeira dama An-
drea Vaqueli esteve no 
CEEP (Centro de Aten-

dimento e Educação Es-
pecial) fazendo a entrega 
de brinquedos aos 110 
alunos da instituição.
O CEEP é uma das en-
tidades que recebem 
apoio da Prefeitura para 
manter seus trabalhos 
de acolhida e apoio às 

pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.
O prefeito Marcelo Vaqueli 
parabenizou a Secretaria de 
Ação Social, que não tem 
medido esforços para 
que essas crianças do 
CEEP tenham o máxi-
mo de atenção e carinho.

Prefeitura de Tremembé
realiza entrega de

brinquedos no CEEP

As meninas do Tauba-
té conquistaram no úl-
timo sábado, dia 19, o 
terceiro título da Linaf 

(Liga Nacional de Fute-
bol) ao vencer Caçapava, 
fora de casa, por 4 a 2.
Mesmo jogando contra a 

pressão da torcida adver-
sária, as taubateanas abri-
ram 2 a 0 ainda no primei-
ro tempo, com Sabrina e 
a atacante Ni. Depois do 
intervalo, as donas da casa 
diminuíram logo nos pri-
meiros minutos e empa-
taram já próximo do fim 
do jogo, mas Tata e Lucélia 
balançaram as redes para 
Taubaté e nos acréscimos 
definiram o resultado.
O time feminino tem o 
apoio da Prefeitura e da 
Top 10 Comunicação.

Meninas do Taubaté
conquistam Liga Nacional

de Futebol pela 3ª vez

São 150 mil reais a mais 
por mês para a Santa 
Casa na alta temporada. 
Como em muitas cidades 
litorâneas, a população de 
Ubatuba aumenta em mais 
que dez vezes nos meses 
de alta temporada – de-
zembro, janeiro e feve-
reiro. Por conta disso, há 
também uma sobrecarga 
no atendimento hospita-
lar e de pronto-socorro. 
Para lidar com essa re-
alidade, a Prefeitura de 
Ubatuba acrescentará ao 
repasse dos meses de de-
zembro, janeiro e feverei-
ro para a Santa Casa da 
cidade o valor de 150 mil 

reais mensais. O repasse 
extra se destina tanto 
ao reforço das equipes 
de plantonistas quanto 
à aquisição de insumos 
(medicamentos e outros 
materiais de uso contí-
nuo). A Secretaria de Saú-
de de Ubatuba explica que 
as ações são destinadas a 
garantir o acesso à saúde 
no tempo e local necessá-
rios, segundo os princípios 
do SUS – Sistema Único 
de Saúde. Dessa maneira, 
qualquer pessoa que ne-
cessite, seja moradora de 
Ubatuba ou não, brasileira 
ou estrangeira, tem direito 
ao atendimento no pronto-

socorro da Santa Casa e 
internações hospitalares. 
Para turistas e moradores 
curtirem bem o verão  nes-
ta época de intenso calor, 
lembramos que é neces-
sário também: beber mui-
tos líquidos, cuidar com 
a exposição ao sol, usar 
protetor solar e repelente, 
evitar consumir alimentos 
gordurosos e com origem 
e preparo desconhecidos. 
Outra recomendação é 
ter atenção com a inges-
tão de bebidas alcóoli-
cas: se beber, não diri-
ja. O endereço da Santa 
Casa de Ubatuba é: rua 
Conceição, 135 – Centro.

Prefeitura de Ubatuba repassa 
verba adicional para Santa Casa 
atender demanda na temporada


