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A GAzetA dos Municípios

Roubos em Pinda diminuem 
36%, aponta estatística de 

janeiro da SSP

A Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo di-
vulgou nesta semana da-
dos sobre a criminalidade 
em Pindamonhangaba re-
ferentes ao mês de janeiro 
e 2015. As estatísticas cri-
minais apresentaram uma 
expressiva redução dos ín-
dices criminais, especial-
mente dos crimes contra 
o patrimônio, de acordo 
com a SSP. no período, se-
gundo dados, houve uma 
redução de 36% nos cri-
mes de roubo, no compa-
rativo ao mesmo período 
do ano passado. Também 
houve redução de 19% 
nos crimes de furto, 8% 

nos crimes de furto a veí-
culo, e 78 % roubo de ve-
ículos. Os dados revelam 
que não houve aumento 
do fator Letalidade (Ho-
micídio + Latrocínio) que 
se mantenve estabilizado 
e sob controle. “O balan-
ço positivo se deve ao in-
tenso trabalho que a PM 
vem realizando, por meio 
do policiamento ostensi-
vo preventivo na região 
direcionado para Áreas 
de Interesse de Segurança 
Pública com auxílio dos 
Sistemas Inteligentes, alia-
do ao desencadeamento do 
Circuito de Operações Di-
árias com foco principal-

mente na inquietação ao 
tráfico de drogas.”, disse 
o Comandante da 2ª Cia 
de Polícia Militar, Capi-
tão PM Cavalheiro. Ainda 
segundo o comandante da 
PM de Pindamonhangaba, 
somente neste mês foram 
apreendidos e retirados 
das ruas e das mãos de in-
fratores 16 armas de fogo  
e 4 simulacros (imitação 
de armas), o que repre-
senta aumento de 122% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado). As 
ações da PM local resulta-
ram ainda na apreensão de 
mais de 1 Kg de maconha, 
cocaína e crack. Ajude a 
Polícia Militar A popula-
ção pode ajudar a Polícia 
Militar no combate à cri-
minalidade fornecendo 
informações a respeito de 
irregularidades por meio 
do telefone 190, do disque 
denúncia PM 0800 555 
190 ou do disque denúncia 
- 181, além do serviço Fale 
Conosco disponibilizado 
no site: www.policiami-
litar.sp.gov.br, e também 
pelo webdenuncia.org.br. 

Câmara de Pinda
recebe abertura da 

Campanha da
Fraternidade 2015

Pindamonhangaba abre 
hoje a Campanha da Fra-
ternidade 2015, com pro-
gramação prevista para ter 
início às 19h00 na Câma-
ra Municipal. Em Pinda, 
a solenidade é realizada 
por intermédio da Lei Mu-
nicipal nº 5.186/2011. O 
encontro contará com a 

presença de Sua Excelên-
cia Reverendíssima Dom 
Carmo João Rhoden, Bis-
po da Diocese de Taubaté. 
Também estarão presen-
tes o Decano do Decana-
to Cristo Rei Padre Vitor 
Hugo Porto (pároco de 
Nossa Senhora das Gra-
ças) e sacerdotes e diáco-

nos, além de membro da 
Campanha da Fraterni-
dade do Decanato Cristo 
Rei de Pindamonhangaba. 
A Campanha Nacio-
nal a Fraternidade 2015 
foi lançada pela CNBB 
(Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Bra-
sil) no dia 18 último.

Empossamento de novos 
membros do Conselho do 

Idoso em Ubatuba

O empossamento dos no-
vos membros do Conselho 
Municipal de Defesa dos 
Direitos do Idoso acon-
teceu na última segunda-
feira, 23 de fevereiro, no 
gabinete do prefeito Mau-
rício (PT). Os membros 
tem a função de deliberar 
sobre a política setorial, 
incluindo a gestão orça-
mentária do Fundo de 
Defesa dos Direitos do 
Idoso e o monitoramento 
do orçamento governa-
mental correspondente. 
Também compete ao con-
selho fiscalizar as ações, 
projetos e programas im-
plementados; registrar as 
entidades e programas de 
atendimento governamen-
tais e não governamen-
tais, bem como sua nor-
matização e fiscalização 
dos serviços oferecidos 
e lutar pela implantação 
de outros não existentes 
e divulgar e sensibilizar a 

sociedade sobre os direi-
tos do idoso no município 
de Ubatuba, trabalhan-
do pela implementação 
das diretrizes do Estatuto 
do Idoso no município. 
O Conselho é compos-
to pelas entidades OAB, 
Lar Vicentino, Associação 
dos Aposentados, Lar Avi-
valista, Sapouba, APAE e 
pelas Secretarias da Saú-
de, Educação. Cidadania 
e Desenvolvimento So-
cial, Esportes e Lazer e a 
Fundart. O Prefeito Mau-
ricio Moromizato agrade-
ceu a todos e apresentou 
os avanços e desafios do 
município de Ubatuba 
para o segmento do ido-
so. “Considero importante 
reestabelecer o conselho 
e também o fundo muni-
cipal do idoso. Em uma 
cidade com mais de 10 
mil pessoas moradoras 
acima dos 60 anos, é fun-
damental este setor estar 

devidamente representa-
do. Além disso, os idosos 
têm experiência e tempo 
para ajudarem a cidade e 
o conselho permitirá uma 
atuação mais participativa 
e construtiva e não me-
ramente reivindicativa”, 
afirmou o prefeito, ressal-
tando algumas conquistas 
recentes para os idosos, 
como a gratuidade no trans-
porte coletivo a partir dos 
60 anos, disse Maurício. 
Destaque para a próxima 
reunião com os membros 
do Conselho que aconte-
cerá dia 3 de março às 9h, 
na Casa dos Conselhos 
de Ubatuba, localizada na 
Rua Paraná, 127 – centro. 
Nesta reunião será ele-
gida a Mesa Diretora e 
também será discutido 
o processo inicial de or-
ganização para a Con-
ferência Municipal do 
Idoso, o que é de grande 
ganho para o município.

Coleta de pneus inservíveis
em Ilhabela

Prefeitura de Ilhabela pro-
move coleta de pneus in-
servíveis. A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Saúde, promo-
veu na sexta-feira (20/2) 
a coleta de pneus inser-
víveis de empresas gera-
doras como borracharias, 
oficinas mecânicas e bici-

cletarias. A ação faz parte 
do Programa de Comba-
te à Dengue e é realizada 
pelo PIACD (Programa de 
Intensificação das Ações 
de Controle da Dengue) 
e pela Vigilância Sanitá-
ria. O objetivo é reduzir 
o número de possíveis 
criadouros para a larva do 

mosquito, além de des-
tinar o resíduo de forma 
ambientalmente correta.
Os pneus coletados 
pela Prefeitura se-
rão levados para Ca-
raguatatuba, de onde a 
empresa Reciclanip trans-
portará os pneus para a des-
tinação final. A Reciclanip 
é a empresa contratada 
pelas principais indústrias 
de pneus do país para fa-
zer a “logística reversa”, 
ou seja, dar a destina-
ção correta do produto.
A Prefeitura promoverá a 
ação novamente nesta se-
mana em data e horários 
a serem definidos. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3896-9234 no PIACD.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
COLETIVO DE NATIVIDADE DA SERRA

DIAS, HORÁRIOS E DESTINOS

SEGUNDA-FEIRA
05h45 Saída de Natividade da Serra com destino 
ao Bairro Alto.
08h30 Saída do Bairro Alto com destino a Nativi-
dade da Serra. Passa pelos bairros Pachi, Pararaca, 
Pouso Altinho
14h45 Saída de Natividade da Serra retorna ao 
Bairro Alto
17h30 Saída do Bairro Alto com destino a Nativi-
dade da Serra

TERÇA-FEIRA
05h45 Saída de Natividade da Serra com destino 
ao Bairro da Vargem Grande.
08h00 Saída do Bairro Vargem Grande com des-
tino a Natividade da Serra. Passa pelos bairros: 
Palmeiras, Lagoinha, Serra Azul, Laranjal.
14h45 Saída de Natividade da Serra retorna ao 
Bairro Vargem Grande

QUARTA-FEIRA
08h00 Saída do Bairro Vargem Grande com des-
tino a Natividade da Serra. Passa pelos Bairros 
Palmeiras, Venda, Ribeirão e Gomes.
14h45 Saída de Natividade da Serra retorna ao 
Bairro Vargem Grande.
17h30 Saída do Bairro Vargem grande retorna 
para Natividade da Serra.

QUINTA-FEIRA

Atendimento semanal e alternado entre os Bair-
ros, UMA VEZ POR MÊS SENDO: (1ª semana) 
= Ribeirão Branco / (2ª semana) = Rodrigues So-
ares / (3ª semana) = Paraitinga.

07h00 Saída de Natividade da Serra destino aos 
Bairros
08h00 Saída do Bairro com destino Natividade da 
Serra
14h45 retorna para o Bairro – 16:00 h retorno para 
Natividade da Serra.

SEXTA-FEIRA
05h45 Saída de Natividade da Serra com destino 
ao Bairro Pouso Alto.
08h00 Saída do Pouso Alto com destino a Nati-
vidade da Serra. Passa pelos bairros Pararaca e 
Pouso Altinho
14h45 Saída de Natividade da Serra retorna ao 
Bairro Pouso Alto
17h30 Saída do Bairro Pouso Alto com destino a 
Natividade da Serra

OBSERVAÇÕES:  Em Natividade da Serra saída 
e chegada em frente ao mercado municipal. Nos 
bairros saídas na região central. Considerando 
o ineditismo do serviço e o Edital de concessão 
poderá haver alterações nos horários e destinos. 
Porém possíveis alterações serão, previamente, 
informadas no site da Prefeitura Municipal e por 
informativos oficiais afixados em locais públicos.

Festival Sabor de SP está 
com inscrições abertas

Crise diplomática entre
Brasil e Indonésia ameaça 
compra de material militar 

brasileiro

As inscrições para a edi-
ção 2015 do festival gas-
tronômico Sabor de SP 
estão abertas. O programa 
revela talentos da culiná-
ria paulista, destacando 
a tradição, o preparo e os 
elementos típicos de cada 
região. Para se cadastrar, 
o participante deve ser 
criativo na receita, utilizar 
ingredientes locais e pos-
suir CNPJ para comercia-

Brasil e Indonésia vivem 
um clima de crescente di-
vergência diplomática, o 
que ameaça a compra de 
material militar produzido 
no Brasil. A crise se acen-
tua desde o incidente que 
culminou com a execução, 

lização do produto. Serão 
selecionadas 10 receitas 
pela Secretaria de Turismo 
e pela Revista Prazeres da 
Mesa. Depois, os candida-
tos escolhidos levarão seus 
pratos para degustação pú-
blica na etapa da região, 
de onde serão escolhidos 
quatro finalistas para a 
última etapa do progra-
ma, que acontece em São 
Paulo. A final deve reunir 

em janeiro, do brasileiro 
Marcos Archer, condena-
do por tráfico de drogas. 
Segundo o diário The 
Jakarta Post , Jusuf Kalla, 
presidente do país asiático 
disse que Jacarta pode-
ria reconsiderar a compra 

60 pratos típicos, que po-
derão ser comercializados 
em uma grande feira gas-
tronômica na capital pau-
lista. Ao todo, serão 15 
etapas por todo o Estado, 
e cada uma delas contará 
com um renomado chef 
de cozinha como padri-
nho. A primeira etapa, em 
março, acontece na cidade 
de Sorocaba. O chef dessa 
edição será João Belezia, 
que é arquiteto de forma-
ção mas herdou de sua 
família do interior de São 
Paulo uma paixão especial 
por cozinhar. Hoje, dedi-
ca-se inteiramente a essa 
profissão, comandando 
um buffet para eventos so-
ciais e coorporativos, além 
de prestar consultorias.
Os interessados devem 
se inscrever gratuitamen-
te no site do Sabor de SP 
pelo link http://www.sa-
bordesaopaulo.com.br/. 

de 16 aviões de combate 
EMB-314 Super Tucano 
e lança-mísseis. Essa ação 
pode representar um forte 
impacto sobre as empresas 
Avibras e Embraer, ambas 
com contratos com a nação 
asiática A Embraer tem um 
contrato com o governo da 
Indonésia para a entrega 
de oito aviões militares 
Super Tucano, de um total 
de 16. No caso da Avibrás, 
há um contrato assinado 
com o governo da Indoné-
sia em setembro de 2013, 
no valor de RR 900 mi-
lhões para o fornecimento 
até 2016 de 80 equipamen-
tos lança-mísseis Astros. 
Nenhuma das empresas 
se pronunciaram sobre o 
assunto até o momento. 

Retificação: 
A Publicação da página 3 do jornal de 25 de fevereiro de 2015, onde se 
lê: “Decreto Legislativo nº 01, de 19 de fevereiro de 2015 que Concede  
Comenda da Liberdade ao Deputado Padre Afonso Lobato”; Passa a 
ler: “Decreto Legislativo nº 02, de 19 de fevereiro de 2015 que Concede 
Comenda da Redenção ao Deputado Padre José Afonso Lobato”.
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Continuam serviços de
manutenção nas estradas

rurais Caçapava

Toda a extensão da estra-
da municipal Tenente José 

Couto, na região do Bairro 
Boa Vista, em Caçapava, 

recebeu serviços de limpe-
za e nivelamento. Os traba-
lhos de manutenção foram 
realizados na segunda-fei-
ra, 23, por uma das equi-
pes da secretaria de obras 
e serviços municipais.
O Município de Caçapava 
é responsável pela manu-
tenção de cerca de 500 km 
de estradas rurais. As me-
lhorias facilitam o acesso 
dos moradores e o escoa-
mento da produção rural.

Caraguá recolhe mais de 
200 caminhões de 

resíduos nas operações 
Bota-Fora

Rede de ensino de Tremembé 
valoriza o uso da tecnologia 

por meio do Programa
Aluno Monitor

Nesta semana será a vez 
dos bairros Rio do Ouro, 
Jaraguazinho e Jetuba re-
ceberem a Operação Bota 
Fora. Desde que os mora-
dores começaram a se des-
fazer dos objetos que acu-
mulam água e servem de 
criadouro para a Dengue, 
desde o começo de feve-
reiro, já foram recolhidos 
mais de 200 caminhões de 
resíduos. A operação tam-
bém reforça os serviços 
de capina e varrição, blo-
queios mecânicos, com a 
retirada de criadouros de 
dentro das casas, e quí-
micos com nebulização. 
O Governo Municipal 
de Caraguá promove o 
Bota-Fora para recolher 
materiais inservíveis em 
diversos pontos da cida-

Parceria com a Microsoft 
e a Planneta visa propor-
cionar a educadores e alu-
nos da rede pública mais 
uma formação tecnoló-
gica indispensável neste 
século XXI. A Prefeitu-
ra de Tremembé assinou 
contrato de cooperação 
com a Microsoft com o 
objetivo de colaborar no 
fomento da educação, 
qualificação, inovação e 
empreendedorismo, be-
neficiando professores e 
alunos do Ensino Funda-
mental II da Rede Muni-
cipal de Ensino. A equipe 
da Planneta, empresa es-
pecializada em soluções 
educacionais inovadoras, 
é quem vai conduzir o Pro-
grama Aluno Monitor. O 
primeiro encontro presen-
cial foi realizado na última 
segunda-feira (23/2), na 
EMEF Maria Dulce David 
Paiva, com o objetivo de 
apresentar a estrutura e o 

de. Nos dias 6 e 7, a ação 
passou pelos bairros Pe-
requê-Mirim, Jaraguazi-
nho e Olaria/Casa Branca. 
Nos dias 13 e 14 pelo 
Massaguaçu, Martim de 
Sá e Travessão. No último 
final de semana (20 e 21), 
a operação passou no Mor-
ro do Algodão e Pegorelli. 
Ao todo, a operação já 
coletou 207 caminhões e 
16 caçambas com objetos 
e resíduos deixados pelos 
moradores nas calçadas. 
Todo o material recolhi-
do foi levado ao Aterro 
de Triagem e Transbordo 
(ATT), no Pegorelli. A se-
cretaria de Saúde informa 
que, até a última quarta-
feira (18), o município re-
gistrou 1.418 notificações 
de Dengue, sendo 649 

ambiente virtual do curso 
Aluno Monitor aos profes-
sores. O Programa, volta-
do inicialmente aos edu-
cadores, está dividido em 
fases, com diferentes con-
teúdos separados por fa-
ses: Introdução; É Hora da 
tecnologia; Vamos conhe-
cer o computador; Aplica-
tivos do Novo Office; Web 
2.0 e Web 3.0 ; e Estudo 
& Carreira. Após a for-
mação dos educadores, o 
Programa Aluno Moni-
tor será oferecido aos es-
tudantes do 8º e 9º anos. 
No ano passado a parce-
ria já havia trazido êxitos 
através dos cursos “Of-
fice 365 para Educação” 
e “Windows na Sala de 
Aula”, que permitiram a 
interação entre alunos e 
professores de forma co-
laborativa, por meio do 
uso de diversas tecnolo-
gias educacionais dispo-
nibilizadas gratuitamente 

positivas, 548 negativas 
e 221 em investigação. 
Controle da dengue - As 
atividades de vistoria, 
controle e prevenção exe-
cutadas pelas equipes do 
Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) também 
foram intensificadas neste 
verão. Além das vistorias 
de rotina em residências 
e comércios locais, nes-
ta época a fiscalização 
é reforçada em casas de 
veraneio. Proprietários re-
cebem informações sobre 
os cuidados que devem 
ser tomados no local du-
rante a estadia e na saída 
para evitar a proliferação 
do mosquito da dengue. 
Serviço Disque de-
núncia do CCZ: 
(12) 3887-6888/2159

pela Microsoft. Esse ano, 
o Programa Aluno Moni-
tor investe na valorização 
de práticas inovadoras 
de ensino e aprendiza-
gem com o uso da tec-
nologia, possibilitando a 
formação de alunos e pro-
fessores mais qualifica-
dos e preparados para os 
desafios do século 21. “A 
parceria entre o município 
de Tremembé, a Microsoft 
e a Planneta proporcio-
nará o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos 
nossos alunos e corpo do-
cente, por meio de conteú-
dos de alta qualidade e, ao 
mesmo tempo, de fácil 
entendimento e assimila-
ção. Um futuro promis-
sor está reservado para 
a nossa rede de ensino”, 
conclui Tumaki Aru-
anã da Silva Cassiano, 
responsável pelos pro-
jetos da Secretaria de 
Educação de Tremembé.

Receita Federal realiza
encontro com profissionais 

da cidade de Pinda
A equipe da Receita Fe-
deral vai realizar um en-
contro com profissionais 
de várias áreas em Pin-
da. Na ocasião o público 
vai receber informações 
de como contribuir com 
o Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad).
Esta ação está marcada 
para o dia 05 de março e 
ocorrerá às 9 horas no au-
ditório da Santa Casa de 
Misericórdia. Os traba-
lhos contam com o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social, e CMDCA.
Os interessados em des-
tinar parte do Imposto de 
Renda para o Fumcad de-
vem confirmar a presença 
enviando um e-mail para 
cmdca@pindamonhan-
gaba.sp.gov.br, no assun-
to deve ter inscrição para 
encontro e no corpo do 
e-mail é preciso colocar o 
nome completo, profissão 
e telefone para contato.
Este encontro tem como 
público-alvo contabilis-

tas, sindicalistas, profis-
sionais de outras áreas e 
demais interessados em 
contribuir com as crian-
ças e adolescentes do 
município. As explana-
ções serão realizadas por 
Luiz Fernando de Paulo, 
auditor fiscal da Receita 
Federal do Brasil e super-
visor do Programa de Im-
posto de Renda da DRF/
Taubaté, e Maria Teresa 
Camargo Barbosa, au-
ditora fiscal da Receita 
Federal do Brasil e dele-
gada da RF em Taubaté.

Palacete 10 de Julho de 
Pinda inicia o ano com

diversas atividades

Performance Fantas-
maria, com Rhosana 
Dalle, realizada em ja-
neiro, com uma aula de 
história da cidade inte-
rativa  e Oficina de arte 
contemporânea, também 
realizada em janeiro, inte-
grando a programação do 
“Férias no Palacete” O Pa-
lacete 10 de Julho “Centro 
de Memória Barão Ho-
mem de Mello” está pre-
parado para receber gran-
de público, formado por 
pessoas de todas as idades. 
Desde o início do ano, uma 
programação diversifica-

da vem sendo realizada, 
unindo a cultura à história. 
Em janeiro, foi inaugu-
rada a programação do 
“Férias no Palacete”, 
com atrações de segunda 
a sexta-feira, como visi-
ta monitorada, apresen-
tações culturais, oficina 
de artes, sessão de cine-
ma e exibição dos vídeos 
“Memória Viva” Em feve-
reiro, com o fim do “Fé-
rias no Palacete”, outras 
atrações foram realizadas 
para a população, como 
o bate-papo com o artis-
ta e as sessões de cinema 

“Cine Papelão”, que serão 
realizadas às quintas-
feiras, às 18h45. Para 
março, diversas atra-
ções estão programadas. 
Continuam as apresenta-
ções de cinema e haverá 
ainda ações como teatro 
e outras atividades que 
mesclam história e cultura. 
O Palacete 10 de Julho 
“Centro de Memória Ba-
rão Homem de Mello” 
funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 20 horas. 
A entrada e todas as 
atividades realizadas 
no local são gratuitas.

Nova diretoria do 
Conselho de Saúde 

toma posse em Pinda

A nova diretoria do 
Conselho Municipal 
de Saúde (Comus) de 
Pindamonhangaba to-
mou posse na noite de 
terça-feira (24).
O processo eleitoral se 
encerrou no dia 09 de fe-
vereiro e a Chapa 1 foi 
eleita com nove votos,
contra 7 da chapa 2. 
A chapa 1 tem como pre-

sidente Irene Ribeiro e 
vice-presidente Rose-
li Aparecida A. Basílio. 
O mandato será para 
o triênio 2015-2018.
O Comus é um órgão 
muito importante e tra-
balha em prol da po-
pulação diariamente. 
Os representantes acom-
panham as ações da 
Secretaria de Saúde.

De acordo com a Lei 8.142, 
de dezembro de 1990, o 
Comus é um colegiado de 
composição paritária, onde 
50% dos conselheiros são 
representantes dos usuá-
rios dos serviços de saúde,
 25 % são representantes 
dos trabalhadores de saúde 
e os demais 25% são dos re-
presentantes dos prestado-
res de serviços e gestores.
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Vereador de Caçapava está 
desaparecido desde 

segunda-feira

Em Caçapava, a Polícia 
Civil investiga o desapa-
recimento do vereador 
Celso Avelino (PSDB). 
Ele foi visto pela última 
vez na tarde de segun-
da-feira (23), após sair 
da Câmara Municipal no 
término do expediente.

Segundo a assessoria da 
Câmara, o vereador do 
PSDB - mesmo partido do 
prefeito Henrique Rinco – 
é de uma postura tranqui-
la e sem polêmicas. Após 
24 horas do desapareci-
mento de Celso Avelino, 
um irmão se dirigiu até o 

distrito policial onde fez 
um boletim de ocorrência.
O vereador mora com a 
mãe e um irmão no bair-
ro Nova Caçapava. Ele 
teria saído de casa em seu 
veículo Ford Courier, de 
cor prata e passou pela 
Câmara, de onde saiu por 
volta das 18h50. A última 
imagem dele foi captada 
pelas câmeras de segu-
rança do prédio do Le-
gislativo caçapavense.
O parlamentar cumpre 
seu primeiro mandato e 
trabalhava antes como 
motorista de ônibus. Era 
suplente e assumiu a vaga 
no lugar do titular da vaga, 
Sidney Sanita, que foi no-
meado pelo prefeito Rinco 
para a pasta de Educação. 

Sindicato dos 
Metalúrgicos cobra 
reunião de urgência 
com o INSS de Pinda

A direção do Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba-CUT 
está cobrando uma reu-
nião de urgência com a 
gerência do INSS (Ins-
tituto Nacional do Se-
guro Social) na cidade.
 Segundo o secretário de 
Assuntos Jurídicos do 
sindicato, Célio da Silva 

– Celinho, a entidade tem 
recebido muitas denún-
cias de que trabalhadores 
têm sido prejudicados na 
concessão dos benefícios.
 “Vários metalúrgicos nos 
falaram que não há mais 
benefício B91 em Pinda, 
o auxílio para quem sofre 
com acidente ou doen-
ça por causa do trabalho. 
O máximo que se con-
segue é o B31, que não 
tem as mesmas garantias, 
pois não relaciona a do-
ença com o trabalho”, 
disse. Segundo ele, casos 
de metalúrgicos que têm os 

direitos reduzidos também 
têm sido frequentes. “Na 
Confab mesmo foram dois 
funcionários este mês que 
já tinham o B91 e o INSS 
simplesmente reduziu para 
o B31. E quando é o con-
trário, do 31 para o 91, 
há uma burocracia gi-
gantesca, que dura mais 
de ano e muitas vezes só 
sai com ordem judicial.”
 O ofício do sindicato so-
licitando uma reunião 
com a gerência foi pro-
tocolado no dia 12 de fe-
vereiro. Até o momen-
to, não houve retorno.

Cantareira recebe mais 
chuva e reservatório 
passa de 10,8% para 

11,1%

Decisão judicial tenta 
suspender WhatsApp em 

todo o Brasil

Com o segundo dia se-
guido de chuvas sobre a 
região do Sistema Can-
tareira, o volume dos re-
servatórios subiu 0,3%,
 passando de 10,8% para 
11,1% nesta quinta-fei-
ra (26). A informação 
está no boletim diário 
divulgado pela Sabesp.
 A chuva é considerada 
atipicamente alta para fe-
vereiro, 47% acima da 
média histórica para o mês 
todo. O sistema se benefi-
cia do aumento da vazão 
dos rios que desaguam 
em seus reservatórios e 
também da menor capta-
ção de água nas represas. 
A redução de pressão na 
rede em São Paulo tam-

Uma sentença surpreen-
dente pode suspender a 
multi-plataforma Whatsa-
pp em todo o Brasil. De 
acordo com informações 
publicadas na Revista 
Época, a decisão judicial 
partiu da Comarca de Te-
resina, no Piauí, onde o 
juiz da Central de Inqué-
ritos Luiz Moura Correia 
determinou que uma em-
presa de telefonia sus-
penda temporariamente o 
acesso aos domínios what-
sapp.net e whatsapp.com
A decisão ocorreu há 
cerca de duas semanas,
 mas só foi divulgada 

bém contribui para a alta.
 Na terça (24), o conjunto 
de represas recuperou o 2º 
volume morto, ao atingir 
10,7 correspondente a 105 
bilhões de litros. Essa é a 
quantidade de água da se-
gunda reserva técnica, que 
começou a ser contabili-
zada no dia 24 de outubro 
do ano passado. O Siste-
ma Cantareira abastece 
6,2 milhões de pessoas na 
Grande São Paulo. Para re-
cuperar o primeiro volume 
morto (18,5%) o conjunto 
de represas que compõem 
o sistema precisa atingir 
29,2% (10,7% + 18,5%).
 Menor captação - Segun-
do o diretor metropolitano 
da Sabesp, Paulo Mas-

agora por estar correndo 
sob segredo de Justiça. A 
operadora (que não teve 
seu nome divulgado) foi 
acionada na última quin-
ta-feira (19) por meio 
de ofício enviado pelo 
Núcleo de Inteligência 
da Secretaria de Segu-
rança Pública do Piauí . 
O motivo da suspensão 
foi revelado pela Secre-
taria de Segurança Públi-
ca do Piauí e se refere à 
exposição de imagens de 
crianças e adolescentes,
 alvo de investigação 
da Delegacia de Prote-
ção à Criança e ao Ado-

sato, a captação caiu de 
31,8 metros cúbicos por 
segundo para 14 metros 
cúbicos por segundo. Já 
a diminuição de pressão, 
considerada pela empresa 
como a medida mais im-
portante para poupar água, 
chegou a ficar abaixo do 
encomendado pela Asso-
ciação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT).
Rodízio - Nesta quarta-
feira (26) durante sessão 
da CPI da Sabesp realiza-
da na Câmara Municipal, 
o presidente da Sabesp, 
Jerson Kelman, afirmou 
acreditar que não será ne-
cessária a implantação 
de um rodízio de água 
na Grande São Paulo.

lescente de Terezina-PI.
Popular em todo o 
mundo e no Brasil,
 o WhatsApp é um apli-
cativo que permite a 
troca de mensagens, 
imagens, vídeos e áudios 
de forma instantânea en-
tre várias plataformas 
(iPhone, Android, Bla-
ckberry, etc.) sem im-
plicar em pagamento de 
SMS. Atualmente conta 
com mais de 700 milhões 
de usuários no mundo.
Segundo a publicação, 
empresa de telefonia bri-
ga na Justiça para tentar 
derrubar a determinação.

EDP reforça utilização 
consciente da energia 

elétrica em evento no Senac 
Taubaté

Parte do Imposto de Renda pode 
ser destinado ao 
Fumcad de Pinda

Nesta quinta (26) e sexta-
feira (27) alunos e docen-
tes do Senac Taubaté terão 
a oportunidade de parti-
cipar de ações do projeto 
“Boa Energia nas Es-
colas”, da EDP, dis-
tribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê,
 Vale do Paraíba e Li-
toral Norte de São Pau-
lo. Estima-se que cer-

A equipe da Receita Fe-
deral vai realizar um en-
contro com profissionais 
de várias áreas em Pin-
da. Na ocasião o público 
vai receber informações 
de como contribuir com 
o Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad).
Esta ação está marcada 
para o dia 05 de março e 
ocorrerá às 9 horas no au-
ditório da Santa Casa de 
Misericórdia. Os traba-
lhos contam com o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-

ca de mil pessoas serão 
beneficiadas com a ação.
A concessionária disponi-
bilizará na unidade o ca-
minhão da Boa Energia,  
um laboratório itineran-
te cujo objetivo é orien-
tar sobre o uso eficien-
te de energia elétrica de 
uma maneira criativa, 
com experimentos, jo-
gos e até uma maque-

nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social, e CMDCA.
Os interessados em des-
tinar parte do Imposto 
de Renda para o Fum-
cad devem confirmar a 
presença enviando um 
e-mail para cmdca@pin-
damonhangaba.sp.gov.br,
 no assunto deve ter ins-
crição para encontro e 
no corpo do e-mail é 
preciso colocar o nome 
completo, profissão e 
telefone para contato.
Este encontro tem como 

te que simula o consu-
mo de uma residência.
A participação do ca-
minhão do projeto Boa 
Energia nas Escolas no 
Senac Taubaté faz parte 
das ações de ecoeficiên-
cia que estão sendo tra-
balhadas na instituição 
durante a Semana Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (Sipat).

público-alvo contabilistas, 
sindicalistas, profissionais 
de outras áreas e demais 
interessados em contribuir 
com as crianças e adoles-
centes do município. As 
explanações serão reali-
zadas por Luiz Fernando 
de Paulo, auditor fiscal da 
Receita Federal do Brasil 
e supervisor do Progra-
ma de Imposto de Renda 
da DRF/Taubaté, e Maria 
Teresa Camargo Barbosa, 
auditora fiscal da Receita 
Federal do Brasil e dele-
gada da RF em Taubaté.


