
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  29 DE MAIO DE 2015  EDIÇÃO 1473 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Uma área ampla no piso 
superior da Rodoviária 
Velha deveá ser o novo 
local de atendimento. A 
Prefeitura de Taubaté es-
tuda a mudança de ende-
reço de vários serviços 
como Balcão de Empre-
gos, Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT), 
Ministério do Trabalho e 
Banco do Povo. De acor-
do com a municipalidade, 

o intuito é o de propor-
cionar melhor acesso aos 
munícipes.  Os serviços 
devem ser transferidos 
para um local amplo no 
piso superior da Rodovi-
ária Velha. Atualmente, 
essas repartições funcio-
nam no andar térreo do 
prédio da CTI (prédio do 
relógio), na praça Felix 
Guisard, 11.  Denomi-
nado “Emprega Tauba-

té”, esses serviços fazem 
a intermediação entre 
empregadores e traba-
lhadores desempregados 
captando novas vagas de 
trabalho. Já o Banco do 
Povo atua na concessão de 
crédito e apoio aos micro-
empreendedores. De acor-
do com a Prefeitura, assim 
que a mudança for efeti-
vada, haverá ampla divul-
gação para os usuários.

Balcão de Empregos, PAT,
e outros serviços devem

mudar de local em Taubaté

Proprietários de veícu-
los com final de placa 2 
devem realizar o licen-
ciamento obrigatório do 
exercício 2015 até o final 
do mês de maio. A partir 
de 1º de junho, esses veí-
culos estarão em situação 
irregular caso circulem 
sem o licenciamento 2015.     
O serviço pode ser feito 
tanto nas unidades do De-
tran.SP quanto nos postos 
Poupatempo. Os endere-
ços podem ser consulta-
dos no portal www.detran.
sp.gov.br.  De acordo com 
o Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), válido em 
todo o país, todos os veí-
culos devem ser licencia-
dos anualmente e o porte 
do CRLV é obrigatório. 
Conduzir veículo com o 
licenciamento em atraso 
é infração gravíssima (ar-
tigo 230 do CTB): multa 
de R$ 191,54, inserção de 
sete pontos no prontuário 
do condutor, além de apre-
ensão e remoção do veícu-
lo.  Já conduzir sem portar 

Em um dia marcado pe-
las ameaças de calote da 
dívida, pela Grécia, e pe-
las votações das medidas 
de ajuste fiscal no Brasil, 
o dólar disparou e fechou 
no maior valor em quase 
dois meses. O dólar co-
mercial encerrou o dia 
de hoje (26) vendido a 
R$ 3,15, com alta de R$ 
0,052 (1,68%). A cotação 
é a mais alta desde 1º de 
abril, quando a moeda fe-
chou em R$ 3,172. A co-
tação começou o dia em 
torno de R$ 3,12. Após as 
11h, no entanto, começou 
a subir fortemente. Na má-

o documento, mesmo que 
o licenciamento esteja em 
dia, é infração leve (artigo 
232 do CTB): multa de R$ 
53,20, três pontos na car-
teira e retenção do veículo 
até que o documento seja 
apresentado.  PASSO A 
PASSO – A taxa de licen-
ciamento para o exercício 
2015 é de R$ 72,25, para 
pagamento até o último 
dia útil do mês referente ao 
final de placa do veículo. 
Caso seja pago com atra-
so, esse valor será acresci-
do de juros e multa, calcu-
lados automaticamente no 
ato do pagamento.    A taxa 
pode ser paga pela inter-
net, caixas eletrônicos ou 
nas agências dos bancos 
credenciados (Banco do 
Brasil, Santander, Brades-
co, Itaú, Caixa Econômica 
Federal, BMB, HSBC, Sa-
fra e Citibank). Ao realizar 
o licenciamento, é preciso 
quitar possíveis débitos de 
IPVA, seguro obrigatório e 
multas.  Na hora do paga-
mento, é preciso fornecer 

xima do dia, por volta das 
16h20, o dólar atingiu R$ 
3,153. Em maio, a moe-
da norte-americana subiu 
4,54%. No ano, a alta acu-
mula 18,5%. Indicadores 
divulgados nesta terça-fei-
ra mostram o aumento dos 
investimentos privados 
nos Estados Unidos pelo 
segundo mês seguido. O 
dado reforça a perspectiva 
de que o Federal Reserve 
(Fed), o Banco Central 
norte-americano, aumente 
os juros da maior econo-
mia do planeta neste ano. 
Juros mais altos nos países 
desenvolvidos diminuem 

o número do Registro Na-
cional de Veículos Auto-
motores (Renavam). Para 
receber o documento via 
Correios, é necessário pa-
gar o valor adicional de R$ 
11, referente à postagem. 
A entrega é feita em até 
sete dias úteis. É impres-
cindível que o endereço 
esteja atualizado junto ao 
Detran.SP. Caso contrá-
rio, não será possível fa-
zer a entrega e o cidadão 
terá de retirar o documento 
em uma unidade de aten-
dimento.  Quem preferir 
retirar o documento pre-
sencialmente deve apre-
sentar o comprovante de 
pagamento na unidade do 
Detran.SP na qual o veí-
culo está registrado ou nos 
postos do Poupatempo. 
Nesse caso, será solici-
tado um documento de 
identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios.  
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que comprove 
o grau de parentesco.  O 
passo a passo completo 
do serviço está disponí-
vel na área de “Veícu-
los” do portal Detran.SP 

o fluxo de capitais para 
países emergentes, como 
o Brasil, pressionando 
para cima a cotação do 
dólar. A perspectiva de 
que a Grécia não consiga 
pagar as parcelas do res-
gate econômico ao Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) contribuiu para a 
instabilidade. No próxi-
mo dia 5, o país terá de 
pagar uma parcela de 300 
milhões de euros aos cre-
dores. Ao longo de junho, 
vencem mais 1,3 bilhão de 
euros do pacote de ajuda. 
No Brasil, o dólar subiu 
no dia em que o Senado 
começa a votar as medidas 
provisórias 664 e 665, que 
mudam as regras de acesso 
ao seguro-desemprego, ao 
abono salarial e às pensões 
por morte. Inicialmente, 
o governo estimava eco-
nomizar R$ 16 bilhões 
apenas com o seguro-de-
semprego e o abono, mas 
a economia caiu para R$ 
5 bilhões após as nego-
ciações com os senadores.

Últimos dias para o
licenciamento de veículos 

com placas de final 2

Dólar sobe para R$ 3,15
e fecha no maior valor
em quase dois meses

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Esporte e Lazer, abre 
nos dia 28 e 29, as ins-
crições para a 1ª etapa do 
Circuito Taubateano de 
Corrida de Rua, que acon-
tece no dia 7 de junho.
As inscrições são presen-
ciais e acontecem na Secre-
taria de Esporte, que fica 
rua Edmundo Morewood, 
s/n, no bairro Estiva. Cada 
pessoa pode fazer a inscri-
ção dela própria e de mais 
quatro participantes. É ne-
cessário apresentar o CPF 
e um documento com foto.
Confira a Programação
07/06 - 1ª ETAPA - SEDES
HORÁRIO: 8h
Nº DE INSCRIÇÕES 1.000
INSCRIÇÃO: 28/05 e 

29/05 das 09h - 16h Na sede 
da Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
06/06 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
16/08 - 2ª ETA-
PA - IMACULADA
HORÁRIO: 8h
Nº DE INSCRIÇÕES 1.000
INSCRIÇÃO: 06/08 e 
07/08 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
15/08 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
20/09 - 3ª ETAPA - SESC
HORÁRIO: 8h
Nº DE INSCRIÇÕES 1.000
INSCRIÇÃO: 10/09 e 
11/09 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
19/09 das 09h - 16h (Na sede 

da Secretaria de Esporte)
01/11 - 4ª ETAPA - CAVEX
HORÁRIO: 8h
Nº DE INSCRIÇÕES 1.000
I N S C R I Ç Ã O : 
10/09 e 11/09 das 
09h - 16h (Na sede da 
Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
19/09 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
05/12 - 5ª ETAPA - 
AV. DO POVO (ani-
versário da cidade)
HORÁRIO: 20h
Nº DE INSCRIÇÕES 
2.000 (com camiseta)
INSCRIÇÃO: 26/11 e 
27/11 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)
RETIRADA DOS KITS: 
04/09 das 09h - 16h (Na sede 
da Secretaria de Esporte)

Inscrições para 1ª etapa do
Circuito Taubateano de

Corrida de Rua começam

No dia 16 de maio, o Cen-
tro de Observação Ani-
mal  (COA) com o apoio 
da Secretaria de Saúde, 
realizou a 21ª Feira de 
Adoção de animais, onde 
foram expostos: 10 filho-
tes com idade variando 
de 2 a 5 meses e uma fê-
mea adulta com idade de 3 
anos. De todos os animais 
levados para a feira, ape-
nas um não foi adotado.

Para a realização da Fei-
ra contamos com o apoio 
do Senhor Hamilton, pro-
prietário da HL Vídeo que 
nos disponibilizou parte 
de seu estacionamento 
para realização do evento.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de segun-
da à sexta-feira, das 8h às 
16h30 na Avenida Audrá, 
652, Centro. Durante a se-
mana, quem se interessar 

pela adoção de animais 
pode visitar o canil e es-
colher um cão para ado-
tá-lo, pois contamos com 
aproximadamente 150 ani-
mais.. Outras informações 
também podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.
A Prefeitura parabeni-
za a todas as pessoas 
que tiveram essa lin-
da atitude de adotar es-
ses lindos bichinhos.

21ª Feira de adoção de
animais teve sucesso

no número de adoções
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Conscientizar jovens e 
crianças sobre o uso efi-
ciente da energia elétri-
ca e capacitar educado-
res. Esse é o objetivo do 
projeto Boa Energia nas 
Escolas da EDP, distri-
buidora de energia elétri-
ca do Alto Tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 
de São Paulo, que che-
ga a Pindamonhangaba.
Até o dia 12/06, 
estudantes de 15 escolas 
municipais terão a opor-
tunidade de participar 
de atividades na unidade 
móvel do projeto. Tra-
ta-se de um caminhão
adaptado para ser um la-
boratório sobre rodas 
e que oferece uma sé-
rie de experimentos, jo-
gos e vídeos em 3D so-
bre consumo de energia 
elétrica. A expectativa é 
que mais de 5 mil alu-
nos participem das ações.
O Boa Energia nas Esco-
las também prevê a capa-
citação de cerca de 400 
professores das escolas 
selecionadas para rece-

O festival de músi-
ca Junina do ano de 
2015 será realizado pela 
Prefeitura Municipal 

ber o projeto. O progra-
ma voltado aos docentes 
inclui a distribuição de 
materiais sobre a impor-
tância de consumir ener-
gia de maneira consciente. 
O intuito é que o conheci-
mento adquirido ultrapas-
se os muros da escola e 
seja compartilhado com os 
familiares e a comunidade.
Confira algumas das 
atividades que o cami-
nhão itinerante oferece:
Painel interativo – mostra 
os principais equipamen-
tos elétricos e seus respec-
tivos níveis de consumo; 
Bicicleta geradora de 
energia – o movimen-
to do pedal da bicicleta 
transforma a energia me-
cânica em elétrica, ge-
rando até 100 watts. Os 
próprios alunos pedalam 
e geram energia suficiente 
para ligar uma lâmpada;
Arco voltaico/chis-
pa – produz descarga 
e fagulha instantânea,
 simulando a ener-
gia em movimento;
Pilha humana – quando as 

através do seu Depar-
tamento de Cultura e 
Turismo nos dias 
05, 06 e 13 de Junho , todas 

mãos são encostadas so-
bre uma placa de metal, 
fecha-se por meio do cor-
po um circuito eletrolítico 
capaz de gerar corrente 
elétrica. Os alunos fazem 
o teste para ver quem 
produz mais energia;
·      Gerador de Van Der 
Graaf – o atrito é capaz 
de gerar eletricidade es-
tática. Ao tocar no glo-
bo, faz arrepiar o cabelo.
Pindamonhangaba é a 
quarta cidade do Vale do 
Paraíba a receber o ciclo 
2015 do Boa Energia nas 
Escolas. Em 2014, nove 
cidades da região metro-
politana, Litoral Norte e 
do Vale do Paraíba rece-
beram a unidade móvel de 
ensino projeto. E cerca de 
60 mil estudantes e 600 
professores de 121 esco-
las foram beneficiados 
com as ações do projeto.
Para mais informa-
ções sobre o Boa Ener-
gia nas Escolas acesse:
http://www.boaenergia-
nasescolas.com.br/ban-
deirante/nossaturma.php

as fases serão realizadas no 
M e r c a d o 
Municipal de São 
Luiz do Paraitinga.

EDP leva Boa Energia nas
 Escolas para Pindamonhangaba 
e beneficia mais de 5 mil alunos

19° Festival de Música Junina de 
2015 em São Luiz do Paraitinga

Uma delegação da ci-
dade de São Bento do 
Sapucaí participou pela 
primeira vez no JORI 
(Jogos Regio-
nais dos Idoso),
que ocorreu no domingo 
(24) em Caraguatatuba.
Os 14 atletas da cida-
de integraram as equipes 
de jogo de damas e xa-

drez masculino, dominó 
feminino e coreografia.
A Presidente do Fun-
do Social de São 
Bento do Sapucaí,
Jéssica Costa, 
agradeceu a participa-
ção de todos os idosos, 
da equipe de apoio, pro-
fessores e do Prefeito Il-
defonso Mendes Neto.

Os Jogos Regionais do 
Idoso (JORI) é um con-
junto de eventos, pro-
movido pelo Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Estado de São Paulo,
em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade 
de cada município, envol-
vendo a população idosa 
com atividades esportivas.

São Bento do Sapucaí 
participa do JORI pela 

primeira vez

Solidariedade não é utopia
Paiva Netto

A professora de História Iramara Fluminhan, ao chegar recentemente em sala de aula, foi surpreen-
dida pelos alunos com um inesquecível gesto de amor e solidariedade. 
A turma de estudantes cursa o 9º ano do Conjunto Educacional Boa Vontade, em São Paulo/SP, e 
seu nobre propósito foi manifestar carinho à querida educadora ao saber que ela enfrenta grande 
desafio em sua vida. 
Os jovens colocaram lenços na cabeça, semelhantes ao usado por Iramara, que provisoriamente 
adotou o acessório por causa de tratamento quimioterápico. 
Isabele Vasquez, 15 anos, autora da feliz iniciativa, que imediatamente teve a adesão dos demais 
colegas, explicou: “Ela é uma professora que dá conselhos, além de ser muito competente e exigen-
te. Todos gostam muito dela, pois sabemos que isso é para o nosso bem”. Renata Santana, 13 anos, 
também comentou: “Isso é um carinho para uma pessoa que a gente ama muito”.
Iramara Fluminhan leciona no Conjunto Educacional Boa Vontade há 15 anos, onde são aplicadas a 
Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico. 
O testemunho de perseverança e entusiasmo dessa dedicada educadora é igualmente um destacá-
vel exemplo: “Eu falo que os desafios são presentes, sejam eles quais forem. Acredito que, em todos 
os momentos da vida, eles aparecem, e aqui dentro apreendi a fé, que me fortalece. (...) Estaria 
longe de minha prática se estivesse derrubada, completamente longe daquilo em que acredito e que 
tenho certeza. Então, os planos não mudam. Vivo o dia a dia e continuo o meu trabalho. Faço aquilo 
em que acredito, e tudo que é realizado com prazer faz com que você se levante todos os dias e fale: 
‘vou realizar mais um dia na minha vida’”.
Quanto à dificuldade que vivencia na saúde, diagnosticada em meados de 2014, Iramara não se 
abate. “Observo tantas pessoas que enfrentam problemas muito mais graves do que o meu, de 
modo que não tenho o direito de me sentir mais vitimada do que qualquer outro ser humano que es-
teja vivendo a fome ou o abandono, por exemplo. Eu me sinto agradecida pela qualidade das coisas 
que tenho, desde os médicos até os meus colegas de trabalho e os meus alunos”, afirma.
A meritória ação estudantil, realmente digna de receber nota 10, tem uma razão, segundo a docente: 
“Amor, que é o que a gente ensina aqui dentro [no Conjunto Educacional]. Sou uma pessoa extrema-
mente exigente, cobro o tempo todo deles, porque sabem que o futuro só depende deles mesmos, 
de maneira que vejo essa ação dos alunos como uma atitude de amor, de respeito, de solidariedade. 
Tudo aquilo que a gente ensina aqui se consegue visualizar nas atitudes de todos os nossos estu-
dantes. Não são diferentes de nenhum outro adolescente, (...) mas eles têm amor uns pelos outros, 
amor pela escola em que estudam e amor pelos seus professores”.
Eis, portanto, uma mostra de que a formação de seres humanos solidários, generosos e justos não é 
utopia. Aliás, essa lição dos moços, cujos dados colhi no site da LBV, tem sido apreciada pelos inter-
nautas, que a estão espalhando pelas redes sociais. As boas causas merecem ser compartilhadas. 
Professora Iramara, que Deus lhe abençoe a saúde!
José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 29/05/2015 - Tiragem 10.000 exemplares
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE
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Em parceria com a As-
sociação Taubateana de 
Radioamodorismo (Atra) 
e com o Grupo Escoteiro 
Taubaté (143/SP), repre-
sentantes da Defesa Civil 
realizaram no último final 
de semana mais um curso 
de capacitação para Atua-
ção em Emergências para 

Radioamadores (Caer).
Participaram do en-
contro cerca de 30 
radioamadores, de Tauba-
té, Guaratinguetá, Lorena, 
São José dos Campos e 
Itupeva. E os temas abor-
dados foram: a história e 
legislação - que se aplica 
ao Serviço de Radioama-

dor; histórico, legislação 
e ciclo de gestão em pro-
teção e defesa Civil; rede 
Nacional de emergência 
de radioamadores: de-
senvolvimento e aplica-
ções da Rede em apoio à 
Defesa Civil e Siste-
ma de Comando em 
Operações - SCO.

Defesa Civil de Taubaté
realiza nova capacitação

para Radioamadores

Parar de fumar! Garanto 
que este questionamento 
sempre aparece na mente de 
quem fuma, ou al-
gum conhecido que 
não fuma já de deve ter 
pedido para o amigo 
fumante, porém, não é algo 
assim tão fácil, envolvem 
muitas questões, e também, 
muitos mitos e verdades 
sobre o assunto. Pensan-
do nisso, nós da Unimed 
de Taubaté listamos al-
guns mitos e verdades 
sobre o tabagismo que to-
dos já devem ter se per-
guntado ou ouvido falar 
um dia. - Cigarros light ou 
ultra light é melhor para 
saúde do que os normais? 
Sim, eles são menos no-
civos tem um menor teor 
de nicotina, alcatrão e 
monóxido de carbo-
no, no entanto, não di-
minuem os riscos de 
desenvolver doenças. 
Embora esses cigar-
ros tenham menor teor 
de substâncias nocivas, 
os fumantes tendem a 

A skatista Pâmela Rosa, 
de São José dos Campos, 
conquistou o segundo lu-
gar do campeonato Far’n 
High, realizado em Paris e 
conta como etapa da Copa 
Mundial de Skate. Domi-
nada por brasileiros (Luan 
Oliveira foi o campeão no 

compensar consumindo 
uma quantidade maior 
de cigarros para ga-
rantir o mesmo nível 
de satisfação que um ci-
garro comum proporciona. 
- O Narguilé é menos 
prejudicial à saúde que o 
cigarro? Não, o nargui-
lé possui em sua fumaça 
substâncias cancerígenas e 
concentrações qua-
tro vezes mais eleva-
das que a do cigarro; 
quando usado em uma 
sessão de uma hora ina-
lando a fumaça a pessoa 
consome o equivalente a 
100 cigarros 
ou mais. Importante ressal-
tar que a água usada absor-
ve somente 5% de nicotina, 
fazendo ainda, que você 
aspire mais fumaça. 
- Parar de fumar engorda? 
Sim, porque quando se para 
de fumar há a melhora do 
paladar e do olfato, além 
da gratificação oral, o in-
divíduo sente a falta de ter 
algo na boca, e as ‘soluções’ 
encontradas por eles são 

masculino e Letícia Bu-
foni venceu entre as me-
ninas), a competição, que 
chegou à 8ª edição, tem 
a participação dos prin-
cipais atletas de street do 
planeta. Após o resultado, 
Pâmela voltará para São 
José para um breve perí-

comer ou beliscar, ocasio-
nando o ganho de peso. 
Outro ponto 
fundamental para a pes-
soa que deixa o cigar-
ro ficar atento ao ga-
nho de peso acontece 
devido ao aumento da 
ansiedade e as altera-
ções metabólicas, po-
dendo a pessoa ganhar 
dois a quatro quilos depois 
largar o tabaco. - O cigar-
ro de palha é mais saudá-
vel por ser natural? Não, 
por não haver filtro e nem 
passagem de ar de den-
tro para fora, as tragadas 
são ainda mais con-
centradas e, portanto, 
mais prejudicial à saú-
de. O cigarro de palha é 
feito de tabaco, e vi-
cia, além de liberar li-
vremente monóxido 
de carbono, com isso, 
surgem os riscos de in-
farto, acidente vascular 
cerebral e trombose.  - 
Fumar até dois cigar-
ros por dia não faz mal? 
Sim, esses tipos de cigar-
ros tem um menor teor 
de nicotina, alcatrão e 
monóxido de carbo-
no, porém, não dimi-
nuem os riscos de de-
senvolver doenças. 
No entanto, os fuman-
tes tendem a compen-
sar consumindo uma 
quantidade maior de 
cigarros para garantir o 
mesmo nível de satisfação.

odo de descanso e, logo 
depois, já se prepara para 
viajar aos Estados Unidos 
onde vai participar dos X 
Games, que serão realiza-
dos em Austin, no Texas, 
de 4 a 7 de junho. No ano 
passado, Pâmela conquis-
tou a medalha de prata no 
campeonato. A skatista es-
pecializada em street mora 
no Jardim Cerejeiras. 
Ela começou a carreira 
em 2008, no poliesporti-
vo do bairro. Atualmente 
é campeã paulista, brasi-
leira e sul-americana. Pâ-
mela Rosa recebe apoio da 
Prefeitura, com incentivo 
da Vinac e Construtora 
Vituzzo por meio da LIF.

Mitos e verdades do 
uso de cigarro

Skatista joseense é
vice-campeã de etapa 
da Copa Mundial em 

Paris
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A Polícia Militar abriu 
concurso para preencher 
240 vagas de aluno-oficial. 
As inscrições começaram 
essa semana, exclusiva-
mente pelo site da Vunesp, 
e vão até 24 de junho. Os 
aprovados farão o cur-
so superior de Ciências 
Policiais de Segurança e 
Ordem Pública. De acor-
do com o edital, o salário 
inicial é de R$ 2.855,03.
Para concorrer, é necessá-
rio ter concluído o Ensino 
Médio, ser brasileiro, ter 
no máximo 26 anos, estar 
em dia com as obrigações 
eleitorais e com serviço 
militar e não possuir an-
tecedentes criminais. Os 
homens devem ter no mí-
nimo 1,65 m de altura, e 
as mulheres 1,60. A taxa 
de inscrição é R$ 130.
Os candidatos serão ava-
liados em prova escrita, 
com 80 questões objetivas 
de alternativa, e redação. 
Serão submetidos à ava-
liação de condicionamento 
físico, exames de saúde e 
psicológicos, além de pas-
sar por um processo de in-
vestigação social e análise 

de documentos e títulos.
O curso
Após aprovados, os alunos
-oficiais passam por apro-
ximadamente três anos de 
formação na Academia de 
Polícia Militar do Barro 
Branco (APMBB), na zona 
norte da Capital. São apli-
cadas disciplinas como Po-
lícia Comunitária, Direitos 
Humanos, Inteligência 
Policial, Noções de Polí-
cia Científica, entre outras.
A formação tem o objetivo 
de capacitá-los para o exer-
cício de comando e gestão 
das atividades de polícia 
ostensiva, preservação da 
ordem pública, defesa ci-
vil e territorial. O curso 
inclui estágio de obser-
vação de ações policiais.
Após a conclusão, os cade-
tes se tornam aspirantes a 
oficiais e passam por está-
gio de seis meses acompa-
nhando unidades de patru-
lha das regiões em que vão 
atuar. Depois desse perío-
do, se tornam 2º tenentes.
Concursos em andamento
Além deste concurso, es-
tão abertos concursos para 
o preenchimento de 9.297 

vagas para carreiras po-
liciais no Estado de São 
Paulo, além de 5.000 car-
gos para oficiais adminis-
trativos da Polícia Militar, 
que é uma carreira não 
policial. A PM está, ainda, 
realizando o processo de 
contração de mais 6.000 
soldados de 2ª classe.
Para a Polícia Civil, estão 
disponíveis 2.301 vagas, 
sendo 129 para delegados, 
1.384 para investigadores 
e 788 para escrivães. Já a 
Polícia Técnico-Científi-
ca tem concursos abertos 
para 996 novos agentes, 
sendo 89 atendentes de ne-
crotério, 447 peritos, 140 
médicos legistas, 120 fo-
tógrafos técnico-periciais, 
55 desenhistas técnico-pe-
riciais e 145 auxiliares de 
necropsia. As contrata-
ções para estas duas cor-
porações são recordes.
Atualmente, estão em for-
mação nas academias mais 
de seis mil policiais. Após 
o término dos cursos, serão 
6.145 policiais militares e 
15 policiais civis a mais 
trabalhando na segurança 
do Estado de São Paulo.

Polícia Militar abre 
concurso para 240 vagas 

de aluno-oficial

Começou nesta se-
mana, a Campanha 
do Agasalho 2015. 
O lançamento ocorreu no 
Palácio dos Bandeirantes 
e contou com as presenças 
do governador Geraldo Al-
ckmin e da presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São, Lu 
Alckmin, a presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Tremembé Andrea 
Vaqueli, além do padrinho 
e garoto-propaganda da 
ação, o campeão mundial 
de surf, Gabriel Medina. 
“É uma honra estar nessa 

campanha”, disse Medina.
A iniciativa busca arre-
cadar peças novas ou em 
boas condições de uso. 
“A cada ano, mais pessoas 
participam, doando rou-
pas, agasalhos, sapatos, 
sempre com qualidade.
Pode ser roupa usa-
da, mas desde que es-
teja lavada, passada e 
em boas condições de 
uso”, disse Lu Alckmin.
Além de doar peças, é pos-
sível participar como um 
posto de arrecadação. Para 
isso, o cidadão interessa-
do deve entrar em conta-

to com o Fundo Social de 
Tremembé. Após o cadas-
tro, o material de divul-
gação (caixas e banners) 
deverá ser retirado no de-
pósito do Fundo Social.
Em breve divulgare-
mos todos os postos de 
doação do município.
A campanha dura dois me-
ses, mas o Fundo Social 
recebe doações durante 
todo o ano em sua sede. 
As peças arrecadadas se-
rão encaminhadas para as 
pessoas carentes de nossa 
cidade. Participe. “ROU-
PA BOA A GENTE DOA”

Tremembé inicia a 
Campanha do Agasalho 2015

Nesta semana, o Governo 
do Estado oferece nesta 
semana  60 vagas de tra-
balho que aceitam pessoas 
com deficiência na região 
do Vale do Paraíba. Os 
postos de trabalho estão 
disponíveis por meio do 
programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Traba-

lho (SERT), em parceria 
com o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), 
Estão em destaque 10 va-
gas para o cargo de Vende-
dor de Serviços em Gua-
ratinguetá e 3 vagas para 
Ajudante de Confeiteiro, 
em São José dos Campos.
Como se cadastrar - O in-
teressado à uma das vagas 
basta acessar o site: www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br criar login, onde vai 

cadastrar senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS, 
Carteira de Trabalho, lau-
do médico com o Código 
Internacional de Doenças 
(CID) e Audiometria (no 
caso de deficiência audi-
tiva). Quem não tiver o 
laudo será orientado no 
próprio PAT sobre como 
proceder para conseguir 
a documentação exigida. 
Para empregador - Tam-
bém o empregador pode 
efetuar seu cadastramen-
to  através do site do Em-
prega São Paulo ou PAT. 
Para disponibilizar vagas 
através do sistema, é ne-
cessária a apresentação 
do CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante. 

Governo tem 60 vagas 
que aceitam pessoas com 

deficiência no Vale do Paraíba


