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O Impostômetro, mecanis-
mo criado pela Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP) para medir o valor 
dos tributos pagos pelos 
brasileiros durante o ano, 
atingiu a marca de R$ 2 
trilhões por volta das 11h 
desta quarta-feira (30). Foi 
a primeira vez que a fer-
ramenta atingiu a marca. 
No ano passado, o Brasil 
arrecadou R$ 1,95 trilhão. 
“Se fossem melhor apli-
cados, R$ 2 trilhões em 
tributos pagos pelas em-
presas e cidadãos seriam 
mais do que suficientes 

A última roda de dança 
circular foi realizada no 
domingo (27), no Bos-
que da Princesa, com 
grande participação. 
A atividade é realizada 
pela parceria entre a Baú 
Arte Cultura e o Depar-
tamento de Cultura da 
Prefeitura, todo segun-
do e quarto domingo do 

para atender às necessida-
des de todos os brasileiros. 
É imprescindível uma re-
forma tributária no Brasil, 
que só poderá ser feita se 
houver solução satisfató-
ria para a crise política, 
na urgência que o país 
requer”, disse Alencar 
Burti, presidente da asso-
ciação. Segundo a ACSP, 
os tributos federais repre-
sentam 65,95% dos R$ 2 
trilhões arrecadados este 
ano, enquanto os estadu-
ais equivalem a 28,47% 
e os municipais, a 5,58%. 
Individualmente, o tribu-

mês, tendo à frente os 
focalizadores Bebel Mo-
raes e João Junqueira. 
As atividades aos do-
mingos, no Bosque da 
Princesa, continuam em 
janeiro. No primeiro e 
terceiro domingo, o pro-
jeto “Yoga para todos” 
e, em todos os domin-
gos, as oficina de mode-

to de maior arrecadação 
é o ICMS (19,96% do 
total), seguido do INSS 
(19,18%), Imposto de 
Renda (15,62%) e Cofins 
(10,13%). Com esse va-
lor arrecadado pela União, 
estados e municípios, da-
ria para contratar mais de 
149,9 milhões de profes-
sores do ensino funda-
mental por ano, construir 
mais de 21,7 milhões de 
quilômetros de redes de 
esgoto ou construir mais 
de 57,1 milhões de casas 
populares de 40 metros 
quadrados, por exemplo.

lagem em argila “Mãos 
no Barro”, sempre das 
10 horas ao meio-dia. E, 
ainda, no segundo e quar-
to domingo, às 16 horas, 
contação de histórias, para 
crianças de todas as ida-
des. Vale a pena conferir 
e participar das atividades 
realizadas no Bosque da 
Princesa. Entrada gratuita.

Impostômetro atinge 
marca de R$ 2 trilhões 

pela primeira vez

Dança circular encerra 
atividades do ano e
retorna em janeiro

A Sefaz esclarece que não 
envia boleto para paga-
mento de IPVA. Proprie-
tários devem consultar 
informações exclusiva-
mente no site da Secreta-
ria da Fazenda e na rede 
bancária credenciada. A 
Secretaria da Fazenda 
alerta aos contribuintes 
que os canais oficiais para 
a obtenção de informações 
sobre o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) são 
a página do IPVA (www.
ipva.fazenda.sp.gov.br) 
e a rede bancária creden-
ciada. A consulta deve ser 
realizada nos terminais de 
autoatendimento, pela in-
ternet ou diretamente nas 
agências, bastando o nú-
mero do RENAVAM do 
veículo. O Fisco tomou 
conhecimento de boatos 
falsos circulando pela in-
ternet (WhatsApp), contri-
buintes reclamando de re-
ceberem boletos também 
falsos, além da existência 

de sites que simulam a 
aparência da página da Se-
cretaria da Fazenda com o 
objetivo de colher as in-
formações do proprietário 
para outra finalidade. A 
prática, conhecida como 
Phishing, é uma tentativa 
de fraude eletrônica ca-
racterizada para adquirir 
senhas, dados financeiros, 
número de cartões de cré-
dito e outros dados pesso-
ais. Em caso de dúvidas, os 
contribuintes devem entrar 
em contato com a Secreta-
ria da Fazenda por meio 
do telefone 0800-170110 
(exclusivo para telefo-
ne fixo) ou pelo Fale 
Conosco disponível no 
site www.fazenda.sp.
gov.br. O contribuinte 
que desejar já pode reali-
zar o pagamento do im-
posto. Todos os bancos 
credenciados estão habili-
tados a efetuar o recolhi-
mento à vista, com des-
conto de 3%, ou receber a 
primeira das três parcelas 

do imposto. O contribuin-
te tem o final de dezem-
bro e o período até a data 
de vencimento da placa 
do veículo (veja tabela), 
em janeiro, para quitar o 
imposto em cota única, 
com desconto de 3%, ou 
pagar a primeira parcela 
do tributo. Avisos de Ven-
cimento A Secretaria da 
Fazenda já iniciou o en-
vio de cerca de 18 milhões 
de avisos de vencimento 
do IPVA 2016. O aviso é 
apenas um lembrete - não 
é boleto nem guia de paga-
mento - e traz informações 
sobre o valor do imposto. 
A quitação deverá ser feita 
respeitando o calendário, 
de acordo com a placa do 
veículo. O contribuin-
te que deixar de recolher 
o imposto fica sujeito a 
multa de 0,33% por dia de 
atraso e juros de mora com 
base na taxa Selic. Pas-
sados 60 dias, o percen-
tual da multa fixa-se em 
20% do valor do imposto.

A Secretaria da Fazenda alerta
sobre fraudes em relação ao

pagamento do IPVA 2016

Durante o mês
 de janeiro, as 
seis bibliotecas 

públicas municipais 
terão horário espe-
cial de funcionamento: 

de segunda a sexta-feira, das  
8 às 12h e das 
13h30 às 17 horas.

Horário de
funcionamento das
bibliotecas de Pinda
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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

O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo com que 
apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de som e cor. Com novo 
surto, produz uma nova imagem e assim por diante durante 10 a 30 minutos de du-
ração, em média de um sonho. Tentando encontrar sentido nessa confusão, a mente 
encaixa estranhas imagens em uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do 
estado emocional da pessoa que está sonhando.
***
Duas vezes por dia, as águas dos oceanos sobem e descem, fenômeno provocado 
pelo Sol e pela Lua. Estes atraem as águas fazendo com que subam quando a atração 
é maior. Por estar mais próximo, nosso satélite tem maior influência do que o Sol, 
nas marés. Se a Lua e o Sol estão do mesmo lado ou ambos em lados opostos, como 
na Lua Nova ou na Lua Cheia, a atração conjugal torna-se maior, provocando marés 
mais altas ou mais baixas que de costume. Quando a Lua entra nos Quartos Minguan-
te ou Crescente, o efeito do Sol contrabalança o da Lua e a maré é produzida pela 
diferença entre as duas forças. Todos os dias, a maré alta leva seis horas para chegar 
ao ponto máximo. Faz então uma pausa e retrocedendo para a maré baixa. Como o 
tempo entre as duas marés é de doze horas e vinte e cinco minutos, o horário da maré 
alta muda de um dia para o outro. A maré alta chama-se “preamar” e a maré baixa 
chama-se “beira mar”.

Humor

No tribunal, o Juiz se dirigiu ao réu cm palavras duras:
- Se não bastasse o que fez, o senhor ainda escolheu como cúmplice um bandido da 
pior espécie!
- Eu sei senhor Juiz.
- O senhor tem que ter vergonha do que fez!
- Concordo, meritíssimo.
- E, além de tudo isso, sabe da gravidade da situação.
- Verdade, senhor Juiz.
- O que você fez é absurdo!
- Eu sei de tudo isso, meritíssimo e, também sei de todas as punições que me espe-
ram. O problema é que eu não achei ninguém honesto para me ajudar! Respondeu o 
sujeito.
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai, por que é que o senhor se casou com a mamãe?
E o pai, carinhosamente, abraça o filho e diz:
- Você também está admirado com isso não é meu filho?
***
Quando fazia compras no supermercado, vi um casal empurrando um carrinho cheio. 
Ela ia acrescentando mais e mais produtos e ele suplicando:
- Pare, pare com isso! Se você continuar comprando todas essas coisas gostosas, sua 
mãe nunca mais irá embora...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo natural. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante. Quem ouve a tentação, 
cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem 
esquece as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados popula-
res. Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um ho-
mem que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os 
menos egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minu-
to a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao 
invés de resolvê-las. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. 
O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não 
chegar a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende 
ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma 
semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto e defender 
alguém, não penetre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por 
simples questão de gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes 
graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a 
segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas se-
rão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos 
individuais, porque qualquer qualidade excedente é muito problemática no quadro 
de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala e sim um 
poder que irradia.

Pensamentos, provérbios e citações

Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.

Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece.

O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.

A renúncia é a liberdade, não querer é poder.

Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.

Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.

O interesse que cega a uns é a luz de outros.

A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.

MISCELÂNEA

As Agências de Aten-
dimento da Sabesp dos 
municípios de Caragua-
tatuba, Ilhabela e São Se-
bastião, no Litoral Norte, 
funcionarão em horário 
diferenciado durante as 
festas de fim de ano. 
Na véspera de Natal 
(24/12), não haverá aten-
dimento; e na próxima se-
gunda-feira (28), o expe-
diente inicia-se às 13h nas 
quatro cidades da região. 
Já terça e quarta-feiras 
(29 e 30/12), respectiva-
mente, o serviço funciona 

normalmente. Na quinta-
feira (31/12), não haverá 
atendimento nas agências 
e retorna na próxima se-
gunda-feira (4/1/16), a 
partir das 13h. A compa-
nhia permanecerá à dispo-
sição da população por 24 
horas, inclusive nas noites 
de Natal e Ano Novo, pela 
Central de Atendimento 
pelo número 195. A liga-
ção é gratuita. O cliente 
também pode fazer solici-
tação e tirar dúvidas pela 
agência virtual no www.
sabesp.com.br Confira os 

horários de atendimen-
to da Sabesp na região 
nos dias 28/12 e 4/01:
Caraguatatuba: Aveni-
da Arthur Costa Filho 
nº 131, Centro. Horá-
rio – das 13h às 16h30
Ilhabela: Rua Espírito 
Santo nº 97, Barra Velha. 
Horário – das 13h às 15h
São Sebastião: Aveni-
da Guarda Mor Lobo 
Viana nº 1.163, Porto 
Grande – das 13h às 16h
Ubatuba: Rua Dona Ma-
ria Alves nº 885 – Cen-
tro – das 13h às 16h

Sabesp do Litoral Norte
terá expediente especial

no de fim de ano

Toda a população pode 
participar do Fórum Per-
manente do Plano Munici-
pal de Educação, que está 
previsto na lei do plano, 
aprovada em junho deste 
ano. O Fórum será uma 
instância de debate acerca 
das 20 metas e das estra-
tégias correspondentes a 
cada uma, servindo como 
forma de monitoramen-
to do que está previsto 
na lei. A composição do 
Fórum prevê a participa-
ção dos poderes públicos, 
profissionais da educação, 
representantes de institui-

ções relacionadas à área 
e também usuários do sis-
tema de ensino público e 
privado. Os resultados das 
discussões serão levados 
a público em audiências 
organizadas pelas dife-
rentes comissões a serem 
compostas durante o pro-
cesso. Dentre as principais 
metas sob responsabili-
dade do governo munici-
pal, as discussões acerca 
da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental, da 
Educação Inclusiva e da 
valorização do magistério 
devem mobilizar educa-

dores e a sociedade local 
na busca da qualidade. 
Concluído o período de 
inscrições, os interessa-
dos serão convidados a 
participar da composição 
das comissões e elabora-
ção do regimento interno 
que definirá a forma de 
atuação e atribuições dos 
componentes, dentre ou-
tros itens. Para participar, 
basta acessar o site oficial 
da Prefeitura, pelo www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, até o dia 22 de janeiro, 
clicar no banner e aces-
sar a ficha de inscrições.

População pode participar 
do Fórum Permanente do 

Plano Municipal de
Educação em Pinda
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A Secretaria Municipal 
de Educação promoveu 
neste último dia 16 de de-
zembro, o X EREP, um 
encontro dos professores 
que acontece semestral-
mente. O evento aconte-
ceu na EMEF Prof.ª. Ma-
ria Dulce David de Paiva, 
e contou com aproxima-
damente 250 participan-
tes entre professores, di-
retores e coordenadores.
O principal objetivo desse 
grande encontro foi com-
partilhar com os profes-
sores todos os resultados 
dos trabalhos realizados 
na Educação de Tremem-
bé. Os coordenadores dos 
segmentos, educação in-
fantil e fundamental, e dos 
projetos e programas apre-
sentaram um balanço po-
sitivo e otimista de 2015.
A Secretária de Educação, 
Cristiana Berthoud, ini-
ciou a manhã fazendo seus 
agradecimentos pessoais. 
Agradeceu a sua equipe, 
que não mediu esforços 
para cumprir com os obje-
tivos da rede, aos diretores 
e coordenadores pedagó-
gicos, que se dedicaram e 
trabalharam diariamente 
para a melhorida da quali-
dade do ensino e aos pro-
fessores, que foram desta-
cados como o “coração e a 
alma das escolas”, concre-
tizando ideias, executan-
do os projetos e fazendo 
os resultados aparecerem.
Esse foi o ano da Educação 
Infantil, inúmeras ações 
foram realizadas a fim de 
enriquecer o trabalho des-
se segmento como a refor-
mulação do currículo, di-
versas formações técnicas 
aos gestores e professores 
e várias ações práticas 
envolvendo as famílias.
Para o Ensino Fundamen-
tal o destaque fica para as 
práticas de monitoramento 
dos resultados dos alunos. 
O foco foi na implemen-
tação de estratégias peda-
gógicas inovadoras e no 
preparo dos alunos de 5º e 
9º ano para a prova Brasil, 
que avalia o IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica) do mu-
nicípio. Para os alunos de 
9º anos foram feitos en-
contros supervisionados 
a fim de ouvir e trabalhar 

com as expectativas dos 
mesmos, também foram 
realizadas aplicações de si-
mulados, aulas específicas 
aos sábados, intensivos de 
matemática, preparando
-os também para outras si-
tuações avaliativas para o 
ingresso no Ensino Médio 
Técnico e no mundo de tra-
balho. Outro destaque foi 
para a supervisão do tra-
balho pedagógico das es-
colas e do desenvolvimen-
to dos projetos didáticos.
Os três Programas impor-
tantes da Rede; FAST- Fa-
mílias e Escolas Juntas -, 
Mais Educação e Comu-
nidade de Aprendizagem 
também apresentaram 
excelentes resultados. O 
FAST mostrou a expansão 
do Programa de 3 para 7 
escolas, abrangendo um 
número maior de famí-
lias atendidas, mostrou as 
formações das famílias 
e sobre o Fastworks, um 
evento que reuniu mais 
de 1000 pessoas marcan-
do a efetiva participação 
das famílias nas escolas 
de Tremembé, uma trans-
formação na realidade 
de nossa educação. Já o 
Programa Mais Educação 
mostrou sobre os destaques 
das equipes esportivas de 
lutas marciais, apresenta-
ções artísticas de dança, 
música e teatro, mostrou 
os investimentos nas es-
colas e a aquisição de no-
vos espaços, como o pólo 
na EMEF Profª Amalía 
G. R. Patto, onde fun-
cionaram aulas de mar-
cenarias e de música e 
atendeu 3 escolas da rede.
O projeto Comunida-
de de Aprendizagem em 
Tremembé ganhou gran-
de destaque no país, pela 
execução e qualidade nas 
atuações educativas de 
êxito. Tremembé é consi-
derada pelo Instituto Na-
tura uma cidade modelo 
na forma como implantou 
e vem monitorando o pro-
jeto. Foi a primeira cidade 
do país a transformar uma 
ação de êxito em discipli-
na curricular, e a lançar a 
campanha “Seja um vo-
luntário na escola” cha-
mou a atenção da mídia e 
de outros municípios, hoje 
a rede conta com cerca de 

200 voluntários colabo-
rando com os programas.
Outro momento marcante 
do X EREP foi a premia-
ção dos melhores proje-
tos educativos de cada 
escola. Os professores 
responsáveis pelos pro-
jetos escolhidos foram 
homenageados e ficaram 
felizes e emocionados.
O evento terminou de ma-
neira leve e divertida com 
a apresentação de um es-
petáculo teatral com a Cia. 
Novos Atores de Pinda-
monhangaba, que apre-
sentou “La maldición” um 
texto de Caio Fernando 
Abreu e Luis Arthur Nu-
nes. O público riu muito 
e aplaudiu de pé os atores.
Desta maneira, a Secreta-
ria Municipal de Educação 
fechou o seu ano letivo: 
prestando conta aos pro-
fessores, coordenadores 
e diretores de tudo o que 
foi realizado e, especial-
mente, celebrando com os 
professores os avanços na 
qualidade do ensino, ob-
tidos graças ao trabalho 
em equipe e dedicação de 
todos aqueles realmente 
envolvidos com os alu-
nos e que acreditam que 
a Educação muda vidas.
A Secretária de 
Educação, profa. 
Dra. Cristiana Berthoud 
avaliou o ano de 2015 
como “… o ano em que 
começamos a colher os 
frutos iniciais de tudo o 
que temos plantado desde 
2013. A Educação de Tre-
membé tem sido inovado-
ra e otimista, acreditando 
sempre que a Educação 
Pública pode e deve ser de 
excelência, pois é o cami-
nho para a transformação 
de vidas. Agradecemos a 
equipe da SME pelo em-
penho notável e a todos 
os funcionários que tra-
balham diariamente pelo 
bem de nossas crianças 
e jovens. Agradecemos 
aos diretores e coordena-
dores por sua dedicação. 
Agradecemos aos profes-
sores, que são a alma e 
o coração da Educação. 
Um maravilhoso 2016 
para todos nós, repleto 
das Bençãos de Deus e 
da Boa Vontade dos Ho-
mens”. Cristiana Berthoud

X EREP – Encontro da Rede de 
Ensino Público – apresenta e 
celebra os ótimos resultados

do ano de 2015

Estado obteve autori-
zação prévia da Justi-
ça para não implantar
norma federal que impõe 
teste nas categorias C, D e 
E; exame é inútil e onera 
o trabalhador, diz gover-
nador Geraldo Alckmin. A 
Justiça Federal autorizou o 
Estado de São Paulo a não 
exigir o exame toxicológi-
co para renovação ou ob-
tenção da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
nas categorias C, D e E, 
voltadas para motoristas 
profissionais. Resolução 
529 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) 
prevê a realização do tes-
te em todo o país a partir 
desta sexta-feira, 1º de ja-
neiro de 2016.  A pedido 
do Departamento Estadual 
de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP), o Estado 
de São Paulo, por meio 
da Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ingressou 
com uma ação na Justiça 
contra a medida e conse-
guiu autorização prévia 
(tutela antecipada) para 
não condicionar a con-
cessão da CNH ao teste. 
O processo continua em 
curso na Justiça Federal 
- 9ª Vara Cível da Capital 
de São Paulo.  “Todo dia 
fazem leis, criam normas 
para onerar o povo. No 
passado foi aquele kit de 
primeiros socorros. Todo 
mundo gastou um dinhei-
rão e ele depois foi dis-
pensado. Depois era para 
trocar o extintor. Agora 
inventaram que tem que 
fazer um exame toxicoló-
gico. É um exame inútil. 
As entidades médicas e de 
segurança no tráfego di-
zem que não tem nenhum 
sentido”, afirmou o gover-
nador Geraldo Alckmin 
nesta quarta-feira (30/12), 
durante entrega de casas 
em Sorocaba.  “Só no Es-
tado são mais de 4 milhões 
de motoristas. São traba-
lhadores, motoristas de ca-
minhão, de ônibus, de van, 
de carreta, que teriam fazer 
esse exame”, completou.    
A comunidade médica e 
profissionais de trânsito 
de todo país são contrários 
à medida. Entre as críti-
cas mais recorrentes está 
o tipo de exame. Para os 
especialistas, a exigência é 
discriminatória, inconsti-
tucional, viola a ética mé-
dica e não há evidências 
científicas que compro-
vem sua eficácia para a se-
gurança no trânsito. Além 
disso, o teste tem alto cus-
to (cerca de 100 dólares) e 
não é feito por nenhum la-
boratório brasileiro. Hoje, 

as amostras são enviadas 
para análise no exterior.  
A legislação federal prevê 
que o exame seja feito me-
diante a coleta de cabelo, 
pelo ou unhas com o obje-
tivo de detectar o consumo 
de substâncias psicoativas 
que comprometam a capa-
cidade de direção no mo-
mento de renovar ou obter 
a habilitação. O resultado 
precisa dar negativo para 
os três meses anteriores ao 
teste.  O resultado negati-
vo, no entanto, não signifi-
ca dizer que o cidadão não 
fará uso de drogas poste-
riormente, já com a CNH 
renovada, e conduzirá 
veículo sob efeito dessas 
substâncias. Além disso, 
conforme alerta da Asso-
ciação Brasileira de Me-
dicina de Tráfego (Abra-
met), o motorista pode, por 
exemplo, burlar o teste ao 
deixar de usar drogas no 
período que é coberto pela 
janela de detecção (90 dias 
retroativos).  “Seria mais 
eficiente um exame reali-
zado na própria via, o que 
comprovaria que o condu-
tor realmente dirige sob 
efeito de drogas”, afirma 
Daniel Annenberg, dire-
tor-presidente do Detran.
SP.  “O exame tem bre-
chas e tornará o processo 
de habilitação mais demo-
rado, uma vez que a coleta 
será encaminhada para o 
exterior e posteriormente 
ainda deverá ser avalia-
da por um médico. O tes-
te também não tem como 
aferir se o motorista utili-
zou a droga enquanto di-
rigia ou se fez uso em um 
momento particular, fora 
da condução de veículos. 
Impedir que um motorista 
profissional que depende 
da habilitação para traba-
lhar renove o documento 
pela interpretação de um 
exame falso positivo po-
derá resultar em demandas 
judiciais tanto para o Es-
tado quanto para os médi-
cos”, ressalta Annenberg.  
É importante frisar que a 
realização do exame e a 
identificação de substân-
cias psicoativas não cons-
titui por si a inaptidão do 
motorista à renovação ou à 
habilitação nas categorias 
C, D e E. O cidadão pode 
ter utilizado medicamen-
tos que tenham em sua 
composição algum ele-
mento detectado pelo exa-
me, por exemplo. Por esta 
razão, a quantidade e a du-
ração do uso identificadas 
no exame deverão ser sub-
metidas à avaliação de um 
médico credenciado pelo 
Detran.SP, que emitirá um 

laudo final de aptidão do 
candidato.  Classe médica 
não foi ouvida - Na elabo-
ração dessa exigência, não 
foram consultadas as enti-
dades médicas, nem mes-
mo a Câmara Temática de 
Saúde e Meio Ambiente no 
Trânsito do próprio Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran).  Entre as enti-
dades que são contrárias à 
obrigatoriedade do exame 
toxicológico estão: Asso-
ciação Brasileira de Me-
dicina de Tráfego (Abra-
met), Sociedade Brasileira 
de Toxicologia (SBTOx), 
Conselho Federal de Me-
dicina, Sociedade Brasi-
leira de Ciências Foren-
ses (SBCF), Associação 
Nacional de Medicina do 
Trabalho (ANAMT), Con-
selho Regional de Biome-
dicina, Conselho Regional 
de Farmácia do Estado de 
São Paulo, Departamento 
de Análises clínicas e To-
xicológicas da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São 
Paulo (USP), Associação 
Brasileira de Medicina do 
Trabalho (ABMT), além 
do próprio Ministério da 
Saúde.  “A principal crí-
tica à obrigatoriedade do 
exame toxicológico de 
larga janela de detecção 
para consumo de subs-
tâncias psicoativas volta-
se ao fato de a obrigação 
não encontrar paralelo em 
qualquer outro país como 
forma de política públi-
ca direcionada à redução 
de mortes no trânsito. De 
fato, não há qualquer evi-
dência científica de que a 
obrigatoriedade da realiza-
ção desse exame durante o 
processo de habilitação ou 
de renovação tenha algum 
impacto positivo na redu-
ção de lesões e mortes no 
trânsito”, ressalta o pre-
sidente da Abramet, Dr. 
José Heverardo da Costa 
Montal.  Profissionais da 
área médica fazem ain-
da outro alerta: por meio 
do exame de larga janela 
de detecção feito a partir 
do cabelo não é possível 
determinar com exatidão 
quando o indivíduo fez 
uso de droga, mas ape-
nas estimar esse tempo.  
Vale ressaltar que nenhum 
dos 185 países signatá-
rios da Década de Ação 
para Segurança Viária 
2011-2020, estabeleci-
da pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
para reduzir pela metade 
o número de acidentes e 
mortes no trânsito, realiza 
exames em cabelo, pelo 
ou unha dos motoristas. 

Justiça autoriza
São Paulo a não exigir

exame toxicológico para
motoristas profissionais
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Taubaté vai encerrar o ano 
de 2015 com uma redução 
de 74% no número de ca-
sos confirmados de dengue 
no comparativo com 2014.
De acordo com balanço da 
Vigilância Epidemiológi-
ca foram registradas este 
ano 4.293 notificações da 
doença, que resultaram em 
2.507 casos confirmados 
autóctones e 1.552 nega-
tivos. Outros 234 casos 
aguardam o resultado dos 
exames. Um dos casos po-
sitivos resultou em morte.
Em 2014, Taubaté fechou 
o ano com 11.045 notifi-
cações, das quais 9.609 
foram positivas autócto-
nes e um caso positivo 
importado, com 1.435 re-
gistros negativos. Naquele 
ano foram contabilizadas 
oito mortes pela doença.
A redução de mais de 

A tarde de quarta-feira 
(23) foi de bate bola en-
tre os Amigos do Guga e 
a Seleção da Copa Guga. 
Esta partida foi o Futebol 
Solidário, um evento orga-
nizado pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Pinda-
monhangaba com o apoio 
da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura. A partida bene-
ficente contou com a 
presença do craque da 
Seleção Brasileira de 
Futebol, Luiz Gustavo.
Esta ação solidária arreca-
dou mais de uma tonelada 
de alimentos, que foram 
encaminhados ao Fundo 
Social de Solidariedade 
para fazer a entrega às 
entidades. O jogo ocor-
reu no campo da Associa-
ção Atlética Ferroviária, 
o placar foi 6 x 5 para os 
Amigos do Luiz Gustavo.
Luiz Gustavo afirma que é 
sempre uma alegria mui-
to grande quando volta 

7.000 casos é resultado das 
estratégias montadas pela 
Prefeitura para a preven-
ção e combate ao Aedes 
aegypti, mosquito trans-
missor da dengue e que 
agora também é respon-
sável pelos casos de zika 
e chikungunya em todo o 
país. A cidade teve 9 noti-
ficações de casos suspei-
tos de zika em 2015, todos 
eles negativos. Em relação 
à chikungunya, o balan-
ço é de 19 notificações e 
16 casos negativos, com 
três aguardando exames.
Apesar dos números po-
sitivos, o momento é de 
alerta para evitar uma 
nova epidemia em 2016. 
De acordo com a última 
ADL (Análise de Densida-
de Larvária), realizada em 
outubro, Taubaté atingiu 
um indicador de infestação 

à sua cidade de origem e 
tem várias recordações. 
“Vivo aqui até hoje, sem-
pre passo as minhas férias 
aqui. Só tenho a agradecer 
as pessoas que organizam 
este evento, todos que 
vem colaborando. Sinto-
me feliz de estar aqui e 
poder ajudar ao próximo”.
Luiz Gustavo afirma 
que o objetivo é me-
lhorar cada vez mais 
este evento solidário, 
trazendo outros jogado-
res, para que assim pos-
sa ajudar ainda mais as 
pessoas que necessitam.
Ricardo Goulart, que já 
jogou na seleção brasileira 
de futebol e hoje é meia-a-
tacante no Guanzhou Ever-
grande da China, comenta 
que o jogo beneficente é 
uma iniciativa muito boa 
e que ano passado também 
teve o prazer de participar. 
“É um evento que transmi-
te energia positiva e ajuda 
quem precisa. Poder ajudar 

de larvas do Aedes aegypti 
de 1,7 pontos no IB (Índice 
Breteau). O número é pre-
ocupante já que o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos, o que significa que, 
para cada 100 imóveis vi-
sitados, somente um apre-
sentaria larvas do mos-
quito. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia.
Uma nova ADL será reali-
zada em Taubaté em janei-
ro. Cerca de 3.600 imóveis 
devem ser visitados pelos 
agentes. A cidade é dividi-
da em seis áreas, onde são 
verificadas a existência 
de larvas do mosquito e 
os tipos de recipientes em 
que foram encontradas. A 
prefeitura reforça a neces-
sidade de conscientização 
da população, já que cabe 
às famílias o combate aos 
criadouros do mosquito.

num evento como este é 
gratificante. Espero um dia 
fazer um evento deste em 
minha cidade, que é São 
José dos Campos e levar 
o Luiz Gustavo também”.
V i c e n t e 
Corrêa da Silva coman-
dou a Seleção da Copa 
Guga e revela que foi um 
jogo festivo, onde os atle-
tas do Distrito tiveram a 
oportunidade de se diver-
tir jogando futebol com os 
amigos do Luiz Gustavo 
e parabeniza a todos que 
foram ao campo e contri-
buíram com a doação de 
alimentos para ajudar as 
pessoas que necessitam.
O Fundo Social de So-
lidariedade agradece a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio dos 
profissionais da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer, a Associação Atlé-
tica Ferroviária, e todos 
os colaboradores que con-
tribuíram com o evento.

Taubaté fecha 2015 
com redução de 74% de 

casos de dengue

Jogo beneficente
arrecada mais de uma 
tonelada de alimentos

O Sesc Taubaté apresenta 
neste domingo (3), ativi-
dades para o público in-
fantil, iniciando a partir 
das 11h, com espetáculo 
teatral, oficina de cons-
trução de brinquedos e 
jogos. As atrações visam 
promover a integração 
entre pais e filhos. A peça 
teatral Fonchito e a Lua 
abre as atividades às 11h 
e traz a história de um 
menino apaixonado que 
encontra uma forma de 
armar-se de coragem para 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, por 
meio de processo licitató-
rio, vai complementar os 
serviços de condução de 
pacientes na cidade, am-
pliando a frota. Atualmen-
te, a Prefeitura transporta 
mais de 300 pacientes por 
dia para tratamento em ou-
tras cidades. O objetivo é 
melhorar a qualidade de 
atendimento e rapidez no 
transporte. Foram criados 
pontos de encontro dos 
pacientes em centro de 
saúdes para melhorar na 
agilidade do transportes, 

conseguir o beijo da ama-
da. Tarefa nada fácil, pois 
a menina pede um pre-
sente inusitado para o seu 
apaixonado. Após o teatro, 
o projeto Lá em Casa, às 
11h30, apresenta propos-
tas para que pais e filhos 
construam brinquedos 
e jogos para brincar em 
casa. Utilizando diferen-
tes linguagens e materiais, 
a cada encontro é apre-
sentada uma sugestão e 
neste dia os participantes 
irão construir um Por-

e os pacientes acamados 
serão transportados de 
ambulância e buscados em 
casa. “Para realizarmos 
esta mudança ouvimos a 
população e analisamos 
as reclamações ao longo 
dos últimos dois anos. Os 
primeiros pacientes que 
eram buscados para irem 
aos serviços de referência 
ficavam em torno de duas 
horas rodando pela cida-
de, buscando os demais 
pacientes de casa em casa. 
Com estes pontos estraté-
gicos vamos atender a po-
pulação da melhor forma 
possível. Os pacientes aca-

ta- trecos. Para participar 
é essencial que a criança 
esteja acompanhada de 
responsável e verifique a 
disponibilidade de vaga. 
Os Jogos do Mundo acon-
tecem às 13h30 e com-
binam jogos de mesa e 
tabuleiro de diversas par-
tes do mundo para que os 
participantes desenvol-
vam um olhar criativo e 
ampliem a percepção so-
bre as estratégias utiliza-
das nas jogadas. Todas as 
atividades são gratuitas.

mados e da hemodiálise 
terão um tratamento dife-
renciado, serão buscados 
em casa normalmente. A 
mudança é para as pessoas 
que podem se locomover”, 
enfatiza a secretária da 
pasta, Sandra Tutihashi. 
Ela explica que foi reali-
zado o processo licitatório 
para a complementação 
dos serviços, com isto ha-
verá maior disponibilida-
de de veículos para aten-
der os pacientes dentro do 
município, por exemplo, 
buscando e levando a pes-
soa para os serviços de 
fisioterapia, entre outros.

Sesc Taubaté apresenta
programação para pais e filhos

Secretaria de Saúde em
Pinda realiza mudanças no 

transporte de pacientes


