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A GAzetA dos Municípios

Medalhista olímpico 
Edson Luciano realiza 
encontro com crianças 

e jovens de Pinda

Pedágio na via Dutra 
fica mais caro a partir 

desta semana

Olimpíada 2016 deixará legado 
meteorológico para o Brasil

O velocista e medalhista 
olímpico Edson Luciano 
esteve em Pindamonhan-
gaba na última sexta-feira 
(29) para um encontro com 
alunos dos projetos Atle-
tismo Cidadania e Crian-
ças Primeiros Passos. O 
ex-atleta visitou a Escola 
Municipal Joaquim Pe-
reira da Silva e o Centro 
Esportivo Cidade Nova e 
Centro Esportivo Zito para 
compartilhar suas experi-
ências de vida no espor-
te e dividir um novo fato 

As tarifas do pedágio na 
via Dutra estão mais caras 
a partir desta segunda-fei-
ra (1º), quando entra em 
vigor o reajuste de 8,8%, 
autorizado na última se-
mana pela ANTT (Agên-
cia Nacional de Transpor-
tes Terrestres).
De acordo com a conces-

Faltam poucos dias para 
o início dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 
2016, mas os legados para 
o futuro já compensam a 
realização do evento.  O 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), 
vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações 
(MCTIC) será responsável 
por fornecer  previsões e 
serviços meteorológicos 
para competições de 20 
modalidades esportivas, 
cujas realizações que de-
pendem das condições do 
tempo ou mesmo para as 
estratégias traçadas pelos 
atletas.
 Para isso, uma equipe de 
mais de 30 profissionais 
formada por oceanógrafos, 
pesquisadores, técnicos e 
especialistas em compu-
tação vai atuar durante a 

que ficará registrado em 
sua memória: a emoção de 
carregar a tocha olímpica.
O encontro foi marcado 
por um bate papo descon-
traído e  perguntas feitas 
pelos jovens, que ficaram 
entusiasmados com as his-
tórias dos jogos de Atlanta 
(1996) e Sydney (2000), 
onde o atleta conquistou 
consecutivamente as me-
dalhas de bronze e prata pra 
o atletismo brasileiro. No 
total, cerca de 500 jovens 
participaram da atividade. 

sionária CCR NovaDutra, 
a revisão das tarifas de pe-
dágio foi feita levando em 
base a variação do IPCA.
No trecho do distrito de 
Moreira César, em Pin-
damonhangaba, a tarifa 
do pedágio passou de R$ 
12,70 para R$ 13,80. Já 
no trecho de Jacareí, o pe-

Rio 2016, que começa no 
dia 5 de agosto. Segundo 
Sergio Henrique Ferreira , 
meteorologista do INPE e 
responsável pelos desen-
volvimentos e atividades 
do CPTEC para os Jogos, 
foram envolvidas noves 
instituições federais, es-
taduais e municipais para 
atender as exigências do 
Comitê Olímpico Interna-
cional (COI). 
 “Alguns eventos esporti-
vos poderão ser suspensos 
e reprogramados de acordo 
com as previsões.”, escla-
receu. De acordo com ele 
os Jogos no Rio de Janeiro 
contarão com modelos de 
alta resolução espacial que  
poderão ser reaproveita-
dos para dar suporte a ati-
vidades portuárias da Baía 
de Guanabara e da aviação 
civil, inclusive ser adapta-
dos a atividades em outras 

O Projeto Atletismo Cida-
dania e o Crianças Primei-
ros Passos tem o apoio da  
Gerdau e tem como objeti-
vo disseminar o respeito, o 
companheirismo, a disci-
plina e o trabalho em gru-
po, da jovem geração de 
Pinda. As iniciativas tam-
bém trabalham o desen-
volvimento do cidadão, 
contribuindo para que jo-
vens e crianças aprendam 
a enfrentar de forma sau-
dável os desafios que farão 
parte da vida de cada um.

dágio passará de R$ 5,60 
para R$ 6,10.
Esses valores referem-
se à categoria 1 (auto-
móvel, caminhonete e 
furgão) de pedágio e a  
mudança entra em 
vigor a partir de  
meia-noite de segunda, dia 
1º de agosto.

regiões do País.” 
 De acordo com o Inpe, o 
trabalho em conjunto vem 
sendo realizado há  cerca 
de um ano, entre  esses 
centros com a APO (Au-
toridade Pública Olímpi-
ca), a fim de coordenar os 
esforços para atender os 
Jogos como um todo. Na 
distribuição de tarefas, o 
CPTEC ficou responsável 
pelas previsões numéricas 
de ondas, marés e corren-
tes (disponíveis em http://
esportes.cptec.inpe.br/sai-
ling/en), enquanto o IN-
MET (Instituto Nacional 
de Meteorologia) irá for-
necer as previsões numéri-
cas da atmosfera, além de 
coordenar e concentrar as 
informações das nove ins-
tituições a serem enviadas 
sistematicamente à plata-
forma de informações do 
COI.

Vacina contra dengue 
chega às clínicas

As primeiras imunizações 
contra dengue no País co-
meçam nos próximos dias 
com a vacina da Sanofi 
Pasteur, a única aprovada 
no mundo, recomendada 
pela OMS A Sanofi Pas-
teur anunciou o lançamen-
to da vacina tetravalente 
contra dengue no Brasil, a 
primeira aprovada contra a 
doença no mundo. A partir 
da semana, a vacina co-
meça a chegar às clínicas 
privadas do País e estará 
disponível à população 
brasileira.
Indicada de 9 a 45 anos, 
a vacina contra dengue 
da Sanofi Pasteur protege 
contra os quatro soroti-
pos existentes da doença e 
deve ser administrada em 
três doses com intervalos 
de seis meses (completan-
do um ano da primeira até 
a última dose). “A partir 
da primeira dose, porém, 

a vacina já oferece prote-
ção, mas é fundamental 
completar o esquema para 
garantir que a imunização 
seja duradoura e equilibra-
da para todos os sorotipos 
de dengue”, explica Sheila 
Homsani, diretora médica 
da Sanofi Pasteur.De acor-
do com a diretora médica, 
é importante lembrar que a 
população imunizada con-
tra a dengue evita a trans-
missão da doença para ou-
tras pessoas, o que impacta 
na redução da incidência 
da dengue e no potencial 
de novas pessoas infecta-
das. “É o que chamamos 
de proteção indireta, ca-
paz de quebrar a cadeia de 
transmissão da doença”, 
aponta. Aprovada pela An-
visa no Brasil, em dezem-
bro de 2015, a vacina che-
ga como uma importante 
ferramenta de saúde públi-
ca. “É a primeira vez, em 

décadas, que vamos poder 
contar com algo além dos 
esforços do controle do 
vetor transmissor, o mos-
quito Aedes Aegypti”, 
destaca Sheila. “Por outro 
lado, as ações de educação 
e de combate ao mosquito 
não podem parar, a vacina 
vem para somar”, refor-
ça. A vacina vai ajudar na 
redução dos gastos com 
internações, uma vez que 
os estudos demonstraram 
redução de 81% das inter-
nações e de 93% dos casos 
graves. A eficácia global 
é de aproximadamente 
66% contra os quatro so-
rotipos de vírus da den-
gue[1]. “Isso significa que 
em um grupo de 1 milhão 
de pessoas, 660 mil evita-
riam contrair a doença, é a 
prevenção de dois em cada 
três casos da doença”, es-
clarece a diretora médica 
da Sanofi Pasteur.
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Curiosidades

A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, na China, 
as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos depois, Marco Pólo, 
viajante italiano, retorna da China trazendo na bagagem histórias de enormes pipas 
que erguiam prisioneiros. Na Europa, as crianças brincavam com pipas há mais de 
mil anos. Mas advertimos, aproveitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado 
com os fios das redes elétricas e nunca usem cerol.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neuróbica tem conquistado a 
simpatia de muitos especialistas. Como o próprio nome diz, a neuróbica defende 
uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, 
a neuróbica ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como 
qualquer outra parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos no-
vas habilidades e fortalecemo-nos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios 
necessários, o cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o racio-
cínio lógico. A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta 
que você mude pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo: não vá ao mercado 
sempre pelo mesmo caminho, altere a mão com que escova os dentes, se vista de 
olhos fechados, converse mais com os outros, resolva revistas de passatempos, leia 
mais, escreva de olhos fechados, etc. Apesar de serem exercícios simples, eles esti-
mulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

Classificação das pessoas segundo os e-mails que enviam:

On-Line: mal mandamos e a resposta dele já está de volta.
Off-Line: depois de um ano a resposta vem sem referência.
Vale a pena ver de novo: aquele que te manda àqueles e-mails que circulam na In-
ternet há mais de cinqüenta anos como se fosse pela primeira vez e depois de seis 
meses manda de novo.
Madre Teresa: vive mandando e-mails de pessoas com doenças, crianças desapare-
cidas, creches necessitadas, etc.
Nem aí: você manda dez e-mails e ele não te retribui nenhum.
Bin Laden: só manda e-mails bomba ou tem vírus ou não abre.
Fafá de Belém: quando tem que expressar alegria sempre responde ka ka ka ...
Gaucho alegre: prá dizer que está rindo, escreve: rs.
Telegrama: não usa acentos nem pontuações (aq q sb em cd).
Mobral: prissiza voutar pra aufabetisassão.
Lá vem ele: aquele que só se lembra de te mandar e-mails para pedir alguma coisa.
Metrô 18 horas: aquele que os e-mails que você manda pra ele vivem voltando por-
que a caixa postal dele está sempre fechada.
Sem noção: manda no mínimo cem e-mails por dia e fica pensando que você tem 
todo o tempo do mundo pra lê-los.
Ana Paula Arósio: ao invés de te mandar resposta via e-mail, simplesmente te te-
lefona.

Mensagens

Cada dia que passa eu aprendo mais e me torno mais forte. Uma das melhores coi-
sas que fiz, foi parar de correr atrás das pessoas que não estão nem aí pra mim... Eu 
só quero o que for verdadeiro.
***
Lembre-se de que você mesmo é:
- o melhor secretário da sua tarefa.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva 
das elevadas noções que você transmite aos outros.
Não esqueça igualmente de que:
- o mais inimigo de suas realizações nobre.
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa.
- a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquiteto de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação.
É você mesmo.
***
Erros do passado, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos, às 
vezes acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas se mostram cerradas 
à necessária renovação! Esquece-te, porém, que a própria sabedoria da vida deter-
mina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza 
desde a semente singela ao gigante Sol.

Pensamentos, provérbios e citações 

Deve-se ler para fazer perguntas.

Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.

Cada cabeça uma sentença.

Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperanças.

O tempo é um oceano, mas termina na praia.

Cada macaco no seu galho.

Lembre-se sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer.

A fé é instinto da ação.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

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

EXPEDIENTE

SP Estado da Cultura divulga gratuitamente 
atividades de artistas, coletivos e grupos

culturais do estado

Cadastro de espaços, 
eventos e projetos artís-
ticos podem ser feitos no 
site www.estadodacultura.
sp.gov.br
Artistas, coletivos e grupos 
culturais acabam de ga-
nhar uma nova ferramenta 
totalmente gratuita para 
divulgar espaços, eventos 
e projetos artísticos rea-
lizados em todo o estado. 
Trata-se da plataforma SP 
Estado da Cultura, desen-
volvida pela Secretaria da 
Cultura do Estado em par-
ceria com o Instituto TIM. 
Totalmente colaborativo, 
o site permite o cadastro 
e a organização de dados 
sobre os agentes culturais, 
atividades e locais relacio-
nados à cultura num mu-

nicípio ou região, fazendo 
um mapeamento dessas 
informações.
A ferramenta permite a 
criação de uma agenda 
cultural, viabilizando um 
registro completo dos pro-
dutores e espaços cultu-
rais. Todos os dados são 
georreferenciados, permi-
tindo a visualização das 
ocorrências num mapa.
Além de contar com ativi-
dades dos artistas, grupos 
e coletivos, a plataforma 
também está sendo ali-
mentada com dados de 
eventos, espaços e proje-
tos da própria Secretaria 
– como as atividades dos 
museus, ações culturais 
apoiadas pela pasta assim 
como projetos financiados 

pelo ProAC – Programa de 
Ação Cultural. As Prefei-
turas também estão sendo 
convidadas a inserir suas 
atividades na plataforma.
O sistema também fortale-
ce o acesso à informação 
pública, agregando dados 
de agentes, espaços, even-
tos e projetos culturais, 
permitindo a troca de in-
formações entre gestores 
e agentes culturais. Assim, 
por exemplo, é possível 
enxergar qual linguagem 
é preponderante numa re-
gião do estado.
Até o final de junho, a pla-
taforma conta com os se-
guintes dados cadastrados: 
587 eventos; 668 agentes e 
2606 espaços. Para os ar-
tistas, coletivos e grupos 
artísticos se cadastrarem 
é muito simples. Basta 
acessar o link “entrar”, 
cadastrar e-mail e senha. 
Depois, é só preencher ca-
dastro com nome, endere-
ço, grupo representado e 
projetos. Esses dados não 
ficam visíveis ao público. 
Na sequência, colocar as 
informações sobre espaço, 
eventos e projetos cultu-
rais. Para saber mais sobre 
a plataforma, acesse www.
estadodacultura.sp.gov.br.  

Campanha do Agasalho é prorrogada 
até 12 de agosto no Poupatempo

Iniciativa ajuda pessoas a 
se protegerem do frio nes-
te inverno 
Foram prorrogadas até o 
dia 12 de agosto, em todos 
os 72 postos Poupatempo 
do Estado, as doações para 
a Campanha do Agasalho 
2016.
Até o momento, mais de 
200 mil peças foram arre-
cadadas e encaminhadas 
para instituições que pres-
tam serviços reconheci-
dos pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo (Fussesp), 
órgão responsável pela 
campanha, ou diretamen-
te ao Fundo Assistencial 
das prefeituras. Em 2015, 
a arrecadação feita com a 
ajuda de usuários e cola-
boradores do Poupatempo 
e na Prodesp - empresa de 
tecnologia do Governo do 
Estado que gerencia o pro-

grama - foi de mais de 250 
mil itens, todos destinados 
a creches, asilos, hospitais, 
albergues e outras institui-
ções filantrópicas.
As doações podem ser 
depositadas nos pontos 
de coleta distribuídos nas 
unidades do Poupatempo. 
Os endereços e horários 
de funcionamento estão 
disponíveis nos portal 
www.poupatempo.sp.gov.
br, no aplicativo SP Ser-
viços e no Disque Pou-
patempo, pelo (0800 772 
3633 - para telefones fixos 
- ou 0 operadora 11 2930 
3650 - para ligações de 
celulares). Bom exemplo: 
Além de contar com a aju-
da fundamental da popu-
lação, os funcionários do 
Poupatempo também se 
mobilizam em ações para 
aquecer o inverno de quem 
mais precisa.

Um bom exemplo ocorre 
em Ribeirão Preto, onde 
inspirados nos agasalhos 
coloridos da personagem 
Malu Moletom, mascote 
da campanha deste ano, 
colaboradores do Poupa-
tempo se uniram após o 
expediente para tricotar 
peças que aquecem o cor-
po e a alma de quem as 
recebe. A iniciativa, que 
teve início em 2014, à 
época com 4 voluntários, 
hoje reúne 22 funcionários 
que juntos já produziram 
135 itens, como cachecóis, 
colchas, meias, conjuntos 
para bebês, entre outros. 
“Aqui nós trabalhamos 
com carinho especial em 
cada peça. Fazer o bem 
para outras pessoas é mui-
to bom e não tem preço”, 
afirma a atendente do Pou-
patempo Ribeirão, Rosa 
Maria Lemes.
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O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se 
encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº 07/2016, Processo nº 26/2016,para Contratação de Empre-
sa para Transporte de Alunos. Abertura da Sessão Pública dia 
15/08/2016 às 08:30 horas. Os interessados poderão retirar o 
Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Munici-
pal até o dia 12/08/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, 
Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará 
disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO 
EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 37, Termo nº 6343
Faço saber que pretendem se casar CLAUDEMIR GUEDES e MARCIA HELENA DE 
SALES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 
e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 10 
de setembro de 1974, de profissão oleiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Estrada Municipal do Aterrado, nº 1150, filho de BENEDITO GUEDES, de 76 anos, 
nascido na data de 15 de agosto de 1939, residente e domiciliado Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP e de TEREZINHA DE JESUS SANTOS GUEDES, de 68 anos, nascida na 
data de 26 de outubro de 1947, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Quiririm/
SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 28 de setemabro de 1974, de profissão do 
lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de JOSÉ FRANCISCO DE SALES FILHO, falecido em falecido em Tremembé/SP na data 
de 4 de abril de 1994 e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS SALLES, de 76 anos, nascida na 
data de 6 de agosto de 1939, residente e domiciliada Tremembé/SP, natural de Tremembé/
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 37, Termo nº 6342
Faço saber que pretendem se casar GERALDO FREDERICO PEREIRA FILHO e MARIA 
LÍDIA RODRIGUES DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Santa 
Branca - SP, nascido em 22 de maio de 1953, de profissão mestre de obras, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 992, Jardim Maracaibo, nesta cidade, 
filho de GERALDO FREDERICO PEREIRA, falecido em Jacareí/SP na data de 19 de julho 
de 1988 e de EULALIA LEITE PEREIRA, falecida em Jacareí/SP na data de 17 de outubro 
de 1997. Ela é natural de Irecê - BA, nascida em 16 de dezembro de 1964, de profissão do 
lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Quatro, nº 996, Jardim Maracai-
bo, nesta cidade, filha de JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS, falecido em Irecê/BA na data 
de 3 de janeiro de 2003 e de MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, de 86 anos, nascida na 
data de 11 de janeiro de 1930, residente e domiciliada em São Gabriel/BA, natural de São 
Gabriel/BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece 159 oportunidades no Vale do Paraíba

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), oferece nesta semana 159 vagas de trabalho 
divididas entre as áreas deserviços, comércio, entre outras, no Vale do Paraíba.

Os itens escolaridade eexperiência para o preenchimento das vagas variam de acordo com a 
área de atuação e com a empresa.

Serviços: 139 / Comércio: 16 / Construção Civil: 2

Confira abaixo algumas oportunidades em destaque:

Motorista de ônibus urbano: Ilhabela 4 vagas
Ajudante de cozinha: Campos do Jordão 2 vagas
Fiscal de loja: S.J dos Campos 5 vagas

Como se cadastrar
Para ter acesso às vagas basta acessar o site:  www.empregasaopaulo.sp.gov.br   criar login, 
senha e informar os dados solicitados. Outraopção é comparecer a um Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

O cadastramento do empregador também poderá ser feito no site doEmprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar vagas no sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, 
razão social, endereço e o nome dosolicitante.

Emprega São Paulo
Desde a implantação do Emprega São Paulo, em agosto de 2008, oprograma  recolocou no 
mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 
milhões de currículos cadastrados.

Para mais informações sobre o Emprega São Paulo/MaisEmprego , acesse: www.emprega-
saopaulo.sp.gov.br  .

Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública defende a aprovação da 
Lei de Acesso à Informação na 

Segurança Pública

Aprovado pela Comissão 
de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Orga-
nizado da Câmara Federal 
o PL 4894/16 é um marco 
na defesa da transparência
São Paulo, 29 de julho de 
2016 – A Lei de Acesso à 
Informação na Seguran-
ça Pública, aprovada pela 
Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Cri-
me Organizado da Câma-
ra Federal, é fundamental 
para o aperfeiçoamento da 
gestão de segurança públi-
ca no País. Essa é a ava-
liação do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública 
(FBSP). “O Fórum vem 
trabalhando há uma déca-
da para tornar mais trans-
parente os números de se-
gurança pública no Brasil. 
Essa Lei, se aprovada, irá 
possibilitar consolidar e 
difundir o conhecimento 
produzido sobre o tema 
no Brasil e incentivar a 
avaliação como prática de 
gestão e formulação de es-
tratégias no setor”, ressalta 
o vice-presidente do Con-
selho de Administração da 
entidade, Renato Sérgio de 
Lima.
De autoria do deputa-
do Reginaldo Lopes 
(PT-MG), o PL 4894/16 
estabelece diversos pro-
cedimentos a serem ob-
servados pelos órgãos de 
segurança da União, Es-
tados, Distrito Federal e 
Municípios. A proposta 

determina que todos os ór-
gãos de Segurança Pública 
devem criar um banco de 
dados abrangente sobre 
ocorrências e estatísticas 
do setor que deverá ser 
divulgado em forma de re-
latório aberto à sociedade. 
“Esse é um passo adiante, 
um aperfeiçoamento natu-
ral da Sinesp, na medida 
em que propiciaria mais 
transparência e divulgação 
dos dados de segurança”, 
avalia Lima.
O banco de dados, definido 
no PL, deve ser atualizado 
anualmente e notificará 
informações ainda pou-
co disseminadas, como a 
letalidade e vitimização 
policial. Pelo Projeto de 
Lei tais dados deverão ser 
acompanhados pelo resu-
mo dos principais dados 
sobre número de ocorrên-
cias registradas envolven-
do mortes decorrentes de 
intervenção policial, dos 
laudos periciais, dos in-
quéritos abertos, e das re-
comendações sobre quali-
ficações nos processos de 
treinamento para reduzir 
a letalidade policial. Já a 
segurança dos policiais 
também seria reforçada já 
que o PL prevê a utiliza-
ção dos laudos periciais e 
demais documentos asso-
ciados a essas ocorrências 
para a formulação de pro-
cessos de treinamento ca-
pazes de reduzir o número 
de mortes entre os agen-

tes de segurança.O FBSP 
manifesta sua expectati-
va pela aprovação do PL, 
por estar, na essência, em 
linha com as bandeiras 
defendidas pela entidade, 
em prol da qualificação e 
de melhorias na gestão da 
segurança pública do País.
 Sobre o FBSP
O Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública foi 
constituído em março de 
2006 como uma organi-
zação não-governamental, 
apartidária, e sem fins lu-
crativos, cujo objetivo é 
construir um ambiente de 
referência e cooperação 
técnica na área de ativida-
de policial e na gestão de 
segurança pública em todo 
o País. O foco do FBSP é o 
aprimoramento técnico da 
atividade policial e da ges-
tão de segurança pública. 
Por isso, avalia o planeja-
mento e as políticas para o 
setor; a gestão da informa-
ção; os sistemas de comu-
nicação e tecnologia; as 
práticas e procedimentos 
de ação; as políticas locais 
de prevenção; e os meios 
de controle interno e exter-
no, dentre outras; sempre 
adotando como princípio 
o respeito à democracia, 
à legalidade e aos direitos 
humanos. O FBSP faz uma 
aposta radical na transpa-
rência enquanto ferramen-
ta de prestação de contas e 
de modernização da segu-
rança pública.

Cartórios de SP lançam
sistema de buscas de

nascimentos, casamentos e 
óbitos desde 1976 no Estado

Através do Portal Oficial 
(www.registrocivil.org.br) 
é possível localizar regis-
tros civis e solicitar certi-
dões em formato físico ou 
eletrônico de qualquer car-
tório do Estado.
A partir desta segunda-
feira (01.08) qualquer ci-
dadão, em qualquer lugar 
do mundo, poderá efetu-
ar buscas de registros de 
nascimentos, casamentos 
e óbitos realizados em to-
dos os 836 Cartórios de 
Registro Civil do Esta-
do de São Paulo sem sair 
de sua casa ou trabalho. 
Através do Portal (www.
registrocivil.org.br) o ci-
dadão poderá pesquisar 
registros civis lavrados 
desde 1976 em qualquer  
Cartório do Estado e so-
licitar a 2ª via da certi-
dão em formato físico ou 
eletrônico, recebendo em 
casa, por e-mail ou retiran-
do no Cartório mais próxi-
mo a sua escolha.
Idealizado e desenvolvi-
do pela Associação dos 
Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado de São 
Paulo (Arpen-SP), o Sis-
tema de Buscas integra a 
Central de Informações 

do Registro Civil (CRC), 
regulamentada pelo Provi-
mento nº 46/2016 do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), que prevê que os 
registros públicos devem 
implantar as ferramentas 
de registro eletrônico em 
todos os seus serviços.
Para realizar a busca de um 
registro, o usuário deve se 
cadastrar no Portal www.
registrocivil.org.br para 
dar início ao procedimen-
to. O valor das buscas de 
registros no Estado de São 
Paulo é tabelado – item 
11 da Tabela de Custas e 
Emolumentos (R$ 14,30). 
Caso solicite a certidão do 
registro pesquisado, o va-
lor já pago na busca será 
abatido do valor da certi-
dão.
Embora os requisitos para 
integração ao sistema dis-
pusessem sobre a obriga-
toriedade de disponibi-
lização dos registros de 
nascimento, casamento e 
óbito de 1976 em diante, 
muitos cartórios já dispo-
nibilizaram toda a sua base 
de registros no Portal, po-
dendo o usuário realizar a 
pesquisa em períodos an-
teriores a 1976.

O objetivo é congregar em 
um futuro próximo as ba-
ses de dados dos Estados 
já integrados à Central de 
Informações do Regis-
tro Civil: Santa Catarina, 
Paraná, Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Goi-
ás, Distrito Federal, Piauí, 
Pernambuco, Acre e Ama-
pá. Além do sistema de 
buscas, a CRC disponibi-
liza pedidos de certidões 
entre cartórios, certidões 
digitais, pesquisa e bus-
cas para entes públicos e 
Poder Judiciário, além da 
fiscalização eletrônica dos 
cartórios.
Antes da disponibilização 
deste sistema, o usuário 
deveria possuir o maior 
número de informações 
possíveis do registro a ser 
localizado (nome, data do 
registro, local do registro, 
livro, folha e termo) e as 
buscas eram realizadas 
somente em cartório, me-
diante a presença do usuá-
rio. O novo sistema, além 
de tornar o serviço aces-
sível a todo o cidadão em 
qualquer lugar do mundo, 
evita intermediação de ter-
ceiros que encareciam o 
serviço.

Três dicas essenciais para você ter uma casa segura
Por Perseu Iuata: Para se 
manter longe de qualquer si-
tuação de risco, é essencial 
investir na prevenção. Mas, 
nem sempre é isso que acon-
tece. Para se ter uma ideia, 
de cada cinco solicitações 
de orçamento que recebemos 
para projetos de segurança 
residencial, três são de pes-
soas que já foram vítimas 
de furto ou roubo em sua 
própria casa. As estatísticas 
mostram que essas ocorrên-
cias aumentaram em vários 
estados do país nos últimos 
anos. É só andar pelas ruas 
para perceber que as casas 

e os prédios estão cada vez 
mais cheios de aparatos tec-
nológicos, que tem por obje-
tivo tentar garantir um pouco 
mais de tranquilidade aos 
moradores. Para evitar que 
o pior aconteça, é impres-
cindível se atentar e tomar 
algumas precauções. Confira 
a seguir, três dicas para man-
ter sua casa sempre segura: 
Procure ajuda especializa-
da. Infelizmente, o mercado 
de segurança sofre com a 
informalidade na prestação 
dos serviços e a pirataria nos 
equipamentos e produtos ele-
troeletrônicos. Rodear-se de 

bons profissionais e produtos 
com qualidade certificada é 
o primeiro passo para prote-
ger bem a sua residência. Só 
profissionais experientes e 
qualificados conseguem ava-
liar os riscos iminentes. Uma 
coisa que pouca gente sabe é 
que os profissionais e empre-
sas de instalação de sistemas  
eletrônicos de segurança 
precisam obrigatoriamente 
possuir registro no Conse-
lho Regional de Engenharia  
(CREA) da região, apresen-
tando assim um responsá-
vel técnico habilitado. Em 
alguns estados, como no 

Distrito Federal, por exem-
plo, ainda é necessário ter 
a certificação na Secretaria 
de Segurança. Esse é outro 
ponto importante que você 
deve verificar antes de fechar 
com qualquer empresa. Dê 
atenção máxima ao projeto 
Depois de se cercar de pro-
fissionais de alta capacida-
de técnica é hora de cuidar 
do projeto. O profissional 
precisa ter acesso livre à re-
sidência a fim de identificar 
as vulnerabilidades. Esse 
especialista tem que pensar 
como um meliante, a fim de 
antever situações de riscos 

e adotar as medidas certas 
para a precaução. Após esse 
estudo do local, ele recomen-
dará os produtos adequados 
para cada caso. Mantenha 
um sistema de monitoramen-
to Normalmente, os proje-
tos de segurança residencial 
contam com sistemas de 
alarme e câmeras. Mas, so-
zinhos, eles não podem fazer 
muita coisa para te proteger.  
É imprescindível contratar 
sistemas de monitoramen-
to 24h, onde uma equipe de 
profissionais será acionada 
imediatamente ao menor si-
nal de perigo. Esse serviço 

pode enviar viaturas até o 
local para checar possíveis 
invasões ou mesmo acionar 
a polícia para que sejam to-
madas as medidas cabíveis. 
Adotando essas três medidas, 
certamente sua casa estará 
bem mais segura. Lembre-se 
que a prevenção é a melhor 
maneira de evitar os danos 
materiais e psicológicos  
causados por esse tipo de 
violência.  Não espere sua 
casa ser assalta para se pro-
teger. Contrate empresas de 
confiança, que cuidem de 
tudo para você do projeto ao 
monitoramento.
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Estimativa de mercado
diz que economia deve

encolher menos em 2016

Senac Guaratinguetá 
divulga lista de cursos 
disponíveis em agosto

Associação Comercial de 
Ubatuba comunica novas 

vagas de emprego

Sabesp entrega
doações da Campanha do 
Agasalho para entidades 

do Litoral Norte

A queda do Produto In-
terno Bruto (PIB) deve 
ser menor em 2016, de 
acordo com estimativa do 
mercado financeiro. As 
projeções fazem parte de 
pesquisa feita todas as se-
manas pelo Banco Central 
(BC) sobre os principais 
indicadores da economia 
e é divulgada às segundas-
feiras.
Segundo o que estimam 
as instituições financeiras 
consultadas pelo BC, o en-
colhimento da economia 
brasileira deverá será de 
0,03%. A projeção para a 
queda do PIB, soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos no país, passou de O Senac Guaratinguetá 

está com inscrições aber-
tas para dois cursos livres 
com aulas começando em 
Agosto.
O primeiro curso é “Bá-
sico em Marketing”, que 
tem como objetivo capa-
citar o profissional que 
ingressa ou pretende in-
gressar na área a aplicar 

A ACIU (Associação Co-
mercial de Ubatuba) co-
munica nesta semana uma 
nova relação de vagas de 
empregos em diversos se-
tores de atividades. 
As vagas oferecidas são: 

A divisão da  Sabesp do 
Litoral Norte Nesta entre-
gou nesta semana doações 
em prol da Campanha do 
Agasalho a cinco entida-
des assistenciais. As doa-
ções foram entregues ao 
Fundo Social de Solida-
riedade de Caraguatatuba, 
Santa Casa de Ubatuba e 
de Ilhabela, Comunidade 
Terapêutica Luz do Cami-
nho e para a Associação 
Divina Providência.
A Campanha do Agasalho 
é uma iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade 
do Governo de São Paulo. 
O evento tem na Sabesp  
uma de suas maiores cola-
boradoras, que entre 2002 

3,27% para 3,24%.
Já a previsão de cresci-
mento para 2017 segue 
em 1,1% há duas semanas 
consecutivas. No entan-
to, vale ressaltar que as 
previsões estão distantes 
do centro da meta de in-
flação de 4,5%. Para este 
ano, a projeção ultrapassa 
também o limite superior 
da meta: 6,5%. O teto da 
meta em 2017 é 6%.
Inflação - A projeção do 
mercado para a inflação, 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), foi 
mantida em 7,21%. Para 
2017, a estimativa caiu de 
5,29% para 5,20%. É fun-técnicas de marketing por 

meio da análise do am-
biente mercadológico e 
do desenvolvimento do 
composto de marketing 
(produto, canais de distri-
buição, preço e comuni-
cação), contribuindo nas 
decisões que envolvam o 
ciclo de vida de produtos e 
serviços no mercado com-

Operador de máquina e 
acabamentos, Serralhei-
ro/Montador e Instalador 
de esquadrias, Professor 
de Ingles, Cozinheiro, 
Caixa,Serviços Gerais,-
Garçon/Garçonete, Cui-

e 2015 arrecadou aproxi-
madamente 44 milhões de 
peças.
Com a arrecadação de 
mais de 13 mil reais no 
evento 1° Boi do Rolete da 
companhia, foram com-
prados 314 cobertores, 
tecidos para confecção  
de mantas infantis, 80 con-
juntos de moletom para 
crianças de um a quatro 
anos, além de 70 kits para 
bebês (35 femininos e 35 
masculinos) compostos 
por dez fraldas descartá-
veis, toalha com capuz, 
conjunto manga longa 
com body, pagão de malha 
com três peças, fralda de 
boca, macacão de malha e 

ção do BC fazer com que 
a inflação fique dentro da 
meta. Um dos instrumen-
tos usados para influenciar 
a atividade econômica e a 
inflação é a taxa básica de 
juros, a Selic. Controle - O 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom), do BC, é 
responsável pela inflação 
que chega ao consumidor. 
O comitê tenta conter a 
demanda aquecida, e isso 
gera reflexos nos preços, 
porque os juros mais al-
tos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. Já 
quando o Copom reduz os 
juros básicos, a tendência 
é que o crédito fique mais 
barato, com incentivo à 
produção e ao consumo, 
mas a medida tira um certo 
controle sobre a inflação.
Selic – A missão do BC 
é encontrar o equilíbrio 
ao tomar decisões sobre a 
taxa básica de juros (Se-
lic), de modo a fazer com 
que a inflação fique den-
tro da meta estabelecida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional. Atualmente, a 
Selic está em 14,25% ao 
ano. Com informações da 
Agência Brasil

petitivo atual. As aulas vão 
de 6 de agosto a 10 de se-
tembro, aos sábados, das 
13h às 17h.
O segundo curso é “Es-
crituração Fiscal”, com 
objetivo de capacitar o 
aluno para escriturar do-
cumentos fiscais, por meio 
de práticas manuais, ele-
trônicas e digitais, consi-
derando as normas legais 
vigentes, a fim de não in-
correr em irregularidades 
fisco-tributárias. As aulas 
vão de 13 de agosto a 1º de 
setembro, aos sábados, das 
13h às 17h.
Mais informações e ins-
crições pelo telefone (12) 
2131-6300 ou www.sp.se-
nac.br/guaratingueta. O 
Senac Guaratinguetá fica 
na Av. Doutor João Bap-
tista Rangel de Camargo, 
nº 50, Centro.

dadora, Auxiliar Contábil, 
Balconista, Copeiro (diur-
no e noturno), Ajudante 
de Lavanderia, Ajudante 
de cozinha (com prática), 
Auxiliar de comércio, Do-
méstica, Chapeiro, Faxi-
neira, Camareira e Reven-
dedora Avon.
A Associação Comercial 
de Ubatuba informa ainda 
que o associado que estiver 
admitindo pode cadastrar 
sua  empresa. Basta aces-
sar o site www.aciubatu-
ba.com.br. Os interessa-
dos devem acessar o site  
w w w . a c i u b a t u -
ba.com.br para o  
conhecimento dos estabe-
lecimentos que estão rece-
bendo currículos.

cobertor.
De acordo com a coorde-
nadora da campanha na 
Sabesp da região, salien-
tou que todo ano são rea-
lizados eventos internos, 
angariando recursos para 
doação de cobertas. Neste 
ano, o novo evento permi-
tiu um aumento nas doa-
ções que, no ano passado, 
foram de 74 cobertores: 
“Em 2016, com o Boi 
no Rolete, foi possí-
vel arrecadar mais e  
ampliar a doação, basean-
do-se no mote da Campa-
nha, que diz que quando o 
problema é grande a ajuda 
tem de ser também”, res-
saltou.

Ilhabela tem 45 vagas de emprego disponíveis
O Emprega São Paulo/
Mais Emprego oferece 
nesta semana 45 vagas de 
emprego em Ilhabela. As 
vagas são divididas em di-
versos setores, entre eles, 
hoteleiro, comércio e ser-
viços. Os salários para as 
oportunidades variam de 
acordo com a função e as 
exigências também são di-
ferentes para cada vaga.
Confira as oportunidades 

em destaque: Ajudante de 
cozinha, Caseiro e Moto-
rista de ônibus urbano.
Para ter acesso àsoportu-
nidades, o candidato deve 
acessar o site:   www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br      
criar login,senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é comparecer 
a um Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e Car-

teira de Trabalho. O cadas-
tramento do empregador-
também poderá ser feito 
no site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dispo-
nibilizar vagas no sistema, 
é necessária a apresenta-
ção do CNPJ da empresa, 
razão social, endereço e o 
nome do solicitante. Des-
de a implantação do Em-
pregaSão Paulo, em agos-
to de 2008, o programa 

recolocou no mercado de 
trabalho mais de 700 mil 
trabalhadores. O sistema 
conta com um banco de 
3,5 milhões de currículos 
cadastrados.Serviço: Posto 
de Atendimento aoTraba-
lhador (PAT) de Ilhabela 
Endereço:  Rua Prefei-
to Mariano Procópio de 
Araújo Carvalho, 128 –  
Bairro:Perequê Telefone:  
(12) 3896-9200 / 9226


