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A GAzetA dos Municípios

Senac Campos do Jordão 
oferece cursos rápidos 

em gastronomia

Festival do Camarão
começa em Caraguá

O Senac Campos do Jor-
dão está com uma progra-
mação extensa de cursos 
rápidos na área de gastro-
nomia.
Os interessados devem 
entrar em contato com o 
Centro Universitário Se-
nac - Campos do Jordão 
por meio do telefone (12) 
3668-3001, pessoalmente 
na unidade ou acessando 
o Portal do Senac (www.
sp.senac.br/universitario-
campos).

A 19ª edição do Festival 
do Camarão de Caragua-
tatuba começa nesta quar-
ta-feira (13). O evento se-
gue até domingo (17) com 
uma extensa programação 
gastronômica e cultural 
com o intuito de valorizar, 
preservar e promover a 
cultura caiçara.
Nesta edição, dezesse-
te famílias de pescadores 
da comunidade pesqueira 
da Praia do Camaroeiro e 
uma do Porto Novo, foram 
selecionadas para oferecer 
ao público pratos à base de 
camarão e doces tradicio-
nais.
“Foram realizadas com-
provações de documentos, 
participações em ativida-
des culturais e curso de 
boas práticas e manipu-
lação de alimentos, tudo 
para garantir a qualidade 
e trazer autenticidade ao 
conceito do festival, que 
prima sempre pela valo-
rização e salva-guarda 
da Cultura Caiçara em 
Caraguatatuba”, afirmou 
Adbailson Cuba, diretor 
da Fundacc (Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba).
A abertura oficial do fes-
tival será às 19h, com a 
apresentação da Banda 
Municipal Carlos Go-
mes. Entre os destaques 

Confira os cursos com inscrições abertas:

Cozinha Vegetariana
11 a 15/7, segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas

Preparo de Bebidas com Café
15/7, sexta-feira, das 19 às 21 horas ou 22/7, sexta-feira, das 19 às 21 horas

Crepes Doces e Salgados
16/7, sábado, das 13 às 17 horas ou 23/7, sábado, das 13 às 17 horas

Cozinha Descomplicada para o Dia a Dia
18 a 20/7, segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas

Cozinha Tex-Mex
18 a 22/7, segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30

Preparo de Risotos
20/7, quarta-feira, das 18h30 às 22h30

Preparando Coquetéis e Long Drinks
23/7, sábado, das 14 às 17 horas ou 30/7, sábado, das 14 às 17 horas

Comida de Botequim
25 a 29/7, segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas

Cupcake
25 a 29/7, segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas

Cardápio Espanhol
25 a 29/7, segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30

Cardápio de Inverno
25 a 29/7, segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30

O Centro Universitário Senac - Campos do Jordão fica na Avenida Frei Orestes 
Girardi, 3549, Vila Capivari.

Programação:

Dia 13/7 – Quarta
19h – Banda Municipal Carlos Gomes
20h30 – Água Viva Coral
22h – Conexão Central (MPB)

Dia 14/7 – Quinta
19h – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba
19h30 – Grupo Fandango Caiçara
20h30 – Banda D2 (MPB)
22h – Banda Legend (MPB)

Dia 15/7 – Sexta
19h – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba
19h30 – Puxada de Rede e Samba de Roda com o Mestre Angolinha
20h30 – Sandro Bacellar (MPB)
22h – Grupo Coincidência (Samba)

Dia 16/7 – Sábado
13h – Julie Drummond (MPB)
14h – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba
19h – Grupo de Maracatu Odé da Mata
20h – Quadrilha Junina do CCTI – Estrela do Mar
20h30 – Bonecos Gigantes da Mantiqueira
22h - Guilherme Martinez 
22h15 – Os Cabra Zoró (Forró)

Dia 17/7 – Domingo
10h – Corrida de Canoa Caiçara
14h – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba
15h – 5º Festival de Música Raiz de Caraguatatuba
18h – Forró de Três (Forró)
20h – Bichos da Costeira (Reggae)
21h30 – Zé Maria

da programação, estão os 
shows do grupo Fandan-
go Caiçara, Legend, Julie 
Drummond, Forro de Três, 
Bichos da Costeira, Sam-
ba de Roda com o Mestre 
Angolinha e Zé Maria do 
Prado, entre outros. De 
quinta-feira a domingo, 
além das apresentações 
musicais e culturais, o 
evento contará também 
com atrações como a tenda 
das Artes, exposição de ar-
tesanato identitário, Casa 
Caiçara e da Farinha, com 
café de garapa e demons-
tração da produção da fa-
rinha de mandioca, cunha-
gem de canoa no tronco de 
Guapuruvú, tenda do Polo 
Cultural Profª Adaly Co-
elho Passos, entre outras 
atividades. No domingo, 
a programação começa às 

10h com a Corrida de Ca-
noa Caiçara, em frente à 
Praça da Cultura. No mes-
mo dia, o público poderá 
prestigiar o 5º Festival de 
Música Raiz de Caragua-
tatuba, com a apresentação 
da Orquestra de Viola Cai-
pira Estrela de Ouro.
O Festival do Camarão é 
uma realização do Gover-
no Municipal por meio da 
Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba, em parceria 
com a Associação de Pes-
cadores da Praia do Cama-
roeiro, com o apoio das 
Secretarias Municipais de 
Educação, Esportes e Re-
creação, Desenvolvimento 
Social e Cidadania, Saú-
de, Turismo, Serviços Pú-
blicos e Meio Ambiente, 
Agriculta e Pesca.
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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

Curiosidades

A águia é membro de uma família da rapina, que também se inclui o falcão, o gavião e 
o abutre, As águias têm aproximadamente um metro de comprimento, chegando suas 
asas abertas a medir mais de um metro e oitenta centímetros. Os machos são menores 
que as fêmeas. Alimentam-se de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pe-
quenas ovelhas. O ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhas-
cos. Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.
***
Durante a Guerra de Secessão, quando as tropas voltavam nos quartéis, após uma ba-
talha, sem nenhuma baixa, escreviam numa imensa placa: 0 Killed (sem morto), daí 
surgiu a expressão OK para indicar que tudo está bem.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o kiwi é rico 
em fosfato, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém, para aproveitar todos esses 
nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é descascada. As propriedades do 
kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, estimula o funcionamento do intestino 
e do estômago e, assim, melhora a prisão de ventre. Os médicos recomendam que o 
kiwi seja consumido diariamente, já que não existem contradições para a fruta.

Humor

Uma velhinha é atropelada por um motoboy e levada às pressas para o hospital. Rapi-
damente um médico chega para examiná-la e vai relacionando as lesões, ditando para 
a enfermeira anotar em uma ficha:
- Escoriações na cabeça, fratura no braço esquerdo, luxação na clavícula, desarticula-
ção do tornozelo esquerdo, secção longitudinal na coxa esquerda.
E virando-se para a idosa, pergunta:
- Qual é a sua idade, minha senhora?
- Trinta e cinco anos! Respondeu a idosa.
O médico vira-se para a enfermeira e acrescenta:
- Anote também... Perda da memória.
***
Depois de dar a luz um bebê, a loira começa a andar pelos corredores do hospital. Pre-
ocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo era você estar em seu quarto descansando.
- Eu queria uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica para fazer essa escolha. Nós vamos 
lhe dar um livrinho com os significados dos nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro nome. Eu quero 
arranjar um sobrenome.

Mensagens

Isso também passa...

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO 
TAMBÉM PASSA! Então perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era 
para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, pudesse se lem-
brar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum motivo, 
mas essa placa também era para lembrá-lo que quando estivesse feliz, que não deixas-
se tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos difíceis 
viriam de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos 
os quais temos que passar, sendo bom ou não, para o nosso próprio aprendizado. Por 
algum motivo... Nunca se esqueça do mais importante: NADA É POR ACASO! Ab-
solutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor 
maneira possível.
***
Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninha-
rá em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens 
que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça de suas mãos 
lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas 
faculdades criadoras, centralizando-se nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que 
fizer delas. Não condene sua imaginação as excitações permanentes. Suas criações 
inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia 
do sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, in-
dicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o Céu será construída dentro 
de você mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

O bom humor não custa nada e compra tudo.

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.

Um homem não envelhece, quando sente paixão.

Somos formados e talhados pelo que amamos.

A felicidade consiste em fazer o bem.

A filosofia de um século é o senso comum do próximo.

Permita que eu escute a mim e não os outros.

Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.

A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.

A humildade é o esforço do amor.

Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.

Quem não vive para servir, não serve para viver.

O futuro é comprado pelo presente.

MISCELÂNEA Seguem abertas  
inscrições para as  

Escolinhas de Esporte 
de Ilhabela

 A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Esportes, La-
zer e Recreação, está com 
inscrições abertas para 
as escolinhas municipais 
de esporte em diversas 
modalidades esportivas. 
As vagas são para futsal, 
futebol, vôlei, vôlei de 
praia, atletismo, natação, 
taekwondo, jiu-jitsu, vela, 
canoagem, e hidroginásti-

ca. As aulas são realizadas 
nos núcleos esportivos da 
Praia Grande, Barra Ve-
lha, Perequê, Itaquanduba, 
Saco da Capela e Arma-
ção, de segunda a sexta-
feira. Já as turmas para as 
aulas de natação são de se-
gunda a sábado.
 Para se inscrever, 
o responsável deverá com-
parecer à sede da Secre-
taria de Esportes, Lazer 

e Recreação munido de 
Declaração da unidade es-
colar onde o aluno estuda, 
cópia do RG ou RA (Re-
gistro do Aluno) e com-
provante de residência. 
Para as aulas de jiu-jitsu e 
taekwondo, podem parti-
cipar alunos entre quatro e 
17 anos. Já para as demais 
modalidades, a idade para 
inscrição é de seis a 17 
anos.

Cerus e  CEI anunciam a  
doação de kits de inativação 
de patógenos  ao HEMORIO 
antes dos jogos olímpicos 

no Rio de Janeiro 
Este esforço colaborativo 
tem como intenção aju-
dar a combater a possível 
transmissão de doenças e 
vírus, como o vírus Zika, 
dengue, e chikungunya 
através das transfusões de 
sangue
 A Cerus Corporation e 
seu parceiro de distribui-
ção, o Grupo CEI (Brasil), 
anunciaram recentemente 
a doação de kits de inati-
vação de patógenos IN-
TERCEPT para plaquetas 
e plasma ao Hemorio e 
hemocentro do Rio de Ja-
neiro indicado para emer-
gências durante os jogos 
olímpicos de verão. 
Esta esta doação tem como 
objetivo auxiliar na de-
manda de transfusão de 
plasma e plaquetas, pre-
parando para emergências 
durante os jogos olímpi-
cos.“Como escolhido para 
fornecer produtos sanguí-
neos em caso de emergên-
cias durante as olimpíadas, 
fornecer hemocomponen-
tes com inativação de pa-
tógenos é uma parte im-
portante do nosso plano 
de preparação. Entretanto, 
devido a limitações finan-
ceiras, não é possível im-

plementar comercialmente 
a tecnologia antes dos jo-
gos olímpicos”, disse o Dr. 
Luiz Amorim, diretor ge-
ral do Hemorio. “Agrade-
cemos à Cerus e ao Grupo 
CEI por esta doação, per-
mitindo que nos preparás-
semos mais rapidamente 
com o INTERCEPT. Ela 
não apenas nos fornece-
rá uma camada adicional 
de segurança para prote-
ger pacientes contra Zika 
vírus, dengue, e chikun-
gunya, que podem estar 
presentes nos sangues dos 
doadores, mas também 
acreditamos que, a longo 
prazo, esse sistema trará 
uma redução de custos ao 
Hemorio”.
“A missão da Cerus é me-
lhorar o padrão de cuida-
dos com os hemocom-
ponentes transfundidos 
mundialmente e permitir 
que os clientes façam todo 
o possível para distribuir 
com segurança e eficiên-
cia os produtos sanguíneos 
aos pacientes”, disse Obi 
Greenman, presidente e 
chefe executivo da Cerus. 
“Esta doação ajudará os 
brasileiros a se protegerem 
contra patógenos transmi-

tidos pelo sangue e forne-
cerá uma proteção adicio-
nal aos atletas olímpicos, 
às suas famílias e aos fãs 
que viajarão para o Rio em 
agosto para os jogos olím-
picos”.
O Sistema Sanguíneo In-
tercept para plaquetas e 
plasma é o único sistema 
de inativação de patóge-
nos que recebeu autoriza-
ção da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) para ser co-
mercializado no Brasil. 
Além dessa doação ao 
Hemorio, o Intercept está 
no processo de ser comer-
cializado em outros hemo-
centros no Brasil. Mais de 
3,7 milhões de sangues to-
tais e aféreses são coleta-
dos anualmente no Brasil 
em diversos hemocentros 
públicos e privados.
“O Grupo CEI tem mui-
to orgulho de participar 
da introdução ao Sistema 
Sanguíneo INTERCEPT, 
levando a transfusão de 
sangue a um novo patamar 
de segurança no Brasil”, 
disse Paulo Pacheco, pre-
sidente do Grupo CEI e 
presidente da Confedera-
ção Brasileira de Golfe.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 31, Termo nº 6330
Faço saber que pretendem se casar SILVIO APARECIDO DOS SANTOS e ROSANA DIAS GALVÃO, 
aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasi-
leiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 12 de março de 1980, de profissão operador de máquinas, 
estado civil solteiro, residente na Estrada Municipal Carlos Affonso Ferreira Neves, nº 1001, Berizal, nesta 
cidade, filho de DARCI DOS SANTOS, de 64 anos, nascido na data de 10 de setembro de 1951 e de MA-
RIA DA GRAÇA SANTOS, de 61 anos, nascida na data de 5 de julho de 1955, residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Quiririm Taubaté - SP, nascida a 28 de abril 
de 1976, de profissão doméstica, estado civil solteira, residente no mesmo endereço do contraente, filha 
de LUIZ GALVÃO, de 61 anos, nascido na data de 2 de março de 1955, residente e domiciliado em São 
Luis do Paraitinga/SP, natural de São Luis do Paraitinga/SP e de CLEUSA DIAS GALVÃO, de 58 anos, 
nascida na data de 30 de setembro de 1957, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Ubatuba/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e na imprensa local desta cidade.

Livro D- 24, FLS. nº 31, Termo nº 6331
Faço saber que pretendem se casar CARLOS EDUARDO DE PAULA DOS SANTOS e ROSEMERI 
LEMES DE SOUZA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 
4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo - SP, nascido a 25 de julho de 1979, de profis-
são montador, estado civil solteiro, residente na Rua Octaciano Xavier de Castro, nº 396, Jardim Bica da 
Glória, nesta cidade, filho de CARLOS AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP na 
data de 17 de janeiro de 1994 e de CLEUZA APARECIDA DE PAULA, de 58 anos, nascida na data de 
18 de junho de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de 
Taubaté - SP, nascido a 23 de dezembro de 1987, de profissão vendedora, estado civil solteira, residente 
no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO FERNANDO DE SOUZA, 57 anos, nascido na 
data de 19 de agosto de 1958 e de SOELÍ APARECIDA LEMES DE SOUZA, de 48 anos, nascida na data 
de 6 de agosto de 1967, residentes e domiciliados em 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 na imprensa local desta cidade.

A empresa ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTE E DOBRA DE AÇO LTDA., torna público 
que requereu na CETESB a Licença Prévia para exercer a atividade de  FABRICACAO DE OUTROS 
PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS, CONFORME CNAE 2599-3/99 e atividade na CE-
TESB correspondente ao CNAE 2599-3/99 017 – Escoramentos metálicos para construção civil, fabricação 
de outros produtos de metal não especificados anteriormente , sito à Rua Maria do Carmo Ribeiro, 2490, 
Bairro Caminho Novo na cidade de Tremembé/SP, CEP 12.120-000, por intermédio de seu representante 
Paulo Roberto Alves, CPF: 119759.218-01.

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT
DE TAUBATÉ

Atendente balconista
Auxiliar de pedreiro
Mecânico de automóveis e caminhões
Operador de retro-escavadeira

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADAS-
TRO

-RG

-CPF

-CARTEIRA DE TRABALHO

-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:

Piso superior da Rodoviária Velha

TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

BALCÃO DE EMPREGOS
DE TAUBATÉ

Assistente de Prevenção de Perdas
Bombeiro Hidráulico
Corretor de Imóveis
Costureira
Cozinheiro
Fiscal de Prevenção de Perdas
Gerente de Auto Center
Impressor Flexográfico
Instalador de Internet Via Rádio
Líder de Caixa
Mecânico de Autos
Mecânico de Empilhadeira
Pintor Predial
Serralheiro
Sushiman

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADAS-
TRO 
-RG

-CPF

-CARTEIRA DE TRABALHO

-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Telefone: 3621-6043/3633-6321
E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h 

Extrato da Lei nº 1.060 – de 06 de julho de 2016.

 “Dispõe sobre a incorporação no orçamento vigente de Crédito Adi-
cional Especial, referente ao Consórcio Público, nos termos da Lei Fe-
deral nº11.107, de 06 de abril de 2005 , destinado a cobrir despesas 
de rateio com  Consórcio Público Intermunicipal do Serviço Móvel de 
Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana” 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. 
A íntegra da Lei encontra-se disponível no site www.redencaodaserra.
sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. 
Tel 12 3676 1600.

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

Tel: (12) 3676-1600

Cerus e  CEI anunciam a  
doação de kits de inativação 
de patógenos  ao HEMORIO 
antes dos jogos olímpicos 

no Rio de Janeiro 

Alckmin sanciona Plano 
Estadual de Educação para 

os próximos 10 anos

Este esforço colaborativo 
tem como intenção aju-
dar a combater a possível 
transmissão de doenças e 
vírus, como o vírus Zika, 
dengue, e chikungunya 
através das transfusões de 
sangue
 A Cerus Corporation e 
seu parceiro de distribui-
ção, o Grupo CEI (Brasil), 
anunciaram recentemente 
a doação de kits de inati-
vação de patógenos IN-
TERCEPT para plaquetas 
e plasma ao Hemorio e 
hemocentro do Rio de Ja-
neiro indicado para emer-
gências durante os jogos 
olímpicos de verão. 
Esta esta doação tem como 
objetivo auxiliar na de-
manda de transfusão de 
plasma e plaquetas, pre-
parando para emergências 
durante os jogos olímpi-
cos.“Como escolhido para 
fornecer produtos sanguí-
neos em caso de emergên-
cias durante as olimpíadas, 
fornecer hemocomponen-
tes com inativação de pa-
tógenos é uma parte im-
portante do nosso plano 
de preparação. Entretanto, 
devido a limitações finan-
ceiras, não é possível im-

 Destaque da versão 
paulista é a implantação de 
um plano de carreira para 
professores e a adição de 
uma meta extra em relação 
ao Plano Nacional
O governador Geral-
do Alckmin sancionou 
nesta semana, o Plano 
Estadual de Educação.  
 A publicação sai 
no sábado no Diário Ofi-
cial do Estado. Proposto 
pela Secretaria, o proje-
to foi aprovado em ju-
nho por unanimidade na 
Assembleia Legislativa.  
 A versão paulista 
é composta por 21 metas 
– uma a mais que o Plano 
Nacional da Educação – e 
tem como destaque a cons-
trução de um novo progra-
ma de carreira para o ma-
gistério e em acordo com o 
orçamento do Estado e dos 
municípios.

plementar comercialmente 
a tecnologia antes dos jo-
gos olímpicos”, disse o Dr. 
Luiz Amorim, diretor ge-
ral do Hemorio. “Agrade-
cemos à Cerus e ao Grupo 
CEI por esta doação, per-
mitindo que nos preparás-
semos mais rapidamente 
com o INTERCEPT. Ela 
não apenas nos fornece-
rá uma camada adicional 
de segurança para prote-
ger pacientes contra Zika 
vírus, dengue, e chikun-
gunya, que podem estar 
presentes nos sangues dos 
doadores, mas também 
acreditamos que, a longo 
prazo, esse sistema trará 
uma redução de custos ao 
Hemorio”.
“A missão da Cerus é me-
lhorar o padrão de cuida-
dos com os hemocom-
ponentes transfundidos 
mundialmente e permitir 
que os clientes façam todo 
o possível para distribuir 
com segurança e eficiên-
cia os produtos sanguíneos 
aos pacientes”, disse Obi 
Greenman, presidente e 
chefe executivo da Cerus. 
“Esta doação ajudará os 
brasileiros a se protegerem 
contra patógenos transmi-

O documento irá subsidiar 
a educação básica, ensino 
superior e profissional nos 
próximos 10 anos. Para 
isso, o texto teve a colabo-
ração de mais de 70 enti-
dades representativas do 
magistério, funcionários, 
instituições privadas e pes-
quisa. Juntos eles defini-
ram os pontos e enviaram 
a proposta à apreciação da 
Secretaria da Educação e 
do Conselho Estadual.
Entre elas, está a meta adi-
cional que prevê um mode-
lo articulado de formação 
de professores e servidores.  
 Entre as estratégias 
assinaladas pela 21ª meta 
está a criação de um Cen-
tro de Estudos Avançados 
para a formação de docen-
tes em parceria com uni-
versidades (municipais, 
estaduais e federais) e que 
garantam a certificação 

tidos pelo sangue e forne-
cerá uma proteção adicio-
nal aos atletas olímpicos, 
às suas famílias e aos fãs 
que viajarão para o Rio em 
agosto para os jogos olím-
picos”.
O Sistema Sanguíneo In-
tercept para plaquetas e 
plasma é o único sistema 
de inativação de patóge-
nos que recebeu autoriza-
ção da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) para ser co-
mercializado no Brasil. 
Além dessa doação ao 
Hemorio, o Intercept está 
no processo de ser comer-
cializado em outros hemo-
centros no Brasil. Mais de 
3,7 milhões de sangues to-
tais e aféreses são coleta-
dos anualmente no Brasil 
em diversos hemocentros 
públicos e privados.
“O Grupo CEI tem mui-
to orgulho de participar 
da introdução ao Sistema 
Sanguíneo INTERCEPT, 
levando a transfusão de 
sangue a um novo patamar 
de segurança no Brasil”, 
disse Paulo Pacheco, pre-
sidente do Grupo CEI e 
presidente da Confedera-
ção Brasileira de Golfe.

dos cursos.
Na comparação, o plano 
de São Paulo também está 
à frente na alfabetização 
de todas as crianças no 
máximo até o final do 2º 
(segundo) ano do Ensino 
Fundamental (meta 5). 
Atualmente, 98,7% dos 
alunos da rede estadual 
paulista dessa faixa etária 
já sabem ler e escrever.
 O Estado também 
está próximo de completar 
a meta de universalização 
do atendimento do Ensino 
Fundamental para toda a 
população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) durante o perí-
odo estipulado pelo PEE. 
Atualmente, a taxa de  
distorção idade série em 
São Paulo, ou seja, a  
quantidade de alu-
nos que estão  
defasados, é de 6,9% - 
uma das menores do país.

Lojistas de Taubaté  
antecipam liquidações  

de inverno
A queda nas vendas fez 
muito lojista de Tauba-
té adiantar as promoções 
de inverno, estação que 
começou nesta semana.  
 Nem mesmo o 
friozinho segurou as li-
quidações. Segundo le-
vantamento do Sincovat 
(Sindicato do Comércio 
Varejista), em algumas lo-
jas na região central da ci-
dade é possível encontrar 
produtos com até 70% de 
desconto.
 “Nossa ideia é 
atrair os clientes para loja e 
movimentar nosso estoque. 
 As liquidações 
ajudam muito a melhorar 
nossas vendas”, explica 

a proprietária da Cometa 
Butique, Silvana Ramos.
 Entre os setores 
com maiores descontos 
estão itens de vestuário. 
São blusas, jaquetas, mo-
letons, camisas e calças. 
 “As promoções 
ajudam bastante. É legal 
porque você acaba com-
prando peças que nem es-
tavam programadas, mas o 
preço atrai bastante”, co-
menta o técnico de segu-
rança, Hudson Castro, que 
aproveitou o desconto de 
50% e levou cinco camisas 
ao invés  de duas. 
 “Em agosto nós 
começamos a receber  
as coleções primavera-ve-

rão. Então, normalmente, 
no fim de julho, fazemos 
as liquidações para reno-
var o estoque. Mas esse 
ano começamos mais cedo 
para movimentar mais a 
loja”, diz Sara Testa, pro-
prietária da loja  Long 
Time Surf.
 Para o presidente 
do Sincovat, Dan Guins-
burg, as liquidações são 
importantes, desde que 
feitas com seriedade. 
“Toda promoção ajuda 
a atrair mais cliente e a  
renovar o estoque do lojis-
ta. É importante fazer uma 
boa divulgação a apre-
sentar descontos reais”,  
explica Dan. 
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Caraguá recebe Selo  
Prefeito Amigo da 
Criança da Abrinq  

em SP

 Receber o selo da 
Abrinq demonstra o quan-
to um município trabalha 
pela promoção de Vidas 
Saudáveis; Acesso à Edu-
cação de Qualidade; Pro-
teção contra Maus tratos, 
Exploração e Violência.
 O prefeito de 
Caraguá Antonio Car-
los recebeu nesta quinta 
(7/7/2016), o Selo Prefei-
to Amigo da Criança da 
Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Brinquedos 
(Abrinq), em São Paulo.  
 O prêmio foi con-
quistado após quatro anos 
de cumprimento das metas 
propostas pela Abrinq.
 Nesta 5ª edição, o 
Programa destinado à ges-
tão municipal 2013-2016, 
teve a adesão de 1.542 ci-
dades de todos os Estados 
brasileiros. Somente 102 
prefeitos cumpriram toda 
a agenda proposta.
 O Programa Pre-
feito Amigo da Criança 
foi criado pela Fundação 
Abrinq – Save the Chil-
dren, em 1996, e reconhe-
ce os esforços de gestores 
municipais para a promo-
ção e defesa dos direitos 
das crianças e adolescen-
tes.
 O prefeito Antonio 
Carlos ficou satisfeito com 
o prêmio. “Mais impor-
tante são os resultados das 
políticas públicas desen-
volvidas para conquistar 
e ter direito a este prêmio. 
São os benefícios para as 
nossas crianças”, comen-
tou o prefeito.
 Acompanharam o 
prefeito na Abrinq, a secre-
tária de Educação, Marta 
Regina de Oliveira Braz; e 
a secretária de Direitos da 

Pessoa com Deficiência e 
do Idoso, Ivy Malerba.
 Conquista - Para 
que o prefeito avançasse 
na agenda do Programa 
foi necessário nomear um 
articulador, constituir a 
Comissão Municipal de 
Acompanhamento e Ava-
liação (CMAA) e com-
provar a existência do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente e do Fundo 
Municipal da Criança e do 
Adolescente.
 Para o cumprimen-
to das metas do Programa, 
Caraguatatuba estabeleceu 
ações organizadas em duas 
linhas: elaboração, apro-
vação e execução do Plano 
Municipal para a Infância 
e a Adolescência (PMIA); 
e, aprimoramento de po-
líticas e serviços, alcance 
de resultados em temas 
prioritários - Promoção de 
Vidas Saudáveis; Acesso 
à Educação de Qualidade; 
Proteção contra Maus tra-
tos, Exploração e Violên-
cia.
 
Em 2014 foram realiza-
dos o Seminário e a Con-
ferência “Prefeito Amigo 
da Criança”, reunindo se-
cretários municipais e ad-
juntos, representantes de 
grêmios estudantis, educa-
dores da rede municipal e 
estadual, e representantes 
da sociedade civil e do Po-
der Público - Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 
 De acordo com a 
articuladora municipal do 
programa, Maria Assun-
ção de Oliveira Macedo 
Grinet, foram grandes en-
contros democráticos que 
permitiram a construção 

do Plano, que foi consoli-
dado posteriormente pelo 
Grupo de Trabalho Coor-
denador (GTC), aprovado 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e Câmara 
Municipal (Lei 2.212 de 
12 de dezembro de 2014).
 Entre 2015 e 2016, 
coube aos técnicos da Fun-
dação Abrinq, por meio de 
formulários específicos, 
aferirem os indicadores de 
Educação, Saúde, Assis-
tência Social e Orçamento, 
do município, informados 
no ano anterior. Também 
verificaram a coerência 
das informações e as polí-
ticas propostas pelo Plano, 
sua implementação, eficá-
cia e continuidade. Nes-
se período, a articulação 
municipal do programa foi 
da supervisora, Marilene 
Mendonça Abel. 
 Ao fim do proces-
so de avaliação, apenas 
102 prefeitos cumpriram 
todas as etapas propostas 
ao longo destes quatro 
anos, alcançaram as metas 
estipuladas e foram pre-
miados com o Reconheci-
mento Pleno por meio do 
Selo Prefeito Amigo da 
Criança.
 Para o êxito desse 
projeto foi fundamental a 
parceria entre as secreta-
rias municipais de Educa-
ção; de Desenvolvimento 
Social e Cidadania; Saú-
de; Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguata-
tuba (Fundacc); Esporte e 
Recreação; Planejamento 
e Tecnologia da Informa-
ção; e Fazenda. Entre os 
Poderes Públicos – Execu-
tivo, Legislativo e Judiciá-
rio e a sociedade civil.

IPEM-SP realiza verificação 
anual de taxímetro em  

Campos do Jordão

Governo de São Paulo ofe-
rece 186 postos de trabalho 

no Vale do Paraíba

 Todos os taxistas 
de Campos do Jordão de-
verão passar, entre os dias 
11 a 15 de julho, pela veri-
ficação periódica anual de 
taxímetro. Realizada pelo 
IPEM-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado 
de São Paulo), o ponto de 
partida da ação será, das 09 
às 12h e das 13h às 15h, na 
Avenida Alto da Boa Vis-
ta, altura do número 1.550, 
bairro Vila Arbernéssia.
 A ação também 
visa aferir a mudança 
de tarifa nos veículos, 
determinada pela pre-
feitura de cada municí-
pio, para garantir que o 
consumidor não pague 
mais caro pela corrida.  
 Os taxistas autu-
ados por trafegar com o 
taxímetro irregular têm 
dez dias para apresentar 
defesa ao órgão. As multas 
podem variar de R$ 500 a 
R$ 5.000 mil, dobrando na 
reincidência.
 Os taxistas autu-
ados por trafegar com o 
taxímetro irregular têm 
dez dias para apresentar 
defesa ao órgão. As multas 
podem variar de R$ 500 a 
R$ 5.000 mil, dobrando na 
reincidência.
 O taxista deve 
agendar o horário de aten-
dimento pelo site do IPEM
-SP (www.ipem.sp.gov.br) 
e emitir a GRU (Guia de 
Recolhimento da União) 
para o pagamento da taxa 
de verificação. Sem a qui-
tação da taxa e o agenda-
mento online, a verifica-
ção não será realizada.

 Nesta semana, 
mais 186 vagas de tra-
balho para desemprega-
dos da região estão sendo 
oferecidas pelo programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego. As vagas estão 
divididas entre as áreas de 
serviços, indústria, entre 
outras, no Vale do Paraíba 
e região.
 De acordo com o 
programa, são 143 opor-
tunidades na área de Ser-
viços e 31 no setor de co-
mércio. Vale lembrar que 
são fundamentais os itens 

 Na data da verifi-
cação, o taxista ou respon-
sável pelo veículo deve 
apresentar os seguintes 
documentos:
 - Alvará de esta-
cionamento fornecido pela 
prefeitura;
 - Certificado de 
propriedade do veículo;
 - Certificado de 
verificação do IPEM-SP, 
referente ao exercício de 
2015;
 - GRU quitada;
 - Comprovante de 
endereço;
 - Guia de serviço 
fornecida por oficina cre-
denciada pelo IPEM-SP.
 Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3923-5322 
ou pessoalmente na Sede 
da Delegacia de Ação Re-
gional do IPEM-SP em 
São José dos Campos, lo-
calizada à Avenida Olivo 
Gomes, 100 - Complexo 
Tecelagem Paraíba - San-
tana.
 Fique de olho
 Para identificar se 
o taxímetro foi verificado 
pelo IPEM-SP, o consumi-
dor deve observar a exis-
tência do lacre amarelo, 
que impede o acesso à re-
gulagem do aparelho, e do 
selo do Inmetro com a fra-
se “verificado até 2016”. 
Caso o lacre esteja rom-
pido, o consumidor não 
deve aceitar a corrida, pois 
o aparelho pode apresentar 
medição incorreta.
 O valor da ban-
deira é estabelecido pela 
prefeitura de cada municí-

escolaridade e experiência 
para o preenchimento das 
vagas e variam de acordo 
com a área de atuação e 
com a empresa.
 O programa Em-
pregaSP atua como uma 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE).
 Para se se cadastrar 
e ter acesso às vagas basta 
acessar o site: www.em-

pio, mas é importante estar 
atento ao horário em que 
as bandeiras ‘um’ e ‘dois’ 
podem ser utilizadas, para 
não pagar mais caro pela 
corrida.
 O consumidor que 
notar irregularidades ou 
tiver dúvidas pode realizar 
denúncia na Ouvidoria do 
IPEM-SP por meio do te-
lefone 0800 013 0522 ou 
pelo e-mail ouvidoria@
ipem.sp.gov.br.
 IPEM-SP
 O IPEM-SP é uma 
autarquia vinculada à Se-
cretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania de 
São Paulo e órgão delega-
do do Inmetro. Com uma 
equipe de fiscalização for-
mada por especialistas e 
técnicos, realiza, em todo 
o Estado de São Paulo, 
operações de fiscalizações 
rotineiras em balanças, 
bombas de combustíveis, 
medidores de pressão ar-
terial, taxímetros, radares, 
capacetes de motociclis-
tas, preservativos, cadeiras 
de carros para crianças, pe-
ças de roupa, cama, mesa e 
banho, botijões de gás, en-
tre outros materiais. É seu 
papel também garantir que 
o consumidor leve para 
casa a quantidade exata de 
produto pela qual pagou. 
  Quem desconfiar 
ou encontrar irregulari-
dades pode recorrer ao  
serviço da Ouvidoria,  
pelo telefone 0800 013 
0522, de segunda a sexta, 
das 8h às 17h, ou enviar 
e-mail para: ouvidoria@
ipem.sp.gov.br.

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.
 Também o empre-
gador pode se  cadastrar 
pelo 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.


