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Semana de tempo quente na 
região é típica para chuva forte à partir 

da tarde

Taubaté supera média 
nacional de gastos na 
saúde por habitante

Projetos Sociais da CCR 
NovaDutra terminam o ano 

com saldo positivo

A semana começou no-
vamente muito quente 
na Região Sudeste e com 
condições para pancadas 
de chuva típicas da esta-
ção.
 A chuva ainda não se es-
palha em todas as áreas e 
uma massa seca continua 
barrando a formação de 
nuvens carregadas prin-
cipalmente no Espírito 
Santo e em parte do leste e 
norte de Minas Gerais.
No Vale do Paraíba, que se 

Pesquisa divulgada nesta 
segunda-feira (21), pelo 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) mostra que 
Taubaté manteve em 2017 
valores de gastos na saú-
de por habitante acima da 
média nacional e atingiu o 
seu melhor resultado des-
de 2013.
De acordo com o levan-
tamento do CFM, cerca 
de 2.800 municípios bra-
sileiros gastaram menos 
de R$ 403,37 na saúde 
de cada habitante durante 
todo o ano de 2017. Esse 
foi o valor médio aplicado 
pelos gestores municipais 
com recursos próprios 
em Ações e Serviços Pú-
blicos de Saúde (ASPS), 
declaradas no Sistema 
de Informações sobre os 
Orçamentos Públicos em 
Saúde (Siops), do Minis-
tério da Saúde. 
No caso de Taubaté, os 
gastos municipais per/ca-
pita foram de R$ 586,19. 
Até então, o maior indica-
dor tinha sido registrado 
em 2014, quando chegou 

O WhatsApp adicionou 
um novo recurso no Bra-
sil que limita a quantidade 
de compartilhamentos de 
mensagens no mensagei-
ro. A partir de agora, você 
só pode enviar publica-
ções para cinco conversas 
por vez. O objetivo é fazer 
o usuário ser vencido pelo 
cansaço e reduzir o espa-
lhamento de recados em 
massa
É bem fácil testar a nova 
trava. Basta segurar o 
dedo em uma mensagem 
recebida (que pode ser 
texto, vídeo, link ou ima-
gem) e clicar no ícone da 
seta, que indica compar-

O ano de 2018 já pode 
ser visto pelo retrovisor. 
Ao longo de 12 meses de 
atividades os resultados 
obtidos com os projetos 
Caminhos para a Cida-
dania, BuZum! e Cadê o 
Amor que Estava Aqui? 
realizados pela CCR No-
vaDutra, por meio do Ins-
tituto CCR, são positivos. 
“O conteúdo das oficinas e 
os materiais didáticos são 
atualizados constantemen-
te, para que os professores 
consigam levar para sala 
de aula, de forma lúdica, 
atividades que contribuam 
para o desenvolvimento 
dos alunos como cidadãos 
mais conscientes”, ressal-
ta a gestora de Relações 
Institucionais e Sustenta-
bilidade da CCR NovaDu-
tra, Carla Fornasaro.
Caminhos
O programa Caminhos 
para a Cidadania, que leva 
conceitos de convivência 
segura e bons comporta-
mentos através da Educa-
ção de Trânsito aos alunos 
e educadores da rede mu-
nicipal foi desenvolvido 
em 36 municípios as mar-

localiza no leste do Esta-
do, faz calor desde as pri-
meiras horas do dia. Uma 
mudança na direção dos 
ventos traz mais de umi-
dade para o leste  e por 
isso a terça-feira (22) deve 
começar com maior nebu-
losidade. 
Ao longo do dia, o sol re-
torna com força, esquen-
ta e ocorrem pancadas de 
chuva com raios no fim da 
tarde. 
De acordo com o serviço 

a R$ 582,14. 
Em um comparativo com 
os 268 municípios do país 
com população entre 100 
mil e 500 mil habitantes, 
a diferença é ainda maior. 
Neste segmento específico 
o gasto por habitante ficou 
em R$ 389.45.
O levantamento do CFM 
demonstra os esforços 
promovidos pela prefeitu-
ra para retomar a destina-
ção de recursos próprios 
à saúde desde o período 
mais crítico da crise finan-
ceira em 2014. 
Estrutura
Taubaté vem reforçando 
nos últimos anos a infra-
estrutura na Rede Muni-
cipal de Saúde para dar 
suporte a um número cada 
vez maior de consultas e 
oferta de exames. 
Na atenção básica, são 
20 unidades de Es-
tratégia de Saúde da                                                                  
Família (ESF) compostas 
por 27 equipes e média 
mensal de 45.933 atendi-
mentos. Outros 33 Pamos 
(Posto de Atendimento 

tilhamento. Em seguida, 
tente selecionar mais de 
cinco contatos ou grupos 
para receber o aviso de 
que você atingiu o limite.
Vale lembrar que o limite 
tem uma certa “brecha”, já 
que grupos podem contar 
com muito mais de cin-
co contatos. Além disso, 
você pode repetir o pro-
cedimento com cinco pes-
soas de cada vez, mesmo 
que o procedimento seja 
bem mais trabalhoso.
O WhatsApp do Brasil 
ainda não se pronunciou 
sobre a novidade.
Aqui não é o pior caso
O recurso já havia sido 

gens da via Dutra. 
No ano passado, foram 
capacitados 5,5 mil pro-
fessores e 128 mil alunos 
de 4º e 5º anos de escolas 
municipais parceiras do 
programa. 
O Caminhos para a Ci-
dadania atendeu, desde 
2005, mais de 1,3 mi-
lhões de crianças e 47 
mil professores no eixo 
da via Dutra sendo eleito 
“o melhor programa de 
responsabilidade social 
do setor em todo o mun-
do” pela International                                        
Bridge Tunnel and Turnpi-
ke Association (IBTTA) - 
a maior e mais importante 
associação internacional 
de concessionárias de ro-
dovias.
BuZum!
O ponto de partida do pro-
jeto itinerante BuZum!, 
em 2018, foi a capital flu-
minense, no mês de agos-
to.
 De lá até o seu encerra-
mento, em novembro, na 
cidade de Arujá (SP), mais 
de 10 mil pessoas, entre 
estudantes des escolas 
municipais e pais assisti-

de meteorologia do site 
Climatempo, há condições 
para fortes pancadas de 
chuva a partir da tarde, se 
estendendo pela noite. A 
chuva pode ser de mode-
rada à forte, acompanhada 
por raios e rajadas de ven-
to.
Maior risco de temporais - 
De toda a Região Sudeste, 
o maior risco de temporais 
é para o leste de São Pau-
lo, o sul de Minas Gerais e 
o sul do Rio de Janeiro.

Médico e Odontológico) 
são responsáveis por uma 
média de 92.674 atendi-
mentos por mês.
O município ainda ofer-
ta uma média de 130.681 
exames laboratoriais e de 
diagnóstico todos os me-
ses nos setores de Atenção 
Básica e Média Complexi-
dade. 
A oferta mensal de medi-
camentos gratuitos chega 
a 1,4 milhão de itens.
Unidades espe-
cializadas como a                                                                            
Policlínica Municipal, Po-
liclínica Infantil, Centro 
de Referência de Saúde da 
Mulher e Centro de Dis-
túrbios da Comunicação 
(Cedic) registram 23.805 
atendimentos por mês.
Já a rede de                                                                  
urgência e emergên-
cia, que funciona 24 
horas por dia em 5 uni-
dades e também é refe-
rência para moradores de                                                                   
cidades vizinhas, corres-
ponde a uma média men-
sal de 43.744 atendimen-
tos.

anunciado em julho de 
2018 na Índia, primeiro 
país a receber a limitação 
mais “grave” do men-
sageiro. Por lá, a preo-
cupação do WhatsApp 
é cada vez maior com 
a quantidade de spam e 
também com notícias fal-
sas — mesmos temas em                                                   
debate por aqui, porém 
com ainda mais intensida-
de.
Em outros países, o 
número de conver-
sas que poderia receber                                                    
um recado compartilhado 
havia apenas diminuído de 
número, mas ainda era ex-
pressivo.

ram ao espetáculo ‘Sabor 
de Vitória’, que trouxe 
uma temática voltada para 
a alimentação saudável. O 
projeto Buzum! acontece 
dentro de um ônibus, com 
capacidade para até 50 
pessoas, por sessão. 
Os alunos recebem um te-
atrinho para montar e uma 
revista com áreas para co-
lorir. 
Os professores também 
recebem um livro com 
propostas de projetos que 
podem ser trabalhados em 
sala de aula.
Já o espetáculo 
‘Cadê o Amor Que                                                                             
Estava Aqui?’ contou as 
experiências de um dedi-
cado professor deficiente 
visual, que luta por um 
mundo melhor forman-
do cidadãos conscien-
tes, e que, ao promover 
uma atividade em sala de                                                
aula, pede a cada aluno 
que traga uma nova ideia 
para construir um país 
mais justo e unido. 
A peça teatral integra as 
atividades complemen-
tares do programa Cami-
nhos para a Cidadania.

WhatsApp limita compartilhamento de 
mensagens para 5 pessoas ou grupos
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nais, São Bento do Sapucaí - SP
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(12)3632-1808
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públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os 
nutricionistas explicam que ambos devem possuir quantidades meno-
res de alguns componentes do alimento. Os classificados como light são 
aqueles adequados para as pessoas que procuram consumir menos calo-
rias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a me-
nos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar 
são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu 
consumo deve ser controlado, já que o fato de terem menos calorias não 
se justifica o excesso de ingestão. Já a linha de diet foi elaborada para os 
diabéticos, que precisam controlar o metabolismo.
***
A acupuntura é uma ciência milenar chinesa que utiliza agulhas muito fi-
nas para estimular o bom funcionamento do organismo. Para os orientais, 
o corpo humano é dividido em meridianos com cerca de dois mil pontos 
de acupuntura distribuídos entre eles. Cada um desses pontos está ligado 
a uma função do organismo que pode estar com alguma obstrução, inter-
rompendo o fluxo de energias e causando doenças. Por meio da acupun-
tura, esses pontos recebem estímulos que atuam sobre o sistema nervoso 
central, que libera componentes químicos, tais como hormônios e neuro-
transmissores, que agem aliviando dores e tratando doenças. Há diversas 
correntes de acupuntura, entre elas a chinesa tradicional a japonesa e dos 
cinco elementos, a auricular e a manual coreana.

Humor

Um hóspede é chamado à Gerência do hotel de luxo e o gerente chama a 
atenção:
- Infelizmente, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Respondeu o hóspede.
- Porque, vários hóspedes têm reclamado que o senhor urina na piscina.
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do 
trampolim da piscina, o senhor é o único caso.
***
Um rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, 
quando aparece um sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Dá-me alguma coisa pra diarréia!
O rapaz nervoso se confunde, e entrega ao sujeito um remédio pra acal-
mar os nervos. Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia 
e se dirige ao mesmo rapaz, que lhe diz:
- Desculpe-me senhor, creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés 
de te dar remédio pra diarréia, que o senhor pediu e lhe dei remédio para 
os nervos. Como o senhor está se sentindo?
- Todo sujo, mas calminho e muito tranqüilo.
***
Algumas mentiras mais usadas

Advogado: Este processo é rápido.
Ambulante: Qualquer problema volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo!
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante!
Bêbado: Sei perfeitamente bem o que eu estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos suas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Até as onze horas estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.

Mensagens

Toda vez que você praticar um ato, mesmo que seja pequeno, com um 
bom pensamento, você o preenche de uma energia que beneficiará você 
de uma forma ou de outra, mais adiante. Mas se o fizer no sentido do mal, 
por ele retido, se voltará contra você, mais cedo ou mais tarde. Tenha 
equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre, bondade, esperança, 
beleza e alegria a fim de receber essa mesma coisa de vota na vida, o que 
ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida, 
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os ou-
tros, acredita, você estará fazendo pra você mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

Enfrentamos a força física com a nossa força moral.
Só refletimos quando somos confrontados com um problema.
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.     

OMS divulga prioridades 
de saúde para 2019

Comércio eletrônico na RM 
Vale cai 13% no 

terceiro trimestre

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) divulgou 
quais são as dez priorida-
des da saúde para 2019, 
que inclui, por exemplo, 
controle de doenças crô-
nicas não transmissíveis; 
combate à pandemia de 
gripe; assistência em regi-
ões de fragilidade e vulne-
rabilidade; e maior cober-
tura vacinal.
Melhoria da atenção pri-
mária também é um pon-
to de grande atenção pela 
OMS este ano. Primeira 
frente de atendimento, 
compreende-se que seus 
serviços devem fornecer 
cuidados integrados à co-
munidade – sobretudo vi-
sando cobertura universal 
da saúde. Para melhorar 

Segundo a Sincovat, setor 
atingiu faturamento de R$ 
171,6 milhões no período
O faturamento real do co-
mércio eletrônico da RM 
Vale atingiu R$ 171,6 mi-
lhões no terceiro trimes-
tre de 2018. Entretanto, 
houve queda de 13% em 
relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Já no 
acumulado do ano, obteve 
aumento de 1,5%.
Os resultados recebidos 
pelo Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté e região) com-
põem a Pesquisa Conjun-
tural do Comércio Eletrô-
nico (PCCE) elaborada 
pela FecomercioSP, por 
meio do seu Conselho de 
Comércio Eletrônico, em 
parceria com a Ebit|Niel-
sen.
A pesquisa traz dados so-

esse cenário globalmente, 
a Organização estará junto 
aos governos e instituições 
de saúde para assumir os 
compromissos especifi-
cados na Declaração de 
Astana, como empoderar 
pacientes e promoção de 
políticas para o setor.
Outra prioridade de des-
taque é a resistência an-
timicrobiana, que ocorre, 
principalmente, pelo uso 
excessivo e inadequado 
de antibióticos e pela au-
tomedicação. 
Um exemplo apresen-
tado pela OMS é o im-
pacto no tratamento da 
tuberculose. Doença que 
mata, anualmente, 1,6 mi-
lhão de pessoas em todo 
o mundo. De acordo com 

bre faturamento real, nú-
mero de pedidos e tíquete 
médio, além de permitir 
mensurar a participação 
do e-commerce nas ven-
das totais do varejo (ele-
trônico e físico) no Estado 
de São Paulo, segmentado 
em 16 regiões.
Ainda de acordo com o 
levantamento, o número 
de pedidos do comércio 
eletrônico na região atin-
giu 414 mil nesse terceiro 
trimestre, queda de 9% se 
comparado ao segundo tri-
mestre de 2018. O tíquete 
médio (faturamento por 
pedido) ficou em R$ 414, 
decréscimo de 4,3% em 
relação ao mesmo período 
de 2017. A participação da 
região no faturamento do 
varejo geral do e-commer-
ce foi de 2,1%.
Desempenho estadual

a instituição, em 2017, 
aproximadamente 600 mil 
diagnósticos apresentaram 
resistência à rifampicina, 
medicamento de primeira 
linha mais eficaz. O Brasil 
é responsável por um terço 
dos diagnósticos de tuber-
culose nas Américas.
O presidente da Sociedade 
Brasileira de Direito Mé-
dico e Bioética (Anadem), 
o advogado Raul Canal, 
especialista em Direito 
Médico e Odontológico, 
coloca-se à disposição 
para comentar a lista de 
prioridades da saúde da 
OMS, trazendo um pano-
rama sobre o atual cenário 
brasileiro diante de todos 
os desafios e as perspecti-
vas para os próximos anos.

As vendas do comércio 
eletrônico no Estado de 
São Paulo caíram 6,9% no 
terceiro trimestre de 2018 
em comparação ao mesmo 
período de 2017, com fa-
turamento de R$ 4,09 bi-
lhões ante R$ 4,38 bilhões 
do ano anterior. Já na 
comparação com o segun-
do trimestre, o recuo foi 
de 0,5%. Nos nove meses 
de 2018, a taxa de cresci-
mento real das vendas do 
setor se manteve estável 
em 0,1%.
A participação do e-com-
merce nas vendas do va-
rejo paulista no terceiro 
trimestre ficou em 2,4%, 
estável em relação ao mes-
mo período de 2017. O 
número de pedidos foi de 
10,01 milhões, queda de 
0,03% em relação ao mes-
mo trimestre do ano ante
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Escola do Trabalho oferece 106 vagas 
para cursos de beleza e 

tecnologiapráticas

Nova aliança global destina mais de 
US$ 1 bi para combater o descarte de 

plásticos

Bolsas de estudo ajudam jovens e 
adultos do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte a ingressarem no ensino 
superior

A Escola do Trabalho 
de Taubaté, unidade do 
Centro, disponibiliza 106 
vagas para cursos profis-
sionalizantes nas áreas da 
beleza e tecnologia. 
Os cursos são gratuitos e o 
preenchimento das vagas 
será por ordem de chega-
da.
Na área da beleza, as ins-
crições serão realizadas 
na próxima segunda-feira, 
dia 28 de janeiro. A oferta 
é de 70 vagas nos seguin-
tes cursos: manicure e 
pedicure /unhas artísticas 
(20 vagas), maquiagem 
social e artística (20 va-
gas), design de sobrance-
lha (10 vagas), depilação 
(10 vagas) e assistente de 
cabeleireiro (10 vagas).
Com um total de 36 vagas, 
os cursos na área de infor-
mática são para HTML5/
CSS3-criação de sites, 
informática básica (certi-

A oferta cada vez maior 
de bolsas de estudo tem se 
consolidado como alterna-
tiva aos programas públi-
cos cada vez mais restritos
Os meses de janeiro e fe-
vereiro são os principais 
para o ingresso de estu-
dantes no ensino superior. 
Juntas, as 216 instituições 
de ensino parceiras da pla-
taforma Quero Bolsa em 
São Paulo oferecem 587 
mil bolsas de estudo no 
estado. Na região do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
são 54 mil bolsas de es-
tudo, disponíveis no site 
www.querobolsa.com. 
São oportunidades para 
fazer cursos de gradua-
ção e pós-graduação nas 
modalidades presencial e 
a distância (EaD). Os des-
contos oferecidos chegam 
a 79% e valem para todo 
o curso.
A oferta cada vez maior 
de bolsas de estudo tem 
se consolidado como al-
ternativa aos programas 
públicos de estímulo ao 
ingresso ao ensino supe-
rior, como o Fies, que a 
cada ano tornam-se mais 
restritivos. “O crescimen-
to da oferta de vagas com 
bolsas de estudo acompa-
nha também a expansão 
da rede de ensino. Com a 
criação de uma rede de po-

Empresas do mundo todo 
se unem para reduzir o 
volume de plásticos nos 
oceanos
Cerca de 30 empresas glo-
bais dos setores de plás-
ticos e bens de consumo 
lançam uma Aliança vi-
sando desenvolver e im-
plementar soluções avan-
çadas para a eliminação 
do descarte de material 
plástico no meio ambien-
te, especialmente nos oce-
anos.
A AEPW – Alliance to 
End Plastic Waste (Alian-
ça para o Fim dos Resídu-
os Plásticos), inicialmente 
formada por cerca de 30 
empresas, está destinando 
mais de US$ 1 bilhão a 
esse objetivo, com a meta 
de investir US$ 1,5 bilhão 
nos próximos cinco anos. 
A Aliança irá desenvolver 
e implementar soluções 
que minimizem os resídu-
os plásticos e promovam 
destinos sustentáveis para 
plásticos usados, gerando 

ficado pelo Senai) e excel 
avançado. Estão reserva-
das 12 vagas para cada 
curso. As inscrições vão 
acontecer no dia 29 de ja-
neiro, terça-feira.
A idade mínima estabele-
cida pela unidade é de 18 
anos, com exceção para o 
curso de Informática Bási-
ca que é de 16 anos. 
Para efetuar a inscrição 
os interessados preci-
sam apresentar cópias e 
originais do RG, CPF, 
comprovantes de en-
dereço e título de elei-
tor (ambos de Taubaté). 
Além desses documentos,                                                        
quem escolher o cur-
so de informática bási-
ca tem que apresentar a                                                                                  
declaração escolar ou his-
tórico escolar, e para excel 
avançado o certificado de 
informática básica.
O próprio candida-
to precisa compare-

los de ensino a distância, 
tanto nos grandes centros 
quanto nas cidades meno-
res, as oportunidades para 
fazer faculdade se multi-
plicam”, explica Marcelo 
Lima, diretor de relações 
institucionais da platafor-
ma Quero Bolsa.
O crescimento da oferta 
de vagas e uma política 
cada vez mais intensa de 
oferecer bolsas de estudo 
permitiu a Mariana Pauli-
no se tornar jornalista. Pri-
meira na família a concluir 
uma faculdade, ela é hoje 
Analista de Comunicação 
em um grande grupo edu-
cacional, em São Paulo. 
Assim que começou a tra-
balhar na área para a qual 
se formou viu seu salário 
aumentar 40% em relação 
a sua renda mensal antes 
da graduação. Com ape-
nas três anos de carreira 
e aos 26 anos de idade já 
concluiu uma pós-gradua-
ção e vê as possibilidades 
profissionais crescerem.
“Quando eu olho para 
trás, eu vejo tudo positiva-
mente. Eu trabalhava para 
pagar metade da mensali-
dade e minha mãe paga-
va a outra metade. Ainda 
assim o dinheiro quase 
não dava. Com a bolsa, 
passou o receio de não 
conseguir levar o curso 

uma economia circular em 
torno desses resíduos.
A Aliança possui entre 
seus integrantes empresas 
localizadas nas Américas, 
Europa, Ásia, África e 
Oriente Médio.
“Todos concordam que o 
lugar dos resíduos plás-
ticos não é nos oceanos 
ou em qualquer lugar do 
meio ambiente. 
Este é um desafio global 
sério e complexo que exi-
ge ações rápidas e forte 
liderança.
 Esta nova aliança é o es-
forço mais abrangente já 
feito para dar fim ao des-
carte de plásticos no meio 
ambiente”, afirma David 
Taylor, Presidente e CEO 
da Procter & Gamble, e 
presidente da AEPW. “Eu 
convoco todas as empre-
sas, grandes ou peque-
nas e de todas as regiões 
e setores, a se juntarem a 
nós”, complementou.
“A história nos mostrou 
que ações coletivas e par-

cer para efetivar a                                                                          
matrícula e pode se inscre-
ver apenas para um curso.
A unidade fica na 
rua Armando Sales 
de Oliveira, 284, e o                                                                
horário de                                                                                                                  
atendimento para 
as inscrições será                                                                       
das 08h30 às 11h30 e 
13h30 às 16h30.
Serviço:
Escola do Trabalho do 
Centro
Área da beleza – vagas: 70
Inscrição: dia 28 de janei-
ro
Área de tecnologia – va-
gas: 36
Inscrição: dia 29 de janei-
ro
Horário: das 8h30 às 
11h30, e das 13h30 às 
16h30
E n d e r e ç o :                                                                  
Rua Armando Sales de 
Oliveira, 284
Telefone: 3625-5060

até o fim. Agora, depois de 
formada e trabalhando na 
área, a situação financeira 
e as perspectivas profis-
sionais mudaram bastante 
e podem melhorar ainda 
mais”, explica.
Assim como Mariana, 450 
mil pessoas ingressaram 
em faculdades de todo o 
país graças às bolsas de 
estudo oferecidas via pla-
taforma Quero Bolsa, que 
tem, inclusive, ajudado a 
população adulta a reali-
zar o sonho da graduação 
seja para empreender ou 
impulsionar a carreira. 
Pesquisa realizada com 
bolsistas beneficiados pela 
plataforma constatou que 
59,5% têm acima de 25 
anos de idade. Nessa fai-
xa etária, apenas 15,7% da 
população brasileira con-
cluiu o ensino superior, 
segundo o IBGE.
“As bolsas de estudo têm 
demonstrado um grande 
poder de inclusão de pes-
soas no ensino superior 
ao mesmo tempo que têm 
se tornado uma forma das 
instituições de ensino en-
frentarem a ociosidade, 
que permanece acima de 
50% pelo segundo ano 
consecutivo, de acordo 
com o último Censo da 
Educação Superior”, con-
clui Marcelo Lima.

cerias entre a indústria, go-
verno e ONGs podem en-
tregar soluções inovadoras 
para um desafio global 
como esse”, comenta Bob 
Patel, CEO da Lyondell-
Basell, e vice-presidente 
da AEPW. “O problema 
dos resíduos plásticos é 
visto e sentido em todo o 
mundo. Ele deve ser com-
batido, e acreditamos que 
a hora de agir é agora”.
A Aliança é uma organi-
zação sem fins lucrativos 
e inclui toda a cadeia de 
valor dos plásticos: em-
presas que produzem, 
utilizam, vendem, proces-
sam, coletam e reciclam 
plásticos. Isso inclui fabri-
cantes de químicos e plás-
ticos, companhias de bens 
de consumo, revendedores 
e empresas que trabalham 
com gestão de resíduos. 
A Aliança tem como par-
ceiro estratégico o Conse-
lho Empresarial Mundial 
para o Desenvolvimento 
Sustentável.

GCM – recupera moto 
furtada

Durante patrulhamento 
pela avenida Voluntário 
Benedito Sérgio, uma 
equipe da Guarda Civil 
Municipal de Taubaté lo-
calizou na noite de quin-
ta-feira, dia 17, uma moto 
furtada.
A ocorrência aconteceu 

por volta de 21h20, na 
altura do número 2.703 
da avenida. Os guardas 
suspeitaram da moto, que 
estava estacionada irre-
gularmente. Ao confe-
rir o emplacamento com 
apoio da equipe do Centro 
de Operações Integradas 

(COI), confirmaram que 
a mesma tinha registro de 
furto (Yamaha Factor ver-
melha 150cc, placa GDS 
2820).
Foi feito contato com o 
proprietário da moto e a 
ocorrência foi registrada 
na delegacia de polícia.

 “Dispõe sobre abertura de crédito adicional  suplementar no orçamento do corrente exer-
cício e dá outras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção 
da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou , 
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.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite nº 01/2019, Processo nº02/2019, para For-
necimento de Materiais para Kits Escolares. Abertura da Sessão Pública dia 
31/01/2019 às 08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 30/01/2019, 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
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Pagamento em cota única 
e antecipado dá desconto 

de até 30% no IPVA

Acelera Taubaté completa 
1 ano de atividades com 

investimentos

Balcão de Empregos abre 
inscrições para 360 vagas

O ministro Onyx Loren-
zoni disse que a posse de 
armas em casa representa 
tanto risco para crianças 
quanto a presença de um 
liquidificador na cozinha. 
O disparate coroou uma 
série de mentiras e truques 
usados para justificar o de-
creto de ontem
O presidente Jair Bolsona-
ro acusou os últimos go-
vernos de desrespeitarem 
o resultado do plebiscito 
de 2005. 
Se isso fosse verdade, a 
venda de armas estaria 
banida há 14 anos. O co-

Janeiro é período em que 
tem início o pagamento do 
Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automo-
tores (IPVA) para quem 
possui veículos no territó-
rio nacional. 
Em estados como o Ama-
zonas, o pagamento em 
cota única e antecipado, 
além da ausência de mul-
tas, pode reduzir o valor 
do tributo em até 30%. 
Em alguns estados, há 
também a possibilidade de 
usar créditos de programas 
de incentivo à emissão de 

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 21, o Balcão 
de Empregos de Taubaté 
abre inscrições para 360 
vagas em 12 cursos pro-
fissionalizantes gratuitos 
oferecidos pelo Centro 
Paula Souza.
Serão abertas 30 vagas 
por curso. Caso o número 
de candidatos exceda será 
aberto um cadastro reser-
va. 
Os cursos oferecidos são 
de almoxarife e estoquis-
ta, assistente de recursos 
humanos, gestão de pe-
quenos negócios, infor-
mática básica, inglês para 
recepção, automação hi-

O programa Acelera 
Taubaté completa 1 ano 
de atividades com investi-
mentos de R$ 86 milhões 
em 2018 e a previsão de 
aporte de R$ 75,7 milhões 
para a execução de obras 
em 2019.
Em dezembro de 2017 as 
ordens de serviço para as 
primeiras empresas ven-
cedoras das licitações co-
meçaram a ser emitidas. 
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté prevê a melhoria 
das condições de acesso 
ao transporte público e ao 
fluxo do tráfego urbano, 
por meio de infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.
Os serviços de recapea-
mento já somam 94,5 qui-
lômetros de extensão, com 
864 mil m² de pavimento 
aplicados e 232 vias re-
qualificadas.
No sistema viário do Bar-
reiro, as obras de drena-
gem foram concluídas em 
um trecho de 1.000 me-
tros, compreendido entre a 
avenida Dom Pedro I e rua 
Engenheiro Agrônomo 

mércio continuou na le-
galidade, como decidiram 
os eleitores. O que se fez 
foi impor regras para o re-
gistro, sob a supervisão da 
Polícia Federal.
O Planalto alega não ter 
chancelado um liberou-
geral. No entanto, é exa-
tamente disso que se trata. 
O decreto libera a posse 
de armas para quem mora 
em áreas rurais ou em áre-
as urbanas “localizadas 
em unidades federativas 
com índices anuais de 
mais de dez homicídios 
por cem mil habitantes”. 

nota fiscal para abater o 
valor devido, caso de São 
Paulo. 
No Rio Grande do Sul, 
quem fez o pagamento an-
tecipado do imposto em 
dezembro, não tem mul-
tas nos últimos três anos 
e acumulou 100 notas 
fiscais no programa Nota 
Fiscal Gaúcha conseguiu 
desconto de 25,48%.
Nos estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro, os des-
contos para pagamento 
antecipado e em cota úni-
ca são os menores ofere-

dráulica (básico), automa-
ção pneumática (básico), 
desenho técnico mecâni-
co, metrologia básica, as-
sistente de logística, técni-
cas de vendas e auxiliar de 
eletrônica.
As inscrições podem ser 
efetivadas pessoalmente 
no Balcão de Empregos 
ou por e-mail. 
No Balcão de Empregos, 
o candidato deve levar có-
pia do RG, do CPF e do 
comprovante de endereço, 
além de telefone e e-mail 
para contato. 
Para inscrever-se por 
e-mail, basta anexar os 
mesmos documentos e 

Mauro Di Hipolito. Neste 
mesmo trecho os serviços 
de pavimentação estão em 
fase de conclusão e são 
realizados os serviços de 
adaptação dos imóveis e 
implantação de calçadas e 
ciclovias. Foram executa-
dos até agora  aproxima-
damente 12% do contrato, 
com previsão de término 
para o final deste ano.
As obras do sistema viá-
rio do Quiririm chegaram 
a cerca de 37% de cum-
primento do contrato. O 
trecho da avenida Cônego 
João Maria Raimundo da 
Silva está concluído. Já o 
trecho de requalificação 
do pavimento entre a rota-
tória com a rua Edmundo 
Morewood e a rotatória 
da Alstom está em fase 
de conclusão. Da rotatória 
da Alstom até o entronca-
mento com a avenida  Pa-
dre Hugo Bertonazzi e a 
Rua João Gadioli aconte-
cem serviços de terraple-
nagem, drenagem e pavi-
mentação, com previsão 
de término para o fim de 
fevereiro. O trecho da es-
trada sobre o antigo leito 
da minha férrea tem previ-
são de término para o fim 

Este requisito inclui todos 
os 26 estados e o Distrito 
Federal. Seria mais hones-
to não estabelecer critério 
algum.
O texto contém outras exi-
gências inócuas. Quem 
morar com criança, ado-
lescente ou pessoa com 
deficiência mental terá que 
providenciar um cofre ou 
“local seguro com tranca”. 
Ocorre que não haverá fis-
calização. Bastará assinar 
um papel dizendo que a 
arma não ficará na gaveta 
ou embaixo do travessei-
ro.

cidos em todo o país: 3%. 
Mas também há estados 
que não oferecem des-
conto, nem mesmo para o 
pagamento à vista, como 
Roraima e Santa Catarina.
Além do IPVA,                                                       
os contribuintes devem 
ficar atentos aos prazos 
de pagamento do licen-
ciamento e do seguro 
obrigatório. Caso um 
dos três não seja pago, o                                                
contribuinte pode ter 
que pagar multa por 
atraso e até mesmo ter                                                       
o carro apreendido.

enviar para pmt.balcao@
gmail.com, com o assunto 
“Curso profissionalizan-
te”, informar curso que 
tem interesse e o telefone 
para contato.
A data de início dos cursos 
será determinada quan-
do o número de vagas for 
completado. 
Os cursos são exclusivos 
para moradores de Tauba-
té a partir de 16 anos de 
idade.
O Balcão de empregos fica 
na Praça Doutor Barbosa 
de Oliveira, piso superior 
da Rodoviária Velha, e as 
inscrições podem ser fei-
tas das 8h30 às 15h.

deste ano.
Os serviços de reforço da 
drenagem na Rua Nelson 
Campelo e nos bairros São 
Gonçalo, Estiva, Chácara 
Ingrid e Parque Aeroporto 
estão concluídos. No bair-
ro Água Quente, as obras 
de drenagem chegaram 
a 50% de execução, com 
previsão de término em 
maio de 2019. 
As escavações na bacia de 
detenção e amortecimento 
de águas pluviais do Par-
que Três Marias continu-
am e a obra atinge 67% de 
execução.
Com previsão de conclu-
são para julho deste ano, 
chegam a 72% de exe-
cução as obras de cana-
lização de córregos para 
contenção de enchentes no 
bairro Jardim  Santa Cata-
rina – Emecal. Já a cana-
lização no Jardim Santa 
Catarina – Emecal está em 
fase de conclusão.
Para este ano, a previsão é 
de início de um  novo lote 
de obras. Entre eles estão o 
viaduto da Independência, 
parques lineares, bacia de 
amortecimento do Jardim 
Baronesa e o sistema biná-
rio do Barreiro. 

 AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão Nº 003/2019. Objeto: Registro de Preços para Aquisi-
ção Futura e Parcelada de Playground para Divisão de Educação. Data da 
realização: 01/02/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.


