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A Gazeta dos Municípios

Vigilância Epidemiológica 
confirma 1151 casos
de dengue em Lorena

Demônios da Garoa no
Museu Felícia Leirner e

Auditório Claudio Santoro

A Vigilância Epi-
demiológica de 
Lorena registrou 

1151 casos de Dengue em 
seu último levantamento 
no município. Ao todo, 
1532 notificações foram 
registradas, das quais 381 
descartadas. Em Lorena, 
a Vigilância Sanitária fun-
ciona na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, que fica à 
Rua Benedito Marcondes 
de Moura Sobrinho, bairro 
São Roque.
A Secretaria de Saúde de 
Lorena, levando em con-
sideração o elevado ín-
dice de casos, informou 
que todos os pacientes que 
apresentam sintomas su-
gestivos da doença estão 
recebendo tratamento. 
O alto índice de casos da 
doença tem preocupado 
pais e responsáveis que, 
junto ao material escolar 
das crianças, têm enviado 
repelentes para que reali-
zem a aplicação.
- Diante disso, para que 
não haja dúvidas, a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção e Secretaria de Saúde 
esclarecem que:
- Não há contra-indicação 
do uso de repelentes de in-
setos por crianças;
- Para uso de repelentes 
nas escolas, os pais ou res-
ponsáveis deverão enviar 
à Unidade Escolar a devi-
da autorização.
- Repelentes de pele ou 
cosméticos de longa du-
ração (que tem duração 
mínima de 12 ou 10 horas 
para nova aplicação) são 
os mais indicados para 
uso.

Trem das Onze”, 
“Saudosa Maloca” 
e “Ai, que sauda-

de da Amélia” são alguns 
dos sucessos que farão o 
público cantar durante o 
show do grupo Demônios 
da Garoa, no Museu Fe-
lícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro, institui-
ções da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de 
São Paulo, geridas pela 
ACAM Portinari, na se-
gunda-feira (24), às 20h.
Com suas vozes incon-
fundíveis, arranjos bem 
estruturados e repertório 
exclusivo, o grupo foi re-
conhecido pelo Guinness 
Book, em 1994, como o 
conjunto mais antigo em 
atividade no mundo. Hoje, 
é composto por Izael (tim-
ba), Sérgio Rosa (afoxé), 
Ricardinho (pandeiro), 
Canhotinho (cavaquinho) 
e Dedé Paraizo (violão 
sete cordas).
“Eles unem estilo próprio 
de cantar e de fazer humor 
para falar do cotidiano 
e do jeito paulistano. As 
músicas memoráveis da 
carreira do Demônios da 
Garoa embalam, divertem 
e encantam a todos, in-
dependentemente da ida-
de. Será uma noite para 
relembrar e vibrar! Uma 

Vale destacar que a Dengue 
não tem cura, e o melhor 
tratamento é a prevenção. 
Por isso, o uso de repelen-
tes se faz necessário, não 
só pelas crianças, mas pela 
população em geral. Além 
disso, eliminar os possí-
veis criadouros do Aedes 
Aegypti continua sendo a 
melhor medida:
- Mantenha bem tampado 
tonéis, caixas e barris de 
água;
- Lave semanalmente, 
com água e sabão, tanques 
utilizados para armazenar 
água;
- Não esqueça de lavar o 
pote de água do seu ani-
malzinho, ele também 
pode ser um local de pro-
liferação
- Mantenha caixas d’água 
bem fechadas;
- Remova galhos e folhas 
de calhas;
- Não deixe água acumula-
da sobre a laje;
- Encha pratinhos de vasos 
com areia até a borda ou 
lave-os uma vez por sema-
na;
- Troque a água dos vasos 
e plantas aquáticas uma 
vez por semana;
- Coloque lixos em sacos 
plásticos em lixeiras fe-
chadas;
- Feche bem os sacos de 
lixo e não deixar ao alcan-
ce de animais;
- Mantenha garrafas de vi-
dro e latinhas de boca para 
baixo;
- Acondicione pneus em 
locais cobertos;
- Faça sempre manutenção 
de piscinas;
- Tampe ralos;

segunda-feira de Carnaval 
que, certamente, vai ficar 
na memória”, diz Marina 
Falsetti, gerente dos equi-
pamentos culturais.
Uma novidade é que o pú-
blico será recepcionado, 
das 19h às 19h40, pelo 
grupo Harmonia Band, 
no foyer do Auditório. A 
banda é jordanense e apre-
sentará em seu repertório 
as tradicionais marchinhas 
de Carnaval.
Os ingressos já estão à 
venda pelo site www.sym-
pla.com.br/showdemo-
niosdagaroa e no Museu 
Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro e na Óti-
cas Carol, em Campos do 
Jordão, e na Livraria Ufa 
Mulufa em Santo Antonio 
do Pinhal.. Os valores são: 
R$ 70 (inteira) e R$ 35 
(meia) e 50 (jordanense).
Sorteio
Os interessados em confe-
rir o show do Demônios da 
Garoa, no Museu Felícia 
Leirner e Auditório Clau-
dio Santoro, podem par-
ticipar do sorteio promo-
cional pelas redes sociais. 
Para concorrer a um par de 
ingressos, basta seguir os 
perfis @museufelicialeir-
ner e @camposcompati e 
comentar “Eu quero” no 
post oficial da promoção. 
Os perfis dos vencedores 

- Coloque areia nos cacos 
de vidro de muros ou ci-
mento;
- Não deixe água acumula-
da em folhas secas e tam-
pinhas de garrafas;
- Vasos sanitários externos 
devem ser tampados e ve-
rificados semanalmente;
- Limpe sempre a bandeja 
do ar condicionado;
- Lonas para cobrir mate-
riais de construção devem 
estar sempre bem esti-
cadas para não acumular 
água;
- Recolha sacos plásticos e 
lixo do quintal;
Agentes - Receba os agen-
tes de campo, que estão 
devidamente identifica-
dos, em suas residências, 
eles irão orientá-los e ve-
rificar possíveis focos e 
removê-los. Preste orien-
tações aos seus vizinhos 
e atue como fiscal de sua 
rua. Ao tomar ciência de 
terrenos aparentemente 
abandonados, com mato 
alto, infestação de inse-
tos e que tenha possíveis 
focos do Aedes Aegypti, 
denuncie à Vigilância Sa-
nitária.
Denuncie - A denúncia 
deve ser realizada pesso-
almente, basta comparecer 
ao local portando um do-
cumento oficial com foto e 
dados mais precisos possí-
veis a respeito do terreno, 
como ponto de referência, 
número. A partir da notifi-
cação por parte do órgão, 
o proprietário tem dez dias 
para providenciar a limpe-
za do local. O não cumpri-
mento está sujeito à multa 
de 20 a 40 UFESP’s.

serão publicados no site 
do Museu Felícia Leirner 
e Auditório Claudio San-
toro em 23 de fevereiro de 
2020.
Serviço:
Show: Demônios da Ga-
roa
Data: 24 de fevereiro de 
2020
Horário: segunda-feira, 
das 20h às 21h30
Informações: (12) 3662-
6000                   
Ingresso: Inteira R$ 70, 
Meia R$ 35 e Jordanense 
R$ 50
Ponto de Venda em Cam-
pos do Jordão: Museu 
Felícia Leirner - Auditó-
rio Claudio Santoro (Av. 
Dr. Luis Arrobas Martins, 
1.880 - Alto da Boa Vista 
- Campos do Jordão/SP) | 
Óticas Carol (Av. Dr. Ja-
nuário Miraglia, 890 - loja 
02) Ponto de Venda em 
Santo Antônio do Pinhal: 
Livraria Ufa Mulufa (Av. 
Ministro Nelson Hungria, 
590 -Lojas 04 e 05 - Bair-
ro Centro)
Venda on-line: www.sym-
pla.com.br/showdemo-
niosdagaroa
Local: Museu Felícia 
Leirner - Auditório Clau-
dio Santoro (Av. Dr. Luis 
Arrobas Martins, 1.880 - 
Alto da Boa Vista - Cam-
pos do Jordão/SP)
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Rodovia Rio-Santos é
interditada por conta de 

queda de barreiras

A Rodovia Rio-San-
tos, a SP-50, foi 
interditada nesta 

sexta-feira (21) em decor-
rência às fortes chuvas em 
São Sebastião. Os pluvi-
ômetros da cidade já re-
gistraram mais de 200mm 
de chuva nas últimas 24 
horas, que é um volume 
considerado alto. Em con-
sequência às chuvas houve 
queda de barreiras e de ár-
vores pela rodovia SP-50, 
por conta disso, a orien-
tação é que os motoristas 
evitem transitar pela pista 
até que os pontos sejam 
limpos e liberados.
A Secretaria de Seguran-
ça Urbana (SEGUR) e 
Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil já infor-
maram que a cidade está 

em estado de atenção. As 
aulas do período da tar-
de foram suspensas nesta 
sexta-feira, além também 
da programação de carna-
val de hoje, dia 21. 
Até às 15h o DER havia 
informado três pontos 
de interdição na rodovia, 
sendo eles nos seguintes 
locais: Completamente in-
terditada:
-Km 137,900, São Sebas-
tião, interdição total por 
queda de barreira e árvore
Interdição parcial:
-Km 158,8, em Maresias, 
rompimento de uma linha 
de tudo de drenagem, ge-
rando uma erosão
-Km 142, 3, São Sebas-
tião, interdição parcial por 
queda de barreira na pista 
oeste,

O Departamento de Es-
tradas e Rodagem (DER) 
também informou que já 
está sendo feita a limpeza 
da pista, além da remoção 
das árvores.
Em consequência às chu-
vas uma cratera se abriu 
também na rodovia Rio-
-Santos, no trecho de Ma-
resias.
Mais consequências da 
chuva 
A Sabesp informou que,-
foi necessário interromper 
o tratamento de de água 
na ETA Pombo, na região 
sul de Ilhabela, e na ETAs 
Boiçucanga e Guaecá, na 
Costa Sul de São Sebas-
tião, em decorrência das 
chuvas. Em Caraguatatuba 
e Ubatuba o abastecimen-
to segue normalmente.
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Prefeitura de Caraguatatuba
altera trânsito na região central 

para folias de Carnaval

EDP reforça orientações de
segurança com energia elétrica
durante os festejos do Carnaval

EMS Taubaté Funvic vence o 
Vôlei Renata pela Superliga 

Banco do Brasil

Para garantir a segu-
rança dos foliões 
que pulam o Car-

naval no Centro da cida-
de, a partir deste sábado 
(22/02), a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Mobili-
dade Urbana e Proteção 
ao Cidadão, deve desviar 
o tráfego da Rua Altino 
Arantes no trecho que pas-
sa em frente à Praça Dr. 
Cândido Mota (Coreto), 
onde serão realizadas as 
matinês e o Carnaval de 
Marchinhas.
O motorista que for aces-
sar o Centro deve entrar na 
Rua São Benedito à direita, 
depois a Avenida Anchieta 
e seguir por outras vias. O 
fechamento terá início a 
partir das 15h e deve ficar 
até enquanto houver movi-
mento na Altino Arantes. 
Depois, o trecho deve ser 
novamente fechado para o 
baile da noite. 
Em relação aos desfiles 
dos blocos carnavalescos 
pela Avenida Dr. Arthur 
da Costa Filho (Avenida 

A EDP, distribuidora 
de energia elétri-
ca para as regiões 

de Guarulhos, Alto Tietê, 
Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte de São Paulo, 
reforça orientações de 
segurança para que as co-
memorações do feriado de 
Carnaval sejam tranquilas 
e sem acidentes.
Os foliões e organizadores 
de desfiles e blocos devem 
estar atentos para evitar 
atividades de risco, como 
a soltura de fogos de arti-
fício, que nunca devem ser 
próxima à rede elétrica. 
Outra recomendação de 
cuidado está relacionada 
aos materiais como ser-
pentinas de papel ou me-
tálicas, assim como jatos 
de espumas ou de água. 
Artefatos como estes ja-
mais deve ser lançados em 
direção às redes de energia 
para evitar risco de choque 
elétrico.

Jogando na noite des-
ta quinta-feira, 20/02, 
diante de bom públi-

co que compareceu ao gi-
násio do Abaeté, o EMS 
Taubaté Funvic venceu o 
Vôlei Renata Campinas 
(SP) por 3 sets a 1 (par-
ciais de 25x15 / 23x25 / 
25x20 / 25x17) pela 18ª 
rodada da primeira fase da 
Superliga Banco do Brasil 
de vôlei masculino.
Com mais este resultado 
positivo o EMS Taubaté 
Funvic chega à 15ª vitória 
na competição, sendo esta 
a 7ª consecutiva. A equipe 
taubateana se mantém com 
este resultado na vice-lide-
rança da Superliga com 47 
pontos ganhos. O líder é 
o Sada Cruzeiro, também 
com 47 pontos ganhos 
mas com um jogo a menos 
em relação ao Taubaté.  
Classificação atualizada 
da Superliga masculina: 
http://superliga.cbv.com.
br/classificacao-masculi-
no.
O jogo: O técnico Renan 
Dal Zotto colocou em qua-
dra a equipe inicial com 
Rapha, Lucarelli, Douglas 
Souza, Maurício Souza, 
Lucão, Vissotto e Thales 
como líbero. Entraram ao 
longo da partida Renan 
Bonora, Mohamed e Ca-
rísio. O primeiro set teve 
um começo muito bom 
do EMS Taubaté Funvic, 
sacando forçado e bloque-
ando muito bem. O time 
da casa chegou a abrir boa 
vantagem e demonstrou 
maior volume de jogo. O 
Vôlei Renata reagiu com 
melhora significativa na 
defesa e no bloqueio, e 
empatou o jogo em 7 a 7. 
A partir daí a partida se-
guiu bem equilibrada, mas 
o Taubaté seguiu melhor 
no bloqueio, e o Vôlei Re-
nata cometeu uma série de 
erros. Os taubateanos abri-

da Praia), o Departamento 
de Tráfego da Secretaria 
deve fechar duas vias para 
a passagem dos foliões e 
deixar uma pista livre para 
a circulação de veículo. O 
objetivo é evitar o trava-
mento no eixo da avenida. 
Caso tenha necessidade, 
haverá desvio pela Rua 
Guarulhos e saída após a 
Praça da Cultura.
Para os bairros das regiões 
norte e sul não há previsão 
de alterações no tráfego de 
veículos. 
Rodovia dos Tamoios
A Concessionária Tamoios 
realiza, a partir desta sex-
ta-feira (21/02), a Opera-
ção Carnaval na região. A 
expectativa é de que cerca 
de 165 mil veículos trafe-
guem pela rodovia nesse 
período.
A partir das 13h, o tre-
cho de serra contará com 
a Operação Descida, que 
libera duas pistas sentido 
litoral e uma sentido São 
José dos Campos, visando 
garantir fluidez ao tráfego 
que segue em direção ao 

Além disso, antes do início 
da festa, a altura dos trios 
elétricos e blocos devem 
ser observadas para não 
estar próxima à fiação e 
postes da Concessionária, 
evitando riscos de sérios 
acidentes e interrupção no 
fornecimento de energia 
para a região. Outras dicas 
para garantir a segurança:
Nunca utilizar os postes, 
equipamentos ou rede da 
EDP para fixar decora-
ções; Ligações clandesti-
nas ou “gatos” são proibi-
dos e causam sérios riscos 
de acidentes;
Fogos de artifício devem 
ser manuseados por pesso-
as capacitadas e longe da 
rede elétrica;
Nunca lançar artefatos 
(serpentinas, confetes, en-
tre outros), metálicos ou 
não, na rede elétrica, pois 
podem ser condutores de 
energia ou romper cabos;
No caso de trios elétricos 

ram vantagem confortável 
e fecharam em 25 a 15, em 
26 minutos.
O segundo set começou 
com o Vôlei Renata sacan-
do forçado e virando bolas 
importantes de contra-a-
taque nos primeiros mo-
vimentos. O Taubaté logo 
se reencontrou na partida 
e equilibrou as ações. Com 
ótimo aproveitamento nas 
bolas de ataque e o blo-
queio se mantendo bem 
eficiente o time da casa 
dominou a primeira meta-
de do set. O Vôlei Rena-
ta cresceu na partida e se 
aproveitando do maior nú-
mero de erros do Taubaté, 
conseguiu passar à frente. 
Na reta final do set o jogo 
voltou a ficar bem parelho 
e o Vôlei Renata, errando 
menos, fechou em 25 a 23, 
em 34 minutos.
O terceiro set começou 
novamente com o Vôlei 
Renata ditando o ritmo do 
jogo, sacando variado e 
impondo muita dificulda-
de à recepção e ao passe 
do Taubaté. O time cam-
pineiro liderou o placar no 
primeiro terço do set, mas 
o Taubaté reagiu. Em uma 
ótima passagem de Dou-
glas Souza pelo saque, os 
taubateanos conseguiram 
retomar o placar do jogo. 
Contando com mais erros 
do adversário nos momen-
tos decisivos, o Taubaté 
fechou em 25 a 20, em 28 
minutos.
O quarto set começou com 
o Taubaté bem mais ligado 
em quadra e impondo sé-
rias dificuldades ao Vôlei 
Renata. Com sequências 
de saques forçados pode-
rosíssimos, os taubateanos 
forçaram erros do adver-
sário e viraram as bolas de 
contra-ataque. Com o blo-
queio se mantendo muito 
bem e a defesa também 
tendo boa efetividade, o 

Litoral Norte. Para a volta 
do feriado, a rodovia re-
tornará à sua configuração 
normal com duas pistas 
sentido São José dos Cam-
pos e uma pista sentido li-
toral.
As obras realizadas no 
trecho de serra também 
seguirão um calendário 
específico. As atividades 
estarão suspensas a partir 
das 13h de sexta e no sá-
bado (22). No domingo 
(23) e na segunda (24) elas 
podem ocorrer condicio-
nadas ao fluxo de veículos 
registrado na região. Na 
terça (25), as obras serão 
suspensas novamente com 
retorno previsto para quar-
ta (26), a partir das 14h.
A orientação é para que os 
motoristas evitem trafegar 
nos chamados horários de 
pico - sexta-feira, das 14h 
às 22h e sábado (22/02), 
das 6h às 14h. No retorno 
do feriado de Carnaval a 
dica é evitar viajar terça-
-feira (25/02), das 12h às 
22h, e quarta-feira (26/02), 
das 6h às 14h.

em vias públicas, observar 
se no trajeto há travessia 
próxima a fiação da rede 
elétrica e avisar a Distri-
buidora com antecedência 
para as medidas necessá-
rias;
Trios elétricos ou escolas 
de samba também preci-
sam de cuidados especiais 
com a montagem, desmon-
tagem e movimentação de 
andaimes e estruturas pró-
ximas à rede elétrica;
Em caso de incidentes, a 
EDP deve ser acionada 
imediatamente por meio 
dos seguintes canais:
- Site EDP Online www.
edponline.com.br
- Aplicativo EDP Online 
(Compatível com as pla-
taformas Android?, iOS e 
Windows)
- SMS para 28037 com a 
mensagem Falta Luz
- Central de atendimento 
por telefone, no 0800 721 
0123

Taubaté abriu vantagem 
confortável e administrou 
o set para fechar em 25 a 
17, vencendo o jogo por 3 
sets a 1. A partida teve du-
ração total de 2h13.
O melhor jogador em 
quadra, premiado com o 
Troféu Viva Vôlei foi o le-
vantador Rapha, do EMS 
Taubaté Funvic.
O maior pontuador do 
jogo foi o oposto Leandro 
Vissotto do EMS Tauba-
té Funvic, com 17 pontos 
anotados. Após o jogo, ele 
fez uma avaliação de mais 
uma vitória do time tauba-
teano:
“Foi uma vitória muito 
importante, mostra que 
mesmo com as dificulda-
des que nós tivemos em 
alguns jogos do Sul-A-
mericano, o time segue 
em crescimento. Hoje nós 
fizemos um ótimo jogo, 
diante de um adversário 
muito bom, fizemos nos-
so dever de casa. Estive-
mos muito bem no saque, 
no último set o placar foi 
mais dilatado justamente 
porque colocamos muita 
pressão no saque. Devagar 
seguimos evoluindo para 
chegar com nosso melhor 
voleibol nos playoffs.”, 
comentou o oposto.
Próximo jogo: A Superliga 
Banco do Brasil masculi-
na de vôlei fará uma pausa 
durante o carnaval e volta 
no próximo fim de sema-
na. O EMS Taubaté Fun-
vic fará sua próxima par-
tida no dia 29/02 (sábado), 
quando visita o Fiat/Minas 
(MG), às 16h00 em Belo 
Horizonte.
SERVIÇO
Superliga masculina de 
Vôlei 2019/2020
1ª Fase - 2º Turno / 18ª Ro-
dada
EMS Taubaté Funvic 3x1 
Vôlei Renata Campinas 
(SP)
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Como se prevenir de furtos 
e roubos de celulares

Alertas de desastres
aparecem em TVs por

assinatura em todo o Brasil

Governo de SP aumenta em 
até 12,84% salários de

professores da rede estadual

O Carnaval brasilei-
ro, além de levar 
muitos foliões 

para as ruas de todo o país, 
também reacende o deba-
te da segurança nos espa-
ços públicos. Propagandas 
contra o assédio e a vio-
lência durante esta época 
do ano levantam impor-
tantes dicas para se prote-
ger contra esses incômo-
dos, prevenindo que eles 
se tornem algo mais sério 
que possa acabar com a 
sua festa.
Um dos problemas co-
muns nesta época é o rou-
bo de celulares. No Brasil, 
o furto desses aparelhos 
eletrônicos é comum du-
rante todo o ano, mas as 
festividades tornam ainda 
mais simples a ação dos 
criminosos, que encon-
tram na multidão a opor-
tunidade perfeita para agir 
sem serem descobertos.
Veja algumas dicas para 
que o roubo de celulares 
não te traga prejuízos du-
rante o Carnaval ou qual-
quer outra época do ano!
Mantenha-se sóbrio

O Centro Nacional 
de Monitoramento 
e Alertas de De-

sastres Naturais (Cema-
den) é responsável pela 
cautela e o gerenciamen-
to das informações sobre 
radares meteorológicos, 
previsões climáticas, com 
o objetivo de antecipar 
possíveis ocorrências de 
desastres naturais.
Este sistema previne uma 
situação de risco de um 
possível desastre em um 

O governador João 
Doria e o secre-
tário estadual da 

Educação, Rossieli So-
ares, anunciaram nesta 
sexta-feira (21) o paga-
mento de um abono de até 
12,84% nos salários dos 
professores da rede esta-
dual de São Paulo.
Para garantir o benefício, o 
governo de São Paulo vai 
investir por ano R$ 590,6 
milhões. No total, 260.142 
docentes ativos e inativos 
serão beneficiados. O pa-
gamento será retroativo ao 
mês de janeiro e estará dis-
ponível a partir de março.
“O professor é peça fun-
damental no processo de 
aprendizagem. Estamos 
empenhados em valorizá-
-lo cada vez mais”, destaca 
o secretário de educação 
do Estado de SP, Rossieli 
Soares.
Com o pagamento do abo-
no salarial, os profissionais 
passarão a receber uma re-
muneração que atende ao 

Uma boa maneira de se 
esquecer dos cuidados que 
você precisa ter com os 
próprios pertences é con-
sumindo substâncias que 
podem te deixar embria-
gado, como bebidas alcoó-
licas. Por isso, evite o exa-
gero, pois o excesso pode 
acabar com a sua festa.
Um outro ponto importan-
te é tomar cuidado com o 
seu copo. Se você suspei-
tar que alguém possa ter 
colocado algo em sua be-
bida, descarte-a e procure 
por ajuda. Muitos crimi-
nosos utilizam essa estra-
tégia para poder roubar os 
pertences de valor de suas 
vítimas. Guarde bem os 
seus pertences
Muitas pessoas costumam 
deixar os aparelhos ce-
lulares dentro do bolso. 
No entanto, em situações 
de multidão, nem sempre 
você sentirá que alguém 
colocou a mão dentro do 
seu bolso da calça, poden-
do perceber tarde demais 
que o celular foi furtado.
A sugestão é andar com 
um porta-documentos ou 

curto prazo, então este 
serviço foi desenvolvido 
pelas operadoras com o 
apoio da Anatel. Os aler-
tas podem ser recebidos 
através de SMS porém já é 
possível recebê-los via TV 
por assinatura.
Este serviço será ofereci-
do apenas pelas grandes 
operadoras de telecomuni-
cações, a mensagem trans-
mitida na TV é um com-
plemento do SMS, o alerta 
é simplesmente uma men-

piso nacional para profes-
sores da educação básica 
estabelecido pela Lei do 
Piso (Lei nº 11.738/2008).
Os professores da catego-
ria chamada PEB I (lecio-
nam para os alunos do 1º 
ao 5º ano do ensino funda-
mental) que trabalham 40 
horas semanais sairão de 
uma remuneração mensal 
de R$ 2.577,74 para R$ 
2.886,24, valor do piso sa-
larial.
Já o salário dos docentes 
da categoria PEB II (aten-
dem alunos dos anos finais 
do ensino fundamental e 
ensino médio) saltará de 
R$ 2.585,01 para os mes-
mos R$ 2.886,24, previs-
tos por lei.
Reestruturação da carreira
Um plano de reestrutura-
ção da carreira docente, 
apresentado pelo governo 
de São Paulo em novem-
bro do ano passado, prevê 
um salário inicial de R$ 
3,5 mil para professores 
que trabalham 40 horas 

uma outra bolsa menor, 
que possa ser carregada na 
frente, mantendo-a sempre 
no seu campo de visão. Há 
ainda mochilas com tec-
nologia antifurto, com o 
zíper ficando bem protegi-
do e evitando que ela seja 
aberta sem o consentimen-
to do proprietário.
Faça um seguro
Em algumas situações, 
no entanto, é impossível 
evitar um assalto. Nesses 
casos, você sequer deve 
reagir, pois sua segurança 
e integridade física devem 
estar sempre em primeiro 
lugar.
Porém, há um modo de 
evitar grandes perdas ain-
da que você seja assaltado. 
O seguro para celulares 
permite que você possa 
acionar a seguradora em 
caso de roubo, para que 
receba o valor do apare-
lho, conforme devidamen-
te explicitado em contrato. 
Essa é uma maneira de 
evitar a perda de grandes 
quantias de dinheiro, inde-
pendentemente do modelo 
do celular.

sagem de texto que apare-
cerá na tela, por exemplo: 
“ Defesa Civil informa ris-
co de desabamento no mu-
nicípio (x). Procure abrigo 
e ligue para as autoridades 
no número (x).”
O serviço para a TV por 
assinatura não necessita 
cadastro por parte do ci-
dadão, porém para SMS 
será necessário o envio 
de alguns dados como por 
exemplo CEP, para o nú-
mero 40199.

semanais.
O documento estipula ain-
da que em 2022, um do-
cente com a mesma carga 
horária terá salário inicial 
de R$ 4 mil, um aumento 
de 54,7% em relação ao 
salário base inicial da car-
reira.
No topo da carreira, o pro-
fessor poderá chegar a um 
salário de R$ 11 mil. Com 
a reestruturação de carrei-
ra proposta, professores 
com mestrado e doutorado 
serão valorizados e terão 
acréscimo salarial de 5% e 
10%, respectivamente.
O investimento previsto 
pela gestão para executar 
a modernização da carrei-
ra ultrapassa R$ 4 bilhões 
na folha de pagamento até 
2022. O programa quer 
valorizar e formar os pro-
fessores da rede, além de 
atrair novos talentos para 
a carreira. O projeto ainda 
precisa ser encaminhado à 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo.


