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A Gazeta dos Municípios

Ministério da Saúde confirma compra de mais 54 milhões
de doses da vacina CoronaVac

Cerca de 25 mil famílias do Vale do Paraíba podem se beneficiar com a 
Tarifa Social de Energia Elétrica

O Ministério da Saúde 
confirmou nesta sexta-fei-
ra (29) a opção de com-
pra de mais 54 milhões 
de doses da vacina contra 
a covid-19 CoronaVac, 
produzida pelo Instituto 
Butantan em parceria com 
a farmacêutica chinesa Si-

Com o final do auxílio 
emergencial, muitas fa-
mílias viram sua renda 
diminuir, e, com isso a 
importância de programas 
sociais como a Tarifa So-
cial de Energia Elétrica 
(TSEE), que concede des-
conto na conta de energia, 
ficou ainda mais relevante. 
Um levantamento realiza-
do pela EDP, distribuidora 
de energia elétrica do Vale 
do Paraíba mostra que cer-
ca de 25 mil famílias da 
região podem ter acesso 
ao benefício, porém não 
estão inscritas. A boa notí-
cia é que, na maioria dos 
casos, após a atualização 
do CadÚnico, no Centro 
de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) do 
município, já é possível ter 
acesso ao desconto.
Para ter direito, o familiar 
precisa estar com o Núme-
ro de Identificação Social 

novac. 
Em vídeo divulgado pela 
assessoria do ministério, 
o secretário executivo da 
pasta, Élcio Franco, co-
municou o posicionamen-
to e declarou que haverá 
esforços para agilizar o                   
registro definitivo do imu-

(NIS) ativo no Cadastro 
Único para Programas So-
ciais do Governo Federal 
(CadÚnico) e se cadastrar 
no site da EDP. Importan-
te destacar que quando o 
titular do NIS não é o ti-
tular da conta de energia 
ou está com o cadastro 
desatualizado junto à EDP, 
a Distribuidora não tem a 
possibilidade de realizar 
a inscrição automática da 
família no benefício que 
dá desconto na conta de 
luz, por isso a necessidade 
de atualização cadastral e 
inscrição junto à Conces-
sionária. 
Após o cadastro no portal 
da EDP, a documentação 
é avaliada e, estando tudo 
correto, o benefício já é 
aplicado a partir da próxi-
ma fatura.
O desconto
A Tarifa Social é um des-
conto na conta de luz con-

nizante. 
“Estamos solicitando o 
cronograma à Fundação 
Butantan para podermos 
celebrar o contrato já na 
semana que vem. 
E também solicitando a 
antecipação do registro 
junto à Anvisa [Agência 

cedido para os primeiros 
220 kWh consumidos 
mensalmente por clientes 
residenciais classificados 
como de baixa renda e va-
ria de acordo com a faixa 
de consumo mensal (kWh/
mês). “É importante frisar 
que a Tarifa Social é ainda 
mais vantajosa para quem 
utiliza a energia de for-
ma eficiente, pois quanto 
menor o consumo, maior 
o desconto”, explica Ro-
berto Miranda, gestor da  
EDP.
O benefício é aplicado 
somente a uma unidade 
consumidora por família e 
é escalonado por faixa de 
consumo, sendo calcula-
do de modo acumulativo, 
conforme a tabela abaixo:
Faixa de Consumo
Desconto
Até 30 kWh/mês
65%
De 31 a 100 kWh/mês

40%
De 101 a 220 kWh/mês
10%
Acima de 220 kWh/mês
Não há desconto
Quem pode receber o be-
nefício:
Família inscrita no CadÚ-
nico para Programas So-
ciais do Governo Federal, 
com renda familiar mensal 
per capita comprovada-
mente menor ou igual a 
meio salário mínimo na-
cional;
Idosos com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais e pes-
soas com deficiência que 
recebam o Benefício de 
Prestação Continuada da 
Assistência Social - BPC;
Família inscrita no CadÚ-
nico com renda mensal de 
até 3 (três) salários míni-
mos, que tenha portador 
de doença ou patologia 
cujo tratamento ou proce-
dimento médico requeira 
uso continuado de apare-
lhos, equipamentos ou ins-
trumentos que dependam 
do consumo de energia 
elétrica;
Famílias indígenas ou qui-
lombolas com inscrição no 
CadÚnico;
Documentos necessários 
para realizar o cadastra-
mento na EDP:
Número de Identificação 
Social (NIS) - obtido na 
prefeitura municipal por 
meio do CRAS;
Conta de energia;
CPF (Cadastro de Pes-
soa Física) e Carteira de 
Identidade (ou outro do-
cumento de identificação 
social com foto) ou apenas 

Registro Administrativo 
de Nascimento Indígena 
(RANI);
Informar se a família é in-
dígena ou quilombola, ou 
se há integrante na família 
que receba o Benefício de 
Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC). 
Nesse caso, é preciso in-
formar o Número do Be-
nefício (NB);
Para o caso família ins-
crita no Cadastro Único 
com renda mensal de até 
3 (três) salários mínimos, 
que tenha portador de do-
ença ou deficiência cujo 
tratamento, procedimen-
to médico ou terapêutico 
requeira o uso continua-
do de equipamentos que, 
para o seu funcionamento, 
demandem consumo de 
energia elétrica, é necessá-
rio apresentar o relatório e 
atestado subscrito por pro-
fissional médico;
Mais informações
Cada família tem direito 
a somente uma instalação 
com o benefício da Tarifa 
Social e é necessário apre-
sentar o NIS atualizado do 
integrante familiar que re-
sida no local para o cadas-
tro no benefício;
Em casos de mudança de 
endereço, os clientes ca-
dastrados deverão infor-
mar a EDP São Paulo, que 
fará as devidas alterações. 
A não atualização do ende-
reço também pode resultar 
na perda do desconto.
A atualização do CadÚni-
co passa a garantir ao con-
sumidor a manutenção do 
desconto na conta de luz, 

e deve ser feita nos Cen-
tros de Referência da As-
sistência Social (CRAS) 
do município. O cadastro 
tem validade de dois anos 
e deve ser sempre atuali-
zado.
Famílias potenciais por 
município - Vale do Para-
íba
MUNICÍPIO
POTENCIAL
APARECIDA
106
CACAPAVA
815
CACHOEIRA PAULISTA
744
CANAS
113
CRUZEIRO
424
GUARATINGUETA
874
JACAREI
2.947
JAMBEIRO
254
LORENA
564
MONTEIRO LOBATO
78
PINDAMONHANGABA
2.033
POTIM
503
ROSEIRA
193
SANTA BRANCA
501
SAO JOSE DOS CAM-
POS
12.858
TAUBATE
867
TREMEMBE
1.104
TOTAL
24.978

Nacional de Vigilância 
Sanitária] para iniciarmos 
a vacinação em massa da 
população brasileira”, dis-
se. 
No contrato entre o mi-
nistério e o Instituto                       
Butantan, por meio de sua 
fundação, a pasta havia 

adquirido um lote inicial 
de 46 milhões, com pos-
sibilidade de compra das 
mais 54 milhões de doses, 
totalizando 100 milhões 
ainda neste ano. 
O ministério teria até 
maio para comunicar a 
opção de compra, mas 

nos                          últimos 
dias, o Instituto Butantan 
oficiou o ministério solici-
tando que o       posicio-
namento fosse dado logo 
de modo a permitir um 
melhor planejamento da 
fabricação de imunizantes 
pelo órgão.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restri-
ção excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 

“Baila Conmigo” e
o novo clip da cantora

Selena Gomez

 cantora Selena Gomez 
lançou nesta sexta-feira, 

dia 29, “Baila Conmigo”, 
sua segunda faixa em es-

panhol. 
A música é uma parceria 
da morena com Rauw Ale-
jandro e sucede o single 
“De Una Vez”, lançado a 
poucos dias.
Além da divulgação da 
canção, Sel liberou junto o 
clipe de “Baila Conmigo” 
e os fãs perceberam que 
a artista inseriu na produ-
ção cenas do Brasil, mais 
precisamente de Icapuí, no 
Ceará.
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MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal divulga
intensa programação virtual de fevereiro

Dando sequência a pro-
gramação cultural diver-
sa proposta para o ano de 
2021, o MM Gerdau - Mu-
seu das Minas e do Metal 
anuncia as atividades para 
o mês de fevereiro. Com 
o impacto da pandemia 
do COVID-19, o Museu 
adaptou todas as ativida-
des para o meio virtual e, 
agora, dá sequência à pro-
gramação com diversas 
atrações que reafirmam 
sua posição como um im-
portante espaço fomenta-
dor de uma visão crítica 
e propositiva frente aos 
novos desafios do mundo 
contemporâneo.
AÇÕES EDUCATIVAS
Para o mês de fevereiro, 
o Educativo do Museu 
traz uma novidade para 
as Visitas Virtuais Me-
diadas - ofertadas desde 

novembro como solução 
ao fechamento do museu: 
um novo roteiro que con-
vida o público a percorrer 
e mergulhar pelo universo 
da Exposição “CoMciên-
cia - Cristais do Tempo”, 
que segue até o dia 14 de 
março. Além deste, estão 
disponíveis outros dois 
roteiros que apresentam 
diretamente os espaços ex-
pográficos do Museu: “Di-
versidade Mineral”, que 
apresenta parte do acervo 
mineral do Museu con-
tando a história do nosso 
estado e as riquezas en-
contradas aqui, e “O Pré-
dio Rosa: patrimônio, me-
mória e arquitetura”, que 
revela as belezas arquite-
tônicas do edifício histó-
rico, inaugurado em 1897, 
com projeto assinado pelo 
engenheiro pernambucano 

José de Magalhães.
As visitas virtuais media-
das são realizadas sempre 
às quartas-feiras (em dois 
horários: 10h30 e 14h30) e 
quintas e sextas, em horá-
rio único (14h30), com du-
ração média de 50 minutos 
e tradução simultânea em 
LIBRAS.
Ainda, dentro das ativi-
dades educativas, está 
“Contação de Histórias”, 
um encontro virtual reali-
zado pelo Coisa de Jerico 
- o grupo de teatralidades 
do Educativo do Museu. 
Assim, nos dias 05/02 e 
19/02, o Museu realiza-
rá duas apresentações ao 
vivo transmitidas pelo 
Instagram e pelo Youtube 
do MM Gerdau. São elas: 
“Saudosa Canção” e “O 
Poeta e a Pedra”, respecti-
vamente.

ATIVIDADES CULTU-
RAIS
Dando sequências aos 
bate-papos virtuais com 
os artistas da Exposição 
CoMciência - Cristais do 
Tempo, que tiveram iní-
cio em janeiro, o Museu 
promoverá dois encon-
tros marcados para os dias 
04 e 11 de fevereiro para 
debater questões insur-
gentes a partir do recorte 
da exposição e das obras 
apresentadas pelos artis-
tas. O primeiro encontro, 
na quinta-feira (04/02), ás 
18h, receberá a dupla Lu-
ciana Ohira e Sérgio Bo-
nilha para compartilharem 
experiências de seu pro-
cesso artístico para a con-
cepção da obra “O Céu na 
Terra”, que pode ser con-
ferido na exposição.
O projeto é uma instalação 
que utiliza dispositivos 
do cotidiano (mobiliário 
urbano, redes telemáticas 
e sistemas de vigilância) 
para construir pequenas 
áreas de descanso, dedica-
das à observação de aves. 
Sendo assim, “O Ceú na 
Terra” propõe o questio-
namento de dinâmicas 
sociais estabelecidas pela 
naturalização da noção 
de propriedade (seja ela 
pública ou privada) e pre-
tende funcionar como um 
ponto de desaceleração e 
contato com camadas dis-
cretas da cidade, tais como 
o som e imagem de uma 
ave, alimentando-se. O 

objetivo dos artistas é criar 
uma metáfora imanente do 
livre viver. 
Na semana seguinte, 
também na quinta-feira 
(11/02), no mesmo ho-
rário, o Youtube do MM 
Gerdau recebe para o ba-
te-papo o renomado ar-
tista Guto Nóbrega, res-
ponsável pela obra “VRS 
- Virtual Reality Shelter”. 
Trata-se de um sistema 
imersivo criado com base 
em sons e imagens da na-
tureza e na interação com 
plantas. Este trabalho é 
fruto de uma vivência na 
Floresta Amazônica orga-
nizada pelo LABVERDE, 
ocorrida durante os 10 
dias do programa de resi-
dência artística na Reserva 
Florestal Adolpho Ducke. 
Trata-se de um pequeno 
domo imersivo (abrigo) 
com base na geometria de 
guarda-chuvas que con-
tém um pequeno sistema 
hidropônico com plantas, 
seis canais de áudio e pro-
jetor de vídeo, combinado 
ao espelho esférico para 
projeção em domo.
A ideia desse “abrigo de 
realidade vegetal” é criar 
um sistema que permita ao 
visitante uma experiência 
virtual da natureza a partir 
de imagens e sons. Algo 
que remetesse à dimensão 
da floresta e o efeito que 
ela exerce sobre nós quan-
do a adentramos. Contudo, 
trata-se também de um di-
álogo mediado pelo conta-

to direto com uma planta, 
posto que esta é o princi-
pal mediador desta expe-
riência, que ocorre a partir 
da presença do visitante 
dentro do domo e o ato de 
sua respiração.
EXPERIMENTA 60
O mês de fevereiro marca, 
também, a retomada de 
uma importante ação do 
MM Gerdau - Museu das 
Minas e do Metal: o Ex-
perimenta 60, projeto rea-
lizado por meio do Fundo 
Municipal do Idoso, que 
tem como objetivo promo-
ver a saúde, o bem-estar e 
a socialização de pessoas 
idosas por meio da cultura.
Assim, para fevereiro o 
“Experimenta 60” oferece 
intervenções culturais, ar-
tísticas e educativas para 
a população acima dos 60 
anos que, em 2021, terá 
novas oficinas ao longo 
do ano expandido o eixo 
de cinema, teatro e canto 
coral para abarcar tam-
bém o autoconhecimento, 
a           dança, o desenho e 
a música.
O primeiro encontro é a 
oficina “Cine 60”, no dia 
09/02, seguida pelo Coral 
60 no dia 10/02, ambas de 
09h às 11h. No dia 18/02, 
será realizado o Workshop 
“Bem-estar e felicidade: 
nutrição para a longevi-
dade com qualidade” e, 
fechando as atividades no 
dia 24/02, é a vez da ofici-
na “Teatro 60”, novamente 
de 09h às 11.

Com as portas fechadas,
comércio da região perde 

mais de R$ 16 milhões por dia

Novos leitos de UTI
pública são criados em

Pindamonhangaba

De volta à fase vermelha 
do Plano São Paulo, es-
tratégia do Governo do 
Estado para tentar vencer 
a Covid-19, a Região Me-
tropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte está 
vivenciando nos últimos 
dias diversos atos de ma-
nifestações dos empresá-
rios dos setores do comér-
cio e serviços.
Isso porque, com as portas 
fechadas novamente, os 
prejuízos serão imensos. 
De acordo com um estu-
do realizado pelo Sincovat 
(Sindicato do Comércio 
Varejista de Taubaté e re-
gião), com base na Pesqui-
sa Conjuntural do Comér-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba anunciou, 
na tarde de hoje (29/01), 
novas medidas que dispo-
nibilizarão mais leitos de 
UTI na rede pública para 
o enfrentamento da pan-
demia no município. A Se-
cretaria de Saúde do muni-
cípio requisitou mais dois 
leitos dentro da Santa Casa 
que serão exclusivos para 
pacientes covid-19. Com 
a decisão, os números de 
leitos passam de 15 para 
17. No começo da sema-

cio Varejista (PCCV), da 
FecomercioSP, mostra que 
o fechamento total das ati-
vidades varejistas classifi-
cadas como não essenciais 
na RM Vale pode causar 
perdas de até 17,2% do 
total de faturamento do 
setor.
Se a fase mais restritiva do 
plano de combate ao coro-
navírus persistir pelo mês 
de fevereiro inteiro - o pior 
cenário possível,   a perda 
será de R$ 463,6 milhões 
no mês - mais de R$ 16,5 
milhões por dia.
“O cenário atual é bem 
pior do que o ano passado. 
Em 2020, tínhamos a aju-
da do auxílio emergencial, 

na, a rede particular tam-
bém aumentou seus leitos 
em mais quatro unidades, 
somando agora um total 
de 16 leitos. Com isso o 
município conta hoje com 
33 leitos de UTI. Segundo 
o prefeito Isael Domin-
gues, Pinda vem se des-
tacando no enfrentamento 
ao vírus e continua entre 
as cinco cidades do Esta-
do com menor índice de 
mortalidade covid. “Con-
tinuaremos tomando todos 
os cuidados para garantir 

que ajudou as famílias e 
acabou movimentando o 
comércio e o programa 
de redução de salário e 
suspensão de contratos, 
que evitou muitas outras 
demissões. Agora, não te-
mos mais nada”, explica o 
presidente do Sincovat e 
vice-presidente da Feco-
mercioSP, Dan Guinsburg.
Só na RM Vale, o benefício 
emergencial do emprego e 
renda, concedido pelo Go-
verno Federal, que acabou 
em dezembro, possibilitou 
330.474 acordos entre em-
pregados e empregadores 
e atingiu 22.394 empresas 
locais e 163.170 funcioná-
rios.

tratamento aos infectados. 
Mas precisamos de uma 
ação coletiva, um cuidado 
maior de toda a população. 
Faço um apelo para que 
evitem, neste momento, a 
participação em encontros 
sociais, festas e fluxos de 
pessoas que gerem aglo-
meração”, afirmou o pre-
feito Dr. Isael Domingues. 
Até dezembro o município 
registrava média de 60 
novos casos e em janeiro 
chegou a atingir a marca 
de 180 novos casos.
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Prefeitura de São Sebastião abre 
processo seletivo para enfermeiros 

e técnicos de enfermagem

Câmara Municipal
abre concurso público 

para cinco cargos

A Prefeitura de São Se-
bastião abriu processo se-
letivo simplificado para 
contratação, por tempo de-
terminado, de enfermeiros 
e técnicos de enfermagem 
para a campanha de imu-
nização Covid-19. A con-
tração, por um período de 
até 180 dias, tem início em 
março. 

A Câmara Municipal de 
Jacareí inicia na sexta-fei-
ra (29) as inscrições para 
concurso público para 
o provimento de cargos 
efetivos de Coordenador 
de Finanças, Assistente 
de Finanças, Analista de 
Suporte de Tecnologia da 
Informação, Analista de 
Pessoal e Treinamento e 
Agente de Manutenção e 
Compras.
Os vencimentos variam 
entre R$ 2.833,52 e R$ 
5.661,78. O edital será pu-
blicado no Boletim Oficial 
do Município na edição de 
sexta-feira (29). Todos os 
detalhes do concurso, que 
será aplicado pela empre-
sa Consulpam, podem ser 
conferidos no site www.
consulpam.com.br e no 
site da Câmara Municipal 
de Jacareí (www.jacarei.
sp.leg.br).
As inscrições se encerram 
no dia 5 de março e devem 

Para técnicos de enfer-
magem há 50 vagas pre-
vistas, com salário de R$ 
2.765,34. Já para enfer-
meiros são seis vagas pre-
vistas, com rendimento de 
R$ 8.064,45, além de Vale 
Transporte e Vale Refei-
ção em ambos os casos. 
As inscrições acontecem 
do dia 1 a 5 de fevereiro, 

ser feitas exclusivamente 
pelo site da Consulpam. 
A candidata que seja mãe 
lactante de bebê de até seis 
meses de idade deverá re-
querer, no ato da inscrição, 
local reservado para ama-
mentação. 
A taxa de inscrição é de 
R$ 7,65 para o cargo de 
Agente de Compras e 
Manutenção, R$ 12,76 
para Analista de Pessoal 
e Treinamento, R$ 9,18 
para Analista de Suporte 
de Tecnologia da Informa-
ção, R$ 6,46 para o cargo 
de Assistente de Finanças 
e R$ 11,42 para o cargo de 
Coordenador de Finanças.
A prova objetiva será re-
alizada no município de 
Jacareí em 18 de abril. O 
horário e local serão divul-
gados posteriormente por 
meio de Edital de Convo-
cação, a ser disponibiliza-
do no site da Consulpam, 
responsável pela organiza-

das 9h às 17h, na modali-
dade presencial, na Secre-
taria Municipal da Saúde 
(SESAU).  Já a prova está 
agendada para acontecer 
dia 9 de fevereiro.  A publi-
cação do gabarito e classi-
ficação oficial acontece no 
dia 17 de fevereiro, com a 
convocação estimada para 
o dia 19 de fevereiro.

ção do concurso.
Para participar do con-
curso é preciso ter, no 
mínimo, 18 anos, estar 
quite com as obrigações 
do Serviço Militar (para 
candidatos do sexo mas-
culino), estar quite com 
as obrigações eleitorais, 
com o CPF regularizado, 
ter aptidão física e men-
tal e não ser pessoa com 
deficiência incompatível 
com o exercício do cargo, 
não ter sofrido, no exer-
cício da função pública, 
penalidade incompatível 
com a investidura em car-
go público, prevista na Lei 
Federal 8.429, de 02 de 
junho de 1992 e não ser 
nem ter sido condenado 
judicialmente por prática 
criminosa.
O período de validade do 
concurso é de dois anos, 
prorrogável por igual perí-
odo, a critério da Câmara 
Municipal de Jacareí.

O que importante saber antes de fazer uma cirurgia plástica?

Você sabia que o Brasil é 
o campeão mundial em re-
alização de cirurgias plás-
ticas e a rinoplastia é uma 
das mais buscadas em todo 
o mundo?
A cirurgia plástica é indi-
cada pelos grandes profis-
sionais quando alia saúde, 
estética, autoestima e deve 
ser analisada individual-
mente, pois envolve inú-
meros fatores físicos e psi-
cológicos. 

Conversamos com o Dr. 
Guilherme Scheibel, otor-
rinolaringologista e traba-
lha exclusivamente com 
rinoplastia, que contou 
alguns dos principais pon-
tos que o paciente deve ter 
em mente antes de realizar 
uma cirurgia plástica.
1. Procure um profissional 
competente
“A rinoplastia é uma cirur-
gia que está longe de ser 
simples (de fato é a cirur-

gia plástica mais complexa 
que existe) e há muita tec-
nologia envolvida. Busque 
sempre um cirurgião expe-
riente, com um bom senso 
estético e que te passe se-
gurança e confiança”, in-
dica Dr. Guilherme. 
Lembre-se que nas consul-
tas pré-operatórias o médi-
co deverá solicitar alguns 
exames, mas também é 
importante que o paciente 
conte todo seu histórico.

2. Preço X Valor
“É importante lembrar 
aqui que valor é diferente 
de preço. Eu procuro en-
tregar sempre muito mais 
valor do que a cirurgia 
custa. Poderia, por exem-
plo, reduzir meu tempo 
cirúrgico e operar dois pa-
cientes por dia. Opto por 
não fazer pois não gosto 
de me apressar na cirurgia 
e a rinoplastia é um exer-
cício mental muito inten-
so. Invariavelmente o se-
gundo paciente tem muito 
mais chances de ter um 
resultado aquém do que 
poderia entregar. Conheço 
profissionais que marcam 
oito cirurgias no dia e ope-
ram em 20-40 minutos. Ao 
meu ver, é muito difícil 
realizar tudo que é neces-
sário em tão curto espaço 
de tempo. 
Por isso minha dedicação 
é total a uma única cirurgia 
por dia e levo o tempo que 
for necessário para chegar 
ao limite do que consigo 
fazer para melhorar aquele 
nariz e, consequentemen-
te, a auto estima e feli-

cidade daquele paciente. 
Dessa forma, o custo de 
uma cirurgia neste mode-
lo acaba sendo maior do 
que de quem opera muitos 
pacientes, mas o valor que 
entrego é muito maior”, 
explica Dr. Guilherme. 
3. Existe um melhor mo-
mento?
A decisão de fazer a ri-
noplastia, ou qualquer 
cirurgia plástica, preci-
sa ser pensada com cau-
tela e deve ser tomada 
após muita pesquisa e                                  
informação. Para o médi-
co Scheibel, o momento 
adequado para se fazer 
uma rinoplastia leva em 
consideração três fatores 
principais. 
“O melhor momento e? 
quando a pessoa tem mo-
tivações adequadas para o 
procedimento, esta? pre-
parada para a mudança e 
encontrou um profissional 
em que tenha segurança”, 
afirma.
Pós-operatório
Converse com o seu mé-
dico sobre os cuidados e 
como será o pós-operató-

rio. 
“O tempo pode variar de 
acordo com o tipo de ci-
rurgia e também a resposta 
de cada paciente, porém 
um fator muito importante 
é seguir à risca as orien-
tações médicas”, com-
plementa Dr. Guilherme 
Scheibel.
* Dr. Guilherme Scheibel 
é palestrante internacio-
nal em rinoplastia, gra-
duado em Medicina pela 
Faculdade Evangélica do 
Paraná, possui Residência 
Médica em Otorrinolarin-
gologia e Cirurgia Cérvi-
co Facial pela Santa Casa 
de Curitiba (PUC-PR) e 
Título de Especialista em 
Otorrinolaringologia pela 
Associação Médica Bra-
sileira e pela Sociedade 
Brasileira de Otorrinola-
ringologia, membro da 
Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica da Face. 
Além disso, é fundador do 
Virtual Fellow, programa 
internacional de ensino em 
rinoplastia para otorrinos 
e cirurgiões plásticos de 
todo mundo.


