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Concurso público do Zoológico oferece
mais de 200 vagas para diversos cargos
Inscrições iniciam-se dia 4 e vão até o dia 22, nas agências autorizadas do Banco Banespa

OZoológico de São Paulo abre con-
curso público para o preenchimen-
to de 216 vagas em ocupações

diversas, que exigem desde o ensino fun-
damental (completo ou não), ao ensino
médio, técnico e superior. De acordo com
a função, a faixa salarial varia entre R$
470,00 e R$ 2.204,00. Interessados
devem efetivar inscrição de 4 a 22 de
julho, nas agências autorizadas do Banco
Banespa. O edital completo pode ser con-
sultado no Diário Oficial do Estado – Poder
Executivo – Seção I, de 22 de junho, pági-
nas 78 a 81, e também no site da
Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br),
instituição responsável pelo processo sele-
tivo. Nessa página, o candidato pode se
inscrever mediante pagamento da taxa na
rede bancária de R$ 25,00 (para cargos
que exijam ensino fundamental completo
ou não), R$ 35,00 (ensino médio e técni-
co) ou R$ 60,00 (superior). Auxiliar de ser-
viços operacionais é uma função que
requer ensino fundamental incompleto (4ª
série). Para as ocupações de motorista,
oficial encanador, pedreiro, pintor, serra-
lheiro, preparador de alimentação, trata-
dor de animais e vigilante é imprescindível
ter o ensino fundamental completo.

Viviane Gomes

Da Agência Imprensa Oficial

Vagas na capital e em
Araçoiaba da Serra

O ensino médio é necessário
para prestar o concurso nos cargos
de auxiliares administrativo, de bio-
logia, de contabilidade, de enfer-
magem veterinária, de pessoal,
auxiliar técnico de laboratório,
bilheteiro, comprador, desenhista-
copista, mecânico de refrigeração,
secretária/português, técnico de
computação, de laboratório, de
paisagismo e técnico em segurança
do trabalho. Para o nível superior, o
Zoológico oferece oportunidades
para advogado, arquiteto, biólogo,
bibliotecário, engenheiro agrôno-
mo, de manutenção civil, médico
do trabalho, médico veterinário,
secretária bilíngüe e zootecnista. 

Para as funções de auxiliar de
serviços gerais, tratador de animais,
vigilante, auxiliar administrativo e
engenheiro agrônomo há vagas na
sede do Zoológico, na capital, e na
fazenda em Araçoiaba da Serra,
distante 100 quilômetros da capi-
tal. No caso de funções com vagas
para as duas cidades, o candidato
deve, obrigatoriamente, optar por
um dos locais no ato da inscrição.

Começam as obras 
de coletor-tronco 
da segunda etapa 
do Projeto Tietê

A Sabesp iniciou mais uma obra da
segunda etapa do Projeto Tietê, o maior pro-
grama de saneamento ambiental do País. O
coletor-tronco São Luís, com quase 2 quilô-
metros de extensão e com diâmetros que
variam de 200 a 800 mm, será responsável
pelo encaminhamento de grande parte do
esgoto da zona sul da capital para o
Interceptor Pinheiros, até a Estação de
Tratamento de Esgoto Barueri, impedindo que
sejam despejados nos córregos e rios que
deságuam no Rio Tietê. Também proporcio-
nará o aprimoramento das condições gerais
de saúde pública e meio ambiente de todo o
Estado.

Inicialmente, o São Luís irá operar com
vazão de 53 litros por segundo, mas deve
chegar a até 127 l/s de esgotos encaminha-
dos para tratamento e disposição final ade-
quados. A região onde será instalado abriga
um dos principais pólos empresariais de São
Paulo. Para minimizar o impacto, a Sabesp
está desenvolvendo trabalho de comunica-
ção e conscientização para os funcionários
do Centro Empresarial e demais usuários da
região. Estão previstas a produção de infor-
mativos e a realização de exposições que
demonstrem os objetivos do Projeto Tietê e
suas interferências e benefícios no dia-a-dia
da sociedade paulista. A conclusão das
obras do coletor-tronco São Luís deverá
ocorrer o ano que vem, sendo que o trecho
próximo ao Centro Empresarial deve estar
terminado no próximo mês de outubro.

Da Assessoria de Imprensa da Sabesp

Saúde inicia vacinação contra 
hepatite B nas férias escolares

Crianças e adolescentes não-imuni-
zados contra a hepatite B devem ser
encaminhados ao posto estadual de
saúde mais próximo do bairro em que
residem para tomar a vacina. São três
doses. A segunda, 30 dias depois da
primeira, e a terceira, cinco ou seis
meses após. No Estado de São Paulo
há, aproximadamente, 5,5 milhões de
pessoas nesta faixa etária ainda não-
vacinadas, de acordo com levantamen-
to da Secretaria da Saúde. Para reduzir
este número, a pasta pretende apro-
veitar as férias escolares e intensificar a
campanha no mês de julho. Todos os
postos de saúde do Estado têm o pro-
duto disponível para a população.
Mensalmente são aplicadas cerca de
240 mil doses da vacina no Estado.
Nos períodos de recesso escolar há,
geralmente, ampliação de 120 mil
doses. 

Desde 2001, quando a aplicação da
vacina contra hepatite B foi expandida
pelo Ministério da Saúde (nessa época as
doses eram restritas a menores de um
ano), cerca de 8,2 milhões de crianças e
adolescentes foram imunizados, restando
40% (5,5 milhões de pessoas) que neces-
sitam comparecer aos postos. A vacina
garante 90% de imunização, desde que
as doses sejam aplicadas nos períodos
pré-estabelecidos. 

Da Assessoria de Imprensa da

Secretaria de Estado da Saúde

OMS registra 300 milhões de contaminados no planeta
A hepatite B é uma doença grave,

mas pode ser prevenida. É contraída
por contato sexual, transfusão de san-
gue ou na denominada transmissão
vertical, da mãe contaminada para o
recém-nascido. Trata-se de uma
moléstia inflamatória, que compro-

mete as funções do fígado, caso não
seja detectada e tratada adequada-
mente. Pode causar cirrose e câncer
hepático. Dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) registram
mais de 300 milhões de pessoas com
hepatite B crônica no planeta.

Estado começa a punir donos de postos
que venderem combustíveis adulterados

Proprietário infrator perde inscrição estadual 
e ainda sofre penalizações por sonegação 
fiscal e violação do código do consumidor O ito postos de combustíveis da capital

paulista tiveram inscrições estaduais
cassadas e não poderão mais atuar

em território paulista. Os estabelecimentos
foram flagrados durante fiscalização da
Operação de Olho na Bomba, vendendo
combustível modificado. Estes são os primei-
ros a sofrer as penalidades contidas na Lei nº
11.929/05 e da Portaria CAT-28/05, que
entrou em vigor em abril e prevê a perda da
inscrição e a proibição de os sócios atuarem
no setor por cinco anos no Estado.  Os
nomes desses estabelecimentos foram publi-
cados no Diário Oficial do Estado de 23 de
junho, Poder Executivo, Seção I, página 14.

O processo de cassação é realizado pelo
governo estadual após o Instituto de Pesos
e Medidas (IPT) constatar que as amostras
colhidas nos postos, durante a operação,
estão adulteradas. Os proprietários dos oito
postos notificados puderam apresentar
defesa, solicitando reexame de contrapro-
vas dos produtos analisados pelo instituto.
Nas próximas semanas, novas listas de cas-
sação poderão ser divulgadas pela
Secretaria de Estado da Fazenda no Diário
Oficial. Além da cassação, a nova legislação
prevê outras penalizações ao infrator.

A Secretaria da Fazenda multa por
sonegação fiscal e o Procon, por lesão ao
Código de Defesa do Consumidor. Há,
ainda, abertura de inquérito policial, em
que os proprietários respondem a proces-
sos civis e criminais. Comprovada a fraude
nos laudos do IPT, esses estabelecimentos
ficam proibidos de funcionar. Tanque e
bomba são lacrados e os sócios impedidos
de exercer o mesmo ramo de atividade
por cinco anos. Também não podem
entrar com pedido de inscrição de nova
empresa para atuar no mesmo ramo.

Resultados positivos – As operações De
Olho na Bomba e Arrocho, coordenadas

Unisa oferece 
80 bolsas de estudo 
a policiais

Funcionários da Secretaria da
Segurança Pública (policiais ou não) interes-
sados em obter diploma de ensino superior
poderão se inscrever para conseguir uma
das 80 bolsas de estudo oferecidas pela
Universidade de Santo Amaro (Unisa).
Desse total, 20 têm desconto de 100% nas
mensalidades; para o restante, o abatimen-
to é de 50%. As inscrições podem ser fei-
tas no site da secretaria até o dia 13 julho,
e o processo seletivo ocorrerá quatro dias
depois. Os benefícios são concedidos para
cursos no período noturno. Poderão con-
correr os policiais militares e civis, técnicos-
científicos e servidores administrativos que
tenham concluído o ensino médio até o dia
31 de junho. A ordem de distribuição das
bolsas será a classificação no vestibular.
Aprovado que não estiver entre os 80
melhores obterá desconto de 25%.
Enfermagem, Educação Física, Direito (com
graduação em bacharel e licenciatura),
Gestão Administrativa Financeira e Gestão
em Recursos Humanos (com título de tec-
nólogo) são os cursos oferecidos. Inscrições
e mais informações estão disponíveis no
site www.ssp.sp.dov.br/parcerias.

Da Agência Imprensa Oficial

pela Secretaria da Fazenda, IPT, Ipem e
Polícia Civil, apresentam resultados positi-
vos. De janeiro a maio, houve aumento de
364 milhões de litros de gasolina comercia-
lizados no mercado formal. Foi registrado,
também, crescimento de R$ 206 milhões na
arrecadação de ICMS sobre o produto.
Foram realizadas quatro operações De Olho
na Bomba entre abril e junho, na capital e
nas regiões do ABCD e na de Campinas,
após a entrada da Lei nº 11.929/05 em
vigor. Nessas ações, 146 postos de combus-
tíveis foram fiscalizados e em 45 deles havia
irregularidades. Dos 77 postos verificados
na capital, 28 indicaram alterações no pro-
duto. A operação ainda detecta fraudes no
volume de gasolina vendida, nos preços e
na sonegação fiscal.

Cíntia Cury

Da Assessoria de Imprensa do Palácio do Governo

Sinfônica da USP apresenta Bach,
Haydn e Mozart no Teatro São Bento

A Orquestra Sinfônica da USP apre-
senta hoje, às 21 horas, concerto especial
com músicas de Bach, Haydn e Mozart,
no Teatro São Bento, no centro da capi-
tal. O espetáculo, que integra o Projeto
Aquarela, celebra o 30º aniversário da
orquestra e terá a regência do maestro
convidado Flávio Florence. O Teatro São
Bento foi recentemente restaurado e ofe-
rece 300 vagas para a platéia. Fica no
Largo São Bento, s/nº. O ingresso custa
R$ 40,00. Estudantes e maiores de 65
anos podem requerer a meia-entrada
mediante apresentação de carteirinha. O
telefone para informações é (11) 3188-
4157.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Mais de 2,5 mi litros de combustíveis apreendidos
Balanço da Operação Arrocho

mostra que 61 mil veículos de transpor-
te de combustíveis foram abordados e
mais de 187 mil blitze realizadas no
Estado. As fiscalizações ocorreram em
quatro pontos da Rodovia SP-332
(Cosmópolis/Paulínia), em quatro bases

de armazenagem de combustíveis
(duas em Guarulhos, uma em Arujá e
outra em Embu) e numa empresa
petroquímica de Itupeva. Foram lavra-
dos 113 autos de infração e apreendi-
dos 2,56 milhões de litros de combustí-
veis (gasolina A e C, álcool etílico ani-

dro e hidratado, óleo diesel e solven-
tes). O valor dessas mercadorias corres-
pondeu a R$ 3,9 milhões. A Operação
Arrocho mobiliza diariamente mais de
130 agentes e policiais militares na fis-
calização de entradas do Estado e prin-
cipais vias de escoamento da gasolina.

Laboratório móvel

Na mesma quinta-feira, o
Sindicato Nacional das Distribui-
doras de Combustíveis e Lubrifi-
cantes (Sindicom) doou ao Estado
laboratório móvel para reforçar o
trabalho da Operação de Olho na
Bomba. Está equipado para fazer
análise de condutividade do álcool,
capaz de identificar o acréscimo de
água ao produto. Possibilita realizar
testes de combustível retirados de 30
postos por dia. Por questão de logís-
tica, durante a Operação de Olho na
Bomba o veículo fica num ponto fixo
e recebe as amostras coletadas por
técnicos nos postos de combustível.
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Com o laboratório móvel, doado pelo Sindicom, o Ipem ganhou mais agilidade  nos testes
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Operação Arrocho e De Olho na Bomba aperta o cerco contra postos que sonegam ou fraudam

Espetáculo da Orquestra Sinfônica da USP terá a regência do maestro Flávio Florence
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Tratador de animais: um dos cargos para os quais o Zoológico está abrindo vagas


