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FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM
DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO
ABASTECIMENTO E ARMAZENAMENTO PARA HOSPITAIS DE 32
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIOS DO INTERIOR

A montagem de cursos de habilitação profissional no CEAGESP
para a formação de pessoal qualificado requerido pelos mercados
de trabalho nos setores de abastecimento e armazenamento de
gêneros alimentícios no Estado e
no País, foi ontem tratada na Secretaria da Educação.
O assunto foi levantado na última reunião intersetoriai realizada no Palácio dos Bandeirantes,
dentro da linha de atendimento
prioritário imprimida aos problemas educacionais pelo Governador
Laudo Natel e desenvolvida pela
Secretária Esther de Figueiredo
Ferraz, da Educação.
Participaram dos trabalhos a
titular da Pasta e os Srs. Ciro
Albuquerque, Secretário do Trabalho; Ivan do Amaral Bueno, Pre-

sidente do CEAGESP, representando o Sr. Rubens de Araujo
Dias, Secretário da Agricultura;
Valério Giuli, da Divisão de Mãode-Obra da Secretaria do Trabalho e os assessores da Secretária
da Educação.
Decidiu-se constituir um grupo
de trabalho que fará um levantamento da composição das ocupações e categorias profissionais para essa área de ensino, bem como
dos cursos de habilitação profissional de curta e longa duração
requeridos pelo respectivo mercado de trabalho.
Esse mercado de trabalho é muito amplo incluindo as centrais de
armazenamento, distribuição e comercialização de gêneros, Inclusive
cadeias de supermercados.
O grupo setorial cuidará inicialmente da criação de cursos rápidos para a formação de elemenEstado vacinou mais . . tos
. qualificados para diferentes
atividades nos Mercados Distritais
e, posteriormente, da instalação
(Conclusão da l . pag.)
com o respaldo técnico e cientí- de cursos regulares em nível de
fico das Organizações Mundial e 2.o grau em Centro Interescolar a
ser construído em terreno do
Pan-americana de Saúde."
"Têm sido aplicados, ao mes- CEAGESP.
mo tempo — acrescentou produtos imunizantes contra varíola,
poliomielite, difteria, tétano, co- BADESP expõe atuação
queluche e inclusive sarampo,
ao Conselho de
acarretando considerável economia de mão-de-obra, transportes
Tecnologia
e equipamentos, para os cofres
públicos. Além disso, por esse sisO Conselho Estadual de Tecnotema consegue-se também a co- logia, órgão da Secretaria de Ecobertura demográfica adequada — nomia e Planejamento — SEPLAN,
pelo menos 80% da população sus- reune-se hoje, às 17 horas, sob a
cetível — e a utilização plena dos presidência do secretário Miguel
produtos biológicos, evitando-se Colasuonno, em sessão que contará
dessa forma a inutilização de va- com a presença do presidente do
cinas cujos prazos de validade, no Banco de Desenvolvimento do Espassado, se exauriam antes de sua tado de São Paulo
(BADESP),
aplicação".
Américo Oswaldo Campiglia.
Na oportunidade, o presidente do
VACINAÇÕES
BADESP fará uma ampla exposiA Secretaria da Saúde adminis- ção das atividades que o Banco vem
trou, entre janeiro ff julho do cor- realizando para o desenvolvimento
rente ano, 6.115.611 vacinas de do Estado, em especial no financiatodos os tipos, das quais 2.149.166 mento à aplicação da tecnologia no
contra paralisia infantil, 973.858 processo produtivo agrícola e inantitifóidica, 893.148 antivarióli- dustrial.
ca, 881.597 tríplice (difteria, tétaBADESP mantém um Fundo
no e coqueluche) e 708.060 anti - deODesenvolvimento
Tecnológico de
tetânicas.
80 milhões de cruzeiros, resultante
de convênio entre o Conselho EsVACINAÇÃO MÜLTIPLA
tadual de Tecnologia e o MinistéRELÂMPAGO
Adiantou o dr. Getúlio Lima rio do Planejamento.
Júnior que, no próximo dia 15 de
setembro, a Secretaria da Saúde
SOROCABA
realizará simultaneamente, e num
só dia, a vacinação "relâmpago"
PROMOVE
FEIRA
em dez cidades (uma de cada região administrativa), contra paAGRO-INDUSTRIAL
ralisia infantil, sarampo, varíola
e a tríplice -(contra difteria, tétano Estiveram* na Secretaria do Ine coqueluche).
terior, em visita ao titular da pasEssa vacinação múltipla relâm- ta, sr. Hugo Lacorte Vitale, as
pago será feita num só dia e ape* recepcionistas da I X FAPIS, que
nas com os recursos do distrito será realizada em Sorocaba, de 9
sanitário correspondente. Haverá a 17 do corrente. A nona feira
somente um observador assisten- vem com novidades: além das moste do Coordenador de Saúde da tras de produtos e animais a parte
Comunidade, sem função executi- de indústrias promoverá desfiles de
va ou de supervisão.
modas, com vendas ao público.
A seguir, cada Divisão Regional
A feira é realizada pela Prefeide Saúde, em rodízio, semanalde Sorocaba com a colaboramente, fará executar programa se- tura
ção
das Secretarias, do Interior e
melhante
em todos os distritos da Agricultura.
Atrai todos os anos
sanitários sob sua jurisdição. Com
de visitantes de outras ciesse plano, a cada dois meses, no milhares
máximo, a mesma cidade será ob- dades e Estados.
jeto de Vacinação Múltipla Relâmpago, até à saturação.
As cidades escolhidas para esse
O DIÁRIO OFICIAL
programa-piloto de 15 de setembro
recomenda
aos Srs. Assão as seguintes: Registro (DRS2), Taubaté (DRS-3), São Manuel
sinantes
que
verifiquem
(DRS-4), Bragança (DRS-5), Batatais (DRS-6), Jaú (DRS-7). São
a data de vencimento
José do Rio Preto (DRS-8), Biride suas assinaturas e
gui (DRS-9). Dracena (DRS-10) e
Garça (DRS-11).
solicitem,
com anteceO sistema de Vacinação Múltipla Relâmpago foi também i n dência, a reforma das
troduzido no Estado de São Paulo
mesmas a fim de evitar
— e inédito no Brasil — pelo então titular da Pasta e atual mia sua interrupção.
nistro da Saúde, dr. Mário M a chado de Lemos.
a

Em
telegrama ao governador
Laudo Natel o ministro Júlio Barata, do Trabalho, informa que
equipamentos hospitalares no valor total de^Cr$ 555.918,00 foram
doados, através do FUNRURAL, a
Santas Casas e outros estabelecimentos de assistência médica de
32 municípios do Interior paulista.
As doações, constantes principalmente de aparelhamento para
cirurgia, incubadoras para prematuros, estufas, esterilizadores e
equipamentos de raios-X, beneficiaram os seguintes municípios:
Araçatuba, Boituva, Botucatu, Bro-
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SAEC MODERNIZA SEUS SERVIÇOS DE
DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS
A Superintendência de Aguas e
Esgotos da Capital — SAEC, dentro do programa de modernização
de seus processos e métodos de
operação, já está utilizando uma
série de novos equipamentos especialmente importados dos Estados
Unidos e destinados" aos trabalhos
de desobstrução e reparos da rede
urbana de esgotos.
O antigo processo utilizado nesses serviços exigia um grande número de operários e, em certos
casos, a desobstrução de um trecho da rede coletora podia demorar mais de um mês. Com os novos equipamentos, esse mesmo trabalho está sendo realizado agora
em poucas horas e ocupa um número reduzido «de operadores.
LIMPEZA COMPLETA
Um desses equipamentos — a
máquina "Seweroder" — introduz
na tubulação obstruída um cabo
de aço ao qual é acoplada uma
bucha ou uma serra ou, ainda,
uma peça do tipo sacarrolha, que
perfura e retira os detritos obstrutores. Esses, por processo de
sucção, são levados ao tanque-fossa. Quando as tubulações encontram-se obstruídas por materiais
mais compactos, é utilizado o conjunto de máquinas "Bucket M a -

chine", mais potente. A operação
de desobstrução é concluída por
outra máquina que lança poderoso jato de água na tubulação, a
uma pressão de 2.000 libras. Os
canos, então, ficam tão limpos como no dia em que foram instalados.
MOBILIDADE

Esses modernos equipamentos,
sediados no .Distrito Regional da
Mooca, são utilizados pelos demais
Distritos existentes na Capital.
Dentro de pouco tempo, cada distrito contará com unidades próprias e, para tanto, a SAEC obteve
financiamento no Exterior para a
sua aquisição, com o aval do
Banco do Estado de São Paulo, já
aprovado pelo governador Laudo
Natel.
Além da normal garantia contra defeitos de fabricação, o contrato de compra prevê a prestação de assistência técnica por
parte da firma fornecedora, através de sua representante no País.
A SAEC mantém ainda em
constante atividade outras máquinas especiais para os serviços de
desobstrução e limpeza dos ramais
domiciliares de esgotos. Qualquer
usuário poderá utilizá-los, bastando recorrer ao Distrito Regional
específico, mediante o pagamento
da respectiva taxa.

TRABALHO ENCERRA
CURSO EM RIB. PRETO
Quatrocentos servidores municipais e empregados no Comércio e
Indústria de Ribeirão Preto concluíram ontem o ciclo de cursos
ministrados pela Secretaria do
Trabalho e Administração, em
convênio com a Prefeitura local,
e o Departamento de Administração de Pessoal do Estado —
DAPE.
Representando o secretário Ciro
Albuquerque, Q Sr. Paulo Celso
Fortes chefe de gabinete da Pasta
do Trabalho, recordou a Importância da inovação introduzida
pela atual Administração Estadual na especialização da Mão-deObra, como fator decisivo para a
eliminação do desnível social nas
classes trabalhadoras.
Cumprindo à risca a orientação
traçada pelo governador Laudo
Natel, a Secretaria do Trabalho e
Administração vem procurando
realizar cursos, em convênio com
o Ministério de Educação, através
do PIPMO e CECAP, além de ou-

ATOS
LEI

tas, Cunha, Rio das Pedras, Santa Fé do Sul, Bragança Paulista,
Valparaiso, Guarantã, Caçonde,
Campos do Jordão, Joanopolis,
Fernandópolis, Monte Azul Paulista, Nuporanga, Rifâina, Santo
Anastácio, São Sebastião, Echaporã, Franca, Gália, Itaquera, Pederneiras, Piracaia, Presidente Venceslau, Rinópolis, São Sebastião da
Grama, São Simão, Aparecida
D'Oeste, Getulina e Quintana.
Informa ainda o ministro que
doações semelhantes foram feitas
aos Sindicatos de Trabalhadores
Rurais dos municípios de Rio Claro e Itápolis.

COMPLEMENTAR N . 62, DE 31 DE AGOSTO DE 1972

Fixa prazo para a interposição de recurso nos casos que especifica
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo ã
seguinte lei:
Artigo l." — E' fixado em 30 (trinta) dias o prazo para a interposição
de recursos contra enquadramentos de cargos e funções e revisões de proventos,
decorrentes do Decreto-lei Complementar n. 11, de 2 de março de 1970. e da legislação posterior que o alterou ou que venha a alterá-los.
Parágrafo único — O prazo a que se refere este artigo contar-se-á da
data da publicação desta lei, nos casos de enquadramentos de cargos e funções
e de revisões de proventos efetuados com fundamento nessa legislação, e da data
da publicação da respectiva lei ou decreto, nos casos de enquadramentos e' revisões que venham a efetivar-se.
Artigo 2.° — Os recursos interpostos fora do prazo fixado no artigo
anterior serão sumariamente arquivados.
Artigo 3.° — O disposto nesta lei é extensivo às autarquias.

tros órgãos, para o aperfeiçoamento profissional.
A cerimônia de encerramento do
ciclo realizado em Ribeirão Preto
foi prestigiada pelo prefeito Antonio Duarte Nogueira, pelo coordenador do Trabalho, prof. Romeu
Ribeiro, coronel Décio Fleury
Charmillot, comandante da 5.a
CRM,
dos presidentes da Associação Comercial, Geraldo Silva, e da
Câmara Municipal, Marcelino Romano Machado.
Coube ao Sr. Plauto da Costa
Barreto, chefe da Unidade Regional Polivalente, coordenar a realização dos cursos e neles foram
ministrados conhecimentos de A d ministração de Pessoal, Orientação
Trabalhista e Previdenciária, Psicologia Aplicada no Trabalho, Relações Humanas no Trabalho, Atos
Administrativos e Redação Oficial,
Legislação de Pessoal, Organização
Social, Política e Sindical no Brasil, Controle, Movimentação e Armazenamento de Materiais.
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Várias solenidades . . .
(Conclusão da 1." pag.)
ta, este ano, com a participação de
vários contingentes dos Estados
brasileiros, inclusive com alunos
das escolas militares. As 18h30, o
presidente Medici e o PrimeiroMinistro
de Portugal, Marcelo
Caetano, vão inaugurar o Espetáculo de Som e Luz no Museu do
Ipiranga, implantado pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo do Estado.
As 22,30 horas, encerrando as festividades do dia 7, o presidente da
República oferecerá uma recepção
aos convidados no Palácio dos Bandeirantes.

LEGISLATIVOS
Artigo 4.° — Esta lei complementar entoará em vigor na data de sua
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 31 de agosto de 1972.
LAUDO NATEL
. swaldo Muller da Silva, Secretário da Justiça
Carlos Antonio Rocca, Secretário da Fazenda
Rubens de Araujo Dias, Secretário da Agricultura
José Meiches, Secretário dos Serviços e Obras "Públicas
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 31 de agosto de 1972.
Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo — Subst.
LEI

N . 8, DE 31 DE AGOSTO DE 1972

Altera a denominação do distrito de Jacirendi, em Santa Rita do Passa Quatro,
para Santa Cruz da Estrela
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte lei:
Artigo 1.° — O distrito de Jacirendi, do município da Estância de
Santa Rita do Passa Quatro, passa a denominar-se Santa Cruz da Estrela.

