
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  13 DE SETEMBRO DE 2013  Nº 1055 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

Em audiência com o Se-
cretario Estadual da Edu-
cação, foi solicitada à 
ampliação do número de 
salas de aula e creche es-
cola para o município
O deputado estadual André 
do Prado (PR) esteve nes-
ta terça-feira (10), ao lado 
do prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli (PSB), 
reunido com o secretá-
rio estadual de Educação, 
Herman Voorwald e com 
o coordenador de relações 
institucionais, José Afonso 
Carrijo Andrade, em busca 
de investimentos na área 
de educação do municí-
pio, como a ampliação do 
número de salas de aula e 
pedido de mais uma cre-
che escola para a cidade.
Intermediado pelo depu-
tado André do Prado, o 
prefeito Marcelo Vaque-
li apresentou o pedido de 
construção de mais quatro 
salas de aula na E.E Profª 
Amália Garcia Rodrigues 
Patto, em atendimento a 
solicitação da diretoria de 
ensino de Pindamonhan-
gaba, responsável pela 
região. Na avaliação do 
órgão, para atender a de-
manda de educação no 
município em 2014, é ne-
cessário a ampliação do 
número de salas de aula. O 
prefeito disse ainda que a 
escola possui gestão com-
partilhada, uma cessão de 
espaços, que resulta de um 
acordo entre a Secretaria 

Deputado André do Prado e
prefeito de Tremembé buscam
investimentos do governo para 

melhorias na Educação do
município

de Estado e a prefeitu-
ra municipal e se haveria 
uma resolutividade sobre 
essa questão. “Nosso ob-
jetivo é buscar a amplia-
ção da oferta de educação 
em nosso município para 
que em 2014 nossos alu-
nos não fiquem sem aula. 
Nossa expectativa é poder 
oferecer ensino com qua-
lidade e também conforto. 
Por isso, o deputado An-
dré do Prado marcou essa 
reunião”, afirma Vaqueli.
Durante a reunião, o coor-
denador de relações ins-
titucionais, José Afonso 
Carrijo Andrade, contatou 
a dirigente de ensino da re-
gião, Gicele de Paiva Giu-
dice, onde apurou a neces-
sidade da implantação das 
salas de aula. Com vistas a 
oferecer mais qualidade na 
oferta de ensino, a secreta-
ria estadual de educação 
vai realizar um estudo de 
demanda para certificar o 
município da necessidade 
de ampliação das salas de 
aula e do descompartilha-
mento da escola. Avaliará 
ainda pela construção de 
uma escola estadual, ao 
invés das salas de aula. A 
prefeitura se comprometeu 
em apresentar uma área de 
6mil m² com estudos topo-
gráficos e plano altimétri-
co para que haja celerida-
de na avaliação do pedido.
Para o deputado André 
do Prado, a secretaria de 
educação tem se mobili-

zado em realizar impor-
tantes investimentos em 
Educação e, a exemplo 
do caso apresentado pela 
prefeitura de Tremembé, 
busca sempre atender as 
diversas demandas apre-
sentadas. “Nossa visita 
aqui hoje resultará em 
importantes investimen-
tos na educação do muni-
cípio. Tenho certeza que 
a avaliação das demandas 
serão positivas e em bre-
ve a prefeitura conseguirá 
oferecer melhores condi-
ções de ensino”, destaca.
Com relação ao pedido de 
construção de mais uma 
creche escola no municí-
pio, a prefeitura afirmou 
já ter em mãos toda a do-
cumentação da área de 
2mil m², necessária para 
a construção da unidade 
de ensino. A secretaria 
estadual da educação afir-
ma que o pedido apresen-
tado será avaliado e se 
comprometeu a estudar 
a liberação dos recursos, 
tão logo o convenio en-
tre município e governo 
do Estado seja assinado.
“Vamos acompanhar as 
demandas educacionais 
apresentadas pelo prefei-
to nos órgãos estaduais, 
como já estamos fazendo, 
pois são de extrema im-
portância para que novos 
investimentos sejam re-
alizados em beneficio de 
Tremembé”, completou o 
deputado André do Prado.

XXXVI Feste está com 
inscrições abertas

A 36ª edição do Feste – 
Festival Nacional de Tea-
tro – será realizada entre 
os dias 3 e 17 de novembro 
em Pindamonhangaba. As 
inscrições para grupos de 
todo o país já estão aber-
tas e seguem até o dia 30 
de setembro. Considerado 
um dos maiores e mais an-
tigos festivais de teatro do 
Estado, o Feste terá sete 
espetáculos adultos, seis 
infantis, seis de rua, sendo 
três de Pindamonhangaba, 
classificados automatica-
mente. Esses espetáculos 
de Pinda são aqueles que 
estrearam neste ano e par-
ticiparam do Mapa Cultu-

ral Paulista – fase munici-
pal. Além de todos esses 
participantes do evento, 
haverá ainda dois espetá-
culos convidados, sendo 
“Para meninos e gaivotas”, 
da Cia Sylvia que te ama 
tanto, de São Paulo, para a 
abertura, e outro espetácu-
lo ainda a ser confirmado, 
para o encerramento. De 
acordo com informações 
do Departamento de Cul-
tura da Prefeitura, realiza-
dor do Feste, as apresenta-
ções convidadas, adultas 
e infantis serão realizadas 
no Espaço Cultural Tea-
tro Galpão, que está sendo 
reformado. As obras es-

tão em fase final, faltan-
do apenas a Bandeirante 
Energia levantar um fio de 
alta tensão que passa pelo 
local para que seja finali-
zada a fachada do teatro. A 
intenção do Departamento 
de Cultura é reinaugurar 
o teatro galpão antes do 
início do Feste, com um 
grande espetáculo que 
está sendo montado por 
artistas de Pinda, unindo 
diversas formas de arte. 
A ficha de inscrição e o 
regulamento do 36º Fes-
te já estão no site oficial 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, owww.pin-
damonhangaba.sp.gov.br

Correios entram em greve em sete 
estados por tempo indeterminado

Em sete estados, funcio-
nários dos Correios para-
lisaram atividades desde 
as 22h00 de quarta-feira, 
por tempo indeterminado. 
As paralisações aconte-
cem nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Tocan-
tins, Rio Grande do Norte, 

Rondônia e Pernambuco. 
Os grevistas reivindicam 
reajuste do piso salarial 
de 10%, aumento real de 
6%, vale alimentação de 
R$ 35 e vale cesta de R$ 
342,05, mais R$ 500 de 
auxílio creche de R$ 500 
e auxílio para dependentes 
de cuidados especiais de 

no mínimo R$ 850, além 
de reposição sobre as per-
das decorrentes da infla-
ção. Os Correios oferecem 
reajuste de 5,27% sobre 
salários e benefícios. A 
greve afeta principalmen-
te as atividades de rece-
bimento, triagem e entre-
ga das correspondências.

Ubatuba recebe
neste sábado o

Professor Paul Singer
Evento sobre Economia 
Solidária reunirá Prefei-
tos de Ubatuba e Paraty 
no Quilombo da Fazenda.  
O Quilombo da Fazen-
da na região norte de 
Ubatuba, recebe dia 14 
o Secretário Nacional de 
Economia Solidária do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego, o economista 
e sociólogo Paul Singer, 
que proferirá palestra so-
bre Economia Solidária.  
Nascido na Áustria, Sin-
ger é considerado uma re-
ferência internacional nos 
assuntos de economia soli-
dária e política trabalhista. 
O evento organizado pela 
Prefeitura de Ubatuba 
vai lançar a “Cooperati-
va do Azul” dirigida por  
Sr. Zé Pedro e Dona Lau-
ra, principais líderes do 
Quilombo.  No evento 
também será assinada car-
ta de intenção para futuras 
parcerias entre a Prefeitura 
de Paraty e a Prefeitura de 
Ubatuba, como também o 
termo de adesão do Muni-
cípio de Ubatuba ao Pla-

no Nacional de Economia 
Solidária do Ministério 
do Trabalho e Emprego.  
O encontro terá a presen-
ça de convidados como a 
professora alemã Clari-
ta Plantemberg, da Uni-
versidade de Cassel e 
Universidade Livre de 
Berlim, Leonardo Pinho 
- Coordenador Nacional 
da Setorial de Cooperati-
vismo Social da Unisol,  
David Calderoni – fun-
dador e membro do Con-
selho Deliberativo do 
NUPSI/USP, Oscar Sam-
paio - Incubadora de Tec-
nologia Social e Economia 
Solidária da Universidade 
Federal do Mato Grosso, 
Danilo Santos da Silva, 
gestor do Parque Estadu-
al da Serra do Mar e lide-
ranças quilombolas como 
o Sr. Vagner do Nasci-
mento - Coordenador do 
Forum das Comunidades 
Tradicionais da Costa Ver-
de, Ronildo Arcelino de 
Oliveira – delegado elei-
to para a III Conferência 
Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial e de 
movimentos sociais, de 
cooperativas e associa-
ções comprometidas com 
a Economia Solidária. 
O evento será iniciado 
às 12:00 horas com al-
moço comunitário, apre-
sentação dos convidados 
e lideranças, palavra do 
Prefeito de Paraty Car-
los José Gomes Miranda, 
do Prefeito de Ubatuba 
Mauricio Moromizato.  
No encerramento uma 
palestra seguida de roda 
de conversa de Pro-
fessor Paul Singer. 
Também neste sábado, a 
Prefeitura de Ubatuba irá 
apresentar as futuras ins-
talações da Unidade de 
Saúde e Cooperativismo, 
que será construída atra-
vés de uma parceria Pre-
feitura e Comunidade. A 
unidade realizará atendi-
mentos para a comunidade 
já cadastrada no Progra-
ma de Saúde da Família, 
facilitando o acesso des-
ta população aos servi-
ços oferecidos pelo SUS. 
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na 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 tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando 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 cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Vôlei de Taubaté joga
pelos playoffs do 

Campeonato Paulista
A equipe de vôlei de 
Taubaté (FUNVIC/Tauba-
té) enfrenta o São Ber-
nardo pela primeira par-
tida das quartas de final 
do Campeonato Paulista.  
O jogo acontece na casa 
do adversário a partir das 
18h30, com transmissão 
do SporTv. Após um co-
meço conturbado, a equi-

pe taubateana terminou a 
fase classificatória com 
duas vitórias seguidas e 
esperar continuar a sequ-
ência e abrir vantagem na 
disputada por uma vaga 
na semifinal. “A primei-
ra fase do campeonato 
acabou e agora voltamos 
para o zero a zero. É uma 
nova etapa, novos con-

frontos e vamos enca-
rar quem vier com muita 
garra”, ressalta o treina-
dor, João Marcondes. A 
segunda partida acontece 
na dia 18 de setembro em 
Taubaté, mas antes a equi-
pe estreia na Superliga de 
Vôlei no sábado contra 
o Sesi-SP no ginásio do 
Abaeté a partir das 20h.

STF define hoje se réus do
mensalão terão novo julgamento
O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) deve decidir  
hoje se aceita  um novo 
julgamento, por meio do 
recurso conhecido como 
embargo infringente, 
para 12 réus condena-
dos na Ação Penal 470, 
o processo do mensalão.  
A sessão foi interrom-
pida ontem com placar 
de 4 votos a 2 a favor do 
novo recurso. Os minis-
tros Luís Roberto Barroso,  
Teori Zavascki, Rosa We-
ber e Dias Toffoli votaram 
a favor da validade dos 
recursos. Somente os mi-
nistros Joaquim Barbosa 
e Luiz Fux votaram contra 
os embargos infringen-
tes. A sessão de hoje será 
retomada com o voto da 
ministra Cármen Lúcia. 
Os ministros analisam se 
os embargos infringen-

tes são cabíveis. Embora 
esse tipo de recurso este-
ja previsto no Artigo 333 
do Regimento Interno do 
STF, uma lei editada em 
1990 que trata do fun-
cionamento de tribunais 
superiores não faz men-
ção ao uso do recurso na 
área penal. Se for aceito,  
o embargo infringente 
pode permitir novo julga-
mento quando há pelo me-
nos quatro votos pela ab-
solvição. Se a maioria dos 
ministros concordar com a 
validade do recurso, a aná-
lise do caso não será ime-
diata. Um novo ministro 
será escolhido para relatar 
esta fase do julgamento, 
e os advogados terão 15 
dias, após a publicação 
do acórdão (o texto final), 
para apresentar os recur-
sos. Joaquim Barbosa e 

Ricardo Lewandowski, 
relator e revisor da ação 
penal, respectivamente,  
não poderão relatar os 
recursos. Doze réus tive-
ram pelo menos quatro 
votos nas condenações: 
João Paulo Cunha, João 
Cláudio Genu e Breno 
Fischberg (no crime de la-
vagem de dinheiro); José 
Dirceu, José Genoino, De-
lúbio Soares, Marcos Va-
lério, Kátia Rabello, Ra-
mon Hollerbach, Cristiano 
Paz e José Salgado (no de 
formação de quadrilha); e 
Simone Vasconcelos (na 
revisão das penas de la-
vagem de dinheiro e eva-
são de divisas). No caso 
de Simone, a defesa pede 
que os embargos sejam 
válidos também para re-
visar o cálculo das penas, 
não só as condenações.

Ladrões agem no Center
Vale Shopping e roubam loja 

de grife
Uma loja de grife dentro 
do CenterVale Shopping, 
em São José dos Campos 
foi alvo de ladrões na tar-
de de terça-feira (10). Um 
grupo entrou na Lacoste, 
e mesmo com as câme-
ras gravando imagens da 
ação, saíram da loja com 
mais cerca de 20 cami-

sas polo. Segundo a polí-
cia, é possível que quatro 
pessoas tenham agido no 
furto, de forma planejada.  
Um casal entrou e ficou 
nas vitrines, enquanto 
um rapaz entrou no pro-
vador com uma mochila 
e um outro agia na dis-
tração dos vendedores. 

O casal, por meio do su-
posto marido, teria leva-
do as camisas dentro do 
provador para sujeito da 
mochila. Após percebe-
rem o furto, funcionários 
acionaram os seguranças 
do shopping. As imagens 
das câmeras de segurança 
estão em poder da polícia.
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ATENÇÃO BÁSICA
Mais Médicos:estrangeiros terão

semana de acolhimento
Durante a próxima sema-
na, médicos com diplo-
mas do exterior vão co-
nhecer serviços de saúde 
e hábitos da população 
do Estado em que traba-
lharão a partir do dia 23.
Os profissionais com di-
ploma estrangeiro partici-
pantes do Programa Mais 
Médicos serão recepciona-
dos, durante a próxima se-
mana, nas capitais dos es-
tados onde vão atuar. Neste 
período de acolhimento os 
profissionais conhecerão 
hospitais e demais unida-
des de saúde e a maneira 
como estes serviços de 
saúde estão relacionados 
às unidades básicas de saú-
de onde trabalharão. Além 
dirão, terão informações 
sobre as peculiaridades da 
população de cada região, 
como hábitos de vida e 
doenças mais comuns. A 
ação contará com o apoio 
do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CO-
NASS) e do (Conselho 

Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde). 
Após essa semana, os pro-
fissionais seguem para os 
municípios a que foram 
designados a partir do dia 
22. “Faz parte da lógica da 
atenção básica o atendi-
mento humanizado e mais 
personalizado do pacien-
te. Para que o médico es-
trangeiro desenvolva esta 
sensibilidade em relação à 
população que vai atender, 
é essencial que tenha uma 
apresentação prévia das 
características específicas 
dela. Além disso, para que 
o encaminhamento dos pa-
cientes seja feito de forma 
satisfatória, o médico pre-
cisa ter um conhecimento 
geral de toda a estrutura 
da rede pública de saúde 
do local, tais como quan-
tos hospitais existem na 
cidade, e nas regiões mais 
próximas, e a capacidade 
de atendimento deles”, ex-
plica o secretário de Ges-
tão do Trabalho e da Edu-

cação na Saúde, Mozart 
Sales. Também durante 
essa semana, os médicos 
estrangeiros terão opor-
tunidade de conhecer os 
gestores locais, etapa es-
sencial para fomentar uma 
melhor integração com os 
interlocutores locais. “Em 
um país continental como 
o Brasil, é imprescindível 
a integração do profis-
sional formado em outro 
país com a rede de saúde 
disponível no município 
e com a forma de vida da 
população que será por ele 
atendida”, reforça Sales. 
Nessa semana de introdu-
ção à rede pública de saú-
de local, os profissionais 
receberão ainda informa-
ções sobre a Política Na-
cional de Atenção Básica e 
as estratégias em curso no 
estado e nos municípios; 
Sistemas de Informação 
e Regulação; os planos 
estadual e municipal de 
Saúde; e terão visitas guia-
das às UBS da capital.

Com a chegada da prima-
vera, o número de casos 
de alergia aos polens pode  
aumentar.  O alerta é do 
alergista Clóvis Galvão, 
do Ambulatório da Alergia 
e Imunologia do Hospital 
das Clínicas, da Faculda-
de de Medicina da USP. 
A  liberação de pólen pelas 
árvores ornamentais, co-
mum nesta época do ano,  
aliada aos ácaros, que se 
intensificam na mudança 
de estação, podem causar 
sensibilização alérgica e 
aumentar os sintomas em 
quem já tem alergia. As 
manifestações clínicas 
mais comuns são crises 
de asma e rinite alérgi-
ca, com impacto negativo 
na qualidade de vida dos 
pacientes. As crianças e 
adolescentes são os mais 
prejudicados, especial-
mente aqueles que já so-

frem de alergia e não reali-
zam tratamento adequado. 
Conhecida como sazonal 
ou primaveril, a alergia 
ao pólen é mais frequente 
em regiões onde as esta-
ções do ano são bem defi-
nidas.  No Brasil, a maior 
concentração de casos está 
nos estados da região sul e 
planalto central. Já os áca-
ros são responsáveis por 
90% do quadro alérgico 
da população que vive em 
São Paulo.  A saúde pode 
ser agravada com o cli-
ma seco e a poluição. Os 
sintomas são coriza e con-
gestão nasal, espirros con-
tínuos e frequentes e falta 
de ar, além de irritação nos 
olhos. Ele pode ser con-
fundido com resfriado de 
natureza viral. A diferença 
é que o resfriado apresenta 
queda do estado geral e fe-
bre, sintoma de infecção. 

Nestes casos, a recomen-
dação é procurar aten-
dimento médico. Para 
prevenção das alergias, o 
médico do HC recomenda 
limpar o ambiente, princi-
palmente os quartos, com 
pano úmido. A remoção 
da sujidade com vassoura 
faz com que  ácaros, pó-
len, pelo de animal fiquem 
suspensos no ar, fatores 
desencadeantes das crises. 
O local também deve ser 
bem arejado. Já as roupas 
que ficaram guardadas por 
muito tempo no armário 
devem ser lavadas ou ex-
postas ao sol. As alergias 
são doenças geneticamen-
te determinadas, alerta o 
especialista do HC. De-
pendendo do tipo de expo-
sição que o indivíduo tem 
no seu meio ambiente, ele 
poderá ou não desenvolver 
o quadro clínico alérgico. 

HC  alerta: casos  de alergia
podem  aumentar na Primavera

O DEPARTAMENTO DE CULTURA 
E EVENTOS
CONVIDA VOCÊ PARA AS SE-
GUINTES PALESTRAS:
Diretor: Dr. Umberto Luiz Borges 
D'Urso
SUBSEÇÃO - CAÇAPAVA
ORATÓRIA JURÍDICA
Expositor
DR. J. B. OLIVEIRA
Advogado; Conselheiro Secional; 
Presidente da Comissão de Assuntos 
Corporativos e Palestrante do Depar-
tamento de Cultura e Eventos da OAB 
SP; Jornalista; Presidente da API 
– Gestão 2006/2009; Presidente da 
Sociedade Amigos da Cidade; Escri-
tor dos livros Falar Bem é Bem Fácil, 
Como Promover Eventos – Cerimo-
nial e Protocolo na Prática, Inspiração 
entre outros; Membro da Academia 
Cristã de Letras e do Instituto Históri-
co e Geográfico de São Paulo.
Data / Horário
17 de setembro (terça-feira) – 19 
horas
Local
Casa do Advogado de Caçapava
Rua Coronel José Guimarães, 471 - 
Centro
Inscrições / Informações
Mediante a doação de uma lata ou 
pacote de leite integral em pó – 400g, 
no ato da inscrição.
Fones: (12) 3653–2629/ 3652-7544
Promoção
85ª Subseção – Caçapava
Presidente: Dr. Eduardo Paiva de 
Souza Lima
Coordenação
Comissão de Cultura e Eventos da 
OAB - Caçapava
Presidente: Dra. Lucimeire Gusmão 

SUBSEÇÃO - TREMEMBÉ
ALIMENTOS GRAVÍDICOS - LEI 
Nº 11.804 DE 5/11/08 
Expositor
DR. LAURO MALHEIROS FILHO
Advogado; Graduado pela USP; 
Especialista em Direito de Família; 
Membro do Setor de Conciliação do 
TJ SP; Membro do IASP, IBDFAM, 
da Comissão de Direito Civil e Pales-
trante do Departamento de Cultura e 
Eventos da OAB SP.
Data / Horário 
17 de setembro (terça-feira) – 19h30
Local
Casa do Advogado de Tremembé
Rua Bom Jesus, 227
Inscrições / Informações

OAB Promove palestras no 
vale - Confira a Programação

Taxa R$5,00 (cinco reais)
Fone: (12) 3672-2633
Promoção
229ª Subseção - Tremembé
Presidente: Dr. Rubens Eduardo de 
Sousa Arouca
Coordenação
Comissão de Cultura e Eventos da 
OAB - Tremembé
Dr. Marcelo Piccini

SUBSEÇÃO - SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
JECRIM E SEUS REFLEXOS NA 
FASE PRÉ-PROCESSUAL DA PER-
SECUÇÃO PENAL
Expositor
DR. MARCELO VIEIRA CAVAL-
CANTE
Delegado de Polícia Titular do 1º 
Distrito Policial de Lorena;Diretor do 
Ciretran da Circunscrição de Lorena e 
Professor Titular de Processo Penal na 
Academia de Polícia Civil do Estado 
de São Paulo – ACADEPOL.
Data / Horário
19 de setembro (quinta-feira) – 19 
horas
Local
Casa do Advogado de São José dos 
Campos
Avenida Eng. João Fonseca dos San-
tos, 108
Inscrições / Informações
Mediante a doação de um quilo de 
alimento não perecível, no ato da 
inscrição.
Fones: (12) 3941–8511 / 3942-1517
Promoção
36ª Subseção – São José dos Campos
Presidente: Dra. Silvia Regina Dias
Coordenação
Comissão de Cultura e Eventos da 
OAB – São José dos Campos
Presidente: Dra. Tânia Torres de Al-
ckmin Lisboa
Apoio
Comissão de Política Criminal e 
Penitenciário da OAB – São José dos 
Campos
Dr. Cristiano Pacheco da Silva

APOIO NAS PALESTRAS
DEPARTAMENTO DE CULTURA E 
EVENTOS DA OAB SP 
***Serão conferidos certificados 
de participação – retirar em até 90 
dias***
***Vagas limitadas***
Dr. Marcos da Costa 
Presidente da OAB SP
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“Protocolei na Assembleia 
Legislativa o Projeto de 
Lei (PL) nº 579/2013, que 
determina aos hipermer-
cados e supermercados 
que reservem espaços ex-
clusivos para a exposição 
de produtos orgânicos. O 
objetivo do PL é dar maior 
visibilidade a esses produ-
tos porque, hoje em dia, as 
pessoas estão optando por 
alimentos mais saudáveis 
em busca de melhor qua-
lidade de vida. Ou seja: 
observamos uma evolução 
do mercado consumidor 
de produtos orgânicos. O 
PL determina também que 
os orgânicos sejam identi-
ficados e segregados dos 
demais produtos em cada 
área ou seção do estabe-
lecimento. A identificação 
deverá ser de fácil visua-
lização pelo consumidor e 
conterá os seguintes dize-
res: “Produto Orgânico – 
sem agrotóxico”.   No caso 
são considerados produtos 
orgânicos, “in natura” ou 
processado, aquele obtido 
em sistema orgânico de 
produção agropecuária ou 
originário de processo ex-

Maior visibilidade para 
produtos orgânicos

trativista sustentável e não 
prejudicial ao ecossistema 
local, nos termos da Lei 
federal nº 10.831, de 23 
de dezembro de 2003. Só 
para dar uma ideia da cres-
cente procura por esses 
produtos, a Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) de-
clara que a área destinada 
à produção de alimentos 
orgânicos cresce à razão 
de 30% ao ano e desperta 
o interesse dos produtores, 
especialmente em relação 
às margens de lucro do se-
tor que faturou R$ 1,5 bi-
lhão em 2012. Além disso, 
de acordo com dados da 
Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), 
em 2011, por exemplo, o 
mercado responsável por 
este tipo de produto cor-
respondia ao consumo de 
0,5% das famílias brasi-
leiras. Em 2013 triplicou, 
passando para 1,5% e 
revelando fortes tendên-
cias de aumento. Entre as 
vantagens do consumo de 
produtos orgânicos, está 
o fato de serem alimentos 
mais saudáveis, pois es-

tão livres de agrotóxicos, 
hormônios e outras subs-
tâncias químicas, são mais 
saborosos e a produção 
não agride o meio ambien-
te, não contamina o solo, a 
água ou a vegetação próxi-
ma. Afora isso, a produção 
orgânica adota geralmente 
a responsabilidade social e 
valoriza a mão de obra. Os 
alimentos orgânicos ge-
ralmente são produzidos 
por pequenos proprietá-
rios rurais - o que reforça a 
agricultura familiar -, uti-
liza menos energia e não 
apresentam os problemas 
decorrentes de descarte de 
embalagens ou invólucros. 
E tem mais: pesquisas in-
ternacionais revelam que 
alimentos orgânicos apre-
sentam, em média, 63% 
a mais cálcio, 73% mais 
ferro, 118% mais mag-
nésio, 178% mais molib-
dênio, 91% mais fósfo-
ro, 125% mais potássio, 
60% mais zinco que os 
alimentos convencionais. 
Possuem menor quanti-
dade de mercúrio (29%), 
substância que pode 
causar doenças graves.


