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Diva da MPB, Alaíde 
Costa faz show gratuito 

em Pinda

Pinda recebe pilotos de 
todo o país na 2ª etapa 
da Copa AgoraVale de 

Motocross

Ministério Público quer limitar 
retirada de água do Sistema 

Cantareira

A cantora e composito-
ra Alaíde Costa, uma das 
maiores intérpretes da 
MPB, vai comemorar o 
lançamento de seu primei-
ro álbum autoral em Pin-
damonhangaba, na sex-
ta-feira (10), às 20 horas, 
no Espaço Cultural Teatro 
Galpão. O evento será pre-
cedido de oficina e terá en-
trada gratuita. Os ingressos 
deverão ser retirados no 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura, na sexta-fei-
ra, a partir das 9 horas, na 
rua Dr. Campos Sales, 530, 
São Benedito (ao lado da 
agência dos Correios São 
Benedito). Sob o nome de 
Canções de Alaíde, o dis-
co é o primeiro da canto-
ra após seis décadas. Aos 
79 anos, e figura ímpar da 

Pindamonhangaba se 
prepara para receber os 
principais pilotos brasi-
leiros na 2ª etapa da Copa 
AgoraVale de Motocross.  
Neste próximo final de 
semana, Pindamonhan-
gaba será palco da 2ª eta-
pa da Copa AgoraVale de 
Motocross. O evento será 
aberto ao público a partir 
das 08hs com encerramen-
to às 18hs e terá velocross 
no sábado (11) e moto-
cross no domingo (12). 
Mais uma vez, pilotos de 
todo o país estarão na ci-
dade, agora, valendo pon-
tos para a premiação, que 
inclui troféus do 1º ao 5º 
colocado.  O evento es-
portivo conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba e 
diversos parceiros que 
acreditam no sucesso da 
Copa, que será realizado 

Os ministérios públicos 
Estadual e Federal ajui-
zaram ação civil pública 
para restringir o governo 
estadual no uso da  água 
do Sistema Cantareira. 
A maior crise hídrica da 
historia do Estado de São 
Paulo preocupa todos os 
setores. A 3ª Vara da Justi-
ça Federal da Subseção Ju-
diciária Federal de Piraci-

MPB, Alaíde realiza o so-
nho de gravar um álbum 
apenas com composições 
próprias. Com a mesma 
afinação e a mesma in-
terpretação personalíssi-
ma dos tempos pré-bos-
sa nova, quando iniciou 
a carreira como crooner 
do Avenida Dancing no 
Rio de Janeiro, em 1954, 
a intérprete se consagra 
definitivamente neste dis-
co produzido por Thiago 
Marques Luiz no projeto 
viabilizado pelo ProAc. O 
material mostra uma can-
tora autêntica, que nunca 
se dobrou aos modismos 
comerciais, mantendo-se 
fiel ao seu próprio estilo.
A carreira: Alaíde com-
pôs a sua primeira canção 
aos 17 anos. Ao longo do 

nos dias 11 e 12 de outu-
bro no Aeroclube local. A 
expectativa é grande em 
toda a região para o acon-
tecimento que promete re-
petir o grande sucesso de 
público, quando mais de 
20 mil pessoas passaram 
pelo local.  Atrações para-
lelas - Além das disputas 
de motocross e velocross, 
o evento terá outros atra-
tivos como: 4º Encontro 
de Aeromodelismo, Balo-
nismo, Exposição de Ae-
ronaves, Voo Panorâmico, 
Apresentações de BMX, 
Paraquedismo, Escotismo 
e Slackline. Além de pra-
ça de alimentação e res-
taurante (A Biruta), estão 
programadas diversas ati-
vidades infantis (brinque-
dos infláveis) e demons-
tração de Wheeling com o 
piloto Alemão. Premiação 
- No final da Copa haverá 

caba recebeu uma ação dos 
promotores dos núcleos de 
Piracicaba e Campinas e 
do Grupo de Atuação Es-
pecial de Defesa do Meio 
Ambiente (Gaema) que 
alertam para sérios riscos 
ao abastecimento público 
caso prossiga a captação 
da segunda cota do volu-
me morto, como deseja a 
Sabesp. A ação quer coibir 

tempo, mesmo tendo pre-
valecido o lado intérprete, 
as novas melodias sempre 
permearam sua carreira. 
Várias de suas canções 
foram escritas em parce-
ria com amigos, ilustres 
poetas e compositores da 
música brasileira. Alguns 
de seus parceiros estão 
no CD, entre eles Viní-
cius de Moraes, Antônio 
Carlos Jobim, Johnny Alf, 
Hermínio Bello de Car-
valho e Geraldo Vandré. 
As canções de Alaíde: O 
CD Canções de Alaíde 
abre com uma temática 
comum na obra da com-
positora: o amor. A música 
“Qual a Palavra” fala de 
uma grande paixão, abrin-
do passagem para a pri-
meira parceria com Viní-
cius de Moraes, presente 
no disco, “Tudo o Que É 
Meu”. Alaíde conta que 
recebeu essa letra duran-
te uma visita que fez ao 
‘poetinha’, quando ele 
estava internado no Rio 
de Janeiro. “Ele disse que 
havia um presente para 
mim na gaveta e o presen-
te era um papel dobrado 
com a letra da canção”.

sorteio de uma moto CRF 
230 entre os campeões de 
cada categoria e uma moto 
Honda Pop entre os vice-
campeões de cada catego-
ria. Os terceiros colocados 
de cada categoria concor-
rerão ao sorteio de uma 
bike. O maior prêmio é um 
veículo VW up! que será 
sorteado entre todos os 
inscritos que participaram 
de pelo menos cinco eta-
pas. ( Obs: regras do sor-
teio no site da copa www.
copaagoravalemotocross.
com.br.  Balada AeroNigth 
- E as atrações não se resu-
mem só ao longo do dia. 
A noite de sábado reserva 
ainda a Balada Aeronight 
com bandas, DJs e muito 
embalo que terá atrações 
como Rádio Motel , Bella-
tor, Banda Blackmmodo-
ro, e muita descontração.   
OBS: Os ingressos para 
Balada estão sendo vendi-
dos nos patrocinadores e 
no local do evento por R$ 
20,00 ( Vinte Reais). O in-
gresso diurno será ( 1 Kg 
) de alimento não pere-
cível (Exceto Sal). Local: 
Av. Manoel César Ribeiro, 
2800, Parque da Juventude, 
Aeroclube de Pindamo-
nhangaba. Mais informa-
ções no site: www.copaa-
goravalemotocross.com.br

o uso e cita em seu texto: 
“levando a um colapso 
das duas regiões abasteci-
das (Bacia do Piracicaba 
e região metropolitana de 
São Paulo), riscos à saúde 
pública, impactos ao meio 
ambiente e impactos à in-
dústria, à agricultura e à 
economia”. A Sabesp não 
se pronunciou, pois ainda 
não foi notificada sobre 
a ação. Nesta terça-feira, 
o nível do reservatório 
registrou novo recorde 
negativo: 5,6% de sua re-
serva técnica. O Sistema 
Cantareira abastece 6,5 
milhões de pessoas na 
Grande São Paulo e tem 
como maior fornecedor a 
Represa Jaguari, que res-
ponde por 80% do volume 
de água de todo o sistema.

CCR NovaDutra realiza operação 
especial no Dia de Nossa Senhora 

Aparecida

Expectativa da Basílica 
é que quase 210 mil fiéis 
visitem a cidade de Apa-
recida (SP) entre sába-
do (11) e domingo (12).
No fim de semana em 
que se comemora o Dia 
de Nossa Senhora Apa-
recida (12 de outubro), 
a CCR NovaDutra reali-
za operação especial de 
atendimento aos usuários 
com destino ao Santuário 
Nacional, localizado na 
cidade de Aparecida (SP). 
A expectativa da Basílica 
é que quase 210 mil fiéis 

visitem o Santuário Na-
cional entre sábado (11) e 
domingo (12). Por isso, a 
Concessionária ampliará 
seu contingente de cola-
boradores e posicionará 
viaturas do SOS Usuário 
em locais estratégicos ao 
longo da via Dutra, em 
especial entre as cidades 
de Taubaté e Guaratin-
guetá, no Vale do Paraíba.
No sábado (11), a operação 
acontece das 6h às 18h. No 
domingo (12), a operação 
terá início à 5h, horário 
em que o movimento de 

ônibus em direção à Apa-
recida deve se intensificar. 
A expectativa da Conces-
sionária é que cerca de 
1.500 ônibus trafeguem 
pela rodovia em direção 
ao município a partir da 
madrugada de domingo.
Em função do grande flu-
xo de veículos que utili-
zam o trevo principal de 
acesso à cidade, localiza-
do no km 71, a CCR No-
vaDutra orienta os moto-
ristas de ônibus e carros 
que trafegam no sentido 
São Paulo/Aparecida a 
priorizar o acesso do km 
75. Já para quem utiliza 
a rodovia no sentido Rio 
de Janeiro/Aparecida, a 
saída do km 74 deve ser 
priorizada. Os acessos se-
rão sinalizados por meio 
de faixas e dos Painéis 
de Mensagens Variáveis 
(PMVs), que também se-
rão utilizados para infor-
mar os condutores sobre 
as condições de tráfego.
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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 Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

DetranSP credencia 50 novos
examinadores de trânsito para o 
Vale do Paraíba e Litoral Norte

Responsabilidade na saúde 
será tema de debate no

Vale do Paraíba

Profissionais selecionados 
vão aplicar provas práticas 
em nove cidades das duas 
regiões; inscrições vão até 
4 de novembro Estão aber-
tas até 4 de novembro as 
inscrições para a seleção 
de 50 novos examinadores 
de trânsito que vão atuar 
em nove cidades das regi-
ões do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. O edital pú-
blico de número 50/2014 
destina 30 vagas para Pin-
damonhangaba, Apare-
cida, Campos do Jordão, 
Guaratinguetá, Lorena e 
seções de trânsito vincu-
ladas. Com 20 vagas, o 
edital de número 47/2014 
abrange Caraguatatuba, 
São Sebastião, Ilhabela, 
Ubatuba e seções de trân-
sito vinculadas. Promo-
vido pelo Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP), o 
processo seletivo reforça-
rá o quadro de profissio-
nais que aplicam as provas 
práticas de direção, com 
o objetivo de melhorar o 
atendimento aos candi-
datos à Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). A 
remuneração mensal pode 
chegar a R$ 4 mil, de-
pendendo da categoria de 
CNH a ser examinada. Os 
aprovados vão atuar nas ci-
dades abrangidas em cada 
edital e seções de trânsito 
vinculadas, conforme a 
demanda. Para concorrer, 

A responsabilidade dos 
profissionais de saúde 
será tema de debate na  
Casa do Advogado de 
São José dos Campos, 
no Vale do Paraíba,  na 
próxima quinta-feira , 
09 de outubro,  às 19h. 
O evento faz parte do II Ci-
clo de Palestras 2014 orga-
nizado pela  Comissão de 
Direito da Saúde e Respon-
sabilidade Civil Médico 
Hospitalar da OAB/SJC. 
A presidente da comissão, 
Sandra Franco, destaca 
que o tema “Responsabi-
lidade Civil no Setor da 

basta preencher a ficha 
de inscrição no portal do 
Detran.SP (www.detran.
sp.gov.br) e entregar a do-
cumentação (pessoalmen-
te ou pelos Correios) no 
local indicado para cada 
edital. Os interessados em 
concorrer ao de número 
50/2014 (Pindamonhan-
gaba, Aparecida, Campos 
do Jordão, Guaratinguetá, 
Lorena e seções de trânsi-
to vinculadas) devem en-
tregar os documentos na 
unidade do Detran.SP em 
Pindamonhangaba: Aveni-
da Professor Manuel Cé-
sar Ribeiro, 321 – Santa 
Luzia. CEP 12411-010 – 
Pindamonhangaba/SP. O 
horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, e aos sá-
bados, das 8h às 12h. Os 
interessados em concor-
rer ao de número 47/2014 
(Caraguatatuba, São Se-
bastião, Ilhabela, Ubatuba 
e seções de trânsito vincu-
ladas) devem entregar os 
documentos na unidade do 
Detran.SP em Caraguata-
tuba: Avenida Rio Branco, 
955 – Indaiá. CEP: 11665-
600 – Caraguatatuba/SP. 
O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, e aos sába-
dos, das 9h às 13h. Infor-
mações adicionais sobre 
os documentos necessá-
rios e o edital completo 
estão disponíveis no portal 

Saúde” é de extrema im-
portância para médicos, 
dentistas, enfermeiros 
e demais profissionais 
da área médica em ra-
zão da crescente Judi-
cialização da Saúde.
Estarão presentes para 
palestrar o o juiz Mar-
cos Pagan e o chefe do 
Departamento Jurí-
dico  do CREMESP, 
Osvaldo Simonelli, que 
falarão em especial sobre 
a Responsabilidade Ci-
vil,Penal e Ética do Mé-
dico. E também está con-
firmada a participação do 

do Detran.SP, na aba “O 
Detran”, em “Cadastro de 
Examinadores”. Requisi-
tos para ser examinador de 
trânsito De acordo com a 
Resolução 358 do Conse-
lho Nacional de Trânsito 
(Contran), válida em todo 
o país, para ser examina-
dor de trânsito é preciso 
ter pelo menos 21 anos 
de idade, ensino médio 
ou ensino superior, estar 
habilitado há pelo menos 
dois anos na categoria a 
ser examinada, não estar 
com a CNH suspensa ou 
cassada e não ter come-
tido infração de trânsito 
gravíssima nos últimos 12 
meses, entre outros requi-
sitos. Além disso, é pre-
ciso ter concluído o curso 
de examinador de trânsito, 
com credencial expedida 
pelo Detran.SP. A lista de 
instituições credenciadas 
está disponível no por-
tal do Detran.SP, no link 
“Educação”. A classifica-
ção dos inscritos obedece 
aos seguintes critérios: 1) 
Categoria habilitada, na 
seguinte ordem: AE, AD, 
AC, AB; 2) Data da 1ª ha-
bilitação mais antiga; 3) 
Data de nascimento mais 
antiga. DETRAN.SP: 
O Detran.SP é uma au-
tarquia do Governo do 
Estado de São Paulo, 
vinculada à Secretaria 
de Planejamento e De-
senvolvimento Regional. 

representante do Conselho 
Regional de Odonto-
logia, Julio C. Norber-
to, que falará sobre a 
Responsabilidade Civil 
do Cirurgião-dentista.
Serviço: Evento: “Res-
ponsabilidade Civil 
no Setor da Saúde”
Data: 09 de outubro, às 19h
Local: Casa do Advogado 
de São José dos Campos – 
Av. Engenheiro João Fon-
seca dos Santos, 108.
Inscrições e informa-
ções: Doação de um qui-
lo de alimento não pere-
cível – (12) 3941-8511

MISCELÂNEA
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem fra-
ses para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria e medo nas freqüências naturais, 
inaudíveis para que os humanos, mas sim em freqüências mais baixas de modo que os 
humanos os possam ouvir. Alguns cientistas acreditam que os gatos aprenderam que 
nós humanos não conseguimos ouvir nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se 
de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é 
ultrapassado pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-ro-
sa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num raio de quinze 
centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos levam-se imediatamente. 
Isso é um instinto que lhes diz para se limparem de modo a que predadores não sintam 
o cheiro da comida e os ataquem. Quando os gatos afiam as garras, eles deixam um 
sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros 
gatos que eles já lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também 
na face, pescoço, ombros e causa.
***
Cuidar de uma criança não é uma tarefa fácil. Ela está a todo momento inventando 
novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de cabelo em pé. Se 
você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é que a curiosidade dela é agu-
çada, levando-a a tentar descobrir o que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais 
rendem a ficarem mais relaxados pelo fato de a criança conhecer o ambiente é preciso 
estar sempre atentos a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar o 
lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar do lazer 
sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de baldes e bacias com água, 
instalem grades ou redes de proteção em todas as janelas, bloqueie os acessos a esca-
das, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

O presidente da empresa chama um dos seus funcionários e diz:
- Bem rapaz, você entrou aqui na empresa como office-boy e dois meses depois, já se 
tornou chefe da seção. Seu brilhante desempenho o levou a ser promovido à subge-
rente, em seguida a gerente do departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de 
sua chegada na empresa, você já se tornou um dos nossos melhores diretores. O mais 
respeitado por todos e, para demonstrar que eu me preocupo com o bem estar dos meus 
colaboradores, eu te pergunto:
- Você está motivado em trabalhar conosco e satisfeito com todas essas promoções?
E o rapaz responde, com um sorriso de orgulho:
- Estou sim, papai!
***
O fazendeiro novato chega à beira do rio com uma criação de vacas e pergunta para um 
menino que estava pescando:
- Esse rio é muito fundo, menino?
E o menino responde:
- É nada, a criação do meu pai passa com a água no peito.
Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo meio do rio ele vê todas as suas vacas 
se afogando. Desesperado, ele questiona o menino:
- Pô moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem três metros de altura?
E o garoto se explica:
- Que vacas, que nada, o meu pai cria patos!

Mensagens

Para você pensar...

... tudo é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda... tudo se trans-
forma com o tempo e, nada permanece igual. O que nos resta são os bons momentos 
que foram vividos e que ficam guardados para sempre em nossas lembranças. Deve-
mos viver cada segundo intensamente. Nada é perfeito e em nossas vidas surgem obs-
táculos e muitas vezes nos vemos sem saída e sem solução para nossos problemas. Aí 
pensamos e surge a dúvida. Será que existe luz no “fim do túnel”? Para tudo existe uma 
solução e o maior e principal problema está em nós mesmos, em nossa dificuldade de 
encarar os fatos e lutarmos por aquilo que tanto desejamos. Toda pessoa possui dentro 
de si certa insegurança, um medo de não conseguir e de ser um perdedor, mas a vida 
é uma intensa provocação e, devemos encará-la de “peito aberto” para poder vencer e 
mostrar a nós mesmos que somos capazes de lutar e ser os melhores. Devemos sempre 
seguir a voz do nosso coração e seguir sem medo de viver. A palavra “nunca”, não 
existe no vocabulário da vida, pois nós podemos tudo o que quisermos. A autocon-
fiança e a segurança devem ser as principais armas nessa batalha que se chama “vida”. 
Mas o que a vida representa? A vida é feita de momentos muitas vezes bons e ruins, 
alegres e tristes e de passado, presente e futuro. O passado foi vivido e as recordações 
restam para que no futuro tenhamos a esperança de uma vida feliz. Mas, e o presente? 
Devemos vivê-lo ao máximo, para podermos fazer desses momentos os melhores de 
nossas vidas. Um conselho: Viva e aprenda com a vida. A cada dia aprendemos novas 
lições e, com elas tiramos proveito para não errarmos novamente, não tropeçarmos 
nos mesmos erros. Todos os dias acordamos e, fazemos praticamente o mesmo e, às 
vezes o cotidiano cansa. Mas, mesmo assim, olhe para o Céu e veja o Sol. Enquanto 
ele brilhar para nós, ainda existirá esperança. Podemos ser felizes com pequenas coi-
sas. Sempre faça da sua vida uma eterna primavera com flores sempre a nascer. Vida é 
renovação, é esperança e temos que ter forças para lutar. Não importa que tipo de vida 
você tenha, apenas viva e tente ser feliz, lute até o fim, busque seus sonhos e ideais 
com toda a força que puder, pois com certeza alcançarás e, no fim da sua vida, você 
poderá olhar para trás e dizer com orgulho. Eu lutei, eu vivi, eu busquei, eu venci. E os 
pequenos e grandes obstáculos que enfrentou, você perceberá que foram como “espi-
nhos” que se foram e se perderam com o tempo.  

Pensamentos

Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vala mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servi, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
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Prefeitura de Ubatuba
sanciona lei do idoso e
garante gratuidade no 

transporte coletivo a partir 
de 60 anos

Para viajar sem pagar a ta-
rifa, idosos precisam apre-
sentar documento com foto 
que comprove sua idade
O prefeito Mauricio san-
cionou recentemente a 
nova lei do idoso de Uba-
tuba, garantiu gratuida-
de nos ônibus urbanos 
do município a partir dos 
60 anos e criou o Fun-
do Municipal de Defesa 
dos Direitos do Idoso.
Para viajar sem pagar a 
tarifa, os idosos precisam 
apresentar um documen-
to com foto que compro-
ve sua idade. Segundo 
representantes da Verde 

Bus, comunicados foram 
colocados nos veículos 
da empresa e os funcio-
nários estão avisados so-
bre a nova legislação.
O prefeito Mauricio, ao 
sancionar a lei, aten-
deu um pedido de mui-
tas comunidades, em 
particular as mais dis-
tantes da região central. 
“No nosso município, 
centenas de pessoas 
maiores de 60 anos têm 
necessidade de circular 
a trabalho, a passeio e 
por motivos de doença.
Esta medida tem profun-
do caráter social, pois vai 

gerar economia para o 
bolso dos nossos idosos 
e permitir maior mobi-
lidade dentro do muni-
cípio”, disse o prefeito. 
“O Fundo Municipal de 
Defesa dos Direitos do 
Idoso também é um gran-
de avanço e propicia a 
possibilidade de captação 
de recursos para implan-
tação de políticas públi-
cas voltadas aos nossos 
idosos”, conclui Mauricio.
Sentada no Terminal Ur-
bano de Ubatuba, Dna. 
Ducélia Balestero aten-
deu a reportagem na tar-
de desta terça-feira e 
comemorou a nova lei.
“Fico muito satisfeita 
com a notícia, de grande 
importância para nós ido-
sos. Vou avisar todos os 
meus amigos e familia-
res”, afirma Dna. Dulcelia.
(Foto: No Terminal Urbano 
de Ubatuba, Dna. Ducélia 
Balestero espera a condu-
ção para voltar para casa)

Emprega SP/ Mais Emprego 
oferece 18.980 vagas no Estado

Sindiplast comenta decisão do 
TJSP sobre sacolas plásticas

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofere-
ce nesta semana  18.980 
oportunidades em todo 
o Estado de São Paulo. 
Entre as mais ofertadas 
estão as vagas para auxi-
liar de limpeza, auxiliar 
de produção, assistente 
de logística, atendente de 
lanchonete, armazenista, 
pedreiro, marceneiro, me-
cânico, operador de caixa, 
operador de atendimen-
to, repositor de mercado-
rias e vendedor. Apren-

O Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo 
(TJSP) decidiu pela cons-
titucionalidade da lei mu-
nicipal 15.374, de 2011, 
que proíbe a distribuição 
de sacolinhas plásticas nos 
supermercados da cidade 
de São Paulo. Segundo 
publicado no Diário Ofi-
cial de Justiça desta ter-
ça-feira (8), fica improce-
dente a ação movida pelo 
Sindicato da Indústria do 
Material Plástico do Es-
tado de São Paulo (Sindi-
plast). Sobre tal decisão, 
o Sindiplast esclarece que 
serão tomadas as medidas 
legais cabíveis, sempre 
no intuito de defender o 
direito do consumidor. 
Conforme dados da Fun-
dação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (FIPE), 

diz Paulista: Programa 
coordenado pela SERT, 
para promover a vivên-
cia e inserir os alunos dos 
cursos técnicos do Cen-
tro Paula Souza (ETECs) 
no mercado de trabalho, 
divulga, nessa semana, 
41 vagas. Entre os desta-
ques estão 05 oportunida-
des para o curso de meio 
ambiente, administração 
e informática, na zona 
sul da Capital, 03 vagas 
para quem cursa admi-
nistração, em Campinas, 
02 para informática, para 
trabalhar na Zona Leste.
Como se cadastrar: Para 
ter acesso às vagas e aos 
programas de qualificação 
da SERT, basta acessar 
o site www.empregasao-

o banimento das sacolas 
plásticas dos supermerca-
dos acarretará aumento de 
146,1% no custo mensal 
das famílias com embala-
gens. Sendo assim, o Sin-
diplast destaca: · Existem 
recursos, inclusive dentro 
do próprio Tribunal, para 
realinhar tal decisão às 
outras 42 anteriores des-
se mesmo Órgão, todas já 
julgadas no mérito, e que 
consideram inconstitucio-
nal o Município legislar 
sobre matéria da União, já 
regulamentada pela Políti-
ca Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). · A pre-
sente decisão surpreende 
por contrariar as 42 ante-
riores do Órgão Especial 
do TJSP. O Tribunal já ha-
via se manifestado sobre 
a conexão entre todos os 

paulo.sp.gov.br, criar lo-
gin, senha e informar os 
dados solicitados. Outra 
opção é comparecer a um 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS e Carteira 
de Trabalho. Em-
prega São Paulo                                                                 
Desde a implantação do 
Emprega São Paulo, em 
agosto de 2008, o progra-
ma recolocou no mercado 
de trabalho mais de 700 
mil trabalhadores. O siste-
ma conta com um banco de 
3,5 milhões de currículos 
cadastrados. Para mais in-
formações sobre o Empre-
ga São Paulo/Mais Empre-
go e outras ações da SERT, 
a c e s s e : w w w. e m p r e -
gasaopaulo.sp.gov.br.

municípios do Estado de 
São Paulo com relação à 
uniformidade de posturas 
ambientais e destinação de 
resíduos. A decisão contra-
ria este posicionamento. · 
O Órgão já havia barrado 
leis municipais idênticas a 
essa das cidades de Gua-
rulhos, Barueri e Osasco. 
Portanto, a decisão com 
relação a São Paulo con-
traria a uniformidade já 
aclamada pelo próprio Tri-
bunal de Justiça do Esta-
do. · O Município de São 
Paulo levou a questão ao 
STF – Supremo Tribunal 
Federal e não obteve êxi-
to em nenhum de seus re-
cursos. José Ricardo Roriz 
Coelho, presidente do Sin-
dicato da Indústria do Ma-
terial Plástico do Estado 
de São Paulo (Sindiplast)

Dia das Crianças: brinquedo
barulhento traz riscos à audição

Somente com o selo de 
certificação do Inmetro 
há garantia de qualidade e 
segurança. Antes de com-
prar o presente do Dia das 
Crianças, comemorado 
no domingo, 12 de outu-
bro, os pais devem ficar a 
atentos aos riscos de pre-
sentear os filhos com brin-
quedos muito barulhentos. 
São carrinhos, jogos e uma 
variedade de artigos que 
enchem os olhos da crian-
çada. Mas a escolha do que 
comprar não deve levar em 
conta só o desejo do filho. 
Os pais devem priorizar as 
condições de segurança. 
Por isso, é importante ob-
servar se o brinquedo tem 
o selo do Inmetro. Entre 
outros itens, o selo é uma 
garantia de que o nível de 
ruído do brinquedo está 
dentro dos limites esta-
belecidos na legislação.
Todos nós conhecemos o 
ditado de que “o barato sai 
caro”. Brinquedos sonoros 
ilegais, comprados em ca-
melôs, por exemplo, po-
dem emitir um barulho aci-
ma do permitido pela lei, 
que é de 85 decibéis. Um 
carrinho de polícia “pira-
ta”, por exemplo, pode re-
gistrar até 120 decibéis de 
ruído. O que isso represen-
ta? O barulho de uma mo-
tosserra pode chegar a 100 
decibéis e o de uma brita-
deira alcança 110 decibéis.
“Os ruídos estão por toda 
parte. Dentro de casa, es-
tão na televisão em alto 
volume, no liquidificador 
e até nos brinquedos. Tudo 
isso pode causar prejuízos 
à audição das crianças. Os 
pais devem proteger seus 
filhos de danos auditivos 
causados por excesso de 
barulho e, nesta véspera 

do Dia das Crianças, pres-
tar atenção ao nível sono-
ro do brinquedo que vai 
comprar”, alerta Marcella 
Vidal, fonoaudióloga da 
Telex Soluções Auditivas.
A maioria dos brinquedos 
vendidos em camelôs não 
tem selos de qualidade do 
Inmetro (Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade In-
dustrial) e nem da Abrinq 
(Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Brinque-
dos), que garantem que 
os produtos não trazem 
risco à segurança e saúde 
da criança, pois passaram 
por diversos testes antes 
de chegar ao comércio.
“As crianças também estão 
expostas a altos níveis de 
barulho ao brincar com vi-
deogames, frequentar sala 
de jogos de computadores, 
ouvir música em celula-
res, MP3 e aparelhagens 
de som. Em ambientes ba-
rulhentos é aconselhável 
usar protetor auricular nos 
pequenos”, aconselha a fo-
noaudióloga da Telex, es-
pecialista em audiologia.
A Telex oferece proteto-
res, chamados de atenua-
dores, que reduzem o ba-
rulho mas não impedem 
que a criança ouça o som 
das festas e brincadeiras. 
Os protetores auriculares 
são feitos sob medida e 
servem para os baixinhos 
(é preciso avaliar a ida-
de da criança para o uso) 
e também para adultos 
que querem se proteger 
da poluição sonora diária 
a que somos submetidos.
De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde, 
um barulho de 70 decibéis 
já é desagradável para o 
ouvido humano. Acima 

de 85 decibéis começa a 
danificar o mecanismo da 
audição. O manejo contí-
nuo de um brinquedo com 
esse volume pode prejudi-
car para sempre a audição 
das crianças. Os menores, 
de até três anos, são os 
mais afetados. E se eles 
têm a audição compro-
metida, isso pode atrasar 
todo o seu desenvolvimen-
to como na área da fala e 
no desempenho escolar.
Fique atento à lis-
ta de brinquedos que 
devem ser evitados:
*Brinquedos musicais, 
como guitarra elétrica, 
tambor, buzina e trom-
beta, podem emitir sons 
de até 120 dB (decibéis). 
*Brinquedos como te-
lefones infantis podem 
chegar a ruídos entre 
123 a 129 dB(decibéis).
*Brinquedos feitos para 
ampliar o som da voz che-
gam a emitir até 135 dB 
(som comparado ao da 
decolagem de um avião).
*Brinquedos como 
arma de fogo que 
emitem sons de 150 
dB (decibéis), po-
dendo causar de ime-
diato dor no ouvido.
*Alguns brinquedos para 
bater , dar pancadas e os 
‘tagarelos’, que falam 
alto demais, são calcula-
dos com o nível de som 
de até 110 dB (decibéis).
A exposição a níveis ele-
vados de ruídos pode cau-
sar prejuízos irreversíveis 
à audição das crianças. 
Mesmo breves exposições 
a sons elevados podem tra-
zer riscos. Portanto, esteja 
atento na hora de comprar 
brinquedos. Garantir a se-
gurança dos filhos, com 
certeza, não tem preço.

Projeto Nosso Bairro 
abre inscrições no

Cidade Jardim em Pinda

A 7ª edição do Projeto 
Nosso Bairro terá início 
neste sábado (11), no Ci-
dade Jardim. As inscrições 
para as oficinas gratuitas 
começam na quarta-feira 
(8) e seguem até a sexta-
feira (10), na tenda do pro-
jeto, que está instalada na 
rua João Esaú Bicudo, ao 
lado do campo de futebol.
Para se inscrever, basta 
ir à tenda do projeto, das 
14h30 às 17h30, e entregar 
duas garrafas descartáveis 
no ato da inscrição. Serão 
oferecidas 29 opções em 
oficinas: bordado com va-
gonite, decoração de natal 
com lonas e feltro, pintu-
ra em tela, artesanato com 
madeira e MDF, pintura 

em tecido, patch aplique, 
decorações com garrafa 
PET, arranjo floral, tapetes 
com Lycra, artesanato com 
cabaça, massoterapia, ma-
cramê, pintura em vidro, 
reciclagem com papel, tri-
cô, balé infantil, dança de 
salão, jazz, dança do ven-
tre, dança de rua, mosaico, 
bijuteria, biscuit, bonecas 
de pano, corte de cabelo, 
unhas decoradas, capoeira, 
atividade física e moda-
lidade esportiva.As aulas 
serão realizadas de segun-
da-feira a sábado, duas ve-
zes por semana, nos perío-
dos da manhã ou tarde. No 
encerramento do projeto, 
os participantes receberão 
certificados. As inscrições 

são abertas a todos e as 
vagas, limitadas. Serão 
beneficiados, diretamente, 
os bairros mais próximos, 
como Jardim Princesa, 
Lago Azul e Araretama, 
além do Cidade Jardim. O 
Projeto Nosso Bairro é re-
alizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, com 
coordenação do Departa-
mento de Turismo, ligado 
à Secretaria de Governo. 
Opções em oficinas gra-
tuitas bordado com vago-
nite, decoração de natal 
com lonas e feltro, pintura 
em tela, artesanato com 
madeira e MDF, pintura 
em tecido, patch aplique, 
decorações com garrafa 
PET, arranjo floral, tape-
tes com Lycra, artesanato 
com cabaça, massotera-
pia, macramê, pintura em 
vidro, reciclagem com 
papel, tricô, balé infantil, 
dança de salão, jazz, dan-
ça do ventre, dança de rua, 
mosaico, bijuteria, biscuit, 
bonecas de pano, corte de 
cabelo, unhas decoradas, 
capoeira, atividade física 
e modalidade esportiva.
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Projeto Vem Ser participa do 
“Conheça Pindamonhangaba”

Ginástica artística de 
Pinda sobe ao pódio 

em competição

O Projeto Vem Ser, gerido 
pelo Instituto IA3, parti-
cipou do “Conheça Pin-
damonhangaba”, no dia 

Ginastas de Pindamo-
nhangaba se destacaram 
em mais uma competição 
estadual realizada no final 
de semana. Os represen-
tantes do município fo-
ram ao pódio durante a III 

19 de setembro. O grupo, 
formado por mulheres en-
tre 28 e 55 anos, fez um 
city tour pelos principais 

Etapa do Troféu Destaque 
de Ginástica Artística, em 
Paulínia, e trouxeram 16 
medalhas. A etapa contou 
com a presença de ginastas 
de Americana, Boituva, 
Jundiaí, São José do Rio 

locais históricos e cultu-
rais da cidade, com mo-
nitoria do Departamento 
de Turismo da Prefeitura. 
No roteiro, foi feita a pri-
meira visita ao novo lo-
cal que integra o roteiro 
turístico: a feira de pro-
dutos orgânicos, na praça 
Emílio Ribas. Em breve, 
os sítios que desenvolvem 
essa forma de agricultu-
ra deverão ser integra-
dos ao projeto de turis-
mo da cidade, por meio 
do turismo comunitário.

Pardo, Lins, Hortolândia, 
Santo André, Indaiatuba e 
Paulínia. Todos competi-
ram nos seis aparelhos da 
modalidade, que são: solo, 
cavalo com alças, argolas, 
salto sobre a mesa, parale-
las e barra-fixa. Para con-
seguir esse desempenho, 
os ginastas participam 
intensamente de treinos 
diários no Centro Luiz 
Caloi. Das 16 medalhas 
conquistadas para Pinda-
monhangaba sete são de 
ouro, oito de prata e uma 
de bronze. O técnico Mar-
celo Ronconi destaca que 
a categoria é até 16 anos e 
os pindenses têm apenas 
12 anos.  Na categoria li-
vre, Alowany Tsubota fi-
cou em 2º lugar nas provas 
de solo, paralelas e barra-
fixa. Na categoria até 16 
anos, Rodrigo Bordão fi-
cou em 1º no solo, cavalo, 
argolas, saltos, paralelas, 
barra-fixa e individual ge-
ral. Guilherme Maia ficou 
em 3º no solo e 2º no ca-
valo, argolas, paralelas, 
barra-fixa e individual ge-
ral.   A próxima competi-
ção dos atletas pindenses 
será os Jogos da Juventu-
de, que acontecerá em Ita-
petininga - SP no período 
de 15 a 17 de Outubro.

Bancários de oito Estados 
decidem pelo fim da greve

Em assembleia realizada 
nesta segunda, os bancá-
rios de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Ceará, Brasília, 
Alagoas e Rondônia deci-
diram acabar com a greve 
que teve início no último 
dia 30. Todos retornaram 
ao trabalho nesta terça-
feira (7) após aceitarem 

a proposta da Federação 
Nacional dos Bancos (Fe-
naban) por recomendação 
do comando nacional dos 
bancários. A categoria ana-
lisou e aceitou a proposta 
do Fanaban que oferece re-
ajuste nos salários de 8,5% 
(aumento real de 2,02%) e 
de 9% nos pisos (aumento 

real de 2,5%). Segundo os 
bancários, ficou acordado 
que a Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) 
passará a ser o resultado 
de 90% do salário somado 
ao valor fixo de R$ 1.838, 
que em 2013 era R$ 1.640. 
A regra determina que 
devem ser distribuídos, 
no mínimo, 5% do lucro 
líquido da instituição. O 
vale-refeição passará a ser 
R$ 26 por dia (reajuste de 
12% em relação a 2013). 
Até o dia 7 de novembro, 
os funcionários cumpri-
rão com uma hora a mais 
de trabalho para compen-
sar os dias de paralisação.

Sebrae-SP oferece subsídio 
para maior feira de varejo do 

mundo
O Sebrae-SP, em parce-
ria com a Facesp (Fede-
ração das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo), está com ins-
crições abertas para uma 
missão empresarial à Re-
tail’s Big Show 2015, 
maior feira de varejo do 
mundo, organizada pela 
National Retail Federation 
(NRF), em Nova Iorque, 
nos Estados Unidos. O 
evento acontece de 11 a 13 
de janeiro de 2015. O Se-
brae-SP vai subsidiar 150 
vagas e as empresas inte-
ressadas têm que correr 

porque restam poucas va-
gas. As inscrições podem 
ser feitas somente pelo site 
www.facesp.com.br/nrf. A 
viagem que será realizada 
de 07 a 19 de janeiro,  in-
clui a participação integral 
no congresso e na feira 
em Nova Iorque, além de 
visitas técnicas ao varejo 
nova-iorquino e ao Vale 
do Silício, em São Fran-
cisco.   Os interessados 
em participar da missão 
devem possuir empresa 
estabelecida no Estado de 
São Paulo e apresentar fa-
turamento anual igual ou 

inferior a R$ 3,6 milhões, 
atuar no setor varejista ou 
possuir atuação diretamen-
te relacionada ao varejo 
e aderir ao pacote de via-
gem completo. SERVIÇO: 
Missão Retail’s Big Show
Data: 7 a 19 de ja-
neiro de 2015
Local: Nova Iorque e 
São Francisco, EUA
Mais informações: 0800 
570 0800 ou nos Escri-
tórios Regionais do Se-
brae-SP em São José dos 
Campos (12 3922-2977) e 
G u a r a t i n g u e -
tá (12 3132-6777)


