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ACIT lança promoção 
em homenagem ao
mês das crianças

São Bento do Sapucaí 
ganha polo da Unitau

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) lançou a campa-
nha “Bom mesmo é ser 
criança”. A iniciativa é alu-
siva ao Dia das Crianças, 
comemorado no dia 12 de 
outubro e contará com o 
sorteio de 3 bicicletas Aro 
24. A promoção teve início 
no começo de setembro e 
segue até o final do mês de 
outubro.  
A cada R$ 50 em compras 
nas lojas participantes da 

Em São Bento do Sapu-
caí foi inaugurado no sá-
bado um polo de Educa-
ção à Distância (EAD) da 
Universidade de Taubaté 
(UNITAU) . O evento 
aconteceu na Praça Mon-
senhor Pedro do Vale 
Monteiro.
Que teve diversas ativida-
des durante o evento, com 
destaque para a participa-
ção de projetos de exten-
são da UNITAU, como por 
exemplo, Feirinha UNI-
TAU da Agronomia com 
legumes e verduras culti-
vados no Departamento de 
Ciências Agrárias e ainda 
o Grupo de Atendimento 
à Vítima de Violência Se-

promoção, os clientes ga-
nharão um cupom para 
concorrer ao sorteio. Os 
cupons devem ser entre-
gues na sede da ACIT até 
às 12h do dia 31 de outu-
bro. O sorteio acontece às 
17h desse mesmo dia e é 
aberto ao público.
Vendedores - Vale destacar 
que, em todas as campa-
nhas realizadas pela ACIT 
junto ao comércio de 
Taubaté, os vendedores re-
gistrados nos cupons sor-

xual (GAVVIS) que presta 
assistência para mulheres 
que sofreram violência 
psicológica e física. 
O Projeto Educação Saú-
de Bucal irá orientar a po-
pulação para os cuidados 
com os dentes, Programa 
de Atenção Integral ao 
Envelhecimento (PAIE) 
que visa agregar o público 
da terceira idade a proje-
tos educativos e culturais, 
entre outras ações e pro-
gramas. “O EAD serve 
para atender as limitações 
das pessoas, é inclusiva. 
É possível ter acesso de 
qualquer lugar, a única 
parte presencial são as 
provas”, explicou a profa. 

teados  também ganham 
e são premiados com vale 
compras no valor de R$ 
150.
Natal - Todos os cupons 
participantes das promo-
ções realizadas pela ACIT 
durante o ano irão partici-
par, automaticamente, da 
promoção de Natal, que irá 
sortear um caro zero qui-
lometro para o vencedor e 
uma moto zero quilometro 
para o vendedor registrado 
no cupom contemplado.  

Dra. Patrícia Ortiz, coor-
denadora geral do EAD da 
UNITAU.
Segundo a coordenadora, 
o lançamento do polo em 
São Bento significa chegar 
à região do Sul de Minas 
Gerais e da Mantiquei-
ra. O EAD é uma opção 
viável para pessoas que 
possuem dificuldade em 
encaixar um curso pre-
sencial no seu cotidiano.  
Além do polo que será 
inaugurado em São Ben-
to do Sapucaí, a UNITAU 
possui três outros polos: 
em Taubaté, em São José 
dos Campos em parceria 
com o INPG, e em Ubatu-
ba.

Programa Mais Emprego oferece
252 oportunidades para o

Vale do Paraíba

Bancários decidem entrar em greve
a partir desta terça-feira

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego co-
munica nesta semana a 
oferta 252 vagas de traba-
lho. Os postos de trabalho 
em oferta estão divididos 
entre as áreas de serviços, 
comércio, indústria, entre 
outras, para o Vale do Pa-
raíba.
As vagas são para os muni-
cípios de Aparecida, Caça-
pava, Campos do Jordão, 

Os bancários de todo o 
País entrarão em greve na 
próxima terça-feira, dia 
6 de setembro. A decisão 
foi tomada em assembleia 
realizada em Sindicatos na 
noite de quinta-feira (1º).
Segundo o Sindicato os 
Bancários e Financiários 
de São Paulo, a paralisa-
ção será por tempo inde-
terminado para reivindicar 
índice de reajuste rebaixa-
do, falta de proteção aos 
empregos, contra perdas 
na PLR e nos vales, e me-
lhores condições de traba-
lho.
Em rodada de negociação 
realizada no dia 29, a fede-
ração dos bancos apresen-
tou ao Comando Nacional 
dos Bancários índice de 
reajuste salarial de 6,5% 
que representa perda real 
de 2,8% (de acordo com a 
inflação de 9,57%). Além 
dos salários, esse reajuste 

Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Ilhabela, 
Jacareí, Lorena, Pindamo-
nhangaba, São José dos 
Campos, São Sebastião, 
São José dos Campos e 
Taubaté. Os itens “esco-
laridade” e “experiência” 
variam de acordo com as 
oportunidades.
O programa atua como 
uma agência de empre-
gos pública e gratuita ge-

rebaixado significaria, em 
um ano, uma perda de R$ 
436,39 em benefícios. O 
Sindicato afirma que os 
bancos tentaram confun-
dir os trabalhadores com 
mensagens nas suas intra-
nets, somando o abono de 
R$ 3 mil proposto, ao ín-
dice de 6,5%, como se isso 
significasse aumento real 
para os salários.
“Querem reajuste digno 
para os salários, proteção 
aos empregos, acabar com 
o assédio moral, as metas 
abusivas, a sobrecarga de 
trabalho. Mas para isso 
os bancos não apresen-
taram nada. E recusaram 
pontos importantes para a 
categoria como a renova-
ção do vale-cultura, o fim 
da desigualdade salarial 
entre homens e mulheres, 
o vale-refeição na licen-
ça-maternidade”, destaca 
a presidenta do Sindicato, 

renciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE),
Como se cadastrar:  
Para ter acesso às vagas, 
basta acessar o site: www.
empregasaopaulo.sp.gov.
br  criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados.  
Outra opção é comparecer 
a um Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e Car-
teira de Trabalho.
O cadastramento do em-
pregador também po-
derá ser feito no site do 
Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibili-
zar vagas no sistema,  
é necessária a apresen-
tação do CNPJ da em-
presa, razão social,  
endereço e o nome do so-
licitante.

Juvandia Moreira.
Outro lado
A FENABAN (Federação 
Nacional dos Bancos), 
apresentou aos bancários 
na segunda-feira (29) a 
proposta de reajuste de 
6,5% nos salários e benefí-
cios, acrescido de um abo-
no de R$ 3 mil, a ser pago 
de uma só vez. Proposta 
que foi recusada. Em nota, 
a Fenaban diz que a pro-
posta patronal representa 
ganho superior à inflação 
na remuneração do ano da 
grande maioria dos fun-
cionários do sistema ban-
cário. “Somados o abono 
e o reajuste, a proposta re-
presenta um aumento, na 
remuneração, de 15% para 
os empregados com salário 
de R$ 2,7 mil, por exem-
plo. Para quem ganha R$ 
4 mil, o aumento de remu-
neração será de 12,3%; e, 
para salários de R$ 5 mil, 
equivale a 11,1%.”  Ainda 
de acordo com a Fenaban, 
a proposta mostra o empe-
nho dos bancos por uma 
negociação rápida e equi-
librada, capaz de garantir 
a satisfação e o bem-estar 
dos empregados do setor 
em um momento de difi-
culdades e incertezas na 
economia brasileira.
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Curiosidades

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 cem páginas necessitaria 
de cem tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutem-
berg revolucionou esse processo, criando os tipos móveis. Com eles era possível 
escrever uma página palavra por palavra, através de rodízios das letras. Com isso 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se ha-
via feito, Em 1814, outro alemão, Frederich Koening inventou 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 páginas por hora porque permitia a reposição mecânica 
do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velo-
cidade da imprensa, por compor os caracteres mecanicamente, chegou-se ao fim a 
era dos tipos móveis alimentados manualmente, No século passado, foi inventado 
a fotocomposição, em que os textos e as fotos eram produzidos na redação e mon-
tados 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 rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, quando apa-
rece um sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Me dê alguma coisa pra diarréia!
O rapaz, nervoso, se confunde e entrega ao sujeito um remédio para acalmar os 
nervos. Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia e se dirige ao 
mesmo rapaz, que lhe diz:
- Desculpe-me senhor. Creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés de te 
dar remédio para a diarréia, que o senhor pediu eu lhe dei remédio para os nervos. 
Como o senhor está se sentindo?
- Todo sujo, mas muito tranqüilo.
***
Nunca pensei que a partir dos setenta anos pudéssemos ter uma riqueza tão grande! 
Prata nos cabelos, ouro nos dentes, pedra nos rins, açúcar no sangue, chumbo nos 
pés, ferro nas articulações, uma catarata em cada olho e uma fonte inesgotável de 
gás natural. Quem ainda não é rico, prepare-se porque a sua vez vai chegar!
***
Uma loira havia comprado uma caixa de 12 garrafas de azeite, mas chegando em 
casa ela ficou indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela 
respondeu:
- Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.
***
O Juiz pergunta ao ladrão:
- Como foi que você conseguiu entrar na casa com gradeado e tirar todos os perten-
centes da vítima?
E o ladrão responde:
- Senhor Juiz, eu vim aqui pra ser julgado pelos crimes que cometi e não pra ensinar 
os truques da minha profissão.
***
Duas loiras estavam malhando na academia:
- Amiga, você viu que no Chile os “mineiros” foram resgatados?
- Verdade? Mas o que será que esses “mineiros” foram fazer lá no Chile?

Mensagens

O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa que o ne-
gócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, elas passam a ser 
atraídas pelo seu pensamento positivo e acontece de forma que lhe é favorável. Mas 
se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, estes pensamentos 
servem de atrapalhação aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa 
para o lado prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, 
a fim de que o bom possa vir.
***
Entre os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerado sagra-
dos, o Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. 
Grande parte dele consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de 
boca em boca desde os tempos de Moisés. Possuem escritas dos rabinos ou dos 
mais autorizados mestres judeus e compõe-se de histórias, geografia, leis, poesias e 
teologia sem por em toda a literatura. Há nele coisas insípidas e triviais, mas tam-
bém coisas muito verdadeiras e sábias e também bons contos.
***
Quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se abre. Em ge-
ral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimentos para a porta fechada que não 
percebemos a outra que se abriu.
***
Trabalhar duro é muito importante, mas lembre-se de sentir durante o dia, o aroma 
das flores. Sonhe, cantarole e mantenha sempre o senso de humor e use gravata 
borboleta, assim fica mais fácil abaixar-se para sentir o perfume das flores.
***
Se você se importa com seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à 
sua meta. Seja a sua meta. As condições freqüentemente se disfarçam em tragédias 
para fugir da responsabilidade. Por que não simplesmente assumir e criar a expec-
tativa que você está procurando.

Pensamentos, provérbios e citações

É mais fácil perdoar um inimigo do que a um amigo.

Não deixe para amanhã o que possas fazer hoje.

Os sentidos determinam aquilo que iremos ser.

Quem espera sempre alcança.

Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
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públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Em favor da Vida
contra o suicídio

*Paiva Netto 
Nos tempos atuais não é 
difícil encontrar alguém 
desesperado, desiludido e 
desanimado, a indagar-se: 
“Quanta luta! Para quê? 
Será que vale a pena tudo 
isso? Também, se o mun-
do vai acabar – como di-
zem por aí – para que con-
tinuar?”.
Meu amigo, se esse é o seu 
caso, saiba que em primei-
ro lugar o planeta Terra 
não vai acabar tão cedo. 
Como aprendemos na Re-
ligião de Deus, do Cristo 
e do Espírito Santo, o que 
vai ter fim é o mundo da 
maldade, este estado de 
coisas terrível que QUASE 
está levando você à derro-
ta. Veja bem que escrevi 
QUASE, e o fiz com todas 
as letras maiúsculas, por-
que você vai vencer tudo 
aquilo que o atormenta. 
Mas atenção: o fim do cor-
po não termina coisa algu-
ma. “Não há morte em ne-
nhum ponto do Universo”, 
dizia Alziro Zarur (1914-
1979), saudoso criador da 
LBV. Quem pensa livrar-
se do sofrimento pelo sui-
cídio defrontar-se-á com 
uma horrenda surpresa: 
vai encontrar-se mais vivo 
do que nunca, sofrendo as 

consequências do seu ato 
de rebeldia contra a Von-
tade do seu Criador. Tam-
bém ensinava Zarur que 
“o suicídio não resolve as 
angustias de ninguém”.  
Dentro da sua Cruzada 
Salvemos Vidas, a Reli-
gião do Terceiro Milênio 
trabalha intensamente para 
levar a todos o precioso 
conhecimento de que a 
existência é eterna. Assim 
sendo, declara-se contra o 
suicídio.
Suicidar-se não é ape-
nas liquidar a pró-
pria vida. Diretamente 
todo gesto que ofenda 
a Lei Divina é suicídio. 
O mau religioso é um sui-
cida, assim o mau cientis-
ta, o mau político, o mau 
educador, o mau artista, o 
mau comunicador, o mau 
esportista, em suma, o ser 
humano mau. Todo aquele 
que perpetrar atos contra 
seu semelhante é um sui-
cida. Quem prejudica a 
Natureza, o traidor, o de-
sertor, o que mais são além 
de suicidas?
Respeitar a Vida, em qual-
quer um de seus estágios, 
é a Lei Máxima que deve-
mos cumprir, não somente 
em respeito ao semelhan-
te, mas, da mesma forma, 

quanto a nós mesmos, sob 
pena de criarmos um in-
ferno particular, estado de 
consciência comparado à 
segunda morte, ou morte 
espiritual de que nos fala a 
Bíblia Sagrada.
 É conhecida esta 
divina verdade enunciada 
por Allan Kardec (1804-
1869), o Codificador do 
Espiritismo: “Nascer, mor-
rer, renascer (reencarnar), 
progredir continuamen-
te: tal é a Lei”. Ninguém 
morre. Por isso suicidar-se 
é uma loucura, mesmo que 
o neguem alguns comu-
nicadores que, de forma 
inconsequente, até incenti-
vam a prática do suicídio. 
Pobres irmãos que, usando 
mal os meios de comuni-
cação, constroem também 
a sua própria desgraça fu-
tura ao levarem tanta gente 
ao erro. Mas todo dia é dia 
de renovar nosso destino, 
pensamento que se encon-
tra estampado ao pé do Al-
tar de Deus, no Templo da 
Boa Vontade, em Brasília/
DF. Você pode não crer na 
perenidade da vida, mas 
deve conceder-se a si mes-
mo, ou a si mesma, o pri-
vilégio da dúvida. E se ela 
for de fato eterna? Já pen-
saram nisso?

Inscrições abertas
para o Maratona

do ENEM
Estão abertas as inscri-
ções para o Maratona do 
ENEM, uma plataforma 
online que trará aulas to-
talmente gratuitas de 14 
disciplinas que cairão no 
exame nacional. Para se 
inscrever basta acessar 
www.maratonadoenem.
com.br, inserir nome, 
e-mail e telefone. Em ins-
tantes, o aluno receberá 
um e-mail com a confir-
mação. Tudo totalmente 
gratuito.
Estudantes de todo o Brasil 
que já estão se preparando 
para prestar o ENEM 2016 
terão a oportunidade de 
assistir a uma maratona de 
24 horas de aulas, das 14h 
do dia 10 de setembro às 

14h do dia 11 de setembro. 
“Agora, além dos livros, 
apostilas e das aulas em 
sala, os alunos terão a 
oportunidade de relembrar 
assuntos importantes que 
sempre são abordados no 
ENEM”, comenta Jader 
Cavalcante, diretor peda-
gógico do projeto. “E nada 
melhor do que disponibili-
zar esse conteúdo em uma 
plataforma que poderá ser 
acessada em tablets, com-
putadores e smarthphones 
durante essas 24 horas e 
depois por mais três me-
ses”, ressalta Cavalcante, 
complementando que cada 
aluno terá a possiblidade 
de assistir cada aula por 
três vezes durante esse pe-

ríodo. 
Um grupo de 14 professo-
res altamente qualificados, 
que foram escolhidos por 
um grupo de profissio-
nais pedagógicos ligados 
ao projeto, estarão expli-
cando os mais diversos 
assuntos que poderão cair 
no ENEM, além de darem 
dicas de temas, como por 
exemplo ligados a fatos 
da atualidade do Brasil e 
mundial.
As seguintes disciplinas 
fazem parte da maratona: 
Português, Redação, Lite-
ratura, Geografia, Histó-
ria, Inglês, Espanhol, Fi-
losofia, Sociologia, Artes, 
Química, Biologia, Mate-
mática e Física. 
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Embraer assina venda 
para até cinco jatos E190 

à Colorful Guizhou  
Airlines, da China

 A Embraer anun-
ciou um contrato de dois 
pedidos firmes e três di-
reitos de compras do jato 
E190 pela Colorful Gui-
zhou Airlines, da China. 
 O contrato tem va-
lor estimado em USD 249 
milhões, a preço de lista, 
caso todos os diretos de 
compra sejam exercidos. 
A encomenda firme será 
incluída na carteira de pe-
didos do segundo trimes-
tre de 2016, as entregadas 
devem começar em 2017.
Em junho de 2015, duran-
te a 51ª edição do Paris Air 
Show, a Colorful Guizhou 
Airlines assinou um con-
trato firme para sete E190, 
quatro dos quais já foram 
entregues. Para o Presi-
dente da Colorful Guizhou 
Airlines, Zhai Yan, a em-
presa construiu uma pro-
funda relação de confiança 
com os produtos e serviços 
da Embraer.
 “Com base no de-
sempenho operacional dos 
aviões nos últimos oito 
meses, ficamos satisfeitos 
por ter escolhido o E190, 
um avião com boa econo-
mia, conforto de cabine 

sem igual e grande confia-
bilidade, o que nos permi-
te oferecer aos passageiros 
uma ótima experiência de 
viagem. Esperamos que 
a frota de jatos E190 nos 
ajudará a construir uma 
malha aérea dentro e além 
da província de Guizhou, e 
finalmente contribuir para 
melhorar a conectividade 
de toda a região sudoeste 
da China”, ressalta Zhai 
Yan.
Já a Guan Dongyuan, Vi-
ce-Presidente Sênior da 
Embraer e Presidente da 
Embraer China, destacou 
que a decisão da Colorful 
Guizhou Airlines de com-
prar mais jatos da Embra-
er E190 significa muito 
para a Embraer. “Não é 
apenas um reconheci-
mento aos nossos aviões 
que já se encontram em 
operação, mas também 
uma demonstração da 
sincera confiança entre a  
Embraer e a Co-
lorful Guizhou. 
 Como fabricante, 
e também um provedor 
de serviços, a equipe da 
Embraer China continuará 
focada no suporte e servi-

ços ao cliente com o obje-
tivo de garantir aos nossos 
clientes uma operação 
tranquila”, disse.
A Embraer lidera há al-
guns anos o mercado de 
aviação regional na China 
com uma participação de 
mais de 80%. A Embraer 
alcançou 228 pedidos fir-
mes na China, incluindo 
190 aviões comerciais, 
21 dos quais ainda estão 
pendentes de aprovação 
governamental, e 38 jatos 
executivos. Até o momen-
to, 168 aviões já foram en-
tregues.
 Colorful Yunnan 
assina pedido para dois ja-
tos Phenom 300
A Colorful Yunnan Gene-
ral Aviation Co., Ltd., da 
China, assinou um pedido 
firme para dois jatos exe-
cutivos leves Phenom 300. 
Ambos os aviões estão 
programados para serem 
entregues até o final deste 
ano.
 Reconhecido como 
um dos mais desejados ja-
tos leves por programas de 
propriedade compartilha-
da, serviços de fretamen-
to, departamentos de voos 
corporativos e pilotos-pro-
prietários, o Phenom 300 
está em operação em 30 
países. Atualmente, a fro-
ta global acumula mais de 
300 mil horas de voo.

Brasil tem maior superávit
comercial de janeiro a agosto

o maior para o período desde 1989

 O Brasil expe-
rimenta um resultado 
positivamente peculiar 
em sua balança comer-
cial, o que não ocorria 
há cerca de 27 anos. 
 Os dados foram 
divulgados hoje (1°) pelo 
Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Ser-
viços.
 O país acumula su-
perávit comercial de US$ 
32,37 bilhões de janeiro a 
agosto deste ano, o melhor 

para o período desde o iní-
cio da série histórica, em 
1989. Até então, o maior 
saldo registrado havia 
sido o de janeiro a agosto 
de 2006, positivo em US$ 
29,7 bilhões. Para o mês 
de agosto, o superávit re-
gistrado é de US$ 4,14 
bilhões, que representa o 
segundo melhor para o pe-
ríodo desde 2006.
Segundo a equipe econô-
mica do governo,  a expec-
tativa é de superávit entre 

US$ 45 bilhões e US$ 50 
bilhões em 2016, que pode 
até mesmo vir a superar o 
recorde histórico anual, de 
US$ 46,4 bilhões, registra-
do em 2006.
 O superávit da ba-
lança comercial é identi-
ficado quando as exporta-
ções , que são as vendas no 
mercado exterior maiores 
que o volume das importa-
ções, representadas pelas 
compras brasileiras no ex-
terior. Para os economis-
tas, o resultado desse fenô-
meno se explica, em parte 
pelo aumento do volume 
de exportações e queda 
das importações devido à 
recessão econômica.
Vale lembrar porém, de 
acordo com os dados eco-
nômicos coletados até en-
tão, que o país passa por 
uma desvalorização de 
seus produtos básicos no 
exterior, ou seja, o país 
exporta em maior volume, 
mas recebe menor valor.

FecomercioSP quer
contribuir com a Reforma 

da Previdência Social
e sua sustentabilidade

A Reforma da Previdência 
é necessária para garantir a 
aposentadoria dos brasilei-
ros, disse o presidente Mi-
chel Temer. Para a Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP), o estabele-
cimento de idade mínima 
para aposentadoria, a alte-
ração na regra de cálculo 
do salário mínimo e o fim 
da desvinculação das Re-
ceitas da União estão entre 
os aspectos essenciais para 
a reforma previdenciária
A Previdência Social deve 
encerrar este ano com um 
déficit em torno de R$ 146 
bilhões e caminha para 
o colapso nos próximos 
anos. Esse quadro preo-
cupante faz com que en-
tidades importantes como 
a FecomércioSP se engaje 
nessa transformação de-
fendendo a modernização 
do sistema previdenciário, 
com propostas de soluções 
para garantir sua sustenta-
bilidade no longo prazo.
Estruturada no fim dos 
anos 60, a Previdência 
Social brasileira se baseia 
num sistema de repartição 
simples, no qual recursos 
recolhidos pelos atuais 
contribuintes da ativa sus-
tentam o pagamento dos 
que estão na inativa. Po-
rém, a tendência é que a 
população brasileira com 
mais de 65 anos dobre nos 
próximos vinte anos - já 
que a taxa de natalidade 
vem se reduzindo - e, as-

sim, o atual modelo pre-
videnciário não será ca-
paz de atender os futuros 
inativos pois haverá mais 
beneficiários do que con-
tribuintes na previdência 
social.
O Governo discute nesse 
momento a determina-
ção de uma idade mínima 
para a aposentadoria, que 
passaria a ser de 65 anos 
para homens e de 62 anos 
para mulheres. Atualmen-
te o segurado pode recor-
rer a dois tipos de apo-
sentadoria: por tempo de 
contribuição (35 anos de 
contribuição para homens 
e 30 anos para mulheres) 
e por idade (65 anos para 
homens e 60 anos para 
mulheres, desde que acu-
mulem 15 anos de contri-
buição previdenciária).
Perdas de direitos - O Fe-
comercioSP concorda que 
o estabelecimento de idade 
mínima é importante para 
a manutenção da saúde 
financeira da Previdência 
Social, mas observa que 
a mudança acabará com a 
possibilidade de aposenta-
doria por tempo de contri-
buição para os homens, já 
que a idade mínima, seria 
a mesma da atual aposen-
tadoria por idade, 65 anos. 
Vale alertar também que as 
mulheres teriam uma per-
da de direitos ainda maior, 
pois além da extinção da 
aposentadoria por tempo 
de contribuição, trabalha-
riam dois anos a mais que 
pela regra vigente.

Pensão por morte - Outras 
regras também devem so-
frer alterações nesta pos-
sível reforma previdenciá-
ria. Uma é a que pretende 
restringir o acúmulo de 
aposentadoria e pensão 
por morte, caso o benefi-
ciário tenha condições de 
trabalhar e gerar renda su-
ficiente para sua subsistên-
cia.  Neste caso, o Gover-
no estuda quatro soluções 
para limitar tal acúmulo de 
benefícios: estabelecer um 
limite para o valor dos dois 
benefícios, impor a opção 
por um dos dois pagamen-
tos, determinar que um dos 
benefícios seja integral e 
limitar ou impedir o aces-
so à pensão para quem já 
recebe aposentadoria. Para 
a FecomercioSP, o estabe-
lecimento de prazo para o 
recebimento da pensão por 
morte quando o beneficiá-
rio apresentar condições 
de trabalhar e auferir renda 
é a opção mais adequada.
Aposentadoria rural - Ou-
tro benefício que pode ser 
reavaliado é a aposentado-
ria rural, que hoje em dia é 
um direito assistencial aos 
trabalhadores do campo, 
que o recebem mesmo que 
nunca tenham contribuído 
com a Previdência Social. 
Dessa forma, para terem 
acesso a aposentadoria no 
valor de um salário míni-
mo basta que comprovem 
180 meses de atividade ru-
ral e atendam ao requisito 
de idade vigente. A pro-
posta do Governo será tor-
nar mais rígida as regras 
de acesso ao benefício da 
área rural, aumentando 
também a idade mínima 
para a aposentadoria des-
tes trabalhadores.
Já a FecomercioSP sugere 
que os trabalhadores rurais 
devem passar a recolher as 
contribuições previdenciá-
rias para terem direito ao 
benefício, visto que o Bra-
sil já possui cerca de 6 mi-
lhões trabalhadores rurais.
Fonte: FecomércioSP 
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Alckmin autoriza  
abertura de concurso 
para a Polícia Militar

 O governador Ge-
raldo Alckmin autorizou a 
abertura de concurso para 
preenchimento de 5,4 mil 
vagas para soldado de 2ª 
Classe da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. A 
autorização foi publicada 
no Diário Oficial do Esta-
do (DOE) na ultima quar-
ta-feira.
 A remuneração ini-
cial para o cargo é de R$ 
2.357,76, além do adicio-
nal de insalubridade de R$ 
571,51. O provimento do 
efetivo deverá ocorrer em 
duas etapas, maio e no-
vembro de 2017.
 Após aprova-
dos em todas as etapas 
do concurso, os alunos 

passarão pelo Curso Su-
perior de Técnico de Po-
lícia Ostensiva e Preser-
vação da Ordem Pública, 
com duração média de 
um ano, na Escola Supe-
rior de Soldados (ESSd). 
 O curso confere ao 
formando o grau de téc-
nico de nível superior em 
Polícia Ostensiva e Preser-
vação da Ordem Pública.
Requisitos e avaliações
Para concorrer, é neces-
sário ser brasileiro, ter 
concluído o Ensino Mé-
dio, estar em dia com as 
obrigações eleitorais e 
militares, ter entre 17 e 30 
anos, além de não possuir 
antecedentes criminais. A 
altura mínima é 1,60 m 

para homens e 1,55 m para 
mulheres.
É preciso também ser ha-
bilitado em qualquer cate-
goria da Carteira de Mo-
torista entre “B” e “E”. 
Se for agente público, não 
pode ter respondido ou es-
tar respondendo a proces-
so administrativo.
 Os candidatos se-
rão avaliados em uma 
prova escrita, com ques-
tões objetivas, e redação. 
Os aprovados passarão por 
teste físico para verificar o 
condicionamento físico, 
além de exames de saúde e 
psicológico. A última eta-
pa é um processo de inves-
tigação social e análise de 
documentos e títulos.

Senac Taubaté realiza  
palestra sobre  

educação financeira
 O Senac Taubaté 
realiza, no dia 8 de setem-
bro, das 19h às 21h, a pa-
lestra gratuita Liberdade 
Financeira ao Alcance de 
Todos, sobre educação fi-
nanceira, conduzido pela 
especialista em projetos de 
educação financeira, An-
dyara de Santis Outeiro.
 A especialista 
abordará assuntos como 

valores pessoais, sonhos, 
projetos, liberdade de es-
colhas, consumo cons-
ciente, uso racional de 
recursos e diagnóstico de 
planejamento da vida fi-
nanceira e apresentará ca-
sos práticos para reflexão 
e aprendizagem, baseados 
no livro Liberdade finan-
ceira ao alcance de todos, 
escrito por ela em parceria 

com Priscila Santos.
 O evento é total-
mente gratuito e destinado 
ao público em geral. Para 
se inscrever, acesse o Por-
tal Senac: www.sp.senac.
br/taubate ou procure a 
unidade.
 O Senac Tauba-
té fica Rua Nelson Freire 
Campello, 202 - Jardim 
Eulália.

XTerra Brazil reúne  
diversos atletas  

em Ilhabela

Taubaté perde para 
campeão europeu e 
está fora do Mundial

de Handebol

 No último fim de 
semana a cidade de Ilha-
bela recebeupela segunda 
vez em 2016 umaetapa do 
XTerra Brazil. As compe-
tições tiveram como sede 
principal a praia do Pere-
quê.
 O evento reuniu 
diversos atletas, patroci-
nadores e a organização 
do evento. Durante o fim 
de semana, a cidade tam-
bém promoveu o Festival 

O Taubaté (FAB/Unitau) 
estreou com derrota e já 
está eliminado do Su-
per Globe, o Mundial de 
Handebol, realizado em 
Doha, no Qatar. A equipe 
taubateana jogou contra o 
atual campeão europeu, o 
KS Vive Tauron Kielce, 
da Polônia, às 7h desta se-
gunda (5), e perdeu pelo 
placar de 33 a 30.
A edição 2016 do Super 
Globe terá formato ma-
ta-mata desde a primeira 
rodada, diferente dos úl-
timos anos. Oito times de 
todos os continentes parti-
cipam do Mundial. Além 
do Taubaté, estão na com-

do Camarão, o que rendeu 
cerca de 80% das ocupa-
ções hoteleiras, além de 
muita movimentação no 
comércio local.
Foram realizadasnesta 
etapa seis modalidades: 
XTerra Triathlon, Short 
XTerra, XTerra Half Trail 
Run, XTerra Night Swim 
Challenge, Kids Mini e 
o XTerra Enduro onde os 
participantes foram leva-
dos a descidas radicais 

petição KS Vive Tauron 
Kielce (POL), Paris Saint-
Germain Handball (FRA), 
Esperance Sportive de Tu-
nisie (TUN), Füchse Ber-
lin x Lakhwiya (QAT), Al 
Sadd (QAT) e Sydney Uni 
Handball Club (AUS). A 
final será na quinta-feira 
(8).
O Taubaté conseguiu fazer 
um bom jogo, tendo a lide-
rança por alguns momen-
tos da partida, mas não 
conseguiu segurar o favo-
ritismo da equipe polone-
sa. Agora, o time disputará 
a decisão do quinto lugar, 
com expectativa de conse-
guir uma posição melhor 

com muita adrenalina.
 Destaque para os 
vencedores das modali-
dadesXterra Triathlon, 
Felipe Moletta e Sabrina 
Gobbo; XTerra Half Trail 
Run (21,3km)Adailton 
dos Santos e Geisla dos 
Santos; XTerra Short Trail 
Run (8,3km), Welerson 
Pires e Elaine Andrade; e 
XTerra Night Swim Chal-
lenge, Artur Pedroza, e 
Beatriz Puciarelli.

do que as últimas quatro 
participações, quando ter-
minou em sexto. O jogo 
será contra o Paris Sain-
t-German, da França, ou 
o Esprance Sportive, da 
Tunísia, que se enfrentam 
ainda nesta segunda. A de-
cisão do quinto lugar será 
nesta terça (6).
 Depois que terminar 
os compromissos no 
Super Globe, o Tauba-
té voltará ao Brasil e  
para a disputa do Super 
Paulistão, competição que 
é o atual líder. O próximo 
jogo será contra Franca, 
no dia 17 de setembro, em 
casa.

Saúde é maior problema 
de São José dos Campos

 A saúde foi apon-
tada como principal pro-
blema de São José dos 
Campos por 43% dos elei-
tores, segundo pesquisa 
Ibope encomendada pela 
Rede Vanguarda. A opção 
foi a mais citada dentre as 
601 pessoas entrevistadas 
pelo instituto entre 21 e 24 
de agosto.
Saúde também é a maior 
preocupação em São José 
para o internauta do G1; 
vote na enquete
saiba mais
 Carlinhos tem 
26% e Shakespeare, 20% 
na disputa em S. José, diz 
Ibope
As outras três opções mais 
citadas pelos eleitores fo-
ram segurança pública 
(14%), geração de empre-
gos (7%) e educação (6%). 
No total, os entrevistados 
puderam escolher entre 19 
opções.

Transporte coletivo foi a 
resposta de 5% dos eleito-
res e trânsito por 3%.
A saúde foi unanimidade 
como problema mais gra-
ve entre todas as classes 
sociais, faixas etárias e ní-
veis escolares.
O Ibope também deu a 
opção para que o entrevis-
tado escolhesse ao invés 
de apenas uma, simultâ-
neamente três das 19 op-
ções que considera mais 
problemáticas no municí-
pio. No questionamento, 
a saúde foi citada em 70% 
das respostas; segurança 
pública por 39% dos elei-
tores; educação, 33% e 
geração de empregos com 
32% das respostas.
Pesquisa
A mesma pesquisa apon-
tou as intenções de voto 
para a prefeitura de São 
José dos Campos. Foi ob-
tido o seguinte resultado:

- Carlinhos Almeida (PT) 
- 26%
- Shakespeare (PRB) - 
20%
- Felício Ramuth (PSDB) 
- 16%
- Claude Moura (PV) - 4%
- Toninho Ferreira (PSTU) 
- 4%
- Luiz Carlos (PEN) - 3%
- Branco/Nulo - 16%
- Não sabe/ Não respondeu 
-11%
A margem de erro é de 
quatro pontos percentuais, 
para mais ou para menos. 
O nível de confiança é de 
95%, o que quer dizer que, 
se levarmos em conta a 
margem de erro de quatro 
pontos, a probabilidade de 
o resultado retratar a reali-
dade é de 95%.
A pesquisa foi registrada 
no Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE
-SP) sob o protocolo SP-
03297/2016.


