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Sesc Taubaté oferece
�P�L�Q�L�F�X�U�V�R���G�H���I�R�W�R�J�U�D�¿�D

Johnson & Johnson 
abre inscrições para 
Programa de Estágio 

2017

O Sesc Taubaté recebe 
no mês de outubro o mi-
nicurso de Fotografia de 
Espetáculo, voltado para 
a captura de momentos de 
teatros e shows. A ativi-
dade é gratuita e as vagas 
são limitadas, as oficinas 
acontecem no dia 28, das 
19h às 21h e no dia 29, das 
10h às 17h. Quem ministra 

A Johnson & Johnson está 
com inscrições abertas 
para o Programa de Está-
gio 2017, com 80 vagas 
distribuídas nas cidades 
de São José dos Campos 
e São Paulo. As inscrições 
podem ser feitas pelo site 
www.jnjbrasil.com.br/car-
reiras/home.
Em São José dos Campos, 
as vagas são nas áreas de 
Recursos Humanos, Com-
pras, Engenharias, PMO, 
Finanças e TI. Para se ins-
crever, o estudante deve 
ter formação prevista en-
tre dezembro de 2017 e 
dezembro de 2018, inglês 
avançado (escrita, oral e 
leitura), disponibilidade 
de estagiar 6 horas diárias, 
totalizando 30 horas sema-
nais (de segunda a sexta-
feira).
A empresa promete de 
benefícios: bolsa auxílio 

o curso é Emidio Luisi, fo-
tógrafo de espetáculos de 
teatro, dança, etnografia e 
ensaios pessoais. Emidio 
também é ex-fotojornalis-
ta da Veja SP e do Diário 
do Grande ABC. O mini-
curso traz peculiaridades 
técnicas e criativas com 
exercícios práticos para 
interessados em fotografar 

compatível com o mer-
cado, assistência médica, 
vale transporte ou estacio-
namento sem custo nas de-
pendências da J&J, refei-
tório ou vale refeição (de 
acordo com a localidade), 
seguro de vida e acidentes 
pessoais em grupo, progra-
ma de auxílio ao Emprega-
do e desconto de compra 
de produtos da J&J.
O processo seletivo terá 
várias etapas, começan-
do no Fit Challenge, em 
que são verificados se os 
valores do candidato são 
compatíveis com os da 
empresa. Há ainda um tes-
te de inglês e uma primei-
ra dinâmica de grupo num 
formato virtual. Após esta 
fase, os candidatos apro-
vados participam de uma 
série de atividades presen-
ciais, entre elas entrevista 
individual com executivos 

espetáculos. Para partici-
par da atividade também é 
necessário possuir conhe-
cimentos em fotografia, 
trazer uma câmera DSRL 
e uma roupa e um adereço 
(como fantasias, chapéus 
etc.). Caso possua, tam-
bém é indicado trazer um 
notebook ou um tablete. 
`As inscrições devem ser 
efetuadas antecipadamen-
te pelo telefone (12) 3634-
4018 ou pelo e-mail tec-
nologiaseartes@taubate.
sescsp.org.br. Para quem 
tem a Credencial Plena do 
Sesc, ou seja, os trabalha-
dores do comércio, servi-
ços e turismo, a inscrição 
se inicia no dia 1/10 e para 
os demais interessados no 
dia 4/10, mediante dispo-
nibilidade de vagas.

da empresa dentro do mé-
todo “One Day Process”, 
no qual o candidato já sai 
sabendo o resultado.
“Desenhamos um pro-
cesso que nos permite ter 
um olhar mais qualitativo 
do candidato e, ao mesmo 
tempo, contribuir para o 
desenvolvimento profis-
sional de todos os parti-
cipantes. Por isso, temos 
o cuidado de, ao final das 
entrevistas, dar dicas so-
bre o seu desempenho, 
independentemente de ser 
aprovado ou não para o 
estágio”, explica Daniel-
le Arraes, diretora de Re-
crutamento e Seleção da 
Johnson & Johnson.
O Programa de Estágio 
tem duração de 1 a 2 anos, 
com vagas nos diferentes 
setores de negócios do 
grupo Johnson & Johnson. 
Ao longo deste período, 
o estagiário participará 
ativamente das ativida-
des e desafios da área e 
passará por um programa 
de desenvolvimento que 
contempla treinamentos 
técnicos e também com-
portamentais relacionados 
à cultura da empresa.
As inscrições seguem até 
o dia 18 de outubro. Mais 
informações: http://www.
facebook.com/carreiras

Metalúrgicos fazem
manifestação contra

governo Temer, em SJC

Funcionários de diversas 
industrias em São José 
dos Campos, como Ge-
neral Motors, Embraer e 
Parker Hannifin, participa-
ram de uma manifestação 
programa pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos contra 
as reformas trabalhistas 
programadas pelo governo 
de Michel Temer, no início 
da manhã desta quinta-fei-
ra (29).
A manifestação começou 
com greve de 24 horas na 
GM, que soma com outras 
diversas que estão acon-
tecendo em montadoras 
no país. Em São José dos 
Campos, cerca de 300 ve-
ículos deixarão de ser pro-

duzidos. O primeiro turno 
da GM possui cerca de 
3.500 trabalhadores.
Na matriz da Embraer, a 
manifestação seguiu pelas 
avenidas dos Astronau-
tas e Faria Lima, desde o 
Viaduto dos Bandeirantes. 
Os trabalhadores bloquea-
ram a avenida e colocaram 
fogo em pneus, causan-
do congestionamento. Os 
Bombeiros foram aciona-
dos para apagar as chamas.
Os trabalhadores só entra-
ram na fábrica às 7h30. A 
entrada do primeiro turno 
da produção acontece às 
6h. Já o turno administra-
tivo entraria às 7h. Entre 
produção e administrativo 

do turno da manhã são cer-
ca de 8 mil trabalhadores. 
Houve também duas horas 
de paralisação na Embraer 
no distrito de Eugênio de 
Melo.
Os metalúrgicos da Parker 
Hannifin, em Jacareí, tam-
bém cruzaram os braços 
por duas horas. 
A empresa produz peças 
para máquinas agrícolas e 
possui cerca de 350 traba-
lhadores.
Além dos metalúrgicos, 
outras categorias aderiram 
ao Dia Nacional de Para-
lisação na região. Hou-
ve paralisações na Revap 
(Petrobras) e na indústria 
química Monsanto.

Terminou nesta
quinta-feira o horário

eleitoral gratuito

O horário eleitoral gra-
tuito no rádio e televisão 
tem nesta quinta-feira (29) 
seu último dia nas elei-
ções 2016. Em obediên-
cia à Lei Eleitoral (Lei nº 
9.504/1997, art. 47, caput) 
que determina seu encer-

ramento contando 3 dias 
que antecedam as eleições, 
na próxima hoje é o último 
dia para a divulgação da 
propaganda eleitoral gra-
tuita no rádio e na televi-
são.
É a última chance para 

que candidatos a pre-
feito e vereadores con-
vençam o eleitorado de  
suas propostas, quando 
também encerra-se às 22h 
o período para reuniões 
públicas, comícios e apa-
relhagens de som fixa para 
animar candidaturas. A 
única exceção é para o co-
mício de encerramento da 
campanha, que poderá ser 
prorrogado por mais duas 
horas.
No sábado (01), véspera 
da eleição, os candidatos 
terão o último dia para a 
realização de carreatas, 
distribuírem panfletos nas 
ruas e para a circulação de 
carros de som.
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Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode ser um 
fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos ossos. Alguns 
deles merecem especial atenção, pois são componentes chaves para o processo, 
como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O cálcio está presente nos leites, queijos, 
iogurtes, brócolis, couve-manteiga, soja, tofu, feijões, peixes (lambari, manjuba, 
pescada e sardinha), gergelim, sementes de chia, farinha de amaranto e quinua. 
O magnésio está presente nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas 
verduras escuras. A principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na 
dieta é encontrada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), no fígado 
bovino, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estudos 
recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia positivamente 
a formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre de intolerância à lactose, 
deve evitar ingerir leites e seus derivados. Então, como proceder nesses casos? Para 
essas pessoas a alternativa é buscar outros alimentos, como pescados, alimento so-
lúvel à base de soja, grãos de soja, tofu, couve-manteiga, brócolis, feijões, sementes 
de chia, quinua, além de evitar alimentos que impedem a absorção desse mineral, 
como o excesso de fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas indus-
trializadas, como os refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos 
e iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Uma loira, em casa, falando rapidamente:
- Sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, 
banheiro, cozinha...
O marido, chegando em casa, estranha a atitude dela e pergunta:
- O que é que você está fazendo?
Ela, com cara de tonta, explica:
- Ué! Você não falou que eu estava precisando decorar a casa?
***
Um hóspede é chamado à gerência do hotel de luxo e o gerente lhe chama a atenção:
- Infelizmente, senhor, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Pergunta o hóspede.
- Por que vários hóspedes têm reclamado que o senhor urina na piscina.
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do trampolim 
da piscina, o senhor é o único caso.
***
O médico implanta duas orelhas em um paciente que ficou sem as orelhas devido 
a um acidente. Pouco tempo depois, o transplantado volta para uma nova consulta 
e diz:
- Doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta: O senhor implantou em mim orelhas de 
alguma loura?
O médico, surpreso, pergunta:
- Como é que o senhor soube disso?
E o paciente se explica:
- É porque eu ouço tudo, mas não consigo entender nada!

Mensagens

Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, sentindo-se 
feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de pessoas “pra cima” e 
que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo e não deixe que 
pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus objetivos. Você encon-
trará obstáculos no caminho, mantenha o foco na recompensa e evite se aborrecer 
por pequenos problemas. Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. 
Agradeça um colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça 
por ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo para você e para as coi-
sas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, alterar a rotina 
lhe trará novas energias. Tenha uma clara divisão entre o trabalho e o tempo livre 
e, deixe espaço para atividades e momentos de reflexão. Mantenha contato com 
as pessoas, lembre-se como você se sentiu quando recebeu uma ligação inespera-
da de alguém. Envie um email para alguém ou ligue para parentes e amigos para 
simplesmente dizer “oi”. Seja criativo, encontre uma atividade na qual você possa 
extravasar sua criatividade. Não importa se você está ocupado ou anda com pregui-
ça no fim de semana, se reservar um tempo para atividades criativas você será feliz 
e mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo com quem você 
possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar ou tentar resolver seus 
problemas. Ele o escutará porque ele sabe que você fará o mesmo com ele. Perdoe, 
talvez seja a hora de perdoar alguém, ou você mesmo, por algo que foi feito ou dito. 
Recupere o controle sobre sua felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, 
escreva seus sonhos e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais 
focalizará suas energias. Seja feliz, enfim, faça como que o ambiente em que você 
vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos positivos e os 
bons momentos a vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Caráter, tai uma coisa que não se compra.

Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.

Todos nascemos loucos, mais alguns continuam sempre assim.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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.

Contraceptivo não prejudica a fertilidade e pode 
ainda prevenir problemas de saúde, mas é preci-
so cautela na utilização
 A pílula anticoncepcional, lançada no mercado 
há mais de 56 anos, foi um marco importante 
para a independência feminina e atualmente é 
um dos métodos contraceptivos mais utilizados 
pelas mulheres. Os pesquisadores que desen-
volveram o medicamento, em 1960 nos Estados 
Unidos, buscavam um medicamento seguro, de 
baixo custo, fácil administração e ótima eficácia, 
que resultou no Enovid-10, pílula que revolucio-
nou os hábitos sexuais do mundo ocidental.
 Atualmente, o contraceptivo oral tem taxa de 
eficácia em torno de 99% e, além de impedir a 
gravidez, também é benéfico em muitas situa-
ções, segundo o dr. Paulo Margarido, ginecolo-
gista e obstetra do Hospital e Maternidade Santa 
Joana. “A pílula pode ser utilizada para tratar di-
versas condições no organismo da mulher, como 
sangramento aumentado, síndrome do ovário 
policístico, pólipos, cistos no ovário, acne, endo-
metriose, regularização do ciclo menstrual, entre 
outros. Além disso, diminui as chances de cân-
cer no endométrio, pois o contraceptivo favorece 
a proteção da membrana, e protege contra câncer 
de ovário”, ressalta
 Porém, quando utilizado sem orientação médi-
ca, a pílula pode ser prejudicial à saúde, além de 
produzir diversos efeitos colaterais relacionados 
ao uso do anticoncepcional quando feito sem 
orientação de um especialista. “É importante 
visitar um ginecologista antes de começar o tra-
tamento com pílula, pois as indicações e reações 
podem variar de mulher para mulher. Caso a pa-
ciente comece a usar pílula sem orientação, ela 
corre riscos de efeitos colaterais e até gravidez 
indesejada”, conta o doutor Paulo.
 As pílulas anticoncepcionais podem conter na 
sua composição estrogênio e progesterona jun-
tos, por isso, apenas o especialista pode indicar 
uma pílula que tenha menos efeitos colaterais, 
com menor taxa de hormônios. “Em algumas 
mulheres o medicamento pode provocar reações 
como vômito, tontura, cansaço, dor de cabeça, 
enjoo, ganho de peso, mudança de humor, dimi-
nuição da libido ou varizes, e até alterações mais 

Conheça as vantagens e os riscos
da pílula anticoncepcional

graves como trombose e tromboembolia pulmo-
nar. Se necessitar de cirurgia, a pílula deve ser 
interrompida quatro a seis semanas antes do pro-
cedimento e medidas de prevenção de tromboses 
devem ser orientadas”, alerta o especialista.  O 
Hospital e Maternidade Santa Joana segue pro-
tocolos de prevenção de trombose em  cirurgias 
ginecológicas e obstétricas.
 O profissional também afirma que há chances 
da paciente que usa a pílula desenvolver dor de 
cabeça, enxaqueca, maior retenção de líquido 
ou ganho de peso, mas não é uma regra. “Esses 
efeitos ocorrem por causa do estrogênio presente 
na maioria dos anticoncepcionais que pode de-
sencadear aumento de apetite, e a progesterona 
pode induzir a retenção de líquido, deixando a 
mulher mais inchada”, explica o doutor Paulo.
 Ao iniciar a pílula anticoncepcional algumas 
mulheres notam um sangramento de escape 
(mais comum durante a primeira cartela do re-
médio). As pílulas com doses baixas de estrogê-
nio tendem a causar esse sangramento com mais 
frequência, porém tem efeitos colaterais meno-
res que as pílulas de alta dose (progesterona). 
Mas o sangramento tende a diminuir e desapa-
recer com o tempo.
 Doutor Paulo Margarido ainda alerta sobre os 
riscos de associar o anticoncepcional com outros 
medicamentos. “As pílulas anticoncepcionais 
também podem ser contraindicadas e perderem 
a ação ou ter sua eficácia diminuída quando 
consumidas junto com outros medicamentos, 
como alguns antibióticos, anti-inflamatórios, e 
anticonvulsionantes.” O médico também afir-
ma que a pílula não prejudica a fertilidade e que 
fumantes, mulheres com histórico de trombose 
na família, pacientes com enxaqueca frequente, 
obesas, diabéticas e hipertensas mal controladas 
devem evitar tomar a pílula. “Mulheres fuman-
tes com mais de 35 anos, ao tomar o medicamen-
to tem mais chances de desenvolver derrame, 
infarto e aumento da pressão arterial”, finaliza.
 Sobre o Hospital e Maternidade Santa Joana: O 
Hospital e Maternidade Santa Joana é reconhe-
cido pelos médicos como centro de referência 
nos cuidados com a saúde integral da mulher e 
do neonato, especializado em gestações de múl-
tiplas e de alto risco. Um dos que mais investem 
em tecnologia hospitalar e infraestrutura, o San-
ta Joana oferece unidades de terapia intensiva, a 
mães e bebês, equipadas com o que há de mais 
avançado no segmento, bem como uma Unidade 
de Cuidados Especiais da Gestante, especializa-
da em gestações de alto risco, serviços de Me-
dicina Geral e Reprodução Assistida. Mantém 
uma central de esterilização, com rigoroso con-
trole de qualidade, que garante ao grupo um dos 
mais baixos índices mundiais de infecção hospi-
talar, 0,3%. 
Visite o site: www.hmsj.com.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°040/2016 - No dia 29 de setembro de 
2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, Resolve HOMOLOGAR 
a Adjudicação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão nº 40/2016, referente aos 
itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para contratação de empresa 
para fornecimento de leite modificado, dieta e suprimento alimentar para distribuição 
gratuita, às empresas: EMPORIO HOSP COM PROD. CIRURG HOSP LTDA, na or-
dem de R$83.100,00; ALEXANDRE A DE SOUZA ME, na ordem de R$77.600,00; 
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, na ordem de R$120.000,00; HOSANA CO-
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 
EIRELI EPP, na ordem de R$46.975,00; SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP, na 
ordem de R$48.000,00; Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 67, Termo nº 6402
Faço saber que pretendem se casar DANILO ELEUTERIO DE OLIVEIRA e STEPHANIE 
FERREIRA COSTA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 30 
de julho de 1984, de profissão serralheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Alameda dos Agapantos, nº 182, Flor do Campo, nesta cidade, filho de BENEDITO DO-
NIZETI DE OLIVEIRA, de 52 anos, nascido na data de 18 de setembro de 1964, residente 
e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA EUNICE DA CRUZ 
OLIVEIRA, de 53 anos, nascida na data de 17 de julho de 1963, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 12 
de abril de 1987, de profissão merendeira, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
no mesmo endereço supra, filha de ELIAS DA COSTA, de 61 anos, nascido na data de 3 
de fevereiro de 1955, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Niterói/RJ e de 
MARCILÉIA FERREIRA BARBOSA COSTA, de 54 anos, nascida na data de 16 de outu-
bro de 1961, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VENDE-SE

Toyota Bandeirantes Amarela
Ano 1980

Direção Hidráulica
Freio à Vácuo

Vende-se ou Troca com carro menor
(Saveiro, Strada, e etc)

Valor R$ 25.000,00
Tel.: (12) 99742-1171

Foto meramente ilustrativa

No mundo todo, a incidência da doença aumenta 
progressivamente depois dos 40 anos.  O câncer 
representa um grande desafio em termos de saúde 
pública. Doença multifatorial, sua incidência está 
relacionada não somente aos fatores de risco, mas 
à qualidade dos serviços de saúde, às campanhas 
de prevenção, e, principalmente, ao envelheci-
mento da população. Dados do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA) revelam que, no Brasil, este 
ano deve contabilizar quase 600 mil novos casos 
da doença. Metade deles, em mulheres. Uma em 
cada cinco pacientes com câncer terá de lidar com 
o diagnóstico de câncer de mama – que, depois do 
câncer de pele não-melanoma, é o mais comum, 
seguido de cólon e reto, colo do útero, pulmão e 
estômago.  Depois dos 40 anos de idade, a doença 
aumenta progressivamente entre as mulheres. Es-
tudos norte-americanos indicam que a incidência 
mundial do câncer vem aumentando e que 12,4% 
das mulheres terão câncer de mama em alguma 
fase da vida. Embora 87,6% não tenham de lidar 
com a doença, a realização anual da mamografia 
continua sendo o método mais importante de pre-
venção em pacientes com mais de 40 anos. Nos 
Estados Unidos, o câncer de mama atinge uma 
em cada 28 mulheres depois dos 60 anos, uma em 
cada 42 mulheres depois dos 50 anos e uma em 
cada 68 mulheres na faixa dos 40 anos. Antes dis-
so a doença é considerada rara, atingindo uma em 
cada 227 mulheres.  Na opinião de Vivian Schi-
vartche, médica radiologista do CDB Medicina 
Diagnóstica, esse tipo de estatística é interessante 
para uma avaliação geral da população feminina 
em relação à doença. Mas, para cada mulher, o 
risco pode ser maior ou menor, dependendo de 
inúmeros fatores – tanto os conhecidos como os 
ainda não completamente compreendidos. “Como 
a incidência do câncer de mama está intrinseca-
mente relacionada ao envelhecimento, o fator 
idade é o principal para determinar os riscos da 
doença. Sendo assim, enquanto mulheres jovens 
não devem se preocupar muito com isso, a menos 
que suas mães e irmãs tenham enfrentado o pro-
blema, depois dos 40 anos a preocupação deve ser 
relevante o suficiente para que se faça o exame 

Em que idade a mulher está mais
suscetível ao câncer de mama?

mamográfico anualmente”.
 A especialista afirma que a mamografia costuma 
apresentar sensibilidade em torno de 80%. Mas 
a introdução da tomossíntese mamária refinou o 
diagnóstico. “A tomossíntese, também chama-
da de mamografia 3D, costuma aumentar sensi-
velmente a detecção do câncer de mama, já que 
permite enxergar o tumor numa fase muito pre-
coce e em mamas densas e heterogêneas. Porém, 
em pacientes de alto risco ou quando persistirem 
dúvidas, outros exames devem ser realizados de 
forma complementar, como a ultrassonografia 
e a ressonância magnética”.  A médica explica 
que, na imagem mamográfica, o tecido denso 
aparece em branco, enquanto a gordura é carac-
terizada pelas áreas escuras. Como os tumores 
também aparecem em branco nessas imagens, é 
mais difícil diferenciar o que é tecido altamente 
denso de um tumor. “Muitas vezes, a mulher é 
chamada novamente para que façam novas ima-
gens e esclareçam essas dúvidas. Os avanços da 
mamografia nos últimos anos, quando passou de 
um simples exame em filme para um exame di-
gital e depois para a tomossíntese, caminham na 
direção de aumentar a detecção de tumores cada 
vez menores e reduzir a necessidade de imagens 
extras”.  Agora, também é possível utilizar as 
imagens da tomossíntese para produzir imagens 
mamográficas em duas dimensões, sintetizadas. 
Uma das vantagens é a possibilidade de melho-
rar o diagnóstico da doença – especialmente em 
pacientes jovens e com mamas densas. De acor-
do com Vivian Schivartche, a superioridade nas 
imagens mamográficas quando se faz o uso do 
software é notável. A médica diz que esse méto-
do diagnóstico permite a visualização de tumores 
menores, mais agressivos e provavelmente mais 
precocemente, quando comparada à mamografia 
convencional.  “Quando a mamografia convencio-
nal (2D) é realizada isoladamente, a sobreposição 
de estruturas da mama pode simular lesões suspei-
tas, obrigando a paciente a fazer mais radiografias 
para esclarecimento, ou até mesmo uma biópsia. 
A tomossíntese elimina a sobreposição dos teci-
dos. Com isso, temos melhor definição das bordas 
das lesões, melhor detecção de lesões sutis e me-
lhor localização da lesão na mama. Com o uso do 
software, a exposição à radiação – que é um fator 
a ser considerado – cai pela metade. Sendo assim, 
é muito vantajoso para a paciente com suspeita de 
câncer de mama”, diz a médica.  Fonte: Dra. Vi-
vian Schivartche, médica radiologista, especialis-
ta em Diagnóstico da Mama no CDB Premium e 
Centro de Diagnósticos Brasil – www.cdb.com.br 
***O National Cancer Institute (Estados Unidos) 
disponibiliza uma ferramenta que calcula a chan-
ce anual de uma mulher ter câncer de mama, bem 
como a probabilidade até atingir 90 anos.www.
cancer.gov/bcrisktool/

ABC Transportes promove 
capacitação técnica para 

motoristas

O treinamento, reali-
zado com um simu-
lador de última gera-
ção, tem como objetivo  
aprimorar os conhecimen-
tos técnicos operacionais 
dos funcionários
Com foco em eficiência e 
valorização profissional, a 
ABC Transportes está pro-
movendo um programa de 
capacitação e atualização 
técnica para todo o quadro 
de motoristas. Até 30 de 
setembro, os funcionários 
passarão por um treina-
mento operacional, mi-
nistrado por meio de um 
sistema de simuladores de 
última geração.
Inédita, a iniciativa tem 
como objetivo aprimorar 
as técnicas operacionais 
dos motoristas que atuam 
no transporte coletivo de 
Taubaté e região, contri-
buindo para o crescimen-
to profissional e também 
para melhorias na quali-
dade do serviço prestado à 
população.
“As pessoas são compo-
nentes muito importantes 
para a empresa, pois atu-
am na linha de frente, dire-

tamente com o usuário do 
transporte. A valorização 
e capacitação profissional 
são essenciais para o apri-
moramento do serviço.  
Assim, além dos colabora-
dores, os usuários também 
são os grandes beneficia-
dos do processo”, afirma 
Manoel Adair, diretor exe-
cutivo da ABC Transpor-
tes.
Durante o treinamento, é 
possível criar situações de 
alerta, em diversas condi-
ções climáticas, a fim de 
proporcionar um apren-
dizado experiencial ao 
motorista. O simulador 
Navig dispõe de módulos 
de direção econômica e 
defensiva e conta com um 
sistema de mensuração de 
resultados, realizado nos 
meses seguintes ao final 
do treinamento.
Navig
A ABC Transportes é a 
primeira empresa a pro-
mover o treinamento com 
os simuladores Navig para 
motoristas do sistema de 
transporte coletivo urbano 
no Brasil. Os equipamen-
tos de realidade virtual são 

capazes de gerar réplicas 
fiéis de diversos modelos 
de ônibus rodantes.
De acordo com a em-
presa, os treinamentos 
efetuados são altamente 
eficazes, seguros, de bai-
xo custo e ecoeficientes,  
pois não geram emissão de 
poluentes.
Sobre a ABC Transportes
A ABC Transportes é uma 
empresa do ramo de trans-
porte coletivo presente em 
Taubaté desde 1974. Sob 
nova direção desde mar-
ço de 2002, também opera 
três linhas no município 
de Tremembé e outras cin-
co intermunicipais: duas 
entre Pindamonhangaba e 
Taubaté, duas entre Tre-
membé e Taubaté e uma 
entre Caçapava e Tremem-
bé. Para isso, conta com 
uma frota de 108 veículos.  
Seu sistema de bilheta-
gem eletrônica está en-
tre os mais modernos do 
Brasil e oferece agilida-
de, conforto e segurança 
aos passageiros-clientes. 
A qualidade do serviço é 
confirmada pelo certifica-
do ISO 9001:2008.

Código Eleitoral proíbe prisão 
de eleitores até 48 horas

depois das eleições

Uma regra prevista no Có-
digo Eleitoral, em vigor 
desde 1965, proíbe desde 
ontem (27), proíbe a pri-
são de eleitores, exceto 
em situações de flagrante 
ou para dar cumprimento 
a uma sentença criminal. 
Essa situação se estende 
por até 48 horas após o 
encerramento das eleições 
no próximo dia 2 de outu-
bro.

No Artigo 236 do Código 
Eleitoral o texto que define 
a regra da proibição assim 
se apresenta: “Nenhuma 
autoridade poderá, desde 
5 (cinco) dias antes e até 
48 (quarenta e oito) horas 
depois do encerramento 
da eleição, prender ou de-
ter qualquer eleitor, salvo 
em casos de flagrante deli-
to. A prisão também pode 
ser levada a efeito para dar 

cumprimento a condenção 
por crime inafiançável, ou 
em casos de desrespeito a 
salvo-conduto.”
A regra foi criada para dar 
garantia ao direito e liber-
dade do voto. A princípio, 
em 1932, foi adotada para 
evitar a intimidação dos 
velhos coronéis da polí-
tica, que exerciam forte 
pressão para amedrontar 
o eleitor. A proibição, en-
tretanto, é questionada nos 
meios jurídicos.
Flagrantes - Vale lembrar 
que o eleitor que for pego 
em flagrante praticando 
a propaganda de boca de 
urna poderá ser preso.  O 
mesmo poderá ocorrer 
com aquele que for flagra-
do promovendo comício, 
carreata, usando alto-fa-
lante e som amplificado 
ou sendo visto fazendo 
propaganda de partidos ou 
candidatos.

Programa de estágio do governo 
estadual terá vagas em diversas

cidades da região
O programa de estágios 
do governo estadual, ad-
ministrado pelo CIEE, 
está com inscrições aber-
tas para processo seleti-
vo unificado destinado ao 
preenchimento de vagas e 
formação de cadastro de 
reserva para estágios em 
órgãos do Governo do Es-
tado de São Paulo e Tribu-
nal Regional Federal da 3ª 
Região.
Na região, as cidades que 
fazem parte do programa 
são: Aparecida, Caçapava, 
Cachoeira Paulista, Cam-
pos do Jordão, Caragua-
tatuba, Cruzeiro, Cunha, 

Guaratinguetá, Ilhabela, 
Jacareí, Lorena, Pinda-
monhangaba, São José 
dos Campos, São Sebas-
tião, Taubaté, Tremembé e 
Ubatuba.
Podem se candidatar es-
tudantes do primeiro ao 
penúltimo semestre do en-
sino médio, da educação 
profissional de nível mé-
dio e do ensino superior 
de diversos cursos. Veja 
a lista de cursos no edital 
(pag. 14).
O processo seletivo é com-
posto de uma única fase, 
com aplicação de prova 
objetiva, para avaliação 

de língua portuguesa, ma-
temática e conhecimentos 
gerais, a ser realizada em 
23/10, em horários e lo-
cais a serem divulgados no 
mesmo site, onde consta o 
edital com mais informa-
ções.
Os estágios terão duração 
de 12 meses, podendo ser 
prorrogados por igual pe-
ríodo.  Os interessados 
devem se inscrever até 
as 23h59 de 2/10, no site 
www.ciee.org.br, na opção 
Estudantes e clicando no 
link Órgãos e entidades do 
Governo do Estado de São 
Paulo.


