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A GAzetA dos Municípios

Dólar volta ao patamar de R$ 
4,15, após três pregões de baixa

Brasil participa do Dia Mundial 
da Paralisia Cerebral

Volkswagen é eleita “Empresa que 
Melhor se Comunica com os

jornalistas” pelo 8º ano consecutivo

Unitau altera data do Vestibular
de Verão de Medicina

Volkswagen venceu todas 
as oito edições já realiza-
das do prêmio
A Volkswagen do Brasil 
foi reconhecida, pelo 8º 
ano consecutivo, entre as 
“Empresas que Melhor se 
Comunicam com Jorna-
listas”, na categoria “Au-
tomotivo”. A Volkswa-
gen venceu todas as oito 
edições já realizadas do 
prêmio. Promovido pela 
revista Negócios da Co-
municação em parceria 
com o CECOM (Centro de 
Estudos da Comunicação), 
o reconhecimento é resul-
tado de pesquisa realizada 
com 25 mil jornalistas de 
todo o Brasil.
Esse prêmio é muito im-
portante para nós, já que 
o relacionamento com os 
jornalistas é fundamental 
ao processo de construção 
da Nova Volkswagen, uma 
marca mais ágil, eficiente, 

A Unitau alterou a data 
da segunda fase da prova 
do Vestibular de Verão de 
Medicina. Agora, a segun-
da fase da prova acontece 
no dia 16 de novembro, 
sexta-feira. A Comissão 
Permanente de Seleção 
Academica (Copesa) in-

Depois de três pregões em 
baixa, a cotação da moeda 
norte-americana fechou 
ontem, dia 11, em alta de 
1,48%, valendo R$ 4,1542 
para venda, o segundo 
maior patamar desde ja-
neiro de 2016. Nos três 
pregões em baixa, o dólar 

6 de outubro é o Dia da 
Conscientização sobre a 
condição que incide sobre 
mais de 17 milhões de pes-
soas no mundo
No próximo dia 6 de ou-
tubro, o Brasil junta-se a 
outros 64 países em uma 
campanha de conscienti-
zação de grande impor-
tância. Trata-se do Dia 
Mundial da Paralisia Ce-
rebral, que foi instituí-
do por pessoas com essa 
condição, suas famílias, e 
por organizações que lhes 
oferecem suporte em todo 
o mundo.
No Brasil, o movimento 
é coordenado pela ONG 
Nossa Casa, primeira pla-
taforma nacional destinada 
a traduzir o conhecimento 
científico sobre a Paralisia 
Cerebral e o AVC Infantil.
Como esclarece Marina 
Junqueira Airoldi, da Nos-
sa Casa, “a paralisia cere-
bral é a deficiência física 
mais comum na infância 
e, também, uma das me-
nos compreendidas. Hoje, 
existem mais de 17 mi-
lhões de pessoas no mun-
do com essa condição e 
aproximadamente 350 mi-

inovadora e próxima das 
pessoas”, disse Priscilla 
Cortezze, diretora de As-
suntos Corporativos e Re-
lações com a Imprensa da 
Volkswagen Região Amé-
rica do Sul e Brasil.
“É por meio de uma im-
prensa de qualidade e com 
credibilidade que é possí-
vel gerar reputação para as 
empresas. Por isso, o rela-
cionamento com os jorna-
listas é fundamental.
A Volkswagen é a única 
empresa do setor automo-
tivo que desde a primeira 
edição do Prêmio se man-
tém como uma das esco-
lhidas pelos profissionais 
de imprensa. Isso é bastan-
te significativo. 
Uma amostra clara de um 
trabalho de qualidade”, 
afirmou Márcio Cardial, 
publisher da revista Ne-
gócios da Comunicação e 
diretor geral do CECOM 

forma que a mudança teve 
como objetivo oferecer ao 
candidato a oportunidade 
de prestar outros processos 
seletivos, sem que as datas 
das provas coincidam.
As inscrições podem ser 
feitas até dia 11 de outu-
bro, pelo site da Unitau. A 

acumulava um recuo de 
1,44%. O Banco Central 
manteve os leilões tradi-
cionais de swaps cambiais, 
sem efetuar nenhuma ofer-
ta extraordinária de venda 
futura do dólar.
O índice B3, da Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bo-

lhões de familiares, ami-
gos e apoiadores que estão 
envolvidos em seu apoio 
e suporte. Mesmo assim, 
em muitos casos, as pesso-
as com paralisia cerebral 
parecem invisíveis: elas 
estão fora do alcance da 
visão da maioria do públi-
co em geral, fora de suas 
preocupações e, por isso, 
sem opções”.
Mas a boa notícia é que, 
mesmo assim, existem 
muitas histórias de suces-
so. 
São várias as organizações 
pelo mundo – no Brasil, a 
Nossa Casa – que estão re-
almente fazendo a diferen-
ça em suas comunidades e 
que querem utilizar o dia 6 
de Outubro para compar-
tilhar suas experiências, 
destacar suas necessidades 
e encorajar o público em 
geral a enxergar a paralisia 
cerebral com outros olhos 
e incentivar novas atitu-
des.
A Paralisia Cerebral (PC) 
é uma condição para toda 
a vida e que pode ou não 
estar associada a outras 
condições, como déficit 
visual, de aprendizado, de 

(Centro de Estudos da Co-
municação).
Com auditoria da con-
sultoria britânica BDO 
Brazil, o prêmio abrange 
empresas de 30 setores da 
economia. São eles: Agri-
cultura, Alimentos e be-
bidas, Automotivo, Base 
florestal, Bens de capital, 
Biocombustível e energias 
alternativas, Clubes espor-
tivos, Construção civil, 
Cosméticos, Educação, 
Eletroeletrônico, Ener-
gia elétrica, Entidades de 
Classe Farmacêutico, Fi-
nanceiro, Higiene/limpe-
za, Logística e transporte, 
Mineração, Moda, Pecuá-
ria, Petróleo e gás, Quími-
ca e petroquímica, Sane-
amento, Saúde, Seguros, 
Siderurgia e metalurgia, 
Tecnologia da informação, 
Telecomunicações, Turis-
mo e hotelaria, além de 
Varejo e Atacado

taxa é de R$380.
A primeira fase da prova 
acontece em 21 de outubro 
e a segunda fase no dia 16 
de novembro.
A Unitau oferece 60 vagas 
para o curso. Mais infor-
mações no site da Univer-
sidade.

vespa), encerrou o pre-
gão de hoje em queda de 
2,33%, com 74.656 pon-
tos. Os papéis da Petro-
bras também fecharam em 
baixa, desvalorizadas em 
3,79%, com Itau perden-
do 3,65% e Bradesco com 
menos 3,57%.

comportamento e epilep-
sia, entre outras. Divide-se 
em cinco níveis diferentes, 
de acordo com a função 
motora, podendo interfe-
rir na criança em sua ca-
pacidade de correr, andar 
e pular e até se estender 
a limitações maiores, em 
que o auxílio é necessário 
para praticamente todas as 
atividades.
Mas o mais desafiador 
para essas crianças e suas 
famílias, talvez, seja o des-
conhecimento e a falta de 
informação que, em mui-
tos casos, cria e alimenta 
mitos e preconceitos, le-
vando à exclusão quando 
muitos poderiam estar vi-
vendo uma vida completa-
mente diferente – de inte-
gração e contribuição para 
a sociedade.
O Dia Mundial da Parali-
sia Cerebral existe exata-
mente para isso. São fa-
mílias, pessoas com PC, 
organizações e ativistas, 
que se unem para que to-
das as pessoas com PC 
tenham as oportunidades 
que merecem, o apoio da 
comunidade e os mesmos 
direitos de todo cidadão.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, 
como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros 
casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, como a han-
seníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros males como doença 
de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose 
e febre amarela já foram erradicadas em vários países, mas aqui, a cada 
ano, cresce o número de novos casos. Essa não é apenas uma questão de 
saúde pública, mas também econômica. Os adultos portadores de algu-
mas dessas moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o próprio 
sustento e de sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. 
As crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, 
perdendo anos de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo 
especialistas, a falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças 
e do incentivo à indústria farmacêutica em elaborar medicamentos para a 
população de baixa renda dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimen-
to de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. 
Além disso, a predisposição genética e as alterações hormonais comum 
na adolescência e em momento de estresse é que são os principais respon-
sáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas 
tendem a consumir mais chocolates nos períodos em que estão tensas e 
ansiosas situações em que os hormônios ficam mais a flor da pele, estimu-
lando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Estudantes do Colégio
Embraer realizam
simulação da ONU

O Instituto Embraer reali-
za entre os dias 13 e 15 de 
setembro, a 6ª edição do 
JWONU, modelo de simu-
lação da ONU, no Colégio 
Embraer Juarez Wander-
ley. Durante o evento, os 
alunos do ensino médio 
assumem o papel de diplo-
matas de diversos países 
e simulam o processo de 
tomada de decisão e as re-
gras de conduta dos vários 
organismos multilaterais 
que integram o sistema da 
ONU – Organização das 
Nações Unidas.
O projeto, que é desenvol-
vido pelos próprios estu-
dantes e tem apoio oficial 
da ONU, visa promover 
entre os alunos discussões 
e reflexões sobre temas 
como direitos humanos, 
economia, política e meio 
ambiente e, além disso, os 
incentiva a buscarem por 
novas soluções para esses 
problemas, desenvolvendo 
as suas habilidades com 
oratória, a capacidade de 
negociação, cooperação e 
liderança.
O diferencial dos Colégios 
Embraer é oferecer ensino 
integral, abrangente e de 
qualidade, que visa prepa-
rar o aluno para entrar nas 
melhores universidades do 
país.
Somado a isso, a linha 
pedagógica da instituição 
busca desenvolver toda a 
potencialidade dos estu-

dantes, tendo em vista sua 
formação como cidadão 
livre, responsável, autô-
nomo e solidário, capaz de 
entender e atuar na socie-
dade de forma ética.
Desde sua inauguração em 
2002, mais de 80% obteve 
aprovação nas melhores 
universidades públicas 
e privadas do Brasil. No 
último ano, o Colégio de 
São José dos Campos foi 
classificado entre as 100 
escolas com maiores notas 
do Enem no país.
Sobre o Instituto Embraer
O Instituto Embraer de 
Educação e Pesquisa foi 
criado em 2001, com o ob-
jetivo de investir o capital 
social privado da Embra-
er em programas voltados 
para educação. As iniciati-
vas têm como base 3 fren-
tes de atuação: educação, 
engajamento com a socie-
dade e preservação da me-
mória.
O Instituto desenvolve a 
maioria de seus programas 
nas regiões em que a Em-
braer está presente. As ini-
ciativas são conduzidas de 
forma alinhada ao poder 
público, parceiros locais 
e empregados voluntários 
engajados.
Há ainda crescente parti-
cipação das comunidades 
locais na definição de prio-
ridades estratégicas, por 
meio de consultas públicas 
e pesquisas de opinião. O 

Instituto é regido por um 
estatuto social que prevê 
transparência e responsa-
bilidade em sua atuação, 
assim como regulamen-
ta as atribuições de seus 
Conselhos Deliberativo, 
Fiscal e da Diretoria Exe-
cutiva.
Sobre a Embraer
Empresa global com sede 
no Brasil, a Embraer atua 
nos segmentos de Aviação 
Comercial, Aviação Exe-
cutiva, Defesa & Segu-
rança e Aviação Agrícola. 
A empresa projeta, desen-
volve, fabrica e comercia-
liza aeronaves e sistemas, 
além de fornecer suporte e 
serviços de pós-venda.
Desde que foi fundada, em 
1969, a Embraer já entre-
gou mais de 8 mil aerona-
ves. 
Em média, a cada 10 se-
gundos uma aeronave 
fabricada pela Embraer 
decola de algum lugar 
do mundo, transportando 
anualmente mais de 145 
milhões de passageiros.
A Embraer é líder na fa-
bricação de jatos comer-
ciais de até 150 assentos 
e a principal exportadora 
de bens de alto valor agre-
gado do Brasil. A empresa 
mantém unidades indus-
triais, escritórios, centros 
de serviço e de distribui-
ção de peças, entre outras 
atividades, nas Américas, 
África, Ásia e Europa.
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Eletrobras vai reabrir programa 
de demissão voluntária

Maior congresso científico 
da região chega a 7º edição

Restaurante Dona Chica realiza 
o “1º Gastronomia na Floresta”

A sétima edição do Con-
gresso Internacional de 
Ciências, Tecnologia e 
Desenvolvimento (CIC-
TED) da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) acon-
tece durante os dias 19 a 
22 de setembro no Cam-
pus da Juta, localizado na 
Rua Daniel Danelli.
O maior congresso cien-
tífico da região terá, além 
da apresentação de pai-
néis com pesquisas de-
senvolvidas por alunos da 
UNITAU e de outras ins-
tituições, mesas redondas, 
palestras, oficinas, exibi-
ção de filmes, seminários 
e simpósios. Confira a pro-
gramação completa aqui.
A abertura solene será no 
dia 19, às 18h30, e terá 
apresentação musical da 
Ametra. Na sequência, o 
engenheiro Ciro Bondesan 
ministrará a palestra de 
abertura sobre empreende-
dorismo e inovação 4.0 no 
século XXI.
Ciro trabalhou no de-
senvolvimento do avião 
Bandeirante e foi um dos 
engenheiros pioneiros na 

Em comemoração à che-
gada da primavera, nos 
dias 22 e 23 de setembro, 
das 11h às 16h30, o res-
taurante Dona Chica, ins-
talado no Parque Estadual 
de Campos do Jordão, pro-
move o “1º Gastronomia 
na Floresta”, sob o coman-
do do chef Anderson Oli-
veira.
Os pratos à base de ingre-
dientes da Serra da Manti-
queira são preparados pelo 
chef do Dona Chica ao ar 
livre, no jardim do restau-
rante que está inserido na 
floresta -, feitos em disco 
de arado sob araucárias e 
próximo às hortênsias que 

A Eletrobras vai reabrir 
em outubro o Plano de 
Demissão Consensual 
(PDC). Segundo o presi-
dente da empresa, Wilson 
Ferreira Júnior, o objetivo 
é desligar cerca de 2,4 mil 
funcionários que são um 
excedente de mão de obra 
no momento. “A tecnolo-
gia que é mais avançada, 
a padronização e a orga-
nização dos processos vão 
permitir ao grupo Eletro-
bras, como um todo, re-
duzir em torno de 2,4 mil 
empregados”, disse o pre-
sidente sobre as razões que 
tornam o quadro maior do 
que o necessário. Ferreira 
participou ontem, dia 10, 
de um almoço com empre-
sários na capital paulista.
Na primeira etapa do 
PDC, houve adesão de 
736 empregados. Ferreira 
disse que espera terminar 
a gestão na empresa com 
um quadro de funcionários 
reduzido à metade do que 
quando assumiu o cargo. 
De acordo com ele, eram 
24 mil empregados em ju-
nho de 2016. Com as pri-
vatizações e programas de 
demissão, Ferreira preten-
de entregar a companhia 
com 12 mil funcionários 
no início do ano que vem.
A empresa propôs o paga-
mento da multa do FGTS, 
somado ao aviso prévio 
correspondente a três sa-
lários do empregado, mais 
50% relativos à soma dos 

Embraer, sendo o nono 
empregado registrado na 
empresa.
O primeiro dia de evento 
continua com atividades 
voltadas para à área de 
tecnologia e de educação, 
além da apresentação do 
projeto de extensão Show 
da Física, uma forma lúdi-
ca de mostrar como a dis-
ciplina está presente em 
nosso dia a dia.
Na quinta-feira, 20, as ati-
vidades têm início na parte 
da manhã, com exposição 
de painéis e mesas redon-
das sobre diversos temas, 
como violência contra a 
mulher, plantas medicinais 
e empreendedorismo. Ha-
verá também exposição de 
filmes e um treinamento 
sobre a Plataforma Brasil.
À tarde, o projeto de ex-
tensão Luz, Câmera e 
Movimento fará a oficina 
Repórter teen. No hangar, 
uma palestra sobre res-
ponsabilidade social, arte 
e educação tem início às 
14h.
No período da noite, os 
alunos bolsistas farão um 

estão desabrochando.
No sábado (22), o pra-
to especial é o arroz de 
porco – carne de porco                  
preparada com a técnica 
regional de pingar água e 
fritar a carne para “cara-
melizar” a panela e, na se-
quência, inclui-se o arroz 
cateto.
E no domingo (23), o 
evento destaca a tradicio-
nal galinhada.
Cada porção custa R$26.
Em ambos os dias, no me-
lhor estilo beer garden, são 
oferecidas
cervejas regionais para 
harmonizar com os pratos. 
Durante o evento

valores da multa e do avi-
so prévio, além de cinco 
anos de plano de saúde 
para quem aderir ao plano 
de demissão.
Privatização
A próxima etapa no pro-
grama de privatizações da 
Eletrobras é a venda da 
Amazonas Distribuidora 
de Energia, prevista para 
o dia 26 de setembro. O 
negócio evitaria, segundo 
Ferreira, um processo de 
liquidação da empresa. “É 
o pior que pode aconte-
cer”, disse sobre a medida 
que, de acordo com ele, 
prejudicaria funcionários 
e credores. 
Das seis distribuidoras que 
eram controladas pela es-
tatal, quatro já foram leilo-
adas.
A Companhia Energética 
de Alagoas (Ceal), teve o 
leilão suspenso devido a 
uma decisão judicial do 
ministro Ricardo Lewa-

relato de experiência sobre 
a participação da UNITAU 
nas escolas da região. A 
programação segue com 
mesas redondas na área da 
saúde e de jogos para edu-
cação.
Na sexta-feira, 21, as ati-
vidades são voltadas para 
a área de Humanas, com 
palestras sobre educação, 
resistência indígena, re-
forma trabalhista, entre 
outros. O evento encerra 
a programação no sábado, 
22, com atividades sobre 
metodologias ativas, in-
clusão social e residência 
pedagógica.
Durante todos os dias o 
Museu do Corpo Humano 
estará no evento, além do 
projeto Ecocidadania, que 
irá expor os produtos pro-
duzidos pelo programa.
Os visitantes poderão vi-
sitar também os estandes 
da Rádio e TV UNITAU, 
dos cursos de Odontologia 
e das Engenharias, além 
de conhecer mais sobre os 
cursos de extensão e dos 
que são oferecidos na mo-
dalidade a distância.

acontece apresentação de 
um saxofonista, interpre-
tando clássicos do
gênero.
SERVIÇO
Entrada do Parque Esta-
dual Campos do Jordão: 
R$15 por pessoa. Estudan-
te
e professores pagam meia
-entrada e idosos e crian-
ças menores de 12 anos
são isentas.
Endereço: Avenida Pedro 
Paulo – S/N – dentro do 
Parque Estadual
Campos do Jordão, conhe-
cido regionalmente como 
Horto Florestal.
Telefone : 3663.3953.

ndowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
impedindo a venda da 
companhia, após ação mo-
vida pelo governo de Ala-
goas.
Ferreira defendeu, no en-
tanto, que a Eletrobras 
deve vender parte de suas 
ações para se capitalizar e 
ter dinheiro para fazer os 
investimentos necessários 
no setor elétrico brasilei-
ro. “É uma companhia que 
tem tamanho, representa-
ção, que deveria demandar 
investimentos na casa de 
R$ 10 bilhões a R$ 14 bi-
lhões. E hoje ela tem capa-
cidade, mesmo arrumada, 
de R$ 4 bilhões”, afirmou.
Para ele, as possibilidades 
da empresa como estatal 
se esgotaram. 
“Eu acho que a                  com-
panhia avançou muito e 
pode avançar mais, mas 
não como estatal”, ressal-
tou.
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Livros e carros lideram mercado
de produtos usados no país

Pesquisa da Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do Ser-
viço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil) revelou 
que livros e automóveis 
foram os produtos usados 
mais comprados nos últi-
mos 12 meses. De acordo 
com os dados, nove entre 
dez consumidores pesqui-
sados indicou preferên-
cia pela economia com a 
compra de produtos usa-
dos em sites ou aplicativos 
especializados. O ranking 
dos objetos usados mais 
comercializados foi enca-
beçado por livros (54%), 
seguido por automóveis e 
motos (43%), eletrônicos 
e móveis (38%), telefones 
celulares e eletrodomés-
ticos (36%). Os entrevis-
tados também apontaram 
que eletrônicos (40%), au-

tomóveis (39%) e móveis 
e eletrodomésticos (36%) 
foram os objetos mais co-
locados à venda no perío-
do. O estudo apontou que 
a maioria dos entrevista-
dos acredita que a compra 
de um objeto usado satis-
faz suas necessidades. En-
tre os itens mais aprovados 
estão os livros, com 76% 
de aprovação; seguido pe-
los automóveis, com 60%; 
itens esportivos, como bi-
cicletas (59%); e instru-
mentos musicais (50%).
Por outro lado, utensílios 
para cozinha ou itens de 
cama, mesa e banho têm 
reprovação de 81% dos 
entrevistados, que acre-
ditam ser mais vantajoso 
comprar um produto novo.
O mesmo ocorre com os 
aparelhos celulares com 
66% de reprovação; ele-

trodomésticos, como ge-
ladeira, fogão e TV, tam-
bém com 66%; e roupas 
e acessórios (65%). Para 
a maioria dos entrevista-
dos, a compra e venda de 
utensílios usados é uma 
oportunidade de economi-
zar e poupar: do total de 
entrevistados, 65% deles 
calcularam suas econo-
mias desde que aderiram 
à prática, sendo 41% no 
caso de compra e 24% no 
caso de venda. Entre es-
ses, 92% acreditam que a 
economia foi significativa 
para o bolso. A pesquisa 
ouviu 824 consumidores 
acima de 18 anos, de todas 
as classes sociais, em capi-
tais do país. As perguntas 
admitiam respostas múl-
tiplas, motivo pelo qual a 
soma de percentuais ultra-
passa 110%.

Via Vale recebe a Semana 
da Saúde Integrada

Governador anuncia “botão do 
pânico” para combater violência 

doméstica em São Paulo

Praças da cidade passam por
intervenções artísticas feitas por

alunos de Arquitetura e Urbanismo

O candidato ao governo 
do estado de São Paulo 
pelo PSB, Márcio França, 
anunciou nesta segunda-
feira (10), em entrevista 
ao SP1, da TV Globo, que 
mulheres, vítimas de vio-
lência doméstica, ou em 
qualquer situação de risco, 
poderão acionar a Polícia 
Militar de forma mais rá-
pida. Trata-se do “botão de 
pânico.”
“É um aplicativo que as 
pessoas baixam no celu-
lar e quem estiver em ris-
co pode acionar. Assim, a 

Os alunos do 8º semestre 
de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) rea-
lizaram uma série de in-
tervenções artísticas nas 
praças de Taubaté, nesta 
terça-feira, 11. O objeti-
vo da ação era fazer com 
que a população prestasse 
atenção nos monumentos 
da cidade e valorizasse 
mais o espaço público. A 
atividade faz parte do tra-
balho integrador, um exer-
cício que envolve todas as 
matérias do semestre.
Para isso, os alunos foram 
divididos em grupos, sen-
do cada um responsável 
por uma das seis praças 
escolhidas. Depois de co-
nhecerem mais os monu-
mentos presentes em cada 
uma delas, os estudantes 
organizaram uma ação 
com o tema “Monumento 
como gerador do espaço 
urbano”.
O grupo de Bruno Alves 
procurou levar as pessoas 
que passaram pela Praça 
Felix Guisard até o bus-
to do empresário que dá 
nome ao local. “Minha 
proposta é valorizar o te-
souro da Praça da CTI, que 
é o busto do Félix Guisard. 
Então, eu forcei um traje-
to para as pessoas irem 
até o local e procurar por 
ele”, explica o aluno Bru-
no Alves. Outro projeto 
buscou tirar as pessoas dos 
celulares e trazerem para 

Evento reúne cursos da 
área de saúde gratuitos
Acontece até o dia 15 de 
setembro, no Via Vale 
Garden Shopping, a Se-
mana da Saúde Integrada. 
A promoção do evento é 

viatura que estiver mais 
perto será avisada auto-
maticamente”, explicou. 
“A gente tem que dizer 
não para qualquer tipo de 
agressão contra a mulher. 
Eu sou uma pessoa defen-
sora desta tese”.
Questionado sobre o tra-
balho da Polícia Militar, 
França diz que 75% do 
atendimento do 190 é de 
ocorrências de desinte-
ligência, ou seja, brigas 
de vizinho, por exemplo. 
Nestes casos, não é neces-
sário utilizar todo o apa-

a vivência da Praça Santa 
Terezinha. “O projeto de 
intervenção bolha social 
surgiu para tirar as pessoas 
da bolha. Muita gente vem 
até à Praça Santa Terezi-
nha para ficar no celular 
e nas redes sociais. Nosso 
projeto quer trazer as pes-
soas para brincar, fazer bo-
lhas de sabão, se divertir, 
dar risada e conversar com 
os outros”, expõe a aluna 
Isadora Teixeira e Silva.
Entre as ideias criativas, 
está também o trabalho 
do grupo da Mariana Ce-
cília, que usou a técnica 
de origami para preen-
cher a praça com mensa-
gens. “Escolhemos fazer 
a representação por meio 
de vários tsurus, que são 
aqueles pássaros feitos de 
origami, com perguntas 
sobre a Praça e o monu-
mento. Nossa ideia é tra-
zer um visual colorido dos 
pássaros e fazer as pessoas 
refletirem sobre como elas 
estão se sentindo nesse es-
paço”, esclarece a aluna 
Mariana Cecília, que reali-
zou a intervenção na Praça 
Coronel Vitoriano.
Para chamar a atenção de 
quem passa pela Praça 
Oito de Maio, os alunos 
foram inspirados por um 
ditado popular. “A gente 
pensou na ideia do dita-
do ‘põe uma melancia no 
pescoço’ para dar destaque 
para a história dos tauba-
teanos que lutaram na se-

da Clínica Integrada, em 
parceria com a Clínica Re-
ferência e a Clínica Mãe 
Terra.
A Semana Integrada da 
Saúde reúne cursos da 
área da saúde que visam 

rato policial, com fuzis, 
porém em casos de vio-
lência contra mulher todos 
os recursos devem ser uti-
lizados. “Evidentemente, 
há casos que não precisam 
ter policiais armados, mas 
violência contra mulher 
não só tem que ter policial, 
como também fuzil e ho-
mem preso, é diferente”. O 
governador e candidato só 
não disse em quanto tempo 
poderá instalar o “botão de 
pânico”, nem quanto vai 
custar e nem se o Estado já 
tem os recursos para isto.

gunda guerra mundial”, 
explica a aluna Ana Bea-
triz Galvão.
“A sátira foi uma forma de 
chamar a atenção de quem 
passa por aqui e nem sabe 
direito o que significa esse 
monumento”, completa a 
aluna Giovanna Astone.
A praça próxima à Prefei-
tura da cidade também foi 
uma das escolhidas para a 
ação. O fato de ser cercada 
chamou a atenção do gru-
po, bem como o busto de 
Dom José Pereira da Silva 
Barros, que também é cer-
cado por grades. “Como a 
praça é cercada, as pessoas 
não entram e passam por 
fora dela. O monumento 
está preso e parece que não 
se pode chegar perto dele. 
Por isso, a gente colocou 
plaquinhas de presidiários 
e colocamos plaquinhas na 
praça com vários questio-
namentos”, explica a aluna 
Letícia Barbosa Basílio.
A Profa. Ma. Anne Kethe-
rine Zanetti Matarazzo, 
que coordenou a atividade, 
comenta sobre a importân-
cia de os alunos realizarem 
essas ações pela cidade. 
“Enquanto estudante de 
Arquitetura e Urbanismo, 
eles vão justamente agir na 
cidade e despertar o olhar 
do cidadão. Então, temos 
de trabalhar a maneira 
como podemos atrair o 
usuário para o espaço pú-
blico adequado”, finaliza a 
docente.

proporcionar aos clientes 
uma visão mais ampla das 
tendências e inovações na 
saúde. 
O evento conta diversas 
palestras e um show de 
Hipnose Cômica.


