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POSSIBILIDADE DE CHUVA À TARDE - 
NEBULOSIDADE VARIÁVEL

16º 26º
UV 9

Fonte  -  CPTEC/INPE

Banda Funk Como Le Gusta será 
atração do Circuito Cultural Paulista

A banda Funk Como Le Gus-
ta será a atração do Circuito 
Cultural Paulista, no próximo 
fi nal de semana.

O grupo fará duas apresenta-
ções na região. No sábado (17), 
eles desembarcam em Taubaté e 
no domingo (18) se apresentam 
em Lorena.

O  programa de circulação de 
espetáculos gratuitos anunciou 
a programação de setembro e 
contará com mais de 20 atra-
ções musicais, de dança, teatro, 
circo e espetáculos infantis em 
cidades do interior e litoral do 
Estado. 

PÁGINA 5

Banda se apresenta sábado (17) em Taubaté e domingo (18) em Lorena

Divulgação

Adultos podem cursar Ensino Médio a distância pelo EJA
Adultos interessados em 

cursar ou concluir o Ensino 
Médio podem se inscrever na 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) a distância do Centro 
Paula Souza. O curso é gra-
tuito, autoinstrucional, e não 
é necessário realizar processo 
seletivo para iniciar as aulas.

Com duração mínima de 
três semestres, o programa 
oferece ao aluno material 
didático composto por vídeos e 
apostilas no ambiente virtual 
de aprendizagem. Apenas os 
exames fi nais de cada série são 
presenciais.

PÁGINA 3

Neste sábado (17), a Santa 
Casa de São José dos Campos re-
aliza um evento com objetivo de 
conscientizar a população sobre 
a importância de ser doador de 
órgãos, além de passar orienta-
ções sobre como funcionam os 
transplantes. 

PÁGINA 2

Exposição 
apresenta 
origens 
do Vale 
Histórico 

BRASIL PASSA 
LONDRES 2012 
EM NÚMERO 
DE MEDALHAS

Com o bronze de Verôni-
ca Hipólito conquistado na 
quarta-feira (14), o Brasil 
chegou a 44 medalhas e su-
perou a marca obtida na edi-
ção anterior das Paralimpí-
adas, realizada em Londres, 
em 2012. 

Restando quatro dias para 
o fi m dos Jogos Paralímpicos 

do Rio, o país está a quatro 
pódios de bater o recorde de 
medalhas em uma mesma 
edição, de 47, conquistadas 
em Pequim 2008. 

Nesta quinta-feira, o país 
disputa medalha na canoa-
gem, com dois atletas nas fi -
nais da modalidade.

PÁGINA 6
Luis Carlos Cardoso é um dos atletas paralímpicos  que tentarão, nesta quinta-feira 
(15), ampliar o número de medalhas do Brasil, na disputa pelo ouro da canoagem

Divulgação

Unisal abre 
inscrições para 
o vestibular 
unificado 2017

Mutirão para 
coleta de pneus 
acontece em 
todo Estado

PÁGINA 3 PÁGINA 2

A história de diversas 
cidades do Vale do Paraíba 
está sendo contada atra-
vés de imagens religiosas e 
de cunho popular em uma 
exposição sediada no Sesc 
de São José dos Campos. 
A mostra “Paulistinhas – 
Imagens de um Vale Histó-
rico” está aberta ao públi-
co até o dia 8 de outubro.

Campanha 
incentiva 
Doação de 
Órgãos

PÁGINA 5

JOGOS PARALÍMPICOS RIO 2016 Marcio Rodrigues/MPIX/CPB
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Divulgação

Os avisos de rematrículas 
escolares já estão sendo 
enviados pelas escolas e os 
pais já devem pensar nesses 
valores que, com certeza, terão 
impactos nas finanças das 
famílias. Com a crise, muitos 
pais já pensam em mudar 
os filhos de escolas e isso 
ocorre pelos altos custos dos 
estudos e pela necessidade do 
investimento na educação ser 
melhor planejada, afinal de 
contas, é o futuro dos filhos que 
estará em jogo.

O planejamento na hora 
de definir sobre a matrícula 
em uma escola deve levar 
em conta diversos pontos, 
que vão além das questões 
geográficas e financeiras, sendo 
fundamental que se tenha uma 
análise profunda da instituição 
que seu filho frequenta ou 
frequentará, avaliando se essa 
está realmente preparando ele 
para a vida adulta.

Antes de qualquer coisa, 
deve-se conversar com as 
crianças para saber como 
elas estão, se gostam de onde 
estudam e se pretendem 
continuar lá. Também se deve 
levar em consideração se 
consegue pagar a mensalidade 
e todas as outras despesas 
envolvidas (uniforme, lanche, 
material escolar, passeios 
eventuais e transporte).

Faça um diagnóstico da vida 
financeira da família e veja 
qual é a real situação em que 
se encontram. Se estiver em 
uma condição confortável, com 
dinheiro guardado e as contas 
planejadas, tudo fica mais fácil. 
Agora, se estiver equilibrado 
financeiramente, não se iluda 
pensando que está tudo bem, 
pois basta um passo em falso 

para se tornar endividado, uma 
vez que não há reservas.

Se estiver nessa situação 
de aperto financeiro, jogue 
aberto com a escola e veja a 
possibilidade de parcelamento, 
para desafogar o orçamento 
e evitar dívidas, que podem 
levar até à inadimplência. 
Mas, se a situação já for de 
endividamento, é preciso rever 
todos os aspectos relacionados 
à permanência dos filhos no 
atual colégio.

Caso esteja difícil conciliar 
os valores, marque uma 
reunião com o diretor e tente 
renegociar. Se for importante 
continuar nessa instituição, 
tente uma bolsa, pois as 
instituições costumam oferecer 
descontos e facilidades para 
quem precisa e tenta negociar 
com antecedência.

Se ainda assim não chegar 
a um valor razoável, é melhor 
considerar a saída do filho 
dessa escola e procurar 
outra que se adeque à real 
situação financeira da família. 
Converse e explique o fato, 
para que não cause traumas ou 
aborrecimentos desnecessários.

Mas, lembre-se: os estudos 
não podem ser encarados 
como despesas, e sim como 
investimento. Ele será a base 
para toda a vida dos pequenos 
e, por isso, deve ser priorizado. 

Ainda que o jeito seja apertar 
o orçamento e eliminar alguns 
gastos, vale a pena fazer isso 
para garantir um bom futuro 
aos filhos. Mas, para isso, 
planejamento é fundamental. 
Então, sugiro que, a partir de 
agora, a boa educação dos filhos 
passa a ser um dos sonhos 
da família, associando isso à 
educação financeira.

Campanha busca conscientização 
para Doação de Órgãos na região

Todos os anos as re-
des Drogarias Pacheco e 
Drogaria São Paulo pro-
movem a Campanha de 
Doação de Brinquedos e 
a edição 2016 já come-
çou. 

Com a ação, a empre-
sa busca engajar seus 
colaboradores e clientes 
a realizarem a doação 
de um brinquedo, pro-
porcionando um Dia das 
Crianças mais feliz para 
aqueles que precisam.

Este ano a proposta 
da campanha traz paper 

toys em cinco modelos 
diferentes e um vídeo 
interativo motivador, 
criado em parceria com 
a agência Talent Marcel 
e disponível no Youtu-
be, no canal Drogaria 
São Paulo sob o título 
“Campanha de Doação 
de Brinquedos 2016”, em 
que os toys convidam as 
pessoas a participarem 
da ação.

A Campanha segue 
até o dia 30 de setembro, 
em todas as unidades das 
duas marcas. 

É preciso planejamento na 
hora de negociar matrículas 
e mensalidades escolares 

Reinaldo Domingos, educador financeiro, presidente da DSOP 
Educação  Financeira e Editora DSOP, autor dos livros Terapia 

Financeira, Mesada não é só dinheiro, das coleções infantis O 
Menino do Dinheiro e O Menino e o Dinheiro,

 além da coleção didática de educação financeira para o Ensino 
Básico, adotada em diversas escolas do país.

Rede de drogarias 
arrecada brinquedos 
para o Dia das Crianças

Neste sábado (17), a 
Santa Casa de São José 
dos Campos realiza um 
evento em celebração ao 
Dia Nacional do Doador 
de Órgãos e Tecidos, co-
memorado em 27 de se-
tembro.

O objetivo é conscien-
tizar a população sobre a 
importância de ser doa-
dor, além de passar orien-
tações sobre como funcio-
nam os transplantes. Na 
ocasião, também serão 

realizados gratuitamente 
testes de Hepatite C.

Na região, a Santa Casa 
de São José dos Campos é 
referência no transplan-
te de fígado. Mais de 190 
cirurgias destas já foram 
realizadas, com taxas de 
sucesso como dos maiores 
hospitais do país: sobrevi-
da acima de 80% no pri-
meiro ano do transplante 
e 70% em até cinco anos 
após o procedimento.

Para ser doador basta 

deixar manifestada esta 
vontade junto à família. 
Assim, em caso de morte, 
um ou mais órgãos podem 
ser transplantados para 
outra pessoa. Alguns ór-
gãos também podem ser 
doados em vida, como 
rins, parte do fígado, parte 
da medula óssea ou parte 
do pulmão.

A ação acontece das 
9h às 12h, na Praça Ulis-
ses Guimarães (Praça do 
Aquarius), em São José.

Divulgação

Mutirão para coleta de pneus 
acontece em todo Estado

Para intensificar as 
ações de combate ao mos-
quito Aedes aegypti no 
Estado, a Secretaria da 
Saúde, em parceria com 
a ONG Reciclanip, realiza 
um mutirão até esta sex-
ta-feira (16) para coletar 
pneus  nos municípios 
paulistas. São, ao todo, 
344 pontos de coleta es-
palhados pelas cidades 
participantes.

A iniciativa faz parte da 
campanha "Todos juntos 
contra o Aedes aegypti". O 

objetivo é eliminar possí-
veis focos do inseto trans-
missor de doenças como 
a dengue, febre chikun-
gunya e zika vírus.

O secretário de Estado 
da Saúde de São Paulo, 
David Uip, falou da im-
portância da ação. "Pre-
cisamos que a população 
colabore e leve os seus 
pneus abandonados aos 
pontos de coleta para que 
eles sejam encaminhados 
a um destino correto”, 
afirmou.

A ONG Reciclanip, 
é considerada uma das 
principais iniciativas na 
área de pós-consumo 
da indústria brasileira, 
por reunir mais de 800 
pontos de coleta no Bra-
sil. Desde 1999, quando 
começou a coleta pelos 
fabricantes, 2,79 mi-
lhões de toneladas de 
pneus inservíveis foram 
coletados e destinados 
adequadamente, o equi-
valente a 558 milhões de 
pneus de passeio.

A Ong Reciclanip já coletou mais de 550 milhões de pneus em todo o país
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Adultos podem 
cursar Ensino Médio 
a distancia pelo EJA

O Unisal – Centro Uni-
versitário Salesiano de 
São Paulo, já abriu inscri-
ções para o Processo Se-
letivo unifi cado 2017 em 
todas as Unidades: Ame-
ricana, Campinas, Lorena 
e São Paulo.  

O Vestibular oferece 
vagas nas áreas de huma-
nas, exatas, tecnologia e 
saúde, com Cursos de Ba-
charelado, Licenciatura 
e Cursos Superiores em 
Tecnologia, nos períodos 
matutino e noturno.

As provas do Processo 
Seletivo são compostas 
por questões de Comu-
nicação e Expressão (lei-
tura e interpretação de 
textos), Ciências (Física, 
Química, Biologia e Ma-
temática), Conhecimentos 
Gerais (História e Geogra-
fi a) e Redação. Em todos 

os Campi, as provas têm 
duração mínima de uma 
hora e máxima de quatro 
horas.

O Processo Seletivo 
via ENEM será realizado 
a partir de 23 de novem-
bro até janeiro, conforme 
disponibilidade de vagas. 
As seleções acontecerão 
entre dezembro de 2016 
e janeiro de 2017. Para 
essa etapa não haverá co-
brança de taxa de inscri-
ção. O candidato deverá 
informar o número de 
inscrição e o ano em que 
realizou o exame. Serão 
aceitas as notas obtidas 
nos exames a partir de 
2009.  Apenas os can-
didatos que obtiverem 
pontuação mínima de 
450 pontos na redação do 
ENEM poderão efetuar 
sua inscrição e, uma vez 

inscritos, não precisarão 
passar pela prova de se-
leção. 

 Em Lorena, os cursos 
oferecidos são: Adminis-
tração; Ciência da Com-
putação; Ciências Contá-
beis; Direito; Educação 
Física (novo); Filosofi a; 
História; Matemática; Pe-
dagogia; Psicologia.

Na área de Engenharia, 
as vagas são para os cursos 
de Engenharia Civil; En-
genharia de Computação; 
Engenharia de Produção; 
Engenharia Elétrica e En-
genharia Mecânica.

Há ainda o Curso Su-
perior de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Hu-
manos.

A taxa de inscrição para 
o vestibular é de R$ 45 e a 
prova acontece no dia 19 
de novembro, às 14h.

Sindicato de hotéis oferece 
vagas para cursos gratuitos

Abimaq Vale do 
Paraíba promove 
encontro para discutir 
o cenário econômico

Interessados em cur-
sar a terceira série do En-
sino Médio já podem se 
inscrever na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) a 
distância do Centro Pau-
la Souza (CPS). O curso é 
gratuito, autoinstrucional, 
e não é necessário realizar 
processo seletivo para ini-
ciar as aulas.

Com duração mínima 
de três semestres, o pro-
grama oferece ao aluno 
material didático compos-
to por vídeos e apostilas 
no ambiente virtual de 
aprendizagem. Apenas os 
exames fi nais de cada sé-

rie são presenciais.
As provas são aplicadas 

em três Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs): Etec 
de São Paulo (São Paulo – 
Bom Retiro), Bento Quiri-
no (Campinas) e Fernan-
do Prestes (Sorocaba).

O interessado deve ter 
mais de 18 anos, apre-
sentar certifi cado de con-
clusão do Ensino Funda-
mental ou comprovante 
de conclusão da série cur-
sada do Ensino Médio 
para ingresso no módulo 
seguinte. É possível come-
çar a estudar em qualquer 
momento do ano.

A matrícula deve ser 
feita por meio do envio da 
documentação pelos Cor-
reios com a fi cha de ins-
crição preenchida. Além 
do Ensino Médio EJA, o 
Centro Paula Souza ofere-
ce várias modalidades de 
educação a distância em 
diversos níveis. 

Lançado em novem-
bro do ano passado, o su-
pletivo online teve início 
com a oferta da primeira 
série. Agora, todas as sé-
ries (primeira, segunda e 
terceira) estão disponíveis 
para quem pretende con-
cluir seus estudos.

UNISAL ABRE INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULAR UNIFICADO 2017

A Abimaq (Associação 
Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamen-
tos) do Vale do Paraíba 
promove nesta quinta-fei-
ra (15), a 18ª edição da 
Partilha do Conhecimen-
to, com tema “Tecnologia 
de Gestão de Negócios 
com base na Física”.

A Abimaq, entidade 
representativa do setor 
no Brasil - está sempre 
em busca da melhoria da 
competitividade da indús-
tria nacional, estruturada 
nacionalmente com nove 
sedes regionais pelo país, re-
presentando 7.500 empre-
sas dos mais diferentes seg-
mentos fabricantes de bens 
de capital mecânicos, cujo 
desempenho tem impacto 
direto sobre os demais seto-
res produtivos nacionais.

 A sede regional da 
Abimaq no Vale do Pa-
raíba foi inaugurada em 
2008 com o objetivo de 
atender às necessidades 
das empresas associadas 
na região, levando em 
consideração a caracte-
rística industrial e a força 
econômica das cidades 
que atualmente compõem 
a Região Metropolitana 
do Vale.  A regional está 
localizada no Parque Tec-
nológico de São José dos 
Campos.

A 18ª Partilha do Co-
nhecimento será realizada 
na sede da Entidade. Os 
interessados podem fazer a 
sua inscrição pelo site www.
abimaq.org.br. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3939.5733 ou pelo e-mail 
srvp@abimaq.org.br. 

O Sindicato dos Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares (Sinhores) 
de São José dos Campos está com 
vagas abertas para quatro  modali-
dades de cursos profi ssionalizantes. 

As ofi cinas são aplicadas em qua-
tro cidades da região: São José,-
Campos do Jordão, Santo Antônio 
do Pinhal e Monteiro Lobato.

As oportunidades são para os 
cursos de Ofi cina de Higiene e Ma-
nipulação de Alimentos; Qualidade 
e Excelência no Atendimento ao 
Cliente; Turismo Receptivo; e Téc-
nicas de Camareira para meios de 
hospedagem.

Para participar, é necessário ter 
no mínimo 16 anos e preencher uma 
fi cha de inscrição disponível no site 
do sindicato. 

Os cursos têm carga horária má-
xima de 40 horas e serão ministra-
dos nos meses de setembro, outubro 
e novembro.

Divulgação

Divulgação

O programa oferece vídeos e apostilas online e apenas os 
exames fi nais são necessários

Na região, a Unisal possui campus em Lorena, em área  
onde oferece 16 cursos superiores

Há vagas para o curso de técnicas de camareira 
para meios de hospedagem
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FW-20 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, torna público que requereu na 
CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e de Instalação para 
as atividades de indústria, comércio, caldeiraria e usinagem de peças em 
geral, sito à Rua Princesa Izabel, n° 257, Cidade Nova, CEP 12414-270, 
Pindamonhangaba/SP

(3ª/3x)

Associação de Moradores e Amigos do 
Ouro Verde , Jardim Imperial,Jardim 

Cristina e Parque São Dimas 

                                       CNPJ 19.633.220/0001-80 

 

                  EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Sra. Leila Aparecida Gomes Curcio, Presidente da Associação de 
Moradores e Amigos do Ouro Verde, Jardim Imperial , Jardim Cristina 
e Parque São Dimas, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
estatuto social, inciso 3 do Art. 12, convoca os associados em 
condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, 
a realizar-se na sua sede social, (Centro Educacional Benedito 
Clemente Ramos), à Rua Luiz Francisco Corrêa Guimarães,10,no 
bairro do Ouro Verde, nesta cidade, no dia 22 de outubro de 2016 
sábado, das 10:00 as 14:00 h. 

ORDEM DO DIA: 

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORA EXECUTIVA  

E CONSELHO FISCAL 

Para Quadriênio 29/10/2016 a 29/10/2020 

Obs. os associados interessados em concorrer a eleição, deverão entregar a 
inscrição da chapa até as 16:00 horas do dia  19 de  Setembro 2016.  

                                         

  Pindamonhangaba, 05 de Setembro 2016 

 

                                                                             ___________________________ 
                                                                              Leila Aparecida Gomes Curcio                           

  Presidente da Diretoria 
 
 

Rua Vereador Francisco Ferreira Machado  , 55 Ouro Verde,tel.3643-2005,cel.997443024,cel.996142883 
Leila  / Valdir Miranda 

SOURCETECH QUIMICA LTDA, torna público que requereu na  
CETESB a renovação da Licença de Operação Nº 3004618,  
para fabricação de Produtos Farmoquimicos, à ROD. VER. 
ABEL FABRICIO DIAS, 3430, (Antiga Rua Suíça) AGUA PRETA, 
PINDAMONHANGA - SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  PARA ELEIÇÃO 
DA DIRETORIA EXECUTIVA,  E CONSELHO FISCAL DO PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO, 

CNPJ 09.367.172/0001-72
 
O Projeto Social Gremio União, com sede nesta cidade, na rua Manoel Canuto Vieira, nº  199, bairro 
Ouro Verde, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. 
Paulo Vieira da Silva Neto, CONVOCA através do presente edital, todos os associados  maiores 
de 18 anos e no gozo de seus direitos, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada  
na sua sede, conforme endereço acima,  em 1ª (Primeira) chamada às  17:00  horas, com  ½ + 
1, (metade mais um) dos associados e em 2ª (Segunda) chamada 30 Trinta minutos após com 
qualquer número de presentes  do dia  15 de   Outubro  de 2016, com a seguinte ordem do dia:

1- Eleição da Diretoria Executiva  e Conselho Fiscal do PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO, em 
cumprimento ao disposto no artigo 41,  da Alteração Consolidada do Estatuto  Social.

 A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Sede do Projeto Social Grêmio União  até 
20 (vinte) dias antes da eleição, conforme determina o Parágrafo 2º do artigo 41 da Alteração 
Consolidada do  Estatuto Social. 

Pindamonhangaba, 15  Setembro  de 2016.

 ___________________________
(Presidente 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL SEMANA DO ADOLESCENTE - 2016 

REALIZAÇÃO: 
 CMDCA/COALIZÃO/APAMEX/CONJUV/JOVENS PROTAGONISTAS/CÉU DAS ARTES 

 

DIA LOCAL - HORÁRIO ATIVIDADES RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE 

13/09 (TERÇA-FEIRA) AUDITÓRIO 
PREFEITURA MUNICIPAL 17 HORAS ABERTURA OFICIAL  COMISSÃO CMDCA 

14/09 (QUARTA-FEIRA) CINEMA 
SHOPPING PATIO PINDA 9 HORAS CRIANÇAS DO PROJETO SOCIAL 

GRÊMIO UNIÃO COORD. P S GREMIO UNIÃO 

17/09 (SÁBADO) 
CEU DAS ARTES – M. CESAR 8 ÀS 12 H II ENCONTRO DE JOVENS  

“EM BUSCA DO MELHOR” COALIZÃO/RANTA 
CE ZITO – M. CESAR  12 ÀS 17 H 

17/09 (SÁBADO) ESTACIONAMENTO DO 
SHOPPING PATIO PINDA 8 HORAS CORUPIN 

CORREDORES DE RUA DE PINDA COALIZÃO/PROJETO CORUPIN 

20/09 (TERÇA-FEIRA) EE PROF. DIRCE LEOPOLDINA 
CINTRA VILLAS BOAS 10 HORAS PALESTRA NA ESCOLA 

“DROGAS, LIMITES E OBEDIÊNCIA” 
APAMEX 

21/09 (QUARTA-FEIRA) 
EE PROF.  
JOÃO MARTINS DE ALMEIDA 
 

10 HORAS 
PALESTRA NA ESCOLA 

“COMPORTAMENTO, LIMITES E 
DROGAS” 

21/09 (QUARTA-FEIRA) ESPAÇO DA JUVENTUDE 18 HORAS 
MESA REDONDA 

“CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA” 
CONJUV 

22/09 (QUINTA-FEIRA) EE DR.  
DEMETRIO IVAHI BADARÓ 10 HORAS PALESTRA NA ESCOLA 

“DROGAS” APAMEX 

23/09 (SEXTA-FEIRA) EE JOSÉ WADIE MILAD  14 HORAS PALESTRA NA ESCOLA 
“LIMITES” APAMEX 

23/09 (SEXTA-FEIRA) CEU DAS ARTES – M. CESAR 8 ÀS 10 H 

 CAMINHADA ECOLÓGICA  
 PLANTIO DE MUDAS 
 GUERRA DE SEMENTES 
 TEATRO 

RANTA 

24/09 (SÁBADO) 
FACULDADE ANHANGUERA 9 ÀS 12 H 

VII ENCONTRO DE JOVENS 
“EM BUSCA DO MELHOR” COALIZÃO 

CE JOÃO DO PULO 13 ÀS 17 H 

DE 19 A 23 – DIVERSAS OFICINAS  
EM 12 ESCOLAS ESTADUAIS E  ESC. EMILIO RIBAS (ANGLO)

MANHÃ E 
TARDE 

PROJETO “JOVENS PROTAGONISTAS” 
 AÇÃO DOS JOVENS NAS ESCOLAS/2016 

 

COMUNICADO – CONVITE 
SEMANA DO ADOLESCENTE 2016 

 
O CMDCA convida os adolescentes a participarem da Semana 

do Adolescente, em suas escolas e entidades de atendimento, conforme 
cronograma abaixo. 

 
Criado pela LEI Nº 2626 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991, o 

CMDCA - Conselho  Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

é um órgão deliberativo e controlador da política de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente de Pindamonhangaba. Sua composição 

é paritária, dividindo-se seus membros entre representantes do poder 

público, dentre pessoas de confiança do PREFEITO e representantes da 

sociedade civil, dentre pessoas eleitas para o cargo de conselheiros. Tudo 

nos termos da Lei Federal n° 8.069⁄1990, que instituiu o ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Em Pindamonhangaba, temos a LEI Nº 4140, DE 23 DE MARÇO 
DE 2004 – que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos  da 

Criança e do Adolescente - o FUMCAD e dá outras providências. 

 FUMCAD – é um conjunto de recursos financeiros que 
financiam os diversos projetos sociais das entidades registradas 
no CMDCA. 
 

 
 

A LEI Nº 4262, DE 9 DE MARÇO DE 2005 - institui a Semana 

Municipal do Adolescente, devendo ser comemorada entre os dias 19 a 25 

de setembro de cada ano. Com a intenção de oferecer aos adolescentes 

atividades em que os mesmos possam exercer o seu protagonismo, 

estaremos realizando durante esses dias a Semana Municipal do 

Adolescente, com diversas atividades envolvendo algumas das entidades e 

das escolas de nosso município. Dentre as atividades queremos destacar: 

 As palestras nas Escolas Estaduais 

 As oficinas com o Projeto “Jovens Protagonistas” 

 O II Encontro Em busca do melhor – Moreira Cesar 

 A II Corrida da Juventude – no estacionamento do Shopping Pátio Pinda 

 O VII Encontro Em busca do melhor – Centro  

 

PARTICIPE! 

SEJA PROTAGONISTA DE SUA HISTÓRIA! 

 

“Quem demonstra protagonismo responsabiliza-se por suas atitudes, 

distingue as suas ações das dos outros e expressa iniciativa e 

autoconfiança.”

Adriano Augusto Zanotti 

Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 

 
(no anexo a programação oficial das atividades) 

PROJETO “JOVENS PROTAGONISTAS” – 2016  
CRONOGRAMA - AÇÃO DOS JOVENS NAS ESCOLAS ESTADUAIS  E ESCOLA ANGLO 

Escolas que  
receberão as oficinas Data Oficinas Nome dos alunos Escola de origem 

EE Profª Dirce Leopoldina 
Cintra Villas Boas 

19/09/2016 
Segunda feira 
Período 
Manhã 

1- Oficina “Relação Pais e Filhos”
  
 

Beatriz Martiniano Pinto 
Larissa Mota dos Santos 
Tiany Ferreira Benedito 
Camila Cristina de Melo Leite 

EE Prof. Mario Tavares 
EE Prof. Dirce Leopoldina Cintras 
Villas Boas 

2- Oficina “Religiosidade ” Alexia da Silva Gomes EE Prof. José Pinto M. Pestana 

3- Oficina Filosofia política 
“Auditoria da Divida Pública” 

Denis Rafael Caetano 
 Lara Pires Feriotto, 
 Natália Bertozzi Borges  
 Dimas William Nascimento 
Constantino 

EE Prof. Amalia Patto 
Emilio Ribas - Anglo 
EE Dr Alfredo Pujol 
EE Prof. Yonne Cesar 

4- Oficina “Diversidade Sexual” 
Giovana Silva Santos 
Vitória Nogueira Fawzi Halim 
Julia Ferreira Duarta da Silva 

EE Profª Eloyna Salgado Ribeiro 

EE Profª Eloyna Salgado 
Ribeiro 

20/09/2016 
Terça feira 
Período 
Manhã 

1-Oficina “Sexo Seguro” 

Bruna Reris Adeodato 
Sarah Larissa dos Santos Bueno  
Lucas Henrique Magalhães da 
Silva 

EE Manuel Cabral                                
ETEC João Gomes de Araujo 

2- Oficina “Diversidade Sexual” 
Giovana Silva Santos 
Vitória Nogueira Fawzi Halim 
Julia Ferreira Duarta da Silva 

EE Profª Eloyna Salgado Ribeiro 

3- Oficina “Diversidade sexual”
  
 

João Pedro Diniz Rangel 
Ariane maria Conceição da Silva 
Igor Levy Manoel da Silva 

EEDr Alfredo Pujol 

4- Oficina “Religiosidade ” Alexia da Silva Gomes EE Prof. José Pinto M. Pestana 

EE. Dr. Demétrio Ivahy 
Badaró 

21/09/2015 
Quarta feira 
Período 
Manhã 

1- Oficina Filosofia política 
“Auditoria da Divida Pública” 

Denis Rafael Caetano 
Lara Pires Feriotto, 
 Natália Bertozzi Borges 
Dimas William Nascimento 

EE Prof. Amalia Patto 
Emilio Ribas - Anglo 
EE Dr Alfredo Pujol 
EE Prof. Yonne Cesar 

Constantino 

2-Oficina “Desconstrução” Iasmin EE Prof. Rubens Zamith 

3-Oficina “Sexo Seguro” 

Bruna Reis Adeodato 
Sarah Larissa dos Santos Bueno  
Lucas Henrique Magalhães da 
Silva 

EE Manuel Cabral                                
ETEC João Gomes de Araujo  

4- Oficina “Diversidade sexual”
  
 

João Pedro Diniz Rangel 
Ariane maria Conceição da Silva 
Igor Levy Manoel da Silva 

EEDr Alfredo Pujol 

EE Prof. Rubens Zamith 

22/09/2015  
Quinta feira 
Período 
Manhã 

1- Oficina Filosofia política 
“Auditoria da Divida Pública” 

Denis Rafael Caetano 
Lara Pires Feriotto, 
 Natália Bertozzi Borges 
Dimas William Nascimento 
Constantino 

EE Prof. Amalia Patto 
Emilio RibasAnglo 
EE Wilson Pires 
EE Yonne Cesar 

2-Oficina “Pais e Filhos” 

Beatriz Martiniano Pinto 
Larissa Mota dos Santos 
Tiany Ferreira Benedito 
Camila Cristina de Melo Leite 

EE Prof. Mario Tavares 
EE Prof. Dirce Leopoldina Cintras 
Villas Boas 

3- Oficina “Drogas” 
 

Laura Serrati de Souza 
Beatriz Ribeiro Passos EE Prof. Rubens Zamith 

4-Oficina “Desconstrução” Iasmin EE Prof. Rubens Zamith 

EE. Prof Jose Wadie Milad 

23/09/2015 
Sexta feira 
Período da 
Manhã 

1- Oficina “Desconstrução” Iasmin EE Prof. Rubens Zamith 

2-Oficina “Sexo Seguro” 

Bruna Reis Adeodato 
Sarah Larissa dos Santos Bueno  
Lucas Henrique Magalhães da 
Silva 

EE Manuel Cabral                                
ETEC João Gomes de Araujo 

3- Oficina “Drogas” 
 

Laura Serrati de Souza 
Beatriz Ribeiro Passos EE Prof. Rubens Zamith 

4- Oficina Filosofia política 
“Auditoria da Divida Pública” 

Denis Rafael Caetano 
Lara Pires Feriotto, 
 Natália Bertozzi Borges 
Dimas William Nascimento 

EE Prof. Amalia Patto 
Emilio Ribas Anglo 
EE Wilson Pires 
EE Yonne Cesar 

Constantino 

EE Prof. Mario Bulcão 
Giudice 

23/09/2015 
Sexta feira 
Período da 
Tarde 

1-Oficina Consciência 
 

William Rabello 
Samira Rabello 

ETEC João Gomes de Araujo 
EE Dr.João Pedro Cardoso 

2- Oficina “Diversidade sexual”
  
 

João Pedro Diniz Rangel 
Ariane maria Conceição da Silva 
Igor Levy Manoel da Silva 

EE Dr Alfredo Pujol 

3- Oficina “Relação Pais e Filhos”
  
 

Beatriz Martiniano Pinto 
Larissa Mota dos Santos 
Tiany Ferreira Benedito 
Camila Cristina de Melo Leite 

EE Prof. Mario Tavares 
EE Prof. Dirce Leopoldina Cintras 
Villas Boas 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 215/2016 (PMP 23483/2016) 
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmula infantil, conforme termo 
de referência”, fica adiado sine-die para análise da impugnação interposta pela empresa Anbionton 
Importadores Ltda EPP, por meio do processo nº. 25183/2016. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 195/2016 (PMP 20129/2016) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de Educação e Cultura, 
homologou, em 02/09/2016, e adjudicou a licitação supra, em favor da empresa Caco Comercial de 
Frutas Ltda, os itens 01 e 02 no valor unitário de R$ 10,60, item 03 no valor unitário de R$ 9,80, e 
item 04 no valor unitário de R$ 13,60. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***
PREGÃO Nº. 180/2016 (PMP 18067/2016) 
Foram emitidas a autorização 1397/2016, de 29/08/2016, no valor de R$ 1.949,00, em favor de 
Aglon Comércio e Representação Ltda; autorização 1399/2016, de 29/08/2016, de 29/08/2016, 
no valor de R$ 56.050,00, em favor de Dupatri Hospitalar Comércio Importação Exportação Ltda; 
autorização 1398/2016, de 29/08/2016, no valor de R$ 3.060,00, em favor de Cristalia Produtos 
Químicos Farmacêuticos Ltda; todas para “aquisição de medicamentos”. 

ORDEM DO DIA

33ª  Sessão  Ordinária  do  ano  de  2016,  a  realizar-se  no  Palácio

Legislativo  “Dr.  Geraldo  José  Rodrigues  Alckmin”,  no  próximo  dia

19 de setembro de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto  de  Lei  n°  92/2016 ,  do  Vereador  Professor  Osvaldo Macedo

Negrão,  que  “Eleva  a  capoeira,  bem  como  suas  manifestações

artísticas  e  culturais,  à  condição  de  Patrimônio  Cultural  Imaterial  do

Município de Pindamonhangaba”.

II.  Projeto de Lei n° 94/2016 ,  do Poder Executivo,  que “Dispõe sobre

a obrigatoriedade de implementação de Projeto de Arborização Urbana

nos novos parcelamentos do solo”.

Pindamonhangaba,  14 de setembro de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR

Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição

dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba – SP  |  Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br



PINDAMONHANGABA Tribuna do Norte

ARTE E LAZER
515 DE SETEMBRO DE 2016

Laura Pirlo

Circuito Cultural 
Paulista, programa de 
circulação de espetácu-
los gratuitos do Governo 
do Estado de São Paulo, 
anunciou a programa-
ção do mês de setembro 
e leva mais de 20 atra-
ções musicais, de dança, 
teatro, circo e espetácu-
los infantis para 110 ci-
dades do interior e lito-
ral do Estado. 

Os músicos da banda 
Funk Como Le Gusta de-
sembarcam em Taubaté 
no sábado (17), e em Lo-
rena, no domingo (18). 

Fundada em 1998, 
a banda se fortaleceu a 
partir de Jam Sessions 
e uma mistura de funk, 
samba, soul, ritmos lati-
nos, música eletrônica e 
jazz. Neste show, apre-
sentam o álbum A Nave 
Mãe Segue Viagem. Em 
Taubaté será na Pra-
ça Santa Terezinha, às 
20h00. Em Lorena, na 
Praça Baronesa de Santa 
Eulália, às 21h00.

Durante todo o mês, 
outras cidades da região 
receberão diversas atra-
ções, como o espetáculo 
Circo Jazz, do grupo Ca-
baré dos Três Vinténs e 
a Trupe Baião de 2. Ins-
pirado pelos espetáculos 
de variedades da década 
de 1930, as duas trupes 
apresentam, em Pinda-
monhangaba e Ilhabela, 
um trabalho com núme-
ros de acrobacia, ma-
labares e perna de pau, 
com direito a trilha so-
nora ao vivo. 

Paraibuna recebe o 
show de dança Inteli-
gência Ambiental. O es-
petáculo busca por meio 
da linguagem da dança 
urbana breaking sensi-
bilizar o público acerca 
dos problemas ambien-
tais que nos afetam. 

Para encerrar, no dia 
28 de setembro, “O Aba-
jur Lilás” chega a São 
Sebastião. A peça conta 
a história de três pros-
titutas exploradas por 
Giro, formando uma re-
lação de submissão que 
envolve jogos de poder 
e confl itos de interesses.  

Apenas no primeiro 
semestre de 2016, mais 
de 230 mil pessoas pres-
tigiaram as 440 apre-
sentações gratuitas do 
Circuito Cultural Pau-
lista, que circularam por 
110 cidades do interior e 
litoral.

A programação com-
pleta, com dias e ho-
rários dos espetáculos 
pode ser encontrada no 
site  www.circuitocultu-
ralpaulista.sp.gov.br.

A história de diversas 
cidades do Vale do Para-
íba está sendo contada 
através de imagens reli-
giosas e de cunho popular 
em uma exposição sedia-
da no Sesc de São José dos 

Campos. A mostra “Pau-
listinhas – Imagens de um 
Vale Histórico” está aber-
ta ao público até o dia 8 de 
outubro.

A exposição conta com 
50 peças do acervo do 

MAV – Museu de Antro-
pologia do Vale Paraíba. 
As esculturas em barro 
queimado e de pequena 
estatura, que, pela pri-
meira vez saem do Mu-
seu, apresentam os santos 

Já pensou em ter produ-
tos orgânicos, direto da horta, 
pertinho de você? A partir des-
te mês,  o Taubaté Shopping 
proporciona essa experiência 
aos seus clientes ao receber a 
“Eco Feira – produtos orgâ-
nicos e artesanais”. O evento 
acontece no estacionamento 
próximo à portaria do boliche, 
todas as quartas-feiras, das 8h 
às 13h e, a princípio, não tem 
data para encerramento.

“Nós queremos revolucio-
nar a região ao proporcionar 
às pessoas um único lugar com 
diversos tipos de produtos or-
gânicos”, afi rma a organizado-
ra do evento, a nutricionista 

Erica Kawasa. Segundo ela, a 
expectativa é atrair comprado-
res de todo o Vale do Paraíba.

Será comercializada uma 
grande variedade de alimentos 
orgânicos, como frutas, legu-
mes e verduras, além de pro-
dutos de fabricação caseira. A 
nutricionista comenta que a 
feira também tem uma preo-
cupação de cunho social, cul-
tural e ambiental. “Queremos 
abrir um espaço para o maior 
número possível de produto-
res orgânicos do Vale. Nossa 
ideia é valorizar os comer-
ciantes locais e gerar um in-
centivo para esse mercado”, 
destaca.

Circuito Cultural Paulista traz 
Funk Como Le Gusta para o Vale

Exposição apresenta origens do Vale 
Histórico através das imagens religiosas

devotados e presentes no 
cotidiano de pessoas do 
fi nal do século XVIII até o 
início do século XIX.

As “Paulistinhas” não 
nasceram com esse nome, 
foram assim denomina-
das muito tempo depois, 
pelos colecionadores de 
arte sacra e pelos antiqua-
ristas. Batizadas por eles 
como “os paulistinhas”, 
por representarem santos 
com essa tipologia, são 
hoje denominadas por se 
tratarem de imagens re-
ligiosas de cunho popu-
lar, deixando-se de vê-las 
apenas como representa-
ção de santos e passando 
a entendê-las como obje-
to de arte.  Sai de cena o 
sagrado – instrumento de 
devoção do culto religioso 
– e ganha status e reco-
nhecimento como objeto 

artístico.
No fi nal do século 

XVIII, durante todo o sé-
culo XIX, e o começo do 
século XX, as imagens de 
santos vinham de Portu-
gal, Pernambuco, Bahia 
ou Minas Gerias e eram 
muito caras.

Assim, os artistas de 
ordens religiosas se ocu-
param em buscar alter-
nativas para suprir esse 
mercado, que demandava 
santinhos a preços mais 
acessíveis e adequados 
aos pobres oratórios de 
madeira, por vezes feitos 
de caixotes reaproveita-
dos, para as pessoas de 
baixa renda.

A exposição tem entra-
da franca e pode ser vista 
no Sesc São José dos Cam-
pos, na avenida Adhemar 
de Barros, 999.

TAUBATÉ SHOPPING RECEBE FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS E ARTESANAIS

Divulgação

Divulgação

A banda 
apresenta uma 
mistura de 
funk, samba, 
soul, rítmos 
latinos, música 
eletrônica e jazz

A mostra conta com 50 peças do acervo do Museu de 
Antropologia do Vale do Paraíba

Será comercializada grande variedade de alimentos 
orgânicos, como frutas, legumes e verduras
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Marcio Rodrigues/MPIX/CPB

Daniel Zappe/MPIX/CPB

Com o bronze de Verô-
nica Hipólito conquistado 
na quarta-feira (14), o Bra-
sil chegou a 44 medalhas 
e superou a marca obtida 
na edição anterior das Pa-
ralimpíadas, realizada em 
Londres, em 2012. 

Restando quatro dias 
para o fim dos Jogos Para-
límpicos do Rio, o país está 
a quatro pódios de bater o 
recorde de medalhas em 
uma mesma edição, de 47, 
conquistadas em Pequim 
2008. 

Atletismo e natação se-
guem como os carros-che-
fes da equipe brasileira. 
Juntas, as duas modalida-
des somam 35 medalhas. 
O nadador Daniel Dias é 
o atleta com a maior con-

tribuição: já conquistou 
cinco medalhas, duas de 
ouro, duas de prata e uma 
de bronze. As competições 
terminam no próximo do-
mingo, dia 18 de setembro. 

Se for levada em con-
sideração a classificação 
pelo número de ouros, no 
entanto, a campanha des-
te ano ainda é inferior à 
de Londres 2012. Atual-
mente, o Brasil possui 10 
ouros, 21 pratas e 13 bron-
zes. Naquela ocasião, das 
43 medalhas do país, 21 
foram de ouro, atual re-
corde. Em Pequim 2008 
foram 47 medalhas: 16 de 
ouro, 14 de prata, 17 de 
bronze.

Foi em Londres 2012 
também a melhor classi-

ficação final do Brasil em 
uma Paralimpíada, o 7º lu-
gar geral. Marca que pode 
ser batida em 2016. Ape-
sar da menor quantidade 
de ouros até o momento, 
o país ocupa atualmente a 
5ª colocação no ranking. 
Esta posição é justamente 
a meta do Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB), 
objetivo considerado ou-
sado, mas factível. O Bra-
sil conta na Rio 2016 com 
a maior delegação de sua 
história, 288 atletas. As 
quatro primeiras coloca-
das são as superpotências 
paralímpicas China, Grã
-Bretanha, Ucrânia e Es-
tados Unidos, delegações 
que haviam terminado à 
frente do Brasil em 2012. 

Os brasileiros Luis Carlos 
Cardoso e Caio Ribeiro voa-
ram na quarta-feira (14) no 
início das disputas da cano-
agem velocidade nos Jogos 
Paralímpicos, no Estádio da 
Lagoa Rodrigo de Freitas, na 
Zona Sul do Rio de Janeiro 
e conquistaram as vaga na 
final da modalidade. 

Primeiro, o piauiense de 
Picos acelerou no KL1 e se 
classificou em primeiro lu-
gar em sua bateria. Depois 
foi a vez do carioca garantir 
sua vaga direto na decisão 
do KL3. Com os resultados, 
os dois vão participar das 
finais em suas provas, que 
acontecem na manhã desta 
quinta-feira, a partir das 9h 
(de Brasília).

“Agora é descansar bem a 
mente para amanhã vir com 
força total e buscar a meda-
lha para o nosso país. Estou 
feliz demais. A primeira eta-
pa foi concluída”, falou Luis 
Carlos, bem cansado após a 
competição.

“A prova foi tranquila. Eu 
esperava passar em primeiro 
na bateria. Mas todos aqui 
estão brigando pela meda-
lha. Estou focado, sei qual 
é meu objetivo. Eu sonho, 
vivo, respiro, como e remo 
a medalha. Vamos ver em 
que vai dar esta brincadei-
ra. A raia é mais bonita onde 
já disputei. É bom estar em 
casa, as condições aqui são 
ótimas. Foi divertido”, opi-
nou Caio Ribeiro.

Trata-se da primeira vez 
em que a canoagem velo-
cidade aparece no progra-
ma paralímpico. Os atle-
tas competem em raias de 
200m no Estádio da La-
goa Rodrigo de Freitas, na 
Zona Sul do Rio de Janeiro, 
onde ocorreram as provas 
também nos Jogos Olímpi-
cos. Em eventos nacionais 
e internacionais fora dos 
Jogos, a modalidade conta 
com competições de canoa 
e de caiaque. Entretanto, 
na Paralimpíada, há so-
mente provas de caiaque.

Verônica Hipólito leVa o bronze 
em proVa com quatro recordes

brasil passa londres 
2012 em número 
de medalhas e fica 
perto de recorde

Final da canoagem terá dois brasileiros

Recorde mundial, re-
corde asiático, recorde sul
-americano e recorde da 
Oceania. As marcas dos 
quatro primeiros lugares 
deixam claro o alto nível 
da final dos 400m T38, 
para atletas com proble-
mas na coordenação mo-
tora, na manhã de quar-
ta-feira (14), no Estádio 
Olímpico. 

Motivo de sobra para 
Verônica Hipólito come-
morar a medalha de bron-
ze, sua segunda nos Jogos 
Paralímpicos do Rio - foi 
prata nos 100m. 

Verônica fez questão 
de compartilhar a alegria 
pelo bronze com o depar-

tamento médico. A brasi-
leira sentiu um problema 
muscular na panturrilha 
esquerda durante a pro-
va do salto em distância, 
no último domingo, e viu 
a participação nos 400m 
ficar em risco: “Essa me-
dalha está bem dividida 
e vão ter umas pessoas lá 
fora que vou fazer ques-
tão que tirem foto com a 
medalha. Não sei quanto 
valeu o ouro ou a prata, 
mas esse aqui é meu ouro. 
Para quem não estava 
conseguindo andar de-
pois do salto (em distân-
cia), eu não podia me dar 
o direito de dar menos do 
que o meu melhor”.

Os atletas da Bocha conquistaram 
o ouro e a comemoração deles 

emocionou o país

Caio Ribeiro garantiu sua vaga na segunda bateria da classificatória da Canoagem Masculino KL3 

Daniel Zappe/MPIX/CPB

a atleta fez questão de “dividir” a medalha com a equipe médica que a 
atendeu após problema muscular
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