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POSSIBILIDADE DE PANCADAS
DE CHUVA PELA MANHÃ

15º 24º
UV 10
FONTE: CPTEC

Em noite de chuva 
e dois apagões no 
Pacaembu, Santos 

vence o Santa Cruz

SÃO PAULO  PERDE, 
MAS SE MANTÉM 
ESTÁVEL NA 
TABELA

AINDA MAIS LÍDER, PALMEIRAS 
DERRUBA A CASA E O 
TÉCNICO DO CORINTHIANS

FUTEBOL 6 FUTEBOL 6FUTEBOL 6

Semana Nacional do Trânsito 
conta com diversas atividades

O Movimento Paulista de Se-
gurança no Trânsito - programa 
do Governo do Estado de São 
Paulo que tem como principal 
objetivo reduzir pela metade os 
óbitos no trânsito no Estado até 
2020 - coordena diversas inicia-
tivas que acontecem durante a 
Semana Nacional de Trânsito, 
até o próximo domingo (25). 

Mais de 200 iniciativas acon-
tecerão em cerca de 80 municí-
pios. Serão mais de 25 milhões 
de pessoas impactadas ao longo 
de toda a semana.

PÁGINA 3

José Luís da Conceição

Abertas as inscrições para corrida e 
caminhada do Circuito da Longevidade

Programa do governo do Estado envolve mais de 200 iniciativas voltadas para redução da mortalidade no trânsito

A cidade de São José dos 
Campos receberá no próximo 
dia 9 de outubro,  a 11ª etapa de 
2016 do Circuito da Longevida-
de. As inscrições para a prova 
de corrida (6 km) e para a cami-
nhada (3 km) podem ser feitas 
até 5 de outubro ou até o térmi-
no das vagas, ao custo de R$ 10 
para a caminhada, em todas as 
faixas etárias, e de R$ 20 e R$ 
10 para a corrida, nas categorias 
até 49 anos e acima, respectiva-
mente.

PÁGINA 5

Agências 
bancárias 
permanecem 
fechadas

Após 13 dias de paralisação, 
segue a greve dos bancários por 
tempo indeterminado. A Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT) não entrou em 
acordo com a  Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban), so-
bre o reajuste reivindicado pelos 
bancários.                  PÁGINA 3

CAMPANHA VISA ATUALIZAR CADERNETA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A Campanha de Multivacinação, que 

começou na segunda-feira (19), visa 
colocar em dia a imunização de crianças 
com cinco anos incompletos, e pré-ado-
lescentes e adolescentes na faixa de 9 a 

15 anos incompletos.
O objetivo é conferir a caderneta e apli-

car, gratuitamente, as doses em atraso, 
conforme a faixa etária e a situação vaci-
nal de cada um.  

Até o dia 30 de setembro, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, haverá vacina-
ção nos postos de saúde de todo o Estado 
de São Paulo.  No sábado (24), deverá 
ocorrer o “Dia D” da campanha.

PÁGINA 3

Divulgação

Circuito da Longevidade 
acontece nas ruas de São 

José dos Campos nas 
modalidades corrida e 

caminhada

PÁGINA 2

Cobrança 
de DDD na 
região será 
extinta
 

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel) deu novo prazo para a 
extinção do DDD entre 38 
cidades do Vale do Paraí-
ba. Segundo a agência, a 
tarifa cobrada nas ligações 
entre as cidades passa a 
ser local a partir do dia 30 
de outubro.

 DDD 12
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Divulgação

O que leva as pessoas ao en-
dividamento e à inadim-
plência? Basicamente, 

pode-se dizer que é gastar mais do 
que se ganha. Contudo, de trás des-
sa ação existem diversos fatores que 
levam ao comportamento de descon-
trole financeiro. O resultado são mi-
lhões de brasileiros com sérios pro-
blemas financeiros.

Muitos vão rapidamente relacio-
nar o momento de crise e instabili-
dade econômica que vivemos como 
o principal problema. Com certeza, 
isso tem reflexo nos números, mas 
repare que, mesmo antes desse pe-
ríodo de dificuldades, a quantidade 
de inadimplentes já era alta. Enfim, 
existem outros fatores que geram 
essa situação e, para melhor entendi-
mento, decidi detalhar os sete princi-
pais pecados que levam as pessoas a 
gastarem mais do que ganham:

Falta de educação financeira: 
sem possuir educação financeira, as 
pessoas não conhecem sobre a im-
portância do dinheiro e as formas 
corretas de utilizá-lo, então, ficam a 
um passo das dívidas. Isso aconte-
ce com a maior parte da população, 
pois nem os pais e nem as escolas en-
sinam isso para as crianças e adoles-
centes e depois que crescem, ficam 
expostos a sociedade de consumo, na 
qual esse tipo de informação não é in-
teressante. O caminho para sair desta 
situação é buscar cursos e livros so-
bre o tema. Também é fundamental 
a preocupação com as crianças, ensi-
nando de forma lúdica e solicitando a 
inserção deste nas escolas.

Falta de planejamento: as 
pessoas não sabem para onde vai o 
dinheiro que recebem e não possuem 
controle. Isso é reflexo direto do pe-
cado anterior, as pessoas ganham e 
gastam sem controle nenhum ou com 
um controle superficial, não se dan-
do conta que o descontrole financei-
ro não acontece nos grandes gastos, 
mas sim nos pequenos. Para evitar 
que isso ocorra, o correto é o preen-
chimento de uma caderneta diária de 
todos os gastos, que chamamos de 
apontamento, e realizar uma planilha 
mensal por três meses, conhecendo, 
assim, os seus verdadeiros números.

Marketing e publicidade: a 
suscetibilidade às ferramentas de 
marketing e publicidade faz com que 
as pessoas comprem o que elas não 
precisam. Isso acontece diariamen-
te por meio de ações expostas na 
televisão, nas ruas, no trabalho. As 
mensagens são muitas e as pessoas 
passam a acreditar que parte do que 
é oferecido é realmente necessário. O 
caminho para evitar esse problema 
é não comprar por impulso; o ideal 
é se questionar se realmente preci-
sa desse produto, qual a função que 
terá em sua vida, etc. Também é in-
teressante deixar a compra para ou-
tro dia, quando terá refletido sobre 
se quer realmente o produto.

Crédito fácil: buscar ferramen-
tas de crédito fácil, como emprésti-
mos, crediários, financiamentos, li-
mite do cheque especial ou pagar o 
mínimo de cartão de crédito já é uma 
forma de endividamento. O mercado 
oferece milhares de produtos de fácil 

acesso, contudo, os juros cobrados 
são abusivos e fazem com que a ina-
dimplência se torne alta. Assim, a so-
lução é evitar esses meios. No caso de 
cartão de crédito, o ideal é ter só um 
e, em caso de descontrole, até mes-
mo eliminar. Também é interessan-
te não ter limite de cheque especial 
e evitar os empréstimos e crediários.

Parcelamentos: ao parcelar as 
compras, as pessoas não percebem 
que já estão se endividando. Para 
piorar, muitas vezes, o consumidor 
esquece de colocar esses valores no 
orçamento, o que pode comprometer 
seriamente as finanças. Um parcela-
mento, na verdade, é uma forma de 
crédito, pois você está usando um di-
nheiro que não possui para comprar 
um produto. Caso seja fundamental 
parcelar, deverá constar no orça-
mento mensal da pessoa, que sem-
pre que receber seus rendimentos, 
separará parte do valor para pagar 
essa dívida. Também é interessan-
te ter uma poupança paralela, para 
que, em caso de imprevistos, tenha 
como arcar com esses valores.

Falta de sonhos: não ter obje-
tivo para o dinheiro causa inadim-
plência. Se a pessoa não tem deter-
minado o objetivo para o dinheiro, 
gastará de forma irresponsável, le-
vando ao endividamento. Isso ocor-
re muito pela falta de capacidade 
das pessoas de sonharem, vivendo 
apenas o presente. Para sair deste 
problema, é recomendável fazer um 
exercício simples, refletir sobre quais 
são realmente os seus sonhos, o que 
se quer para o futuro. Tendo isso 
estabelecido, deve cotar os valores 
e determinar parte de seu dinheiro, 
quando recebê-lo para esse fim. Com 
isso em mente, será muito mais difí-
cil cair nas armadilhas do consumis-
mo e crédito fácil.

Necessidade de status social: 
acreditar que consumir é importan-
te para ser aceito socialmente faz 
com que as pessoas comprem sem 
ter condições. Isso porque acredi-
tam que possuir alguma coisa é o 
que fará a diferença para os outros, 
e não o que ela realmente é. Isso é 
um valor errado de que ter produtos 
é sinônimo de felicidade. O consumo 
dessa maneira irá apenas suprir a 
dificuldade de relacionamento inter-
pessoal. A solução para esta questão 
é ter objetivos claros e perceber que é 
muito mais importante ter conteúdo 
do que ter produto.

Ao citar esses sete erros que le-
vam à inadimplência, não quer dizer 
que não existam outros, mas acre-
dito que esses sejam vitais para que 
uma pessoa ou família se atentem. 
Quem investe em seus conhecimen-
tos, tem maior chance de se dar bem 
na vida e, quem tem a educação fi-
nanceira como um dos requisitos bá-
sicos para se viver bem, certamente, 
poderá desfrutar muito melhor des-
ta vida. Enfim, vamos todos investir 
em nossa saúde financeira para dar 
sustentabilidade às nossas principais 
saúdes: física, mental e espiritual.

Reinaldo Domingos, educador financeiro, 
presidente da Associação Brasileira de Educa-
dores Financeiros (Abefin) e autor de diversas 

obras sobre o tema dentre as quais o best-seller 
Terapia Financeira

Sete motivos que levam 
as pessoas a gastarem 
mais do que ganham e 
se endividarem

Ingressos para Benito 
di Paula no Sesc já 
estão sendo vendidos

Cobrança de ddd na 
região será extinta 
no fim de outubro

Estão abertas as inscrições para 
Vestibular de Verão da Unitau 

A Universidade de 
Taubaté (Unitau) abriu 
as inscrições para o Ves-
tibular de Verão na se-
gunda-feira, 19. 

Os interessados po-
derão fazer a inscrição 
pelo site da Instituição 
(www.unitau.br) ou 
na Feira de Profissões, 
evento que será realiza-
do até essa terça-feira 
(20), que tem como ob-

jetivo apresentar os cur-
sos oferecidos pela Unitau 
e como é o dia a dia da vida 
acadêmica aos estudantes 
de Taubaté e região. 

O valor das inscri-
ções para Medicina é de 
R$ 380 e para os demais 
cursos é de R$ 50.

Neste ano, a primeira 
fase de Medicina acon-
tece junto com a prova 
dos demais cursos, em 

20 de novembro. O re-
sultado será divulgado 
em 29 de novembro, no 
site da Unitau.

A segunda fase de 
Medicina acontecerá 
no dia 4 de dezembro 
com os 300 candidatos 
que tiverem as maio-
res notas. O resultado 
será divulgado no dia 9 
de dezembro, no site da 
Unitau.

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel) deu novo prazo para a 
extinção do DDD entre 38 
cidades do Vale do Paraí-
ba. Segundo a agência, a 
tarifa cobrada nas ligações 
entre as cidades passa a 
ser local a partir do dia 30 
de outubro.

A data foi fixada por 
meio de uma resolução 
que previa prazo de 180 
dias para que as empresas 
mudassem o tipo de co-
brança.

Inicialmente, a expec-

tativa da Anatel era de que 
a cobrança fosse extin-
ta em maio, mas o prazo 
foi estendido a pedido do 
Conselho Diretor.

O documento foi pu-
blicado em maio e inclui 
as 38 cidades da região 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte, com exceção de 
Igaratá, que tem DDD 11. 
Segundo a Anatel, a mu-
dança está em curso e a 
data será mantida.

O pedido de mudança 
na tarifa é uma demanda 
antiga da região. Desde a 

criação da RMVale por lei, 
em janeiro de 2012 os mo-
radores aguardam a mu-
dança da Anatel. Segundo 
a agência, com a extinção 
do interurbano entre as 
cidades, a expectativa é de 
redução de até 60% nas 
contas, de acordo com o 
contrato do usuário.

Dados da Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções (Anatel) mostram que 
a ligação interurbana em 
horário comercial é pelo 
menos três vezes mais cara 
que uma ligação local.

O cantor e intérprete 
Benito Di Paula sobe ao 
palco do Sesc Taubaté 
no dia 29 de setembro, 
às 20h30. Os valores 
dos ingressos vão de 
R$ 12 a R$ 40. 

No show, o cantor, 
pianista e composi-
tor interpreta clássicos 
como Charlie Brown, 
Mulher Brasileira e Re-
talhos de Cetim e apre-
senta seu novo single 
Essa Felicidade É Nossa. 

Benito também divi-
de o palco com seu filho 
cantor, Rodrigo Vellozo, 
com seu sobrinho Kauã 
Vellozo, que toca cava-
quinho e com o irmão 
guitarrista e composi-
tor, Ney Vellozo, que o 
acompanha desde 1976.

Os ingressos para a 
apresentação estarão 
à venda a partir desta  
terça-feira (20), no por-
tal do Sesc São Paulo e 
a partir da quarta feira, 

também estarão dispo-
níveis para compra pre-
sencialmente em qual-
quer unidade do Sesc no 
estado. 

 Os ingressos no por-
tal podem ser adquiri-
dos através do endereço 
sescsp.org.br/taubate. 
A unidade do Sesc em 

Taubaté fica localizada 
na avenida Milton de 
Alvarenga Peixoto, nº 
1264, no bairro Espla-
nada Santa Terezinha. 
Horário de funciona-
mento: terça a sexta, 
das 9h às 21h30 e sába-
dos, domingos e feria-
dos, das 9h15 às 17h30. 
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Divulgação

Diversas atividades marcam 
Semana Nacional de Trânsito

Campanha visa atualizar 
caderneta de vacinação 
de crianças e adolescentes

BANCÁRIOS CONTINUAM 
EM GREVE E AGÊNCIAS 
PERMANECEM FECHADAS

Após 13 dias de para-
lisação, a  Confederação 
Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf-CUT) não 
entrou em acordo com a  
Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban), so-
bre o reajuste reivindi-
cado pelos bancários, e a 
greve dos trabalhadores 
do setor continua por 
tempo indeterminado.

A categoria havia re-
jeitado a primeira pro-
posta da Fenaban - de 
reajuste de 6,5% sobre 
os salários, a PLR e os 
auxílios refeição, ali-
mentação, creche, e 
abono de R$ 3 mil. A 
proposta seguinte, tam-
bém rejeitada, foi de 
reajuste de 7% no salá-
rio, PLR e nos auxílios 
refeição, alimentação, 
creche, além de abono 
de R$ 3,3 mil.

Os sindicatos alegam 

que a oferta não cobre 
a infl ação do período e 
representa uma perda 
de 2,39% para o bolso 
de cada bancário. Os 
bancários querem re-
posição da infl ação do 
período mais 5% de au-
mento real, valorização 
do piso salarial - no va-
lor do salário mínimo 
calculado pelo Dieese 
(R$ 3.940,24 em ju-
nho)   PLR de três salá-
rios mais R$ 8.317,90, 
além de outras reivindi-
cações, como melhores 
condições de trabalho.

A Fenaban disse em 
nota que “o modelo 
de aumento composto 
por abono e reajus-
te sobre o salário é o 
mais adequado para 
o atual momento de 
transição na economia 
brasileira, de inflação 
alta para uma inflação 
mais baixa”.

ADELEKE ANTHONY FOTE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Secretaria de Esta-
do da Saúde de São Pau-
lo está promovendo uma 
campanha para colocar 
em dia a vacinação de 
crianças paulistas com 
cinco anos incompletos, e 
pré-adolescentes e adoles-
centes na faixa de 9 a 15 
anos incompletos.

O objetivo é conferir a 
caderneta e aplicar, gra-
tuitamente, as doses em 
atraso, conforme a faixa 
etária e a situação vacinal 
de cada um.  No total, serão 
distribuídas 5,9 milhões de 
doses às cidades paulistas, 
contabilizando os quanti-
tativos destinados à mul-
tivacinação e à imunização 
de rotina prevista para o 
mês de setembro.

Até o dia 30 de setem-
bro, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, 34 
mil profi ssionais da saúde 
estarão mobilizados em 
5.325 postos de saúde fi xos 
e volantes em todo o Esta-

do de São Paulo. No sába-
do (24), deverá ocorrer o 
“Dia D” da campanha.

A multivacinação con-
templa 13 tipos de vaci-
nas, que protegem contra 
18 doenças:  BCG, que 
protege contra a tuber-
culose; rotavírus, contra 
um dos principais agentes 
causadores de diarreia; 

poliomielite, contra a pa-
ralisia infantil; pentava-
lente, contra a difteria, té-
tano, coqueluche, hepatite 
B e Haemophilus infl uenza 
tipo b (Hib); pneumocóci-
ca conjugada 10-valente; 
meningocócica conjugada 
C; trivalente, contra sa-
rampo, caxumba e rubéo-
la; além das vacinas contra 

febre amarela, gripe, vari-
cela, hepatite A e a vacina 
contra o HPV, que previne 
o câncer de colo de útero e 
verrugas genitais.

Os pais ou responsáveis 
devem levar a caderneta 
de vacinação das crianças 
e jovens para conferência 
das doses em atraso. Se o 
documento foi perdido ou 
extraviado, a recomenda-
ção é procurar o mesmo 
posto no qual a criança foi 
vacinada anteriormente, 
para acesso ao arquivo.

“Durante as duas se-
manas previstas nesta 
campanha, as equipes 
trabalharão intensamente 
para conferir e atualizar as 
cadernetas de vacinação 
da população-alvo com o 
objetivo de melhorar a co-
bertura vacinal e, assim, 
garantir a imunização das 
crianças e adolescentes 
contra 18 doenças”, afi rma 
Helena Sato, diretora de 
Imunização da Secretaria.

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDOO Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito 
- programa do Governo do 
Estado de São Paulo que 
tem como principal obje-
tivo reduzir pela metade 
os óbitos no trânsito no 
Estado até 2020 - coorde-
na diversas iniciativas que 
acontecem durante a Se-
mana Nacional de Trânsi-
to, até o próximo domingo 
(25). 

Mais de 200 iniciativas 
acontecerão em cerca de 
80 municípios e serão re-
alizadas por nove Secreta-
rias de Estado e suas vin-
culadas, além de parceiros 
da iniciativa privada, que 
compõem o Movimento 
Paulista de Segurança no 
Trânsito. Serão mais de 
25 milhões de pessoas im-
pactadas ao longo de toda 
a semana.

Por meio da Artesp 
(Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo) 

e das 20 concessionárias, 
que administram os 6,9 
mil quilômetros de ro-
dovias concedidas, serão 
colocadas em prática 132 
atividades, que vão desde 
a distribuição de material 
educativo (folders e pan-
fl etos, entre outros) nos 
pedágios até a realização 
de palestras sobre trânsi-
to seguro, passando por 
ações destinadas a um 
segmento específi co de 
usuário. Para os caminho-
neiros haverá ativações 
com o objetivo de alertar 
para os riscos de dirigir 
cansado ou sob o efeito de 
drogas. Para os pedestres, 
principalmente os mora-
dores vizinhos às rodo-
vias, várias ações estarão 
voltadas para reforçar a 
necessidade de utilização 
da passarela. Haverá ain-
da, a distribuição de ade-
sivos refl etivos por algu-
mas concessionárias em 

programações específi cas 
para ciclistas e motociclis-
tas.

O Simulador de Im-
pacto, equipamento que 
simula a batida de um ve-
ículo a 5 km/h, uma das 
principais ferramentas da 
agência para demonstrar 
a importância do uso do 
cinto de segurança, será 
utilizado em parte dos 
eventos de algumas das 
concessionárias. 

O Centro Paula Souza 
escolheu a Semana Na-
cional do Trânsito para 
lançar um concurso de 
aplicativos para seguran-
ça na mobilidade urbana, 
entre os alunos das Fate-
cs e Etecs, além de reali-
zar aulas temáticas sobre 
trânsito.

O Departamento Esta-
dual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) mon-
tou eventos na capital e 
em cidades do interior 

voltados a discutir e cons-
cientizar a população so-
bre as melhores práticas 
para um trânsito seguro e 
humano. 

Além das iniciativas 
de cunho educativo, 18 
operações do Programa 
Direção Segura - ação in-
tegrada de fi scalização da 

Lei Seca que reúne o De-
tran.SP e as polícias Civil, 
Militar e Técnico-Científi -
ca - serão realizadas em 17 
cidades do Estado. 

Mais de 25 milhões de pessoas devem ser impactadas pelas ações 
promovidas durante a semana

Objetivo é conferir a caderneta e aplicar, 
gratuitamente, as doses em atraso

Não houve acordo entre o Sindicato e os bancos



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) 

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 

 

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 
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Associação do Centro de Convivência para Idosos 
“Cônego Nestor José de Azevedo“ 

Declarada de utilidade pública municipal pela Lei nº 2955, de 23/11/1993                                       
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 4811                                         

Conselho Municipal de Assistência Social – Registro nº 08 
Conselho Municipal do Idoso – Registro nº 03 

C.N.P.J.  60.125.747/0001-06 
 

C O N V O C A Ç Ã O 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA  
 

A Diretoria da Associação do Centro de Convivência para Idosos 

Cônego Nestor José de Azevedo – ACCI VILA RICA, convoca 

todos os seus associados e representantes, para a Assembleia Geral 

Extraordinária a ser realizada no dia 23 de setembro 2016  ás 18h00 , 
em primeira chamada com cinqüenta e um por cento de seus 

associados (51%), e às 18h30, em segunda chamada, com qualquer 

número de participantes para deliberar sobre: 

a. Prestação de Contas 

b. Valor de mensalidade 

c. Caixa de sugestões, críticas e elogios 

d. Eventos 

 

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2016.  
DIRETORIA 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria de Habitação 

                                 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 
Ata da 16.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.08.2016. 
 

Às nove horas do dia quinze de agosto de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro 
titular, Elisabete Aparecida dos Santos, membro suplente. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 09.08.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0059/16 Carlos 
Eduardo Pereira Cesar, 1-0092/16 Alisson Dantas e 1-0095/16 Fabio de Jesus Nerys. II – 
EXPEDIENTE: Ofício 016/16-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária. 

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2016.  
 
 
 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria de Habitação 

                                 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 

Ata da 16.ª Sessão Extraordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.08.2016. 

 
Às nove horas do dia dezesseis de agosto de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de 

Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Elisabete Aparecida dos Santos, membro Suplente e 
Vanderson Luiz da Costa, membro suplente. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 16.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 15.08.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0098/16 Itamar Jacinto da 
Silva, 1-0125/16 Darlete Carlota Faustino e 1-0131/16 Tania Gisele do Nascimento da Silva. II– 
RELATOR: Sra. Elisabete Aparecida dos Santos INDEFERIDO, por votação unânime: 1-
0099/16 Ozana Maria Ferreira Salvadori, 1-0108/16 Flavia Cirelli Vasconcelos de Oliveira e 1-0126/16 
Lucia Terezinha da Silva. III – RELATOR:   Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0064/16 Adriana Aparecida da Silva e 1-0082/16 Juliano Vieira de Almeida Lima.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária. 

Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2016.  
 
 
 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria de Habitação 

                                 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 
Ata da 17.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.08.2016. 
 

Às nove horas do dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezesseis, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Elisabete Aparecida dos Santos, membro Suplente e 
Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro Titular. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 16.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 16.08.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0104/16 Serv 
Vale Auto Tec Comercial Ltda EPP e 1-0143/16 João Batista da Costa. II– RELATOR: Sra. Elisabete 
Aparecida dos Santos INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0132/16 Tania Gisele do 
Nascimento da Silva.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária. 

Pindamonhangaba, 22  de agosto de 2016.  
 
 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria de Habitação 

                                 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 
Ata da 18.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.09.2016. 
 

Às nove horas do dia cinco de setembro de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro 
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 17.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 22.08.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0119/16 Elza Dias da Costa e 
1-0122/16 Marco Aurelio de Jesus da Silva II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos 
Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0073/16 José Mario Joffre, 1-0079/16 Rodrigo Silva 
Castro e 1-0100/16 Samantha Ferreira da Silva III – EXPEDIENTE: Ofício 017/16-JARI 
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária. 

Pindamonhangaba, 05  de setembro de 2016.  
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                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria de Habitação 

                                 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 

Ata da 18.ª Sessão Extraordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.09.2016. 

 
Às nove horas do dia seis de setembro de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de 

Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Vanderson 
Luiz da Costa, membro suplente. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 18.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 05.09.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0101/16 Mateu Marcondes 
Chinaqui e 1-0107/16 Matheus Macedo de Barros. II – RELATOR:   Vanderson Luiz da Costa 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0103/16 Edmilson Chiconini e 1-0109/16 Flavia Cirelli 
Vasconcelos de Oliveira.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária. 

Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2016.  
 
 
 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria de Habitação 

                                 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 
Ata da 19.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.09.2016. 
 

Às nove horas do dia doze de setembro de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro 
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 18.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 06.09.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0140/16 Warley 
Takeo Santos Miyake. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0091/16 Jorge Pasin de Oliveira. III – EXPEDIENTE: 
Ofício 018/16-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da 
JARI para publicação.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária. 

Pindamonhangaba, 12  de setembro de 2016.  
 
 
 

J Marinho Projetos e Prestação de Serviços em Construção Civil e 
Industrial Ltda Me, inscrita no CNPJ nº 08.033.620/0001-39, Inscrição 
Estadual nº 528.081.436.117, Inscrição Municipal 18839, por seu 
representante legal Jesu Marinho da Cruz Junior, CPF nº 159.485.278-24, 
vem por meio de esta comunicar e extravio de 01 Talão de Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços, modelo bloco, 3 vias, contendo as notas fi scais de 
nº 151 à 200 todas em branco.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº. 209/2016 (PMP 23475/2016) 
Para “aquisição de material odontológico (consumo) para atender as unidades 
odontológicas vinculadas às unidades de saúde no município”, com entrega dos 
envelopes dia 05/10/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** PRORROGAÇÃO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2016 (PMP 18487/2016) 
Comunicamos que as inscrições para cadastro no processo supra, que cuida de 
“cadastramento de artistas e profi ssionais de arte e cultura nos programas ‘Pinda 
em Cena’, ‘Cultura para Todos’ e ‘Ceu das Artes’, para fomento à cultura municipal 
de Pindamonhangaba”, fi ca prorrogada por mais 20 dias, ou seja, até 10/10/2016, 
conforme solicitação do Departamento de Cultura, amparada pelo item 3.7 do edital. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº. 062/2016 (PMP 9145/2016) 

A autoridade superior, com base na manifestação técnica do Departamento de 
Informática, homologou, em 15/09/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, 
treinamento, manutenção e reposição de peças, de um sistema de monitoramento 
com câmeras de CFTV, com fornecimento de materiais, pelo período de 36 meses”, 
em favor da empresa Hoje Tecnologia da Informação Ltda, o item 01, no valor total 
de R$ 1.786.951,80. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 158/2016 (PMP 16004/2016) 

Foi fi rmado o contrato 195/2016, de 05/09/2016, para “contratação de empresa 
para realização de curso preparatório para o ENEM e vestibular com professores 
qualifi cados nas disciplinas de matemática, português, história, geografi a, química, 
física, biologia, inglês e espanhol”, no valor de R$ 10.244,00, vigente por 06 meses. 
Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi, e pela contratada, empresa INFAP – Instituto de Formação e Ação em 
Políticas Sociais para Cidadania, o Sr Mozart Landenthin Junior. 

PREGÃO Nº. 161/2016 (PMP 16007/2016) 

Foi fi rmado o contrato 198/2016, de 12/09/2016, para “contratação de alimentação 
no período noturno para jurados e integrantes dos grupos teatrais que participarão 
do FESTE – Festival Nacional de Teatro”, no valor de R$ 14.250,00, vigente de 
06 a 20/11/2016. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Maria 
Aparecida Pedroso Rocha Pena, e pela contratada, empresa Maria de Lourdes de 
Souza Rezende ME, o Sr Carlos Cesar Rezende. 

PREGÃO Nº. 163/2016 (PMP 16010/2016) 

Foi fi rmado o contrato 199/2016, de 12/09/2016, para “contratação de alimentação 
para jurados e integrantes dos grupos teatrais que participarão do FESTE – Festival 
Nacional de Teatro”, no valor de R$ 18.675,00, vigente de 06 a 20/11/2016. Assina 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha 
Pena, e pela contratada, empresa JF Rezende EPP, o Sr Carlos Cesar Rezende. 

PREGÃO Nº. 170/2016 (PMP 16968/2016) 

Foi fi rmado o contrato 189/2016, de 19/08/2016, para “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica 
(alarme monitorado), com fornecimento de equipamentos, incluindo o fornecimento, 
a instalação e manutenção de todas as peças, partes ou componentes, bem como 
de todos os materiais de instalação necessários ao seu perfeito funcionamento (em 
regime de comodato), conforme termo de referência pelo período de 12 meses”, 
no valor de R$ 144.000,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, 
empresa RVA Security Comércio e Serviços de Sistemas de Segurança Ltda, o Sr 
Emerson Carvalho Morais, por procuração. 

PREGÃO Nº. 182/2016 (PMP 18069/2016) 

Foi fi rmado o contrato 193/2016, de 30/08/2016, para “contratação de empresa 
especializada na realização de exames de eletroencefalograma sem sono induzido 
e com sono induzido; com fornecimento de mão de obra, dentro do município de 
Pindamonhangaba/SP pelo período de 12 meses”, no valor de R$ 89.719,20, vigente 
por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Sandra 
Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Pronto Clin Sono S/S Ltda, a 
Sra Dinalia Maria Ribeiro Nascif de Almeida. 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria de Habitação 

                                 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 

Ata da 13.ª Sessão Extraordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.09.2016. 

 
Às nove horas do dia treze de setembro de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de 

Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e 
Vanderson Luiz da Costa, membro suplente. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 19.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 12.09.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0110/16 Flavia Cirelli 
Vasconcelos de Oliveira e 1-0116/16 Cedlab Centro de Diag Laboratorial Ltda. II – RELATOR:   
Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0133/16 Antonio Valdecir Faria.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária. 

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2016.  
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 
 

CONVOCAÇÃO 
(Em cumprimento a decisão judicial) 

 
    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o 
candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em original e 
cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição 
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
10 - Comprovante de residência; 
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes); 
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes; 
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos); 
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos). 
 
 
Dia 22/09/2016 às 14:00 horas 
 
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 
77º JOANA REGINA DE OLIVEIRA TEBERGA 
RUA DR. OCTAVIO OSCAR CAMPELO DE SOUZA, 221 – PQ. DAS NAÇÕES 
PINDAMONHANGABA – SP 
CEP 12420-350 
 

 
 

EDSON MACEDO DE GOUVÊA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

A cidade de São José 
dos Campos receberá 
no próximo dia 9 de 
outubro, mais uma vez 
no Parque da Cidade, 
a 11ª etapa de 2016 do 
Circuito da Longevida-
de, patrocinado pelo 
Grupo Bradesco Segu-
ros. As inscrições para 
a prova de corrida (6 
km) e para a caminha-
da (3 km) foram abertas 
na segunda-feira, 19 de 
setembro, e poderão ser 
feitas pelo site www.
circuitodalongevidade.
com.br até 5 de outubro 
ou até o término das va-
gas, ao custo de R$ 10 
para a caminhada, em 
todas as faixas etárias, e 
de R$ 20 e R$ 10 para 
a corrida, nas catego-
rias até 49 anos e acima, 
respectivamente.

Este é o oitavo ano 
consecutivo que o Gru-
po Bradesco Seguros 
— segurador ofi cial e 
patrocinador dos Jo-
gos Rio 2016 — levará 
o Circuito da Longevi-
dade para São José dos 
Campos.

Criado em 2007 com 
o objetivo de sensibili-
zar a população para a 
importância da ativida-
de física como um dos 
pilares para a conquis-
ta da longevidade com 
saúde, qualidade de 
vida e bem-estar, o Cir-
cuito da Longevidade é 
promovido pelo Grupo 
Bradesco Seguros em 
São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Bahia, Minas 
Gerais, Distrito Federal, 
Goiás e Rio de Janeiro. 
Desde a primeira edi-
ção, o evento já foi re-
alizado em 19 cidades, 
reunindo mais de 380 
mil inscritos. A expecta-
tiva é de que, em 2016, 
mais de 50 mil pessoas 
participem do evento.

O valor equivalente 
ao da renda obtida será 
destinado a uma enti-
dade indicada pela pre-
feitura de São José dos 
Campos. A ação se repe-
te em todas as cidades 
onde o Circuito da Lon-

gevidade é realizado e 
tem como objetivo cana-
lizar recursos para pro-
jetos que privilegiem a 
inclusão e o atendimen-
to de pessoas carentes. 
Desde que foi criado, 
mais de R$ 2,6 milhões 
já foram distribuídos.

A prova de corrida 
tem caráter competiti-
vo, com participação de 
atletas de elite brasilei-
ros e estrangeiros, além 
de amadores e inician-
tes. Os cinco primeiros 
colocados, nos pelotões 
masculino e feminino, 
recebem R$ 23 mil em 
prêmios, divididos da 
seguinte forma: R$ 5 
mil (1º lugar), R$ 3 mil 
(2º lugar), R$ 2 mil (3º 
lugar), R$ 1 mil (4º lu-
gar) e R$ 500 (5º lu-
gar), livres de impostos, 
além de troféus e me-
dalhas. Desde o início 
do projeto, foram pagos 
mais de R$ 2,1 milhões 
em premiações.

Já a caminhada é 
indicada para os que 
ainda não praticam 
atividade física com 
regularidade, e con-
ta com a presença de 
participantes de todas 
as faixas etárias, de 
crianças a idosos. O 
objetivo é estimular os 
que caminharam para 
que, em uma próxima 
oportunidade, possam 
participar correndo. 
Os mais longevos têm 
destaque especial. Eles 
são homenageados, 
no pódio, com troféus 
e medalhas. Com essa 
ação, o Grupo Bradesco 
Seguros dá visibilidade 
aos longevos que, por 
meio do exercício físi-
co, conquistaram uma 
vida saudável.

O Circuito da Longe-
vidade conta também 
com a participação de 
portadores de neces-
sidades especiais que, 
com frequência, mar-
cam presença nas pis-
tas. A eles, é reservada 
uma largada diferen-
ciada, que acontece an-
tes da ofi cial.

Estão abertas as inscrições para Etapa São 
José dos Campos do Circuito da Longevidade

COTIDIANO

Divulgação

As inscrições custam R$ 10 para caminhada e de R$ 10 a R$ 20 para corrida, dependendo da faixa etária
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Corinthians demite Cristóvão e 
auxiliar assume até dezembro

Durou menos de três 
meses a passagem de 
Cristóvão Borges como 
técnico do Corinthians. 
Muito xingado pela tor-
cida após a derrota para 
o Palmeiras por 2 a 0, na 
tarde deste sábado, na 
Arena Corinthians, o trei-
nador foi demitido ainda 
no vestiário do estádio 
pelo presidente Rober-
to de Andrade, também 
pressionado na arena de 
Itaquera.

Cristóvão deixa o Ti-
mão após 18 partidas re-
alizadas e uma campanha 
decepcionante: sete vitó-
rias, cinco empates e seis 
derrotas, aproveitamento 
de 48,1%.

O anúncio foi feito pelo 
presidente em entrevis-
ta coletiva após a derro-

ta, que manteve o Corin-
thians na quinta posição 
do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, houve 
mudança de postura da 
diretoria do Corinthians 
em menos de 48 horas, já 
que na última quinta-fei-
ra, o diretor adjunto de 
futebol, Eduardo Ferreira, 
havia afirmado que o trei-
nador estava prestigiado e 
que não haveria mudan-
ça independentemente 
do resultado. Roberto de 
Andrade disse que havia 
necessidade de fazer a mu-
dança.

Questionado sobre a 
possibilidade de contratar 
Roger Machado, demitido 
pelo Grêmio na semana 
que passou, o presidente 
afirmou que o técnico até 
o fim do ano é Carille.

Cristovão Borges deixou a arena sem falar com 
imprensa após a demissão

São Paulo  Perde, 
maS Se mantém 
eStável na tabela

Em noite de chuva e dois apagões no 
Pacaembu, Santos vence o Santa Cruz

Diante de um público 
de 28 mil pessoas, o Santos 
venceu o Santa Cruz na noite 
desse domingo, no Pacaem-
bu, por 3 a 2, e pulou para 45 
pontos na tabela, mantendo-
se firme na quarta colocação 
do campeonato. Na vice-lan-
terna com apenas 23 pontos, 
o time pernambucano apre-
sentou resistência e chegou 
a empatar o jogo duas vezes.

O Santos abriu o placar 
bem cedo. Aos 4 minutos, 
Vitor Bueno cruzou, Ricar-
do Oliveira cabeceou em Léo 
Moura e, na sobra, Copete 
abriu o placar. Superior, o 
Peixe mandou em toda a pri-
meira etapa e até poderia ter 
marcado outros gols. 

Debaixo de chuva, o tor-

cedor que foi ao jogo teve 
outro adversário no intervalo 
da partida, quando uma que-
da de energia atrapalhou o 
reinício do jogo em cerca de 
20 minutos.

Dominado na primeira 
etapa, o Santa Cruz voltou 
melhor do intervalo. Aos 12 
minutos Keno empatou o 
marcador. Empolgado pelo 
gol, o time pernambucano 
seguiu pressionando, criando 
mais oportunidades. 

Aos 19, novo apagão no 
Pacaembu, esse apenas par-
cial. E nova interrupção no 
jogo, desta vez por 15 minutos. 
Na retomada do jogo, o Peixe 
cresceu e logo conseguiu o se-
gundo gol, com Jean Mota.

Os santistas já come-

moravam a vitória, mas ga-
nharam tensão nos minutos 
finais. Em vacilo da defe-
sa, Keno recebeu bola livre 
dentro da área e empatou a 
partida. No lance seguinte, 
porém, Vitor Bueno acertou 
lindo chute no ângulo de Tia-
go Cardoso: 3 a 2.

No meio de semana, as 
equipes jogam por outras 
competições. O Santos visita 
o Vasco pelas oitavas de final 
da Copa do Brasil, quarta-
feira, às 21h45, em vanta-
gem pela vitória por 3 a 1 na 
Vila. No mesmo dia, mas às 
19h45, o Santa Cruz visita o 
Independiente Medellín, na 
Colômbia, no primeiro jogo 
das oitavas da Copa Sul-A-
mericana.

O Atlético-PR venceu 
o São Paulo por 1 a 0, no  
domingo, e manteve um 
tabu histórico na Arena da 
Baixada: o Furacão nun-
ca perdeu para o Tricolor 
em seu estádio. Foi a 11ª 
vitória em 16 jogos no lo-
cal. Pablo marcou o gol da 
vitória, na parte final do 
segundo tempo.

O resultado fez o Atlé-
tico subir três posições 
na tabela: saltou para a 
sétima posição, com 39 
pontos. Após dois triunfos 
consecutivos, o São Paulo 
voltou a perder, mas se 
manteve na 12ª colocação 
do Campeonato Brasilei-
ro, com 34 pontos. 

Equilibrados no meio-
campo, o Furacão e o Tri-
color se defendiam bem 
na Arena da Baixada. Os 
donos da casa irritavam o 
técnico Paulo Autuori pela 
falta de criatividade. Do 
lado visitante, o mais peri-
goso era Cueva, com joga-
das rápidas pela esquerda.  
A única chance real de gol 
do Tricolor foi em chute 
colocado do peruano, que 
Weverton foi buscar. 

Na volta do segundo 
tempos os dois times mu-
daram, mas nada de gols. 
O nível técnico da parti-

da caiu bastante na etapa 
complementar. Ambas as 
equipes sofriam para fina-
lizar. 

Mesmo com a entrada 
de Michel Bastos, de volta 
após três partidas sem ser 
relacionado, o São Paulo 
sentiu o ritmo na meta-
de final da partida. De-
nis evitou mais uma boa 
chance, em chute cruza-
do de Juninho, mas va-
cilou ao sair do gol em 
cruzamento de Léo para 
Pablo. O camisa 1 escor-
regou, e o meio-campis-
ta teve apenas o trabalho 
de empurrar a bola para 
o gol vazio. 

No fim do jogo o São 
Paulo até conseguiu pren-
der a bola por mais tempo 
no campo de ataque, mas 
continuou errando, prin-
cipalmente pelos pés de 
Chávez. 

Agora as duas equipes 
voltam suas atenções para 
a Copa do Brasil. O Atlético
-PR vai à Arena do Grêmio 
para tentar inverter a derro-
ta por 1 a 0 sofrida em casa, 
no jogo de ida. Na quinta, 
às 21h30, o São Paulo tenta 
dar a volta por cima sobre 
o Juventude, em Caxias do 
Sul, após ter perdido por 2 
a 1 no Morumbi. 

São Paulo e Atlético-PR fazem jogo truncado e 
Tricolor segue sem vencer na casa do adversário

ainda mais líder, Palmeiras 
vence timão em Itaquera

Com gols de Moisés e 
Mina, uma em cada tempo, 
o Palmeiras venceu o Co-
rinthians por 2 a 0 no sába-
do, na arena de Itaquera, e 
consolidou sua liderança no 
Campeonato Brasileiro já na 
abertura da 26ª rodada. 

O Timão continua fora 
do G-4, na quinta colocação. 
Após 18 jogos no comando, e 
sob muita pressão da torcida 
alvinegra, o técnico Cristó-
vão Borges foi demitido.

Essa foi a terceira vitória 
do Verdão do técnico Cuca 
sobre o arquirrival nesta 
temporada, uma pelo Paulis-
tão e duas pelo Brasileirão e 
acabou com invencibilidade 
corintiana em casa que du-
rava mais de um ano, desde 
26 de agosto, pela Copa do 
Brasil do ano passado, per-
deu para o Santos por 2 a 1. 
Foram 34 jogos de invenci-
bilidade, contando duas eli-
minações em pênaltis após 
empates – contra Audax no 
Paulista e Nacional, do Uru-
guai, na Libertadores.

No primeiro lance de pe-

rigo da etapa inicial, aos 4 
minutos, o Palmeiras abriu o 
placar. Moisés chutou a bola 
em cima de Vilson e aprovei-
tou o rebote para, de cabeça, 
tocar por baixo de Cássio. 
Ao fim do primeiro tempo o 
Corinthians tinha mais pos-
se de bola, porém não criava 
perigo. E a defesa e o meio-
campo alviverdes se impuse-
ram ao ataque alvinegro. O 

alviverde chegou três vezes 
ao gol, enquanto o mandan-
te não chegou em nenhuma 
oportunidade.

O segundo tempo come-
çou do mesmo jeito, com o 
Timão com a bola, mas sem 
acertar o gol do Verdão.

Mais eficiente e organiza-
do, e ainda com um jogador 
a mais – Léo Príncipe levou o 
segundo amarelo aos 30 –, o 

líder do campeonato chegou 
ao segundo gol: Mina com-
pletou um cruzamento de 
Jean, aos 31. 

Pela 27ª rodada, no pró-
ximo sábado, o Palmeiras re-
cebe o Coritiba em sua arena, 
às 16h (de Brasília). No mes-
mo horário, mas no domin-
go, o Corinthians enfrenta o 
Fluminense, novamente em 
Itaquera.

Debaixo de chuva a torcida santista viu o time ser sufocado pelo 
‘Santinha’, mas conseguiu vencer no final

Mina fez gol em todos os clássicos que disputou, contra o Corinthians o 
jogador fez o segundo da vitória do Verdão
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