
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 8.794

PINDAMONHANGABA 28 DE SETEMBRO DE 2016QUARTA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 135

QUARTA-FEIRA

PARCIALMENTE NUBLADO -
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

11º 25º
UV 10
FONTE: CPTEC

Projeto do Detran visa monitorar as provas 
práticas de direção veicular com câmeras

O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran
-SP) deu início neste mês a um 
projeto-piloto para monitorar, 
por meio de câmeras e telemetria, 
as provas práticas de direção vei-
cular para a categoria B (carro).

Os veículos em que são reali-
zados os exames são equipados 
com diferentes recursos tec-

nológicos, como áudio e vídeo, 
que permitirão o rastreamento 
e a conferência do percurso e 
do comportamento do candida-
to durante o teste de direção. A 
comparação desses dados com 
as informações relatadas pelo 
examinador vai tornar o resul-
tado da prova mais preciso.

PÁGINA 3

Circuito de Longevidade terá etapa no Vale do Paraíba
O Grupo Bradesco Seguros 

manteve a data da Etapa São 
José dos Campos do Circuito da 
Longevidade 2016 em 9 de ou-
tubro. Os interessados em par-
ticipar da prova de corrida ou 
da caminhada já podem fazer a 
inscrição.

A caminhada custa R$ 10, em 
todas as faixas etárias, enquanto 
a corrida custa R$ 20 e R$ 10, 
nas categorias até 49 anos e aci-
ma, respectivamente.

PÁGINA 5

Santuário 
Nacional inaugura 
cinema high-tech 

O Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida vai 
inaugurar, na próxima semana, 
o “Cine Padroeira”, uma sala 
de cinema de última geração, 
que reúne o que existe de mais 
moderno em projeção cinema-
tográfi ca.

PÁGINA 6

Idosos são principais vítimas 
de acidentes no trânsito

PÁGINA 5

Com proximidade 
do verão, aumenta 
preocupação com 
afogamentos

Um levantamento realizado 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo mostra que, 
a cada dia, duas pessoas mor-
rem, em média, vítimas de afo-
gamento no Estado. 

Os dados, referentes a 2015, 
servem como um alerta para os 
cuidados que banhistas devem 
ter no mar, piscinas, rios, lagos 
e cachoeiras, especialmente no 
verão que se aproxima.

Provas acontecem no dia 9 de outubro e incluem modalidades de corrida e caminhada

Monitoramento das provas práticas de direção deve tornar o resultado mais preciso

Com o aumento da população 
de idosos também existe uma 
maior preocupação em relação 
ao trânsito. De acordo com da-
dos do Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de Trân-

sito do Estado de São Paulo (In-
fosiga SP), mil pessoas, na faixa 
dos 60 anos ou mais, morreram 
vítimas de acidentes de trânsito 
em 2015. 

PÁGINA 3

Monumentos históricos da região 
são tema de concurso fotográfi co

Diversos monumentos 
arquitetônicos do Vale do 
Paraíba fazem parte do 
patrimônio cultural pau-
lista que é tema da etapa 

brasileira do Wiki Loves 
Monuments 2016, concur-
so fotográfi co com foco no 
patrimônio edifi cado e em 
monumentos históricos. 

PÁGINA 6

Vale do Paraíba possui rico patrimônio histórico
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Quem consegue guardar dinheiro, mesmo 
com a crise, enfrenta uma grande dúvida, 
qual o melhor investimento perante um 

cenário altamente instável. Realmente essa não é 
uma pergunta fácil, principalmente, se formos levar 
em conta que muitos investidores perderam muito 
dinheiro investindo em ações e a poupança vem 
rendendo menos que a infl ação.

Outra novidade recente, é que alguns economis-
tas já estão questionando os riscos do Tesouro Dire-
to, devido ao fato de que, até 2018, a dívida pública 
deverá crescer substancialmente, impossibilitando 
que o Governo honre com compromissos. O que po-
derá afetar o Tesouro Direto. Por isso, a recomen-
dação agora, sem dúvida nenhuma, é de cautela.

Mesmo com um panorama incerto, ainda não 
vejo que seja momento de desespero, sendo que, 
sabendo planejar os investimentos, com certeza 
se obterá ótimos lucros. A primeira questão a ser 
levada em conta é que não existe uma fórmula exata 
sobre o tema, reforçando que o mais importante é 
saber por que se vai investir, isto é, quais os obje-
tivos que dará para o dinheiro e como se montará 
uma estratégia para que se poupe dinheiro para 
esse investimento.

Para auxiliar nessas escolhas, respondi duas per-
guntas mais frequentes sobre o tema:

Qual risco da aplicação? De forma geral, o risco 
de uma aplicação fi nanceira é diretamente propor-
cional à rentabilidade desejada pelo empreendedor, 
ou seja, quanto maior o retorno estimado pelo tipo 
de aplicação escolhida, maior será o risco. O risco 
da aplicação signifi ca que o empreendedor poderá 
não conseguir o retorno prometido ou mesmo per-
der uma parcela do montante aplicado. Para tanto, 
é importante conhecer muito bem os atributos de 
cada aplicação, tais como o nível de risco, retorno, 
o tempo de aplicação, os tributos e outras despesas 
que serão cobradas, como, por exemplo, a taxa de 
administração exigida por fundos de investimentos, 
tendo em vista que poderão comprometer a renta-
bilidade dos investimentos. É bom lembrar sempre 
que rentabilidade passada não é garantia de renta-
bilidade futura.

Onde investir? Onde investir o dinheiro poupado 
é sempre uma decisão difícil, devido à grande quan-
tidade de opções de ativos fi nanceiros existentes no 
mercado. Mas, indubitavelmente, sempre há ótimas 
opções de investimento. O dinheiro poupado deve-
rá ser dividido em investimentos direcionados aos 
objetivos e sonhos de curto, médio e longo prazos.

Sonhos de curto prazo são aqueles que se preten-
de realizar em até um ano. Para esses, é interessan-
te aplicar em caderneta de poupança, pois, quando 
necessitar terá a disponibilidade de retirar sem 
pagar taxas, imposto de renda ou perder rendimen-
tos. Outra opção é Tesouro Direto.

Já os sonhos de médio prazo abrangem um pe-
ríodo de um à dez anos. São aqueles que não ocor-
rem imediatamente, mas conseguimos visualizar a 
realização em um período não tão longo, para estes 
são interessantes linhas que tenham prazos pré-es-
tabelecidos no período do sonho a ser realizado. 
Dentre as opções recomendo Tesouro Direto, CDB, 
Fundo de Investimentos e ouro. Neste caso, o melhor 
é pesquisar em pelo menos três instituições fi nancei-
ras de grande porte.

Já os sonhos de longo prazo, são aqueles que a 
maioria das pessoas acreditam que não irão reali-
zar, por representar algo muito distante. O tempo 
destes sonhos é acima de dez anos, o que faz com 
que muitos desanimem antes mesmo de começar. 
Afi rmo, seja qual for o seu sonho ele é factível de ser 
realizado, mas, é preciso perseverança e começar 
imediatamente. Para estes sonhos recomendo inves-
tir em Tesouro Direto, previdência privada, e ações. 
No caso de investimento em ações, o melhor é inves-
tir no máximo 20% do dinheiro total com essa fi na-
lidade, isto porque existe grande risco por depender 
do desempenho da empresa na qual investe.

Reinaldo Domingos, mestre em educação fi nanceira e presi-
dente da Associação Brasileira de Educação Financeira, da DSOP 

Educação Financeira autor de diversos livros sobre o tema, dentre 
os quais Terapia Financeira (Editora DSOP).

Emprega São Paulo 
oferece 225 oportunidades 
para o Vale do Paraíba

O Senai Taubaté 
Shopping promove, até 
esta sexta-feira (30), 
uma feira de profissões 
no Taubaté Shopping. 
Composta por diver-
sas atrações,  o evento 
proporciona ao público 
acesso a muito conhe-
cimento relacionado 
a diversos setores do 
mercado.

Um estande é des-
tinado a apresentar as 
seis áreas de aprendi-
zado do Senai: Forma-
ção Inicial Continuada, 
Aprendizagem Indus-
trial, Curso Técnico, 
Curso Superior, Pós-
Graduação e Relaciona-
mento com a Indústria. 
O atendimento ao pú-
blico no local acontece 
das 10h às 22h, com a 
participação de profes-
sores e consultores da 
instituição de ensino.

Com o intuito de 
aproximar o público do 
Senai, peças desenvol-
vidas pelos alunos da 

O Senac de São José 
dos Campos abriu 367 
bolsas de estudos para 
cursos rápidos profi s-
sionalizantes. Ao todo 
serão 12 turmas em oito 
cursos, todos gratuitos.

As vagas são para: 
cuidador de idosos, re-

cepcionista, auxiliar de 
escritório, assistente 
administrativo, auxiliar 
de pessoal; empreende-
dor em pequenos negó-
cios, comprador e ope-
rador de computador.

A data defi nida para 
início dos cursos é dia 

3 de outubro e seguem 
até o dia 1º ou 14 de de-
zembro.

Para concorrer a 
uma das bolsas, o can-
didato precisa ter renda 
familiar per capita de 
até dois salários míni-
mos. 

As inscrições fi carão 
abertas até as vagas se-
rem preenchidas. De-
vem ser realizadas no 
Senac, localizado na 
rua Saigiro Nakamu-
ra, nº 400, Vila Indus-
trial, em São José dos 
Campos.

Poupança, ações, 
títulos públicos... 
qual o melhor 
investimento 
na crise?

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(Sert), em parceria com o 
Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), oferece 
nesta semana 225 vagas 
de trabalho divididas en-
tre as áreas de serviços, 
comércio, entre outras, 
para o Vale do Paraíba.

As vagas estão distri-
buídas entre os municí-

pios de Aparecida, Caça-
pava,  Campos do Jordão, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Ilhabela, 
Jacareí, Lorena, Pinda-
monhangaba, Potim, São 
José dos Campos, São 
José dos Campos e Tauba-

té. Os itens “escolaridade” 
e “experiência” variam de 
acordo com as oportuni-
dades.

Para ter acesso às va-
gas, basta acessar o site: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br  criar login, se-
nha e informar os dados 
solicitados. Outra opção 
é comparecer a um Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) com RG, 
CPF, PIS e Carteira de 
Trabalho.

Desde a implantação 
do Emprega São Paulo, 
em agosto de 2008, o pro-
grama  recolocou no mer-
cado de trabalho mais de 
700 mil trabalhadores. 
O sistema conta com um 
banco de 3,5 milhões de 
currículos cadastrados.

Para mais informações 
sobre o Emprega São Pau-
lo/Mais Emprego, acesse: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br.

Senai realiza feira de 
profi ssões em shopping

instituição, como moto-
res estacionários e pro-
jetos pensados para a 
inclusão de deficientes 
são algumas das atra-
ções disponibilizadas. 

O evento conta ainda 
com a distribuição de 
folders, estandes de li-
vros e brincadeiras – 
como a ‘nervo teste’– e 
distribuição de brindes.  

Além disso, às 19h, to-
dos os dias, aconte-
ce um show da banda 
Musical Senai Taubaté, 
formada por alunos da 
escola.

Senac abre vagas para bolsas de estudos

Com a proximidade do Natal, o setor de comércio é o que mais oferece 
vagas. Ao todo, são 129 oportunidades na região

Divulgação

A mostra apresenta as áreas de aprendizado do Senai e conta com a 
participação de professores e alunos
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detran.SP dá início a projeto-piloto 
para monitorar com câmeras as 
provas práticas de direção veicular

movimento Paulista de Segurança 
no Trânsito faz alerta para idosos

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) deu iní-
cio neste mês a um proje-
to-piloto para monitorar, 
por meio de câmeras e 
telemetria, as provas prá-
ticas de direção veicular 
para a categoria B (carro).

Os veículos em que são 
realizados os exames são 
equipados com diferen-
tes recursos tecnológicos, 
como áudio e vídeo, que 
permitirão o rastreamen-
to e a conferência do per-
curso e do comportamen-
to do candidato durante 
o teste de direção. A com-
paração desses dados com 
as informações relatadas 
pelo examinador vai tor-
nar o resultado da prova 
mais preciso.

O piloto, que está sen-
do realizado na cidade de 
São Bernardo do Campo, 
na Grande São Paulo, ser-
virá de base para definir o 
modelo a ser implantado 
em todo o Estado.

“O objetivo é tornar a 
aplicação do exame prá-

tico mais precisa e coibir 
possíveis irregularidades, 
como o pagamento da 
chamada ‘quebra’ para 
ser aprovado”, ressalta a 
diretora-vice-presidente 
do Detran.SP, Neiva Apa-
recida Doretto. “O intui-
to é também aprimorar a 
formação dos condutores, 
o que é essencial para tor-
nar o trânsito mais segu-
ro”, pontua.

Candidato e o exami-
nador passam por identi-
ficação biométrica (leitu-
ra de digitais) no início e 
no final da prova. Cinco 
câmeras no veículo regis-
tram tudo o que acontece 
dentro e fora dele, inclusi-
ve com áudio, como com-
portamento de candidato 
e examinador, percurso e 
movimentos de ré e baliza.

Além disso, sensores 
identificam possíveis to-
ques do carro na baliza, 
aceleração excessiva, uso 
das setas e do freio de 
mão, funcionamento do 
motor, velocidades média 
e máxima e tempo gasto 

Combate à Corrupção 
Em casos de comprovação de irregularidades e uso 

de métodos fraudulentos para obtenção da CNH, o De-
tran.SP tomará as medidas cabíveis, como o descreden-
ciamento dos estabelecimentos que oferecem o serviço, 
o desligamento de eventuais funcionários envolvidos e o 
cancelamento das habilitações obtidas irregularmente.

É imprescindível que a sociedade não seja conivente 
e contribua para coibir quaisquer atos ilícitos.  O candi-
dato à habilitação não deve propor nem aceitar qual-
quer facilitação ou favorecimento. Diante da suspeita 
de irregularidade ou tentativa de corrupção, o cidadão 
deve denunciar o caso à Ouvidoria do Detran.SP, que 
pode ser acessada por meio da área de atendimento do 
portalwww.detran.sp.gov.br.

em pontos específicos do 
teste. 

No último dia 16, come-
çaram a ser monitoradas 
também as provas práticas 
da categoria A (moto). Es-
ses exames são monitora-
dos por meio de imagens 
de quatro câmeras exter-
nas fixadas em pontos do 
percurso, posicionadas de 
maneira que filmam todas 
as etapas do teste, do iní-
cio ao fim.

Se houver divergência 
entre a avalição do exami-
nador e os registros cole-
tados pelos equipamentos 
dos veículos, o sistema 
emitirá uma mensagem no 
painel de monitoramento, 
e o resultado será anali-
sado pelos membros da 
banca examinadora. Nes-
tes casos, serão em média 
três dias para confirmar a 
aprovação ou a reprovação 
do candidato no exame.

algumas diCas para pedestres idosos
- Antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados;
- Atravesse na faixa de pedestre, respeitando a sinalização;
- Não atravesse a rua usando o celular ou fone de ouvido;
- Carros, ônibus e árvores são pontos cegos. Não atravesse por trás deles;
- Antes de atravessar na frente de veículos, certifique-se de que você foi visto 
pelo motorista;
- Em estradas, caminhe na contramão dos carros e só atravesse pela passarela;
- Só desembarque de veículos pelo lado da calçada.

O Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsi-
to - iniciativa lançada em 
2015 e inspirada na Déca-
da de Ação Pela Segurança 
Viária (2011 a 2020), esta-
belecida pela Organização 
das Nações Unidas para 
chamar a atenção para a 
questão da violência no 
trânsito – aproveitou o 
Dia Nacional do Idoso, 
comemorado na terça-fei-
ra (27)e fez um alerta aos 
idosos em relação ao trân-
sito, dado que o processo 
natural do envelhecimen-
to (audição, equilíbrio e 
visão) somado ao fato do 
aumento de carros e mo-
tociclistas nas ruas chama 
a atenção para um cuida-
do maior, para as pessoas 
nessa faixa etária, na pre-
venção de acidentes.

No último Censo reali-
zado pelo IBGE, em 2010, 
a população de jovens foi 
reduzida a 24% do to-
tal. Por sua vez, os idosos 
passaram a representar 
10,8% do povo brasileiro, 
ou seja, mais de 20,5 mi-
lhões de pessoas possuem 
mais de 60 anos; isto re-
presenta incremento de 
400% se comparado ao 
índice anterior.

Com o aumento da 
população de idosos tam-
bém existe uma maior 
preocupação em relação 
ao trânsito, dado que os 
idosos precisam redobrar 
a atenção. De acordo com 
dados do Sistema de In-

formações Gerenciais de 
Acidentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo (In-
fosiga SP), mil pessoas, na 
faixa dos 60 anos ou mais, 
morreram vítimas de aci-
dentes de trânsito em 
2015. De janeiro a agosto 
de 2016, já foram registra-
dos 715 óbitos de idosos, 
sendo que desse total, 320 
foram vítimas de atrope-

lamentos. Em relação ao 
mesmo período do ano 
passado (jan a ago/15 e 
jan a ago/16), o número 
de óbitos se mantém es-
tável, com apenas 2 mor-
tes a menos em 2016.

O Movimento Pau-
lista de Segurança no 
Trânsito lançou, recen-
temente, a campanha 
“Estatísticas”, que visa 

conscientizar a população 
sobre a importância da 
mudança de comporta-
mento no trânsito para 
a diminuição dos aci-
dentes. Dentre os filmes 
apresentados, destaca-se 
a questão de atropelamen-
to de idosos. 

Mais informações no 
sitewww.vidadepreferen-
cia.com.br.

NovaDutra 
realiza obras de 
modernização 
do viaduto de 
Caçapava

A CCR NovaDutra 
realiza obras de mo-
dernização do viadu-
to de Caçapava, no 
Vale do Paraíba. As 
intervenções consis-
tem em recuperação 
e reforço da estrutu-
ra localizada no km 
127,6 da via Dutra, 
sobre a rodovia.

Na fase inicial, os 
trabalhos são reali-
zados na fundação e 
nos pilares do viadu-
to e não há interfe-
rência no tráfego da 
via Dutra.

Cerca de 20 
profissionais estão 
empenhados na 
realização dos ser-
viços, que contam 
com investimento 
de R$ 691 mil e 
têm previsão de 

término em agosto 
de 2017.

As obras fazem 
parte do Programa de 
Recuperação e Alar-
gamento de Pontes e 
Viadutos, realizado 
pela CCR NovaDutra 
desde 1996, em vários 
pontos da rodovia.

Para saber das 
condições de tráfego, 
os motoristas podem 
ligar para o Disque 
CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas 
por dia pelo telefone 
0800-0173536.

Os motoristas 
também podem ob-
ter informações das 
condições de tráfego 
na via Dutra sinto-
nizando a CCRFM 
107,5 NovaDutra..

Neste ano já foram registrados 715 óbitos de idosos no trânsito, sendo 
que desse total, 320 foram vítimas de atropelamentos

Os veículos são equipados com recursos 
tecnológicos como áudio e vídeo que permtirão 
a conferência dos dados
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde Dengue Mata 
Faça Sua Parte 

Não Deixe Água Parada 
 

 

 
Rua Doutor Frederico Machado, n.º 179 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 

CEP: 12410-040 – Tel: (12) 3644-5995 
 

AUTO DE INFRAÇÃO 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº175 /16 
 
Em: 19/07/2016 
 
Processo nº: 12160/2016 
 
Atividade: Comercial 
 
Av. Celio Todashi Kobayashi, 991 – Distrito Industrial Dutra 
 
Município: Pindamonhangaba 
 
Responsável Legal: Humberto Durante 
  
Auto de Infração nº 1791 

 

O Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA 
PUBLICO em 19/07/2016, O ACIMA DISCRIMINADO. 

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências. 

 

 

 

Pindamonhangaba, 19 de Julho 2016 

 

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

        Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde Dengue Mata 
Faça Sua Parte 

Não Deixe Água Parada
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AUTO DE IMPOSIÇÃO E PENALIDADE 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº174 /16 
 
Em: 02/09/2016 
 
Processo nº: 12835/2016 
 
Atividade: Residencial  
 
Rua Fausto dos Santos, 227 – Araretama 
 
Município: Pindamonhangaba 
 
Responsável Legal: Jogivan José do Nascimento 
  
Auto de Imposição e Penalidade nº 1790 

 
O Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 20/092016, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências. 

 
 
 

Pindamonhangaba, 20 de Setembro 2016 
 

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Vigilância Sanitária 
Rua Frederico Machado, 179 – Centro  

 Pindamonhangaba – SP 
CEP: 12410-040 – Tel(0XX12) 36445995 

__________________________________________ 
 
 

        AUTO DE INFRAÇÃO/ 
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e  Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 164/16 
 
Em: 27/07/16 
 
Processo nº: 21322/2016 
 
Atividade: Drogaria 
 
Razão Social:  Maurilio Marcelino Gonçalves -  ME 
 
CNPJ / CPF: 140886430001-43 
 
Avenida Julio de Paula Claro, 81 - Feital 
 
Município: Pindamonhangaba 
 
Responsável Legal:  Maurilio Marcelino Gonçalves 
 
CPF  0439660648-96 
 
Auto de Infração nº 3503 
 
Defesa: Indeferida 
 
Auto de imposição de penalidade de Multa  n° 3516 
 
Recurso: Não apresentou 
 
 

 
      

| 
 
 
 
 
 
 
 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA:27/09/2016 
 

FUNÇÃO
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTO CENTER 
AUXILIAR DE PESSOAL 
ATENDENTE DE LOJA 
ATENDENTE DE LOJA (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) 
OPERADOR DE NEGÓCIOS (experiência com empréstimo pessoal e financeiro) 
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO(vaga para trabalhar no Ceará) 
VENDEDOR INTERNO (experiência com produtos de telefonia) 
 

ACESSE O SITE:  maisemprego.mte.gov.br  OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP OU 

AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA - MOREIRA CÉSAR, 
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA 

 

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP 
CONTATOS: FONE: (12) 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br  

P 

 

CONVOCAÇÃO DA 8° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 
 

Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de 

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais 

interessados para a 8ª Reunião Ordinária, a saber: 

 

Data:  29/09/2016 – quinta-feira 

Horário:  18 horas 

Local:   Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro l e Dona Leopoldina. 

Tema:  Curso de Educação Patrimonial. 

 

Pauta: 

 Abertura  

 Hino Nacional – Alunos da Obra Social Padre Vita (Professor Splinter);  

 Explanação sobre o CMPDCN e suas leis 

 Ações realizadas e a realizar; 

 Capoeira – Professor Splinter e alunos da Obra Social Padre Vita; 

 Mitologia Africana;  

 Formação do mundo segundo os Yorubás – Mauro Morais;  

 Chegada de Ogun Waris – Ile Asè Efon Yalakun Omi;  

 Cultura Afrodescendente e o Meio Ambiente;  

 Árvores Sagradas segundo a Mitologia Africana;  

 Bate papo; 

 Encerramento.  

 

Observação:  
Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a 
justificativa ao email: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br   
 
                       

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério) 
Presidente do CMPDCN 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA 
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 Cultura Afrodescendente e o Meio Ambiente;  

 Árvores Sagradas segundo a Mitologia Africana;  
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Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a 
justificativa ao email: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br   
 
                       

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério) 
Presidente do CMPDCN 
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Divulgação

Data da Corrida do Circuito de 
Longevidade na região é mantida

O Grupo Bradesco Se-
guros manteve a data da 
Etapa São José dos Cam-
pos do Circuito da Lon-
gevidade 2016 em 9 de 
outubro. As inscrições 
foram abertas na ter-
ça-feira (27). 

Os interessados em 
participar da prova 
de corrida (6 km) ou 
da caminhada (3 km) 
devem se inscrever 
no site www.circuito-
d a l o n g e v i d a d e . c o m .
br até 6 de outubro ou 
até o término das va-
gas. 

A caminhada custa 
R$ 10, em todas as fai-
xas etárias, enquanto 
a corrida custa R$ 20 
e R$ 10, nas catego-
rias até 49 anos e aci-
ma, respectivamente.

Este é o oitavo ano 
consecutivo que o Cir-
cuito da Longevidade é 
realizado em São José 
dos Campos. A décima 
etapa da temporada 2016 
deve reunir cerca de 3 mil 
pessoas no Parque da Ci-
dade. 

Criado em 2007 com 
o objetivo de sensibilizar 
a população para a im-
portância da atividade 
física como um dos pila-

res para a conquista da 
longevidade com saú-
de, qualidade de vida e 
bem-estar, o Circuito da 
Longevidade é promovi-
do pelo Grupo Bradesco 
Seguros em São Pau-
lo, Rio Grande do Sul, 
Bahia, Minas Gerais, 
Distrito Federal, Goiás 
e Rio de Janeiro. Des-
de a primeira edição, 
o evento já foi realiza-
do em 19 cidades, reu-
nindo mais de 380 mil 
inscritos. A expectati-
va de é que, em 2016, 
mais de 50 mil pessoas 

participem do evento.
O valor equivalente ao 

da renda obtida será des-
tinado a uma entidade 
indicada pela prefeitura 
de São José dos Cam-
pos. A ação se repete em 
todas as cidades onde 
o Circuito da Longevi-
dade é realizado e tem 
como objetivo canalizar 
recursos para projetos 
que privilegiem a inclu-
são e o atendimento de 
pessoas carentes. Desde 
que foi criado, mais de 
R$ 2,6 milhões já foram 
distribuídos.

CORRIDA E 
CAMINHADA

A prova de corrida tem 
caráter competitivo, com 
participação de atletas de 
elite brasileiros e estran-
geiros, além de amadores 
e iniciantes. Os cinco pri-
meiros colocados, nos pe-
lotões masculino e femi-
nino, recebem R$ 23 mil 
em prêmios, divididos da 
seguinte forma: R$ 5 mil 
(1º lugar), R$ 3 mil (2º 
lugar), R$ 2 mil (3º lu-
gar), R$ 1 mil (4º lugar) e 
R$ 500 (5º lugar), livres 
de impostos, além de tro-

féus e medalhas. Desde o 
início do projeto, foram 
pagos mais de R$ 2,1 mi-
lhões em premiações.

Já a caminhada é in-
dicada para os que ainda 
não praticam atividade 
física com regularidade, e 
conta com a presença de 
participantes de todas as 
faixas etárias, de crianças 
a idosos. O objetivo é es-
timular os que caminha-
ram para que, em uma 
próxima oportunidade, 
possam participar cor-
rendo. Os mais longevos 
têm destaque especial. 

Eles são homenageados, 
no pódio, com troféus e 
medalhas. 

O Circuito da Longevi-
dade conta também com 
a participação de pessoas 
com deficiência, que, com 
frequência, marcam pre-
sença nas pistas. A elas, 
é reservada uma largada 
diferenciada, que ocorre 
antes da oficial.

KIT DE 
PARTICIPAÇÃO
Os kits de participação 

são entregues sempre na 
véspera do Circuito, sá-
bado, das 9h às 17h, na 
arena do evento. Na oca-
sião, e também na data 
da prova, os inscritos 
poderão realizar, gratui-
tamente, avaliação físi-
ca e teste de pisada. Por 
meio de um equipamen-
to de última geração, os 
interessados têm acesso 
a uma série de dados so-
bre sua condição física e 
recebem orientações de 
profissionais especiali-
zados para potencializar 
o treino e ganhar mais 
qualidade de vida. Já no 
teste da pisada, o partici-
pante é orientado a utili-
zar o tênis mais adequa-
do ao seu passo. 

Em levantamento rea-
lizado pela Secretaria de 
Estado da Saúde de São 
Paulo destaca-se que, a 
cada dia, duas pessoas 
morrem, em média, ví-
timas de afogamento no 
Estado. E 50,2% desses 
óbitos são de adultos en-
tre 20 e 49 anos.

Os dados, referentes 
a 2015, servem como um 
alerta para os cuidados 
que banhistas devem ter 
no mar, piscinas, rios, la-
gos e cachoeiras, especial-
mente no verão, quando 
o fluxo de pessoas nessas 
áreas é maior.

Das 17 áreas dos De-
partamentos Regionais de 
Saúde, seis apresentaram 
menos mortes em 2015 
em relação à 2014, após 
atendimento médico na 
rede pública de saúde. En-
tre elas estão: Grande São 
Paulo, Araçatuba, Campi-
nas, Marília, Sorocaba e 
Taubaté. Enquanto isso, 
outras dez registraram au-
mento nos óbitos: Baixada 
Santista, Barretos, Bauru, 
Franca, Piracicaba, Presi-
dente Prudente, Registro, 
Ribeirão Preto, São João 
da Boa Vista, São José do 
Rio Preto e Sorocaba.

Segundo o diretor ope-
racional do Grau (Grupo 

A cada dia, duas pessoas morrem afogadas em SP
12 DiCAS PArA evitAr 

AfogAmentoS:
1. Designe uma pessoa específica para tomar conta de 
crianças. Essa pessoa deve, por exemplo, reduzir o con-
sumo bebida alcoólica e se concentrar exclusivamente nas 
crianças;
2. Não confie na falsa impressão de segurança que comu-
mente os pais têm com o uso de boias e com a presença 
de outros banhistas conhecidos em torno da piscina;
3. No clube, lembre-se de que o salva-vidas tem um gran-
de universo de pessoas para observar e de que a visão 
dele pode ser prejudicada pelo ângulo ou pela movimen-
tação das pessoas;
4. Em locais de correnteza, jamais desobedeça a sinaliza-
ção do Corpo de Bombeiros;
5. No mar, em rios e outros locais com correnteza, o ideal 
é que o nível da água não ultrapasse a cintura do banhis-
ta para que ele não seja surpreendido por depressões no 
solo ou ondas e correntes inesperadas;
6. Se for para o fundo usando uma boia, jamais a aban-
done, mesmo que perca o controle da situação;
7. Caso se sinta em perigo, evite gritar e não nade contra 
a correnteza para poupar o fôlego e evitar a fadiga. Sina-
lize pedido de ajuda com os braços e procure boiar.
8. No caso de perder o controle do corpo em rio, nade no 
mesmo sentido da correnteza e procure avançar lenta-
mente pelas laterais até alcançar as margens.
9. Não mergulhe de cabeça em depósitos naturais de 
água, pois o fundo está em constantes transformações. 
O choque com o fundo pode causar de desmaios a sérios 
danos à coluna vertebral, expondo à vítima ao agravante 
de afogamentos.
10. Não entre na água caso esteja alcoolizado. A bebida 
alcoólica faz com que o banhista perca seu senso crítico 
em relação ao mergulho.
11.  Procure evitar mergulhos solitários. Sempre tenha uma 
companhia, que possa ajudá-lo no caso de imprevistos.
12. Evite ou redobre a atenção com mergulhos noturnos, 
há risco de acidentes com redes de pescadores (no caso 
de mares e rios) e a visibilidade do ambiente fica bastan-
te limitada.

de Resgate e Atendimento 
a Urgências) da Secreta-
ria, Jorge Michel Ribera, 
alguns fatores influenciam 
o aumento dos riscos de 
afogamento durante o ve-
rão, como as típicas tem-
peraturas altas da estação, 
a larga disposição de água 
doce na capital e no inte-
rior, além da vasta exten-
são de praias no litoral.

“Contabilizando os ca-
sos que atendemos, pode-
mos citar a embriaguez dos 
adultos como o principal 

agravante dos afogamen-
tos. E, logo em seguida, o 
desrespeito aos alertas de 
perigo, o uso de flutuado-
res – como colchões inflá-
veis – e as brincadeiras de 
mau gosto dentro d’água”, 
evidencia o médico.

Em 2015, 752 pessoas 
morreram por afogamen-
to no estado de São Paulo, 
enquanto apenas 73 foram 
internadas. Dados como 
estes, mostram que há um 
alto índice de vítimas fa-
tais nesse tipo de acidente.

No ano anterior, em 
2014, foram 788 óbitos e 
104 internações em decor-
rência de afogamentos.

Em dados prelimina-
res, até agosto de 2016, há 
registros de que 76 pesso-
as foram internadas no Es-
tado, enquanto 420 foram 
a óbito neste mesmo pe-
ríodo. Como o verão está 
próximo, vale ressaltar a 
importância da conscien-
tização dos riscos e dos 
cuidados a serem toma-
dos.

Divulgação

Este é o oitavo ano consecutivo que o Circuito de Longevidade é realizado em São José

Os banhistas devem ter cuidado no mar, rios, piscinas e cachoeiras
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Patrimônio cultural paulista é tema 
de concurso fotográfico internacional

O Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Apare-
cida, em parceria com o 
Grupo Dreams, inaugura 
no próximo dia 8 de outu-
bro o “Cine Padroeira”, uma 
sala de cinema de última 
geração, que reúne o que 
existe de mais moderno em 
projeção cinematográfica.

Com capacidade para 
150 pessoas, o espaço irá 
exibir o filme “A História 
de Nossa Senhora Apa-
recida”, uma obra mul-
timídia, que contará a 
trajetória de fé e devoção 
à Padroeira do Brasil, des-
de o encontro da imagem 
nas águas do Rio Paraíba, 
até os dias atuais, com a 
construção do Santuário 
Nacional.

A produção foi feita ex-
clusivamente para a sala, 
que conta com dez proje-
tores laser de alta defini-
ção, que exibirão imagens 
simultâneas em cinco te-
las especiais. O sistema 

cria efeitos holográficos 
em 3D, sem a necessidade 
do uso dos óculos conver-
sores, retratando perso-
nagens históricos e os mi-
lagres atribuídos a Santa.

A tecnologia, que le-
vará os expectadores 
para dentro da história, 
é semelhante à utilizada 
na festa de abertura das 
Olímpiadas do Rio de Ja-
neiro. Com 15 minutos 
de duração e gravado em 
4k (ultra HD), o filme foi 
feito para interagir com o 
espaço, que é ambientali-
zado como parte do cená-
rio. Um sistema de som de 
última geração, completa 
a experiência multimídia.

Direção
A obra foi dirigida pelo 

experiente Del Rangel, um 
veterano da teledrama-
turgia brasileira e respon-
sável por clássicos como: 
“Cambalacho”, “Bebê a 
Bordo” e “Os Maias”. Com 
mais de 20 produções no 

Diversos monumen-
tos arquitetônicos do 
Vale do Paraíba fazem 
parte do patrimônio 
cultural paulista que é 
tema da etapa brasileira 
do Wiki Loves Monu-
ments 2016, concurso 
fotográfico com foco no 
patrimônio edificado e 
em monumentos histó-
ricos. 

A página do concurso 
informa parte desse rol 
de patrimônios: cerca 
de 300 conjuntos ur-
banos e arquitetônicos, 
edificações, acervos, en-
tre outras categorias.

A lista tem monu-
mentos tombados pelo 
IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional) e 
Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueo-
lógico, Artístico e Turís-
tico). 

Na região, lugares 
bastantes populares es-
tão na lista, como: Con-
vento de Santa Clara, 
Chácara do Visconde e 
Casa de Oliveira Costa, 
em Taubaté; Basílica 
de Nossa Senhora de 
Aparecida; Casa Natal 
de Oswaldo Cruz, Ca-
pela Nossa Senhora das 
Mercês, em São Luiz 
do Paraitinga; Museu 
e Palacete 10 de Julho, 
em Pindamonhanga-
ba; Sobradão do Porto, 
em Ubatuba; Convento 
Franciscano de Nossa 
Senhora do Amparo, em 
São Sebastião; Igreja de 
São Benedito, em São 
José dos Campos; Igre-
ja Matriz, em São Ben-
to do Sapucaí, e muito 
mais. 

Para consultar os 
bens tombados por mu-
nicípio, basta filtrar a 
lista “Patrimônio tom-
bado pelo Condephaat” 
por cidade.

Organizada e co-
ordenada pelo Grupo 
Wikimedia Brasileiro 
de Educação e Pesqui-
sa, a etapa brasileira 
do concurso fotográ-
fico oferece prêmios 
de R$ 3 mil para o 1º 
lugar, R$ 2 mil para o 
2º colocado e R$ 1 mil 
para o terceiro. A or-
ganização do concur-
so informa que as 10 
melhores fotografias 
do patrimônio cultural 
brasileiro serão enca-
minhadas para a eta-
pa internacional, onde 
concorrerão a outra 
premiação. 

Mais informações es-
tão disponíveis na pági-
na “Wiki Loves Monu-
ments 2016/Brasil” e no 
Facebook do concurso.

Santuário Nacional inaugura 
cinema high-tech para contar 
história da Padroeira do Brasil

Sesi São José inicia série de filmes contemporâneos

currículo, o diretor já tra-
balhou em novelas, espe-
ciais, séries e minisséries, 
para emissoras como Glo-
bo, SBT, Record e Bandei-
rantes.

A produção ainda con-
ta com a direção de arte 
de Daniela Androvandi 

e fotografia de Rodrigo 
Carvalho. Na trilha sono-
ra, a clássica canção “Ro-
maria”, do compositor 
Renato Teixeira.
Memorial da Devoção

A inauguração do Cine 
Padroeira, também marca 
a criação do Memorial da 

Devoção, um complexo 
turístico anexo ao Santu-
ário Nacional, que abriga 
ainda o Museu de Cera 
Nossa Senhora Apareci-
da, também dedicado à 
história da Padroeira do 
Brasil e o Cantinho dos 
Devotos Mirins.

Outubro será o mês do 
cinema no Sesi São José 
dos Campos. A partir deste 
sábado (1), a unidade exibe 
uma série de filmes que, 
apesar de excelentes títulos, 
não ganharam espaço no 
circuito comercial da região. 
Trata-se da mostra Cine 
Sesi- SP no Mundo: Pano-
rama Contemporâneo, que 
reúne oito títulos produzidos 
em diferentes países nos 
últimos 10 anos.

Em três anos de projeto e 
com nove mostras no portifó-
lio, esta é a primeira vez que 
o evento sugere um recorte 
temporal, ao contrário do 
regional que antes prevalecia, 
sobre o que será exibido.

Os filmes selecionados 
para esta edição são À Es-
pera de Turistas, A Espuma 
dos Dias, A Lição, Diplo-
macia, Os Filhos do Padre, 
O Que Traz Boas Novas, 
O Verão do Skylab e Sr. 
Kaplan. Ao todo, são mais 
de dez nacionalidades juntas 
em filmes que conquistaram 
a crítica ao redor do globo.

Em comum, além de 
serem bem recebidas por 
quem entende do assunto, 
as obras carregam como 
fator em comum histórias 
atuais e emocionantes. Os 
enredos contemplam dra-
mas e comédias dramáticas 
trazendo conflitos pertinen-
tes aos dias de hoje.

Diretores renomados 
como Michel Gondry (Bri-
lho Eterno de Uma Mente 
Sem Lembranças), Volker 
Schlöndorff (O Tambor) 
e Julie Delpy (2 Dias em 
Paris) assinam as obras 
que serão exibidas durante 
a mostra. Junto com eles, 
novas promessas do cinema 
de arte também marcam 
presença.

A mostra fica em cartaz 
até o dia 17 de novembro e 
acontece simultaneamente 
em 33 centros de atividades 
do Sesi em todo o Estado. 

Mais informações pela 
página http://www.sesisp.
org.br/cultura/cine-sesi-sp-
no-mundo.htm.

O primeiro filme exibido será “A Espuma dos 
Dias”, no próximo sábado (1)

Divulgação

Divulgação

O Sítio do Pica Pau amarelo e a Chácara do Visconde estão na lista dos monumentos da região que podem ser fotografados no concurso

a inauguração do Cine Padroeira marca a criação do Memorial da 
Devoção na Basílica
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