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A GAzetA dos Municípios

Cardápio caiçara nas 
escolas faz parte das 

comemorações de  
211 anos de Ilhabela

Engenheiros do ITA  
recebem nota máxima 
do Guia do Estudante

Pista de Skate  
em Caraguá

O “Cardápio Caiçara” faz 
parte das comemorações 
do aniversário de 211 anos 
do arquipélago de Ilhabela 
na rede municipal de en-
sino. Na terça-feira (6/9) 
os alunos saborearam o 
“Azul-marinho”(peixe 
com banana verde), acom-
panhado de arroz, feijão, 
pirão e salada de acelga 
com beterraba.

 O tradicional Ins-
tituto Tecnológico de Ae-
ronáutica – ITA de São 
José dos Campos rece-
beu mais uma vez o Selo 
de Qualidade do Guia do 
Estudante, avaliação que 
elege os melhores cursos 
de ensino superior do país.  
 O ITA recebeu 
a avaliação máxima, ou 
seja, está entre os melho-
res cursos de ensino supe-
rior com cinco estrelas.
 A avaliação é uma 
pesquisa de opinião feita, 
basicamente, com profes-
sores e coordenadores dos 
cursos, que emitem con-
ceitos que permitem clas-
sificá-los em bons (três es-

Comunicamos que a par-
tir desta semana, as ati-
vidades da pista de skate 
estarão temporariamente 
suspensas em virtude das 
obras de reforma no local. 

Durante todas as terças-
feiras do mês de setembro 
outros pratos típicos da 
cultura local serão servi-
dos nas escolas. Na próxi-
ma terça-feira (13/9) será 
servido o “Cozido Caiça-
ra” (carne seca com abó-
bora) com arroz, feijão e 
salada de repolho roxo.
No dia 20 de setembro a 
criançada vai se deliciar 

trelas), muito bons (quatro 
estrelas) e excelentes (cin-
co estrelas).
 Por seus cursos de 
graduação em engenharia, 
o ITA se destaca mais uma 
vez. Os cursos eu passa-
ram com avaliação máxi-
ma serão publicados no 
GE Profissões Vestibular 
2017, que passa a circular 
nas bancas a partir do dia 
14 de outubro.
A avaliação é anual e de-
senrola-se no decorrer 
de nove meses, sendo di-
vidida em cinco etapas: 
atualização dos dados 
da instituição; defini-
ção dos cursos que serão  
valiados; preenchimento 

Até sua finalização, o uso 
está restrito aos trabalha-
dores da obra. Em breve, 
a pista de skate será mais 
uma opção de lazer e re-
creação. 

com o “Tribuzana” (Fran-
go com mandioca) acom-
panhado de arroz, feijão e 
salada de alface com ce-
noura.
Fechando o cardápio cai-
çara, a “Farofa Arrelá” (fa-
rofa com couve) será ser-
vida no dia 27 de setembro 
e vêm acompanhada de es-
condidinho de carne moí-
da, arroz e feijão.

de um formulário sobre 
o(s) curso(s); pesquisa de 
opinião com os professo-
res, coordenadores e dire-
tores de departamentos; e 
atribuição dos conceitos.O 
ITA oferta os seguintes 
cursos: Engenharia Ae-
ronáutica; Engenharia 
Eletrônica; Engenharia 
Mecânica-Aeronáutica; 
Engenharia Civil-Aero-
náutica; Engenharia de 
Computação e Engenharia 
Aeroespacial. 
 As inscrições 
para o vestibular 2017 
seguem abertas até o dia 
15 de setembro. Para 
mais informações, acesse  
www.vestibular.ita.br.

 Agradecemos a compre-
ensão de todos e pedimos 
desculpas pelo transtorno. 
Logo a pista estará aber-
ta para que todos possam 
aproveitar!

Unidade do Detran.SP 
em Ubatuba fecha  
nesta quarta-feira,  

14 de setembro 
 A unidade do De-
partamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) em Ubatuba não 
prestará atendimento ao 
público nesta quarta-feira, 
14 de setembro, por conta 
do feriado em comemora-
ção ao dia da padroeira da 
cidade.
Localizado na rua Pro-
fessor Thomaz Galhardo, 
1172, centro, o posto volta 
a funcionar normalmente 
na quinta-feira, 15 de se-
tembro, em seu horário re-
gular, das 9h às 17h.
Para obter informações 

sobre os serviços de trân-
sito, os cidadãos podem li-
gar para o Disque Detran.
SP no telefone 0300-101-
3333.
Serviços eletrônicos – No 
portal do Detran.SP, o ci-
dadão pode realizar 27 
serviços de trânsito rela-
cionados a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (como 
2ª via e CNH definitiva), 
veículos (pesquisa de dé-
bitos e restrições) e infra-
ções (consulta de multas 
e solicitação de recurso 
de penalidade), entre ou-
tros. Basta fazer cadastro 

e criar login e senha, que 
garantem a segurança dos 
dados pessoais.
O Detran.SP oferece, ain-
da, três aplicativos gra-
tuitos para tablets e smar-
tphones, com diversas 
funcionalidades, como: 
solicitar 2ª via da CNH 
e acompanhar a emissão 
do documento; consultar 
multas do próprio veículo; 
treinar para a prova teóri-
ca; além do jogo educativo 
do Clube do Bem-te-vi. Os 
aplicativos estão disponí-
veis para as plataformas 
Android e iOS.
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Curiosidades

O doce brigadeiro foi criado no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. 
Na época, era quase impossível arranjar leite fresco, ovos, amêndoas e açúcar para 
os doces. Aí alguém descobriu que a mistura de leite condensado e chocolate dava 
um doce gostoso. O nome foi uma homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, po-
lítico brasileiro que na época era candidato à Presidente da República do Brasil.
***
Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com apenas 
duas cores: preto e vermelho. Sempre se acreditou que eles obtinham as tintas mis-
turando água com óxido de ferro para o vermelho e óxido de magnésio para o preto, 
mas um novo estudo mostrou que os artistas das cavernas eram mais requintados. 
Depois de examinarem com microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros 
dos desenhos feitos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses concluíram que 
aqueles autênticos pintores primitivos preparavam as tintas com misturas comple-
xas ainda não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão 
sob a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas 
obras.
***
Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico Johan 
S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com as ânsias de vômitos de 
alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita de um preparado à Jacob`s 
Pharmacy, onde esse preparado foi misturado com água oxigenada e foi assim que 
se chegou à fórmula da Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pe-
quenos barris de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a 
cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os 
ingredientes do refrigerante e em 1983, foi lançada a Diet Cole. Dois anos depois, a 
empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos gasosa). A mudança 
só durou três anos, A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1943. Isso é que é: quarenta 
mil garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas por segundo em todo mundo.

Humor

As quinze mentiras mais contadas

Advogado: Esse processo é rápido.
Ambulante: Qualquer coisa volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo.
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante.
Bêbado: Sei perfeitamente o que estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos suas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Delegado: Já tomamos todas as providências.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão que vem da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Antes das onze estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias.
- Ah! Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Pedi pra ele ir comprar a açúcar no mercado aí veio um carro e passou por cima 
dele.
- Mais que coisa triste! E o que é que você fez?
- Bem, tive que tomar café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Sabemos que felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você não se 
torna feliz milagrosamente, por causa de mudanças exteriores, mas apenas e você 
mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Alguém 
pode até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas tudo é o que pode fazer. O 
resto é por sua conta. Buscar a felicidade e a alegria de viver não é de forma alguma 
errado, prejudicial ou pecaminoso.
***
Dentro de você há oito armas espirituais. Conforme a situação escolha a arma apro-
priada e use-a no momento certo. Experimente e veja como seus limites se ampliam:
1... Introduze-se... Busque o que você é realmente, não perca no que você não é.
2... Desprende-se... Sinta que o passado é uma mochila pesada e desconfortável, 
solte-a.
3... Tolere-se... Deixe de lutar contra o vento e passe a amá-lo.
4... Ajuste-se... Veja que a vida é elástica e seja elástico também.
5... Discerne-se... Escute sua consciência e entenda que tudo que vem é para o seu 
bem.
6... Julgue-se... Seja juiz de si mesmo e advogado dos outros, não o contrário.
7... Enfrente-se... Faça as coisas pelas quais tem medo e o medo desaparecerá.
8... Coopere-se... Trabalhe com os outros e transforme o difícil em fácil.

Pensamentos, provérbios e citações

Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar. 

A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação.

Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.

Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.

As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.

A alma move todas as matérias do mundo.

Para o sábio, o suficiente é abundante.
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EXPEDIENTE

Setembro é mês de  
licenciar veículos com  
placa terminada em 7 e

caminhões com final 1 ou 2
Proprietários de veículos 
com placa terminada em 7 
devem realizar o licencia-
mento obrigatório do exer-
cício 2016 em setembro. 
Nesse mês também tem 
início o calendário obriga-
tório para veículos de car-
ga. Donos de caminhões 
com final de placa 1 ou 
2 têm até 30 de setembro 
para obter o Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) atua-
lizado. 
O serviço tem taxa única 
de R$ 80,07 para todos os 
tipos de veículos e pode 
ser feito de forma eletrô-
nica via sistema bancário, 
com entrega do CRLV, 
documento de porte obri-
gatório para circulação, 
pelos Correios. 
Para fazer o licenciamen-
to eletrônico basta pagar a 
taxa diretamente nos cai-
xas eletrônicos ou internet 
banking por meio do nú-
mero do Registro Nacio-
nal de Veículos Automoto-
res (Renavam) e mais R$ 
11 para receber o docu-
mento em casa. É preciso 
quitar possíveis débitos de 
IPVA, seguro obrigatório 
e multas para licenciar o 
veículo. 
Os bancos credenciados 
para o serviço são Banco 
do Brasil, Bancoob, Bra-
desco, Caixa Econômica 
Federal, Citibank, HSBC, 
Itaú, Mercantil do Brasil, 
Safra e Santander, além 

das casas lotéricas. 
Os Correios entregam o 
CRLV em até sete dias 
úteis após a emissão do 
documento, que é feita 
automaticamente pelo De-
tran.SP a partir do momen-
to que o sistema bancário 
confirma o pagamento. 
Para conseguir receber o 
documento até o fim do 
mês, é recomendável que 
o motorista não deixe para 
licenciar na última hora. 
Além disso, é preciso estar 
com o endereço de cadas-
tro do veículo atualizado, 
pois é para ele que o certi-
ficado é encaminhado.   
Quem optar pelo licencia-
mento presencial deve ir à 
unidade do Detran.SP da 
cidade de registro do veí-
culo ou em qualquer posto 
Poupatempo com o com-
provante de pagamento e 
um documento de iden-
tificação para solicitar a 
emissão do CRLV. O pas-
so a passo completo está 
disponível no portal www.
detran.sp.gov.br, na área 
“Veículos”. 
Fique de olho – O moto-
rista pode acompanhar a 
entrega do licenciamento 
pelo portal www.detran.
sp.gov.br, em “Serviços 
online” > ”Acompanhe 
serviços do Detran.SP”. 
A página fornece o código 
de rastreamento (A.R.) do 
documento junto aos Cor-
reios. 
Veículos com placa ter-

minada em 7 e caminhões 
com final 1 ou 2 que não 
forem licenciados até o 
fim de setembro estarão 
em situação irregular caso 
circulem a partir de 1º de 
setembro. Segundo esta-
belece o artigo 230 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB), conduzir veículo 
com o licenciamento em 
atraso é infração gravíssi-
ma, passível de multa no 
valor de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no 
prontuário do proprietário, 
além de apreensão e remo-
ção do veículo a um pátio. 
É importante ressaltar que 
não basta pagar a taxa. É 
preciso portar o CRLV 
atualizado para circular 
com o veículo. Quem for 
flagrado dirigindo sem o 
documento, ainda que o li-
cenciamento esteja em dia, 
é multado em R$ 53,20, 
recebe três pontos na car-
teira e tem o veículo retido 
até que o CRLV seja apre-
sentado. 
Calendário de licencia-
mento obrigatório – Todo 
veículo precisa ser licen-
ciado anualmente para po-
der circular. No Estado de 
São Paulo, o calendário de 
licenciamento obrigatório 
vai de abril a dezembro, de 
acordo com o número final 
da placa. O cidadão, con-
tudo, não precisa esperar 
chegar o mês obrigatório e 
pode licenciar o veículo a 
qualquer momento.
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Ruas e casas  
barulhentas,  

riscos à audição
 As pessoas pare-
cem estar a cada dia mais 
habituadas ao barulho das 
metrópoles e nem perce-
bem o quanto isso pode 
afetar a saúde de seus ou-
vidos. Resultado: a perda 
auditiva está chegando 
mais cedo e já afeta indi-
víduos adultos e mesmo 
jovens, principalmente 
aqueles que não desgru-
dam do fone de ouvido 
para ouvir música e falar 
ao celular.
Em certos bairros – onde 
o nível máximo de ruído 
permitido é de 55 decibéis 
no  período diurno e de 50 
decibéis à noite –, medi-
ções mostram alarmantes 
90 decibéis. Nessa inten-
sidade, após quatro horas 
diárias de exposição ao 
ruído, podemos ter nossa 
acuidade auditiva afetada. 
Quem mora em grandes 
cidades percebe o quan-
to incomoda o barulho do 
trânsito, das buzinas, das 
sirenes e das britadeiras. 
Para se ter uma ideia, uma 
conversa normal entre 
duas pessoas varia de 45 
a 55 decibéis. Já o barulho 
de uma de uma britadeira 
chega a 100 decibéis.
O pior é que, dentro de 
casa, o som alto, muitas 
vezes, é prática corriquei-

ra, que também pode afe-
tar a capacidade de ou-
vir, ao longo do tempo. 
 O nível de barulho 
em nossas casas tem gran-
de impacto. Em muitas re-
sidências, o volume da TV, 
do aparelho de som, do rá-
dio ligado na cozinha são 
altíssimos, sem falar do 
barulho proveniente do li-
quidificador, do aspirador 
de pó, do secador de cabe-
los. Quando se utiliza uma 
furadeira, o ruído atinge 81 
decibéis. E o pior é que, se 
forem ligados ao mesmo 
tempo, o barulho se torna 
insuportável.  É importan-
te informar que o nível de 
ruído do aspirador de pó 
varia de 70 a 85 decibéis; 
do liquidificador, de 85 a 
93 decibéis e, no caso do 
secador de cabelo, o ruído 
pode chegar a 90 decibéis.
Por tudo isso, atenção! A 
exposição contínua a ru-
ídos superiores a 50 de-
cibéis pode causar perda 
progressiva da audição. Os 
primeiros sintomas são em 
geral dificuldades de ouvir 
ao conversar com alguém, 
ao assistir TV, o toque do 
celular, dentre outros. In-
felizmente é comum que 
a pessoa só procure tra-
tamento quando o caso já 
está mais grave. Qualquer 

dano à audição vai se so-
mando ao longo do tempo 
e os efeitos podem não ser 
logo sentidos. A exposição 
frequente ao barulho pode 
levar, com o tempo, à per-
da permanente e irreversí-
vel da audição.
 Se já há suspeitas 
de problemas para ou-
vir, o melhor é procurar 
um otorrinolaringologis-
ta, que vai diagnosticar 
a causa da perda auditi-
va. Muitas vezes o uso 
do aparelho auditivo é 
o tratamento indicado.  
 Cabe então ao fo-
noaudiólogo a escolha do 
melhor aparelho, para cada 
caso específico, e as orien-
tações ao paciente. Atu-
almente existem diversos 
modelos atrativos e discre-
tos de soluções auditivas, 
modelos intraauriculares 
e retro auriculares, com 
tecnologia ultra moderna 
e adequados a diferentes 
graus de perda auditiva.  
 O uso diário da 
prótese auditiva é essen-
cial para que o indivíduo 
resgate os sons da vida, a 
autoestima e a alegria de 
viver.
(*) Isabela Carvalho é fo-
noaudióloga da Telex So-
luções Auditivas, especia-
lista em audiologia.

E se a menopausa
vier antes do tempo?

 Quando a meno-
pausa dá sinais antes dos 
45 anos, a mulher deve se 
preocupar. Segundo o gi-
necologista do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vas-
concelos, Marcelo Fiore 
M. Capo, a chamada me-
nopausa precoce precisa 
ser rapidamente investi-
gada e diagnosticada. “Se 
a mulher ficar sem mens-
truar por três meses conse-
cutivos ou mais, o médico 
tem de ser procurado para 
avaliar o quadro clínico da 
paciente”.
 De acordo com 
Capo, a menopausa preco-
ce geralmente está ligada a 
causas idiopáticas, ou seja, 
sem motivo aparente. “As 
razões para se chegar neste 
quadro podem ser genéti-
cas ou relacionadas à dis-
função ovariana”, explica. 
Os sintomas são iguais 
aos que ocorrem no tem-
po natural: ausências de 
menstruação, excesso de 

calores (conhecidos como 
fogachos), irritabilidade e 
insônia.
Em procedimentos cirúr-
gicos ginecológicos ou 
tratamentos quimioterápi-
cos, a mulher pode ficar 
sem menstruar tempora-
riamente. Nesses casos, 
a menopausa precoce é 
adquirida e, depois de um 
período, o ciclo menstrual 
volta. “Isso acontece por-
que o corpo humano sofre 
com uma carga agressiva 
de medicamentos, o que 
acaba prejudicando o fun-
cionamento do ovário”, 
explica Capo.
 Há situações em 
que o médico pode indicar 
como tratamento a reposi-
ção hormonal. “A solução 
para reverter a menopausa 
precoce varia de pessoa 
para pessoa. A reposição 
hormonal é um tratamento 
possível”, ressalta o gine-
cologista.
COMPLEXO HOSPITA-

LAR EDMUNDO VAS-
CONCELOS
 Localizado ao lado 
do Parque do Ibirapuera, 
em São Paulo, o Comple-
xo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos atua em mais 
de 50 especialidades e 
conta com cerca de 1.400 
médicos. Realiza aproxi-
madamente 12 mil proce-
dimentos cirúrgicos, 13 
mil internações, 230 mil 
consultas ambulatoriais, 
145 mil atendimentos de 
Pronto-Socorro e 1,45 mi-
lhão de exames por ano. 
Dentre os selos e certifi-
cações obtidos pela insti-
tuição, destaca-se a Acre-
ditação Hospitalar Nível 
3 - Excelência em Gestão, 
concedida pela Organiza-
ção Nacional de Acredita-
ção (ONA) e o Prêmio  
  Me lho re s 
Empresas para Trabalhar 
no Brasil, conquistado 
pelo quinto ano consecuti-
vo em 2015.

Câmara começa nesta
semana a votar processo de 
cassação de Eduardo Cunha

Tem início nesta segun-
da-feira (12) a votação 
do processo contra o de-
putado afastado Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ). A 
sessão está  marcada para 
ter início às 19h de hoje 
(12). A representação con-
tra Cunha esteve em poder 
do colegiado durante oito 
meses.
O deputado Marcos Ro-
gério (DEM-RO) - que 
também é o relator desde 
quando o caso começou a 
tramitar no Conselho de 
Ética - foi quem  formulou 
o parecer que resultou na 
continuidade do processo 
por um placar de 11 vo-
tos a nove, em junho. No 
texto, o parlamentar afir-
ma que Cunha é o dono de 

pelo menos quatro contas 
na Suíça - Köpek; Trium-
ph SP, Orion SP e Ne-
therton - e classificou as 
contas como “verdadeiros 
laranjas de luxo”.
O relator será o primeiro a 
falar na sessão que definirá 
o futuro político de Cunha. 
De acordo com a Secreta-
ria-Geral da Câmara, o re-
lator terá 25 minutos para 
apresentar os argumentos 
favoráveis à cassação do 
mandato do peemedebista. 
A votação é nominal e o 
posicionamento de cada 
deputado será anunciado 
abertamente pelo painel 
eletrônico. São necessá-
rios 257 votos – equiva-
lentes à maioria simples 
dos 513 deputados – para 

que Cunha perca o manda-
to como parlamentar.
Os advogados de Eduardo 
Cunha também terão 25 
minutos para rebater os 
argumentos de Rogério. 
O próprio Cunha já con-
firmou que estará pessoal-
mente na sessão e também 
poderá se manifestar, re-
forçando, em 25 minutos, 
sua defesa.
Concluída a fase inicial, 
os deputados que forem se 
inscrevendo poderão falar 
por cinco minutos cada. 
Mas esta etapa da sessão 
pode ser interrompida a 
partir da fala do quarto 
parlamentar, se houver um 
acordo e a maioria em ple-
nário decidir pelo fim da 
discussão.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°037/2016 - No dia 12 de setembro de 
2016, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, Resolve HOMOLOGAR 
a Adjudicação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão nº 37/2016, referente aos 
itens do pregão em epígrafe, qual seja: Reg. Preços para Aq. de Material Hospitalar I, 
às empresas: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA, na ordem de R$ 
53.796,60 e a Empresa: ALEXANDRE A DE SOUZA ME, na ordem de R$ 132.010,00. 
Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.

AVISO - ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga tor-
na pública a alteração da data de abertura de licitação na modalidade Pregão N°041/2016 
– Exclusiva para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte - Objeto: Registro de 
Preços para aquisição de fralda geriátrica e infantil. Data da realização: 23/09/2016 às 
10:00hs. Local da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz 
do Paraitinga/SP. Tendo em vista a necessidade de alteração dos valores na planilha de 
preços do Edital. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Aviso de resultado de julgamento de recurso e nova data de abertura de licitação: Tendo 
em vista alterações no Edital do Pregão nº 40/2016 para aquisição de Alimento Com-
plementar, Leite Modificado, conforme julgamento dando provimento à impugnação 
apresentada pela empresa Anbioton Importadora Ltda. fica designada nova data para 
sessão publica e entrega dos envelopes que acontecerá no dia 26/09/2016 às 10:00 horas 
(credenciamento), Local da sessão pública: Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São 
Luiz do Paraitinga/SP, os interessados poderão retirar o Edital completo, no endere-
ço acima citado ou pelo Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br. André Luís Almeida 
Guimarães - Diretor de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.
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PAT de Caraguá oferece 
novas oportunidades 

de emprego
O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guatatuba (PAT) comunica 
nesta semana novas vagas 
de emprego em diversas 
áreas. O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
O PAT reitera que as os 
postos de trabalho exigem 
principalmente experi-
ência no setor de opção e 
escolaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações e 

não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram.
O PAT de Caraguatatu-
ba está localizado na Rua 
Taubaté, 520, bairro Su-
maré. O telefone é (12) 
3882-5211.
Vagas oferecidas : Açou-
gueiro, Churrasqueiro, 
Costureira em geral, Far-
macêutico, Farmacêutico 

hospitalar, Faturista, Funi-
leiro de veículos (repara-
ção), Garçom, Instalador 
de alarmes residenciais, 
Mecânico de veículos au-
tomotores a diesel, Opera-
dor de central de concreto, 
Padeiro, Pintor de veícu-
los, Professor de mate-
mática no ensino médio, 
técnico em manutenção de 
aparelhos celulares, Técni-
co em informática, Técni-
co de manutenção elétrica 
e Técnico em banco de 
sangue.

Vale do Paraíba recebe
atrações do Circuito 

Cultural Paulista

Menina morre  
atropelada por ônibus no 

bairro do Mandu, em Pinda

Ortiz Junior tem pedido 
de candidatura negado 
pela Justiça Eleitoral  

de Taubaté

Nove cidades da região 
do Vale do Paraíba rece-
berão atrações do Circuito 
Cultural Paulista, evento 
que leva espetáculos gra-
tuitos para a população. 
O circuito é promovido 
pelo Governo do Estado 
por meio da Secretaria da 
Cultura em parceria com a 
Organização Social APAA 
- Associação Paulista dos 
Amigos da Arte - e com 
prefeituras municipais,

 Uma garota passe-
ava de bicicleta, acompa-
nhada pelo pai, quando foi 
atropelada por um ônibus 
que faz o transporte urba-
no em Pindamonhangaba.  
 O acidente ocorreu 
neste sábado (10) por vol-
ta das 12h30 na altura do 
km 154 da rodovia Caio  
Gomes Figueiredo, no 
bairro do Mandu, de acor-
do com o Corpo de Bom-
beiros. 
Uma unidade dos Bom-

A Justiça Eleitoral de 
Taubaté decidiu negar o 
pedido de candidatura da 
chapa formada por Ortiz 
Junior (PSDB) e seu vice, 
Edson Oliveira (PSD), à 
prefeitura de Taubaté. A 
decisão saiu na noite de 
quinta-feira e cabe recur-
so.
No começo de agosto, o 
TSE condenou, por 4 vo-
tos a 3, o mandato de Ortiz 
Junior e o tornou inelegí-
vel por oito anos por abuso 
de poder econômico e po-
lítico nas eleições de 2012. 
O candidato continuou fa-
zendo campanha alegando 
que a decisão ainda não 
foi publicada e que ainda 
pode recorrer.

A programação do mês 
de setembro terá mais de 
20 atrações musicais, de 
dança, teatro, circo e es-
petáculos infantis para 110 
cidades do interior e litoral 
do Estado. Na região do 
Vale do Paraíba, a progra-
mação tem início em Gua-
ratinguetá no dia 10 de se-
tembro. Confira:
Apenas no primeiro se-
mestre de 2016, mais de 
230 mil pessoas prestigia-

beiros se deslocou até a re-
gião, onde a menina de 10 
anos chegou a se socorrida 
ainda com vida, e encami-
nhada ao PS da Santa Casa 
de Pindamonhangaba. A 
pequena Ana Júlia, no en-
tanto, não resistiu aos feri-
mentos e veio a falecer.
 O  condutor do 
ônibus ficou em estado 
de choque e também foi 
internado, mas não há in-
formações ainda sobre 
seu estado de saúde.Se-

A liderança do PSDB em 
Taubaté diz que tentará 
todas as alternativas possí-
veis para manter a candi-
datura de Ortiz Jr. O parti-
do tem até 12 de setembro 
para confirmar Ortiz ou 
um novo candidato para 
concorrer às eleições mu-
nicipais.
O caso
Por 4 votos contra 3, o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) manteve, no dia 1º 
de agosto, a cassação do 
prefeito de Taubaté, Or-
tiz Junior Júnior (PSDB), 
e do vice-prefeito Edson 
Oliveira (PSD). Desde en-
tão, em obediência à Lei 
Orgânica do Município, a 
Prefeitura de Taubaté foi 

ram as 440 apresentações 
gratuitas do Circuito Cul-
tural Paulista, que circu-
laram por 110 cidades do 
interior e litoral. 
Em 2016, o programa 
completa 10 anos. Ao lon-
go desse tempo, foram re-
alizadas 5.500 apresenta-
ções, prestigiadas por 1,5 
milhão de pessoas.
Para mais informações, 
acesse: www.circuitocul-
turalpaulista.sp.gov.br.

gundo populares, o pai  
atravessou a pista, mas fi-
cou pra trás, e quando esta 
também tentou atravessar, 
foi colhida pelo ônibus.
 O outro lado - O 
Jornalismo AgoraVale 
entrou em contato com a 
empresa Viva Pinda, res-
ponsável pelo transporte 
urbano no município, mas 
foi informado que ainda 
não há por parte da empre-
sa uma nota com uma po-
sição sobre o ocorrido.

assumida pelo presiden-
te da Câmara Municipal, 
vereador Paulo Miranda 
(PP).
A acusação contra Ortiz 
Junior é de abuso econô-
mico de influência política 
e durante as eleições de 
2012, quando o mesmo era 
candidato à prefeitura. O 
Ministério Pública acusa 
Ortiz de ter se beneficia-
do junto ao pai, Bernardo 
Ortiz, na época, presiden-
te da na Fundação para o 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FDE), órgão ligado 
ao governo do Estado. A 
acusação é de que a cam-
panha do então candidato 
tucano tenha arrecadado 
cerca de R$ 8 milhões.

Emprega São Paulo
Mais Emprego oferece 

385 oportunidades para 
o Vale do Paraíba

 O programa Em-
prega São Paulo/Mais 
Emprego, agência de em-
pregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE), oferece nesta se-
mana 385 vagas de traba-

lho divididas entre as áreas 
de serviços, comércio, en-
tre outras, para o Vale do 
Paraíba.
As vagas estão distribu-
ídas entre os municípios 
de Campos do Jordão, 
Caraguatatuba, Ilhabela, 
Jacareí, Lorena, Pindamo-
nhangaba, São José dos 
Campos, São Sebastião, 

São José dos Campos e 
Taubaté. Os itens “esco-
laridade” e “experiência” 
variam de acordo com as 
oportunidades.
Área/ Especificações
Nº de vagas
Serviços
194
Comércio
173

Escolas estaduais de São 
José dos Campos avançam 

nos dois níveis do  
Fundamental no Ideb

 Em 2015, as esco-
las estaduais de São José 
dos Campos avançaram 
nos ciclos Iniciais (1º ao 
5º ano) e Finais (6º ao 9º 
ano) do Ensino Funda-
mental no Ideb - Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica. O resulta-
do, divulgado nesta quin-
ta-feira (8), acompanha a 
marca histórica alcançada 
pela rede pública paulista 
na avaliação do Governo 
Federal. De acordo com o 
Ministério da Educação, 
São Paulo é o primeiro 
Estado a ocupar o topo 
do ranking nos três níveis 
– Fundamental (Anos Ini-
ciais e Finais) e Médio.
Nos Anos Iniciais, a média 
de São José dos Campos 
avançou de 5,8 em 2013 
para 6,5 em 2015. Nos 
Anos Finais, mais uma 
conquista importante: os 
alunos da rede estadual 
avançaram de 4,7 para 4,9.  
 As notas do Ensino 
Médio por munícipio não 
são divulgadas pelo Inep – 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira.
Na análise geral da rede 
com outros Estados brasi-
leiros, São Paulo ocupa a 
liderança isolada dos Anos 
Iniciais faixa, passando de 

5,7 em 2013 para 6,4 em 
2015. Nos Anos Finais (6º 
ao 9º do fundamental), o 
avanço foi de 4,4 para 4,7. 
No Ensino Médio, ciclo 
que reúne a maior quan-
tidade de alunos da rede 
estadual e os maiores de-
safios dos educadores de 
todo mundo, São Paulo 
também apresentou cresci-
mento na média. Os estu-
dantes saíram de 3,7 para 
3,9.
 Prova nacional 
confirma avaliação paulis-
ta
Em 2015, os alunos matri-
culados na rede estadual 
também obtiveram média 
histórica no Idesp (Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação do Estado de São 
Paulo). Na última avalia-
ção, todos os níveis de en-
sino avançaram. No ciclo 
1 do Ensino Fundamental 
o índice chegou a 5,25. No 
ciclo 2 do Fundamental, 
alcançou 3,06 (a meta para 
daqui a 15 anos é 6,0). 
 No Ensino Mé-
dio, 2,25 (a meta é 5,0 em 
2030). Para o cálculo, a 
Secretaria une o resultado 
do Saresp (em provas de 
Língua Portuguesa e Ma-
temática) a taxas de apro-
vação, reprovação e aban-
dono.

 Duas décadas
 Nas últimas duas 
décadas, a rede estadual 
transpôs desafios impor-
tantes, como a inclusão 
escolar e a alfabetização. 
São Paulo conta com um 
currículo unificado para 
todos os estudantes e ma-
teriais didáticos próprios 
para cada série desde 2008 
(o currículo no Brasil está 
sendo discutido atualmen-
te). Além disso, criou uma 
escola dedicada à forma-
ção de professores (Efap) 
e implantou um sistema de 
meritocracia que bonifica 
todos os funcionários das 
escolas que apresentam 
melhora na qualidade do 
ensino.
 Programas dedi-
cados a ciclos de ensino 
específicos, como o Ler e 
Escrever, permitiram que 
a rede paulista alcanças-
se o melhor índice de al-
fabetização do País: hoje 
98,7% das crianças até 7 
anos sabem ler e escrever.  
 O fato é reforça-
do com os resultados do 
índice federal (Ideb), no  
qual os primeiros anos 
apareceram em primeiro 
lugar no ranking Brasil e 
ultrapassaram, em 2015, 
as metas estabelecidas 
para 2019.


