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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

 

A Associação Paulista de Medicina Secção Regional de São 
José dos Campos, nos termos de seu Estatuto Social, vem dar ciência aos seus 
associados com direito a voto e convocá-los para comparecerem no dia 31 de 
agosto de 2017, das 9h00 às 17h00, no(s) local(is) de votação abaixo 
relacionado(s), para eleição, em pleito único, do preenchimento dos cargos 
eletivos desta Regional, observados os dispositivos estatutários e normas 
complementares a respeito. 

 

Fica facultada a apresentação de chapas concorrentes aos cargos 
eletivos desta Regional mediante protocolo junto à sua Sede Social, sito Avenida 
São José, nº 1.187, Centro, São José dos Campos – SP, até as 17 horas do dia 
13 de Julho de 2017. 

 

As eleições para o preenchimento dos cargos eletivos da APM e 
AMB serão realizadas unicamente de forma eletrônica e por correspondência no 
período consecutivo e ininterrupto de 21 de agosto de 2.017, com início às 09:00 
horas até o dia 31 de agosto de 2.017, término às 18:30 horas, através do site 
da APM: www.apm.org.br e correios. 

 
Local de Votação: Avenida São José, nº 1.187, Centro, São José dos Campos – SP. 
 Data: 31/08/2017, quinta-feira 

 
 
 

São José dos Campos, 12 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Associação Paulista de Medicina 
São José dos Campos 

 
Dr. Francir Veneziani Silva 

Presidente 
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Petrobras  100,00

Porto Seguro  86,96

Sul América  85,09

Bradesco  85,00

Med Service  85,00

Policlin  70,00

Unimed SJC  62,01

Unimed Intercâmbio  57,24

Unimed Vale do Paraiba  52,47

Grupo S. José Saúde  50,00

Vale Saúde  37,00

TABELA DE HONORÁRIOS

QUANTO VALE O SEU TRABALHO, DOUTOR?

 Departamento Jurídico
 Defesa Profissional
 Departamento DES: licenciamento veículos, cópia adicional da CRLV, carteira 
internacional de habilitação (011-3188-4270), através da APM SP

 Planos Sul América, Bradesco Saúde e Omint
 AGL Serviços contábeis (011-3188-4268), através da APM SP
 Preços diferenciados para associados em eventos científicos e sociais
 Preços diferenciados na compra de atestados (ASO, A, B) e CBHPM
 Sala de internet equipada (à disposição para associados)
 Fotocópias (cota mensal gratuita para associados)
 Locação do Auditório para palestras, reuniões e eventos científicos, com multimí-
dia completo (data show, computador) a preço diferenciado para associados

 Estacionamento 24 horas (adquirindo o controle, somente associados)
 Divulgação no site da APM SJCampos (divulgação da clínica no guia médico, 
serviços como, divulgação de aluguel de salas, gratuito para associados APM)

 Convênio com a gráfica GC Saúde Impressos Gráficos, especializada no atendi-
mento a empresas de saúde (Desconto de 5% para associados)

 Convênio com a Escola de Inglês Wiseup (Desconto de 30% nas mensalidades, 
somente associados)

 Convênio com Instituto Wanderley Luxemburgo (Desconto de 30% nos cursos, 
medicina esportiva, fisioterapia, psicologia, entre outros, somente associados)

 Convênio com CIEE Centro de Integração Empresa Escola (Desconto de 36% para 
associados)

 Convênio com a Associação Comercial e Industrial, para usufruir de diversos 
produtos e serviços com desconto. Informações:  
rosangela.camargo@acisjc.com.br

 Jornal do Médico (mensal);
 Sócio da APM tem desconto em teatro, www.apm.org.br;
 Clube de Campo APM SP (Serra da Cantareira) http://www.apm.org.br/aberto/
clube.aspx;

 Nós cuidamos do seu animalzinho como você cuida dos seus pacientes: Com 
Carinho, desconto especial para sócios da APM www.caocarinho.com.br ou 
12-3922-8785

SERVIÇOS
- Seguros: saúde, vida, automóvel, planos de previdência 

privada.
- Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, DETRAN, 

Cartório, Prefeitura, Aquisição da Tabela CBHPM, 
Vigilância Sanitária e DEMED*.

- Vantagens: classificados gratuitos no Portal e na 
Revista da APM.

- Compras: descontos especiais em produtos de 
empresas de eletrodomésticos, entre outras.

- Anúncios na Revista e no Portal.
CULTURA E LAZER
- Clube de Campo: 66 alqueires de muita natureza e total 

infraestrutura.
- Pinacoteca: renomados artistas como Volpi, Di 

Cavalcanti, Tarsila do Amaral, entre outros.
- Eventos culturais: exposição de arte, apresentações 

musicais, lançamentos de livros.
- Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, entre outros.
COMUNICAÇÃO
- Diagnóstico e Tratamento e São Paulo Medical Journal: 

revistas científicas indexadas na LILACS, Medline e 
Scielo.

- Revista da APM: publicação mensal com assuntos de 
interesse para o médico, tais como política médica, 
cultura, lazer, etc.

- Portal da APM: informações diárias sobre saúde e 
medicina.

EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
Realizamos eventos em diversas áreas de atuação 

científica, visando à atualização profissional. Atualize seus 
conhecimentos participando das reuniões científicas, 
simpósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.
DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um 
conjunto de atividades para o exercício da medicina 
dentro de padrões éticos, técnicos e científicos. Além 
disso, oferece assistência jurídica para associados, 
quando acusados de má prática da medicina.
CLUBE DE BENEFÍCIOS
O Clube de Benefícios da APM são oportunidades 
imperdíveis de Empresas de porte onde os valores 
dos produtos e serviços são mais baixos que os de 
mercado, porque o Clube se relaciona diretamente com 
os fabricantes.

POR QUE SER SÓCIO DA APM SJC

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ATUALIZE SEU CADASTRO! (12) 3922-1079   •   apm@apmsjc.com.br

CLASSIFICADOS

De médico para médico
VENDO um aparelho de ultrassonografia / ecocardiografia 
modelo MyLab50 Xvision com monitor LCD 19" e acessórios 
da marca ESAOTE. Valor R$ 40 mil. Ultrassom / Ecocardio 
Esaote MyLab 50 Xvision LCD Doppler. Contém: 1) Transdutor 
Linear LA332E (11-3); 2) Transdutor Cardíaco Setorial PA240; 
3) Computador; 4) Nobreak; 5) Sistema MedWare. Contato Cel. 
e Whatsapp: (11) 971288629, Yon Andrade.

ALUGO sala comercial reformada, mobiliada, 30 m2, sala 77, 7º 
andar, edifício Cinelândia. Condomínio valor baixo. Falar com 
Rosalina – (12) 99620-1919.

ALUGO sala comercial em área central de São José dos Campos, 
50 m², toda equipada. Período integral ou parcial. Rua Paulo 
Setúbal, 147, sala 22, Edifício Alpha Center. Contato: (12) 
3941-5415 ou 3949-1027 / email  elainegorg@yahoo.com.br 

ALUGO horários em consultório médico com secretária, 
wi-fi, duas salas de atendimento, recepção e sala de espera. 
Decoração em alto padrão, endereço nobre no Jardim Aquarius. 
Edifício Le Classique. Tratar pelo telefone 12 99790-6470. Dra. 
Adriana Jardim.

ALUGA-SE sala de alto padrão, Clínica Unique, Avenida Barão 
do Rio Branco, 692, 3921-6270 – 3913-3108. Falar com Dr. 
Paulo de Tarso.

VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 
3 transdutores, linear VF 10-5, convexo CH5-2, endocavitário. 
Contato: Carlos Maldonado Campoy. Tel. 98113-2426. 

ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza 
de Almeida Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 3943-9448 
/ 3921-0306.

VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, 
adequado para pequenas cirurgias. Contato com Francisco 12-
3652-4204/98848-4886.

ALUGO – sala comercial de 51m2, pronta, com piso, teto, 
luminárias e instalação para ar condicionado, no Edifício Alpha 
Office Place, Rua Itajaí, 80, sala 312, 1º andar, Jardim Aquarius 
(ao lado da FAAP e da locadora de veículos, no Anel Viário). 01 
vaga de garagem. As divisórias ficarão a critério do inquilino, 
negociáveis (desconto no aluguel). Contato: 12 – 39213226 / 
39411294 / 12-981085555.

ALUGO horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar 
de Barros. Contato Clarice ou Alessandra (12) 3921-2688 ou 
3942-4804.

ALUGO - sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. 
Oswaldo Cruz - prédio novo atrás do Pronval. Tratar com 
Paulo: 3941-1197.

ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da 
saúde. Falar com Fernanda no cel: 98157-8892

DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão 
na Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin da Nove de Julho. 
Ampla recepção com secretária, elevador para cadeirantes, 
Estacionamento para Clientes, Ar condicionado, Internet, 
Banheiros acessíveis na recepção e consultório, Brinquedoteca, 
equipe médica e odontológica já formada. Tel. (12) 991415531 
Dra Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica.

ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, reple-
to de armários, pronto para morar. Localizado próximo ao Hos-
pital Municipal. Tel. para contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius. 
Tel. (12) 3942-4213. Cecília Machado.

A APM São Paulo inaugurou no dia 9 de junho o 
seu novo andar térreo, totalmente reestruturado com 
o objetivo de oferecer maior comodidade e segurança 
aos associados. O ambiente reúne os departamentos 
de serviços, reembolso de planos de saúde e a central 
de relacionamento da APM, para que o médico possa 
resolver tudo o que precisa em um só lugar, com muito 
mais comodidade e segurança. 

O local também abriga um espaço multifuncional. 
A ideia é realizar eventos como lançamentos de livros 
e pequenas exposições. Algumas obras da Pinacoteca 
da APM também ficarão expostas no ambiente, que 

conta com um agradável jardim vertical.
Toda a parte hidráulica da sede da APM 

também passa por reforma, para evitar 
vazamentos e modernizar a estrutura. A 
elétrica do prédio, que também necessitava 
de reparos urgentes, passou pelo mesmo 
processo de modernização em 2014.

NOVOS ASSOCIADOS

Feliz  Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de Julho!

Paulo Maurício C. Bruno (02), Aline Ferlin Saccomani dos Reis (06), Antonio Carlos Correa (06), 

João Francisco Lindenberg Schoueri (06), Othon Mercadante Becker (06), Romulo Victor da Silva 

Martins (09), Thiago dos Santos Oliveira (09), Antonio Carlos Teixeira de Andrade (11), Emerson 

Nunes Lima (11), Larisa Steele Santos (11), Laura Eiko Uyeno (13), Luis Felipe Coutinho Mones 

(13), Claudia R. P. Pinto de Carvalho (14), Luciene Lauria de Souza (14), Pedro Roberto Alves 

Ribeiro (14), Gabriela de Campos Barbetta Mousa (15), Frederico Pereira Veiga (16), Ana Paula 

Kuwabara (17), Inaura Maria Conceição Évora (17), Maurilio José Chagas (17), Francir Veneziani 

Silva (18), Ingrid Silva Souza Farias (19), Marcelo Silva de Souza (19), Patricia Juliano Ribeiro (19), 

Raquel de Alvarenga (19), Vicente de Paula Cirio Nogueira (19), Jaime da Conceição Araujo (22), 

José Luiz Candolo (23), Leda Maria Mendonça Rezende Lima (23), Álvaro Machuca (24), Sabrine 

da Silva Santos (24), Tadeu Fernandes Rocha (24), Luciano Guedes Jorge (25), Andréia Aparecida 

Reis Miranda (26), Emil Del Corso (28), Rosa Maria Sannuti (29), Micélia Oliveira Salgado (31).

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas  
a seus novos associados!

• Bruna Caldas Soares – clínica médica
• Bruna Camargo Sebbe – pediatria
• Mayara Stephanie Silva – acadêmica
• Mazureik Miguel de Morais Neto – acadêmico
• Renato Poli Veneziani Sebbe – cirurgia geral
• Rodrigo de Almeida Gasparini – clínica geral

APM inaugura espaço multifuncional

A APM de São José dos Campos esteve representada pelo seu 
presidente, Francir Veneziani Silva, e pelo vice-presidente, 
David Alves de Souza Lima.

O Cremesp e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein 
anunciaram no final de maio a remodelação dos cursos de revisão em Medicina, 
oferecidos pelas duas instituições. Além da reestruturação da programação atual, 
novos módulos deverão ser disponibilizados. 

Desde 2016, o curso online da parceria Cremesp/Einstein disponibiliza módulos 
de atualização e revisão em Medicina para reforçar a formação profissional por meio 
do site www.cremespeducacao.org.br. Atualmente são oferecidos módulos nas áreas 
de Clínica Médica (Cardiologia, Emergências Cirúrgicas, Exames Complementares 
e Pneumologia), Saúde Pública, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia. Exames 
Complementares é um dos cursos mais procurados do programa.

Os cursos são oferecidos gratuitamente aos recém-formados que obtiveram 
média inferior a seis no Exame do Cremesp. Todos os médicos podem realizar o 
treinamento, porém apenas os que não conseguiram nota mínima no Exame do 
Cremesp têm direito à gratuidade. A conclusão do curso de revisão em Medicina será 
anotada no prontuário dos médicos registrados no Cremesp como um documento 
que atesta o empenho do participante em recuperar conhecimento em áreas críticas.

Cremesp e Einstein 
reestruturam cursos online de revisão médica

Local 
possibilitará 
a realização 
de eventos 
artísticos e 
culturais. 
Foto: David 
Alves de 
Souza Lima
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A mais completa clínica de Urologia do Vale 
em amplas e modernas instalações, com 
serviços de consulta, litotripsia, ultrassom.

Rua Marcondes Salgado, 28 - Vl. Adyana - São José Campos-SP  |  (12) 3923-1002  |  3519-3390

CORPO CLÍNICO:
Jorge Cezar Pereira de Castro | Marco Antonio Fioravante | José Ronaldo Bigatão | Vicente P. C. Nogueira

Quality Cancer Care: Recognizing Excellence
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O PLANO QUE TEM A SUA FLEXIBILIDADE!

www.unimedsjc.coop.br
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EDITORIAL

Francir Veneziani Silva, presidente da APM SJCampos

• Presidente - Francir Veneziani Silva • Vice-presidente - David Alves de Souza Lima • 1º Secretário - Maria Margarida Fer-
nandes Alves Isaac • 2º Secretário - Gilberto Benevides • Diretor Científico - Vitor Mercadante Pariz • Diretor de Comuni-
cação - Sérgio dos Passos Ramos • Diretor Cultural - Antonio Celso Escada • Diretor Cultural adjunto - João Manuel F. Simões 
C. Maio • Diretora de Defesa Profissional - Silvana Maria Figueiredo Morandini • Diretor de Esportes - Othon Mercadante 
Becker • Diretora Social - Carmen Thereza Pricoli Quaglia • Diretora Social adjunta - Juana Montecinos Maciel • 1ª Tesourei-
ra - Djanete Barbosa de Melo • 2º Tesoureiro - Luiz Alberto Siqueira Vantine • Conselho Fiscal (titulares) Hélio Alves de Souza 
Lima / Rozeny Anute Costa / Pedro Roberto Alves Ribeiro • Conselho Fiscal (suplentes) Flávio Lopes Brun / Paulo César Ribeiro 
Carvalho / Roberto Schoueri Junior • Delegados junto à APM Estadual - Lauro Mascarenhas Pinto • Jornalista Responsável: 
Ana Paula Soares - Mtb. 18.368  • Projeto Gráfico/editoração: Layout Produção Gráfica • Tiragem Desta Edição: 1.500 Exem-
plares.  Toda matéria assinada é de responsabilidade do autor

Órgão Informativo da 
Associação Paulista de Medicina 

São José dos Campos
www.apmsjc.com.br

Ligue hoje: 3922-1079 Siga-nos no Twitter @Apm_Sjc

A APM É LIVRE PARA 
DEFENDER O MÉDICO 

E A MEDICINA

A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material 
publicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva responsabili-
dade do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a divulgação 
de conteúdos não condizentes com a ética médica e a legislação vigente.

IMPORTANTE Acesse o nosso BLOG!
A APM São José dos Campos mantém um Blog que traz em primeira mão as 

principais notícias da medicina, movimento médico e da própria APM. Desen-
volvido na plataforma Wordpress, pode ser lido tanto na Web como na maioria 
dos celulares e Smartphones. Para acessar, basta escrever no seu navegador: 

www.apmsjc.wordpress.com ou http://wp.me/3nOSj 

SHH
Serviço de Hematologia(12) 3519-3766

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

Serviço de 
Hematologia
excelência no diagnóstico e 
tratamento de doenças do sangue 
há mais de 35 anos

SHH
Serviço de Hematologia

Infraestrutura completa 

Equipe médica especializada em 
Hematologia Geral e Onco-hematologia

Atendimento humanizado e 
personalizado

Laboratório qualificado em doenças  
do sangue
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São JoSé doS CampoS, Sp 
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à  
Rua das Monções)

JaCareí, Sp
Rua Rui Barbosa, 379, 
3º andar, sala 304

Nos tempos passados várias personalidades 
alertavam a humanidade sobre a ignorância e as 
suas características. Darwin dizia: “A ignorância 
gera mais frequentemente confiança do que o co-
nhecimento”; Russell: “O problema com o mundo é 
que os estúpidos são excessivamente confiantes, e 
os inteligentes são cheios de dúvidas”; Santo Agos-
tinho: “O reconhecimento da própria ignorância é a 
primeira prova de inteligência”; Thomas Jefferson: 
“Quem mais conhece, sabe o quanto pouco sabe”; 
Sócrates: “Só sei que nada sei”; René Descartes: 
“Daria tudo que sei por metade do que ignoro”.

Numa sociedade onde se valoriza mais a forma 
do que o conteúdo, podemos seguir conselhos de 
especialistas que possuem pouco conhecimento sobre 
um assunto e acreditam saber mais que outros, sem 
ter a habilidade de reconhecer os próprios erros. 
Sofrem da “Síndrome da Superioridade Ilusória” e 
são abençoados com uma confiança inadequada que 
acreditam ser conhecimento, a “Ignorância do Saber”.

O Hospital viValle participou, no início de 
maio, do evento “Vida Jovem”, promovido pelo 
Colégio Poliedro. Dirigido aos estudantes na faixa 
de 11 a 14 anos, o evento abordou, por meio de 
peças teatrais, temas relacionados ao cotidiano 
dos jovens.

Após as apresentações sobre “Bullying”, 
“Alimentação e Nutrição” e “Drogas e Álcool”, os 
alunos fizeram perguntas e receberam orientações 
da psicóloga Paula Cavalcante, e da nutricionista 

conversa com estudantes

A Associação Médica Brasileira (AMB) realiza, de 17 a 19 de 
agosto, em Fortaleza (CE), o Congresso Internacional de Saúde 
Baseada em Evidência (CISBE) 2017. Além de assistir às confe-
rências, os participantes terão oportunidade de apresentar seus 
trabalhos. A participação poderá ser presencial, online ou ambos. 
Há preços diferenciados para sócios da AMB, médicos residentes e 
acadêmicos. Para saber mais e realizar sua inscrição acesse: http://
cisbe.amb.org.br/

A síndrome da superioridade ilusória 
A “Superioridade Ilusória” não é a mesma 

coisa que “Complexo de Superioridade”. 
Com o desenvolvimento do conhecimento 

dentro da medicina e a evolução tecnológica, nos 
deparamos com uma quantidade enorme de in-
formações em nossa formação profissional. Estas 
podem fazer a grande diferença entre o Humano e o 
Irracional, a avaliação exagerada de nossas próprias 
capacidades, o otimismo irreal sobre o futuro e a 
ilusão de que tudo está sob controle.

Lamentavelmente, possuir um título de uma 
Universidade reconhecida não configura nenhu-
ma garantia de conhecimento. Uma das maiores 
qualidades de um grande profissional hoje é 
aprender a aprender o que só se consegue com 
humildade. Aprendendo a escutar, o verdadeiro 
especialista sabe que ainda tem um longo caminho 
a percorrer, numa estrada onde o conhecimento 
não tem fim. Todos somos aprendizes e mestres 
ao mesmo tempo

Estamos comemorando o início das atividades 
do Curso de Medicina em nosso município. Apesar 
de nossa Associação ter se manifestado contrária à 
abertura desse empreendimento, não somos contra 
o crescimento das atividades de ensino voltadas à 
Medicina. Somos contra a falta de infraestrutura 
disponível para oferecer ao profissional em for-
mação em nosso país, como o acesso a vagas para 
a residência e internato, permitindo a ele obter 
condição humana e ética de enfrentar a realidade 
da profissão na vida real.

Nossa Associação está à disposição para au-
xiliar, no que for necessário, para mudarmos esse 
conceito em nossa região e sermos excelência na 
formação profissional dos futuros mestres e cole-
gas, a quem parabenizamos e desejamos sucesso.

Francir Veneziani Silva
Presidente

APM SJCampos

Os diretores da APM Silvana Morandini e 
Sérgio dos Passos Ramos participaram, no dia 7 
de junho, de debate na OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil) sobre Violência Obstétrica. Ambos 
defenderam o exercício ético da obstetrícia com 
respeito e dedicação à parturiente. O debate foi 
presidido pela advogada Sandra Lima, da Comissão 
de Direito Médico e da Saúde da OAB Subseção São 
José dos Campos e também contou com a parti-
cipação do promotor de Justiça Fábio Rodrigues 
Franco Lima.

Para Sérgio Ramos, o tema violência obsté-
trica não pode ser confundido com violência do 
obstetra. Em sua apresentação, dirigida princi-
palmente ao público constituído pelos operadores 
do Direito, Ramos mostrou que um trabalho de 
parto não pode prescindir de ausculta fetal e 
exames de toque ginecológico. Discorreu também 
sobre a episiotomia que, a seu ver, deve ser feita 
pelo médico ou pela obstetriz, quando há risco 
iminente de roturas.

Já Silvana Morandini abordou os aspectos 
éticos da assistência ao parto, dando ênfase ao 
consentimento livre e esclarecido da prática 
obstétrica.

Violência Obstétrica

 Debate foi realizado na sede da OAB SJCampos

Silvana Morandini, di-
retora de Defesa Profis-
sional da APM SJCampos

Sérgio dos Passos Ra-
mos, diretor de Comuni-
cação da APM SJCampos

Fábio Rodrigues Fran-
co Lima, promotor de 
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Natalia Trois. “Sabemos da importância de se tratar 
questões que fazem parte do cotidiano dos adoles-
centes e que podem impactar no desenvolvimento 
emocional, acarretando graves riscos à saúde física 
e psicológica”, afirmou a psicóloga. “Trabalhar com 
orientação de forma clara, objetiva e contextualiza-
da é a melhor maneira de se pensar em prevenção”.

Desde 2016, o Hospital viValle realiza reuniões 
periódicas com representantes da sociedade. Esco-
las, representantes religiosos e empresas da região 

são convidados a um encontro com gestores, para 
conhecer a instituição, dar sugestões e esclarecer 
dúvidas sobre o trabalho realizado.

Em uma dessas reuniões, o Colégio Poliedro 
sinalizou interesse em receber orientações em 
temas de saúde, que seriam compartilhadas 
com pais e alunos. Assim, a participação do 
Hospital no “Vida Jovem” é resultado dos es-
forços do viValle para contribuir positivamente 
com a comunidade.
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