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Pinda terá
UPA no
Cidade Nova,
Araretama e
Moreira
Pindamonhangaba
vai
contar com três UPAs - Unidade de Pronto Atendimento
– 24 horas, uma no Cidade
Nova, uma no Araretama e
outra em Moreira César. As
três unidades terão sala de
exame, de inalação, de aplicação de medicação, de observação adulto e infantil, de
eletrocardiograma, de curativos, de coleta de materiais
para exame, de imobilização

de fraturas, de atendimento
emergencial, de exame de radiologia, entre outras, além
da parte administrativa, contendo sala de treinamento
e reuniões com capacidade
para trinta pessoas. No Araretama e em Moreira César,
as UPAs contarão, ainda, com
uma unidade do Samu – Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência.
PÁGINA 3

Vacinas contra pólio e
sarampo até dia 28
Os pais que ainda não levaram os ﬁlhos para vacinar
contra a poliomielite (paralisia infantil) e sarampo devem
procurar as unidades de saúde até o dia 28 deste mês para
que as crianças sejam imuni-

Divulgação

zadas. De acordo com a Secretaria de Saúde e Assistência
Social de Pindamonhangaba,
este ano devem ser vacinadas
no município 8.977 crianças
contra a pólio e 7.896 contra
o sarampo.

Pista de aeromodelismo é aprovada
Os frequentadores da pista de aeromodelismo do Parque da Juventude aprovaram as
obras realizadas pela Prefeitura no local. De
acordo com aeromodelistas, a nova pista fa-

cilita o esporte e atrai mais frequentadores ao
Parque da Juventude. Na semana passada, o
prefeito de Pindamonhangaba visitou a pista
e conversou com os amantes do esporte.
PÁGINA 3

PÁGINA 6

Odirley Pereira

Feste traz espetáculo
infantil nesta terça
Brinquinho foi o campeão

BILHAR REÚNE
COMPETIDORES DE
VÁRIOS ESTADOS
A 14ª Edição do Torneio de Bilhar de Pindamonhangaba reuniu
62 competidores no Ki Porções no
domingo (9). O evento terminou por
volta das 23 horas, quando foram
deﬁnidos os vencedores. De acordo
com o organizador Betinho, outras
competições devem ser organizadas
nos próximos meses.

2º CADERNO
TERÇA-FEIRA
16º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

31º
UV 12
Fonte: CPTEC/INPE

O 37º Feste – Festival Nacional de Teatro
– de Pindamonhangaba está atraindo centenas de pessoas às
apresentações. A programação, que começou no domingo (9),
prossegue até o dia 23
com vários espetáculos.
Nesta terça-feira (11), a
atração é a peça infantil ‘O Sítio dos Objetos’
(foto ao lado) - um teatro de bonecos em que
utensílios domésticos
se transformam em
personagens rurais. A
peça inicia às 15 horas,
no Teatro Galpão. Para
entrar, basta levar um
brinquedo.

CULTURA & LAZER 8

Su Stathopoulos

EDUTRAN
FORMA MAIS
300 ESTUDANTES
PÁGINA 6

Interbairros
tem Castolira
e Mombaça
na quinta

Os Jogos Interbairros de
2014 começam com um clássico do futsal da cidade: Castolira e Mombaça, que jogam
na quinta-feira (13), às 19 horas, no ginásio do Tabaú.

ESPORTES 14

ACESSO AO
GOIABAL RECEBE
MELHORIAS
PÁGINA 6
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DITORIAL
Impunidade

Caminhos da Justiça
levam à decepção

N

ão é de se estranhar a recente pesquisa da FGV – Fundação Getúlio
Vargas – para o Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, que apontou que apenas 32% da população conﬁam no Poder Judiciário. Isso porque, há muito tempo, o povo
tem deixado de acreditar nas leis e na sua execução por diversos motivos, os quais todos estão cansados de saber.
O complicado neste caso não é achar um
caminho para compreensão do pensamento
de 32% da população, mas sim justiﬁcar um
dado intrigante: 57% acreditam que “há poucos motivos para seguir as leis do Brasil”.
Isso leva a outro indicador preocupante.
De acordo com a pesquisa, 81% dos brasileiros concordam com a aﬁrmação de que é “fácil” desobedecer às leis. O mesmo porcentual
de pessoas também tem a percepção de que,
sempre que possível, os brasileiros escolhem
“dar um jeitinho” no lugar de seguir as leis.
Segundo especialistas que ajudaram a desenvolver a pesquisa entre abril de 2013 e
março de 2014, os dados baixos em relação à
conﬁança são ligados às condenações brandas, julgamentos extensos, liberdade condicional, soltura de criminosos, indulto, facilidade para comandar as facções dentro da
prisão, benefícios aos criminosos, brechas na
lei, impunidade etc.
Com base em informações de 7.100 pessoas
de oito estados, a FGV pode cruzar as estatísticas e montar um novo relatório ainda mais
detalhado sobre a questão.
Mas certo é que apenas com os primeiros
números, temos uma certeza, as pessoas não
estão contentes com o Poder Judiciário. Sempre alvo de críticas, a polícia, por exemplo, é
fruto de mais conﬁança do que a Justiça. Na
pesquisa, a Polícia aparece com 33% de conﬁança.
A pesquisa completa está no ICJBrasil - Índice
de Conﬁança na Justiça Brasileira, que faz parte
do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

R

EGISTRO CULTURAL
Altair Fernandes

Arquivo pessoal

‘Fases’,
de Thalita
Fernandes
Foroni...
“Palavras que tocam o
coração, abrem os olhos,
ampliam os horizontes.
Pensamentos do cotidiano. Poemas e poesias
para rir, chorar, amar e
odiar”, é assim que a jovem Thalita Fernandes
Foroni apresenta sua obra
literária. Não se trata de
um livro impresso em gráﬁca ou editora, esperamos
que venha a ser, por enquanto é uma produção
artesanal cujos escritos fo-

Thalita
ram cuidadosamente reunidos pela Thalita, que ao
conjunto (prosa e verso)
denominou Fases...

Fundação Dr. João Romeiro
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Mister Universo desﬁla em carro aberto
Divulgação

O campeão brasileiro, mundial e mister universo de ﬁsiculturismo, José Luís
Camilo Filho, o Grilo,
desﬁlou em carro aberto pelas ruas da cidade
no sábado. O ato foi
uma homenagem ao
atleta que venceu tudo
o que disputou no ano
de 2014 e faz projeções
ainda maiores para
2015.
De acordo com ele,
agora é importante focar nos treinos e deﬁnir ainda mais os músculos.

Reunião de moradores do Pasin
Divulgação

Na noite da última sexta-feira
(7), a Amorpas - Associação de Moradores do residencial Pasin reuniu
diversos moradores do bairro e au-

toridades em mais uma reunião com
a comunidade.
Na ocasião, foi feita uma a apresentação dos trabalhos realizados

pela atual administração da instituição, destacando a reforma
das 53 casas depredadas que
existiam no residencial. Atualmente, 70 % dos imóveis já estão alugados, com a documentação dos mutuários que tinham
os imóveis “calcionados” junto
à Caixa Econômica Federal entregue. Também foi abordada a
Ação de Preservação de Direitos,
movida pela Amorpas, em favor
dos mutuários que estão com
os seus Imóveis “hipotecados”
com a Transcontinental Empreendimentos Imobiliários e a
Caixa Econômica Federal.
Na ocasião, estiveram presentes dois gerentes da Transcontinental, Fábio Vidal e Ricardo
Endler, além de representantes
da Polícia Militar,

Liberado penúltimo lote de restituição do IR
A Receita Federal liberou na última segundafeira (10) a consulta ao
sexto e penúltimo lote de
restituições do Imposto
de Renda de 2014 (ano
-base 2013).
Neste sexto lote, serão
contemplados mais de dois
milhões de contribuintes,
que têm direito a receber,

juntos, mais de R$ 2 bilhões.
Para saber se teve a
restituição liberada, o
contribuinte pode acessar
o site da Receita Federal
ou ligar para o Receitafone, no número 146.
O dinheiro das restituições será depositado no
próximo dia 17 (segunda
feira) na agência bancária

Os escritos de Thalita...
... revelam que há talento na juventude atual. Há jovens preocupados com os fatos que ocorrem em sua volta. Dotados de espírito crítico, questionador, irrequieto,
porém, e felizmente, dotados também da ternura poética
que aponta os defeitos e mostra as causas, canta o belo
sem desprezar o feio, exalta o bem sem ignorar a existência do mal. Jovens que não se rendem à improdutividade da reclamação sem a ação da reação. Meninas
e meninos que pássaros feridos nessa aventura de viver
não perderam o gosto pelas alturas, por conta disso, não
se acostumarão ao rastejar.
O livreto, deﬁnição que se deve exclusivamente às
dimensões físicas, é tipo livro de bolso, me fez recordar
fases da já distante adolescência... os primeiros voos ontológicos. O limiar da produção literária, poesia, pensamentos, questionamentos, indagações ﬁlosóﬁcas. Assim
como Thalita, eu registrava tudo, passava tudo para o
papel, o velho caderninho de capa dura. Foi a partir daí
que se consolidou em mim o prazer pela escrita.
A autora me fez lembrar o quanto foi gratiﬁcante
quando vi pela primeira vez estampado nesta Tribuna
um poema de minha autoria e quando ouvi um inesquecível locutor local dar voz a minha poesia em seu programa radiofônico matutino... Foi a glória literária de
principiante, um neóﬁto da poesia e das coisas da vida.
Concluimos a nota sobre os escritos de Thalita com
sua mensagem denominada ‘Esperança’...
“Quando deixamos de querer alguma coisa, nem sempre quer dizer que perdemos a esperança ou que fomos
derrotados. Às vezes é só uma questão de querer mudar
o foco, traçar novos objetivos, encarar novos desaﬁos e
inverter vontades e necessidades, assim, a chama da esperança jamais se apagará.”

indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração.
O valor é corrigido
pela Selic (taxa básica de
juros), mas, após cair na
conta, não recebe nenhuma atualização.
Lotes de 2014 serão
pagos até dezembro
O pagamento das restituições de 2014 será fei-

to em sete lotes. O último
será pago em dezembro.
Se sua restituição ainda não foi liberada, é importante veriﬁcar se ﬁcou
retida na malha ﬁna. A
Receita tem um sistema
para veriﬁcar se a declaração está com algum
problema e oferece oportunidade de corrigi-la.

Fotograﬁa
E a nossa leitora e amiga da APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras, a atriz e publicitária Ana Maria Guimarães esteve na quintafeira (6), no Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina prestigiando a premiação aos vencedores
do concurso cultural em homenagem aos 100
anos da Estrada de Ferro Campos do Jordão,
promovido pela Fundacão Fórmula Cultural. É
que na categoria Fotograﬁa, o primeiro lugar –
categoria Amador - coube a sua ﬁlha Flávia Iadeluca, com a foto intitulada ‘Gerações’. Flávia é
ﬁlha da atriz Ana Maria com o cineasta italiano
(falecido) Mário Iadeluca e sobrinha do carnavalesco Celso Guimarães. O talento vem de família. Teve a quem puxar.
Arquivo pessoal

Flávia Iadeluca ladeada pelo tio Celso Guimarães e a
sobrinha Carolina, uma das netas de Ana Maria
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cidade
Pinda terá três UPAs 24 horas
maria Fernanda munhoz
***
Pindamonhangaba terá três
uPas – unidade de Pronto
Atendimento – 24 horas, no
Cidade Nova, no Araretama e
no centro de Moreira César. As
obras no Cidade nova e araretama foram as primeiras a serem
iniciadas. Em Moreira César, a
construção começou na última
semana, com a retirada do piso
pela Subprefeitura – o local já
está cercado com tapume para
a realização da obra e garantia
de segurança para pedestres e
motoristas que transitam pela
região. o prefeito de Pindamonhangaba esteve no local para
acompanhar o andamento do
serviço.
Os três prédios terão sala
de exame, de inalação, de aplicação de medicação, de observação adulto e infantil, de
eletrocardiograma, de curativos, de coleta de materiais
para exame, de imobilização
de fraturas, de atendimento
emergencial, de exame de ra-

Divulgação

O prefeito esteve no local que receberá a UPA de Moreira César, atrás do Cisas
diologia, entre outras, além
da parte administrativa, contendo sala de treinamento e
reuniões com capacidade para
trinta pessoas. no araretama
e em Moreira César, as UPAs

contarão, ainda, com uma
unidade do Samu – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – cada uma.
No Cidade Nova, a unidade será na avenida Princesa do

Norte e terá área total construída de 1.379,61m². No Araretama, será na área institucional
antes do viaduto de entrada
para o bairro, somando 1.538,71
m² de construção. Já em Morei-

ra César, a obra será realizada
na área do Cisas, onde ficava o
estacionamento da instituição,
com 1.538,71m² de área construída.
As obras são fruto de convênio entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo
Federal, por meio do Ministério da Saúde, e somam um
total de R$ 9.470.738,80 em
investimentos conjuntos, sendo R$ 3.346.391,94 no Araretama; R$ 2.856.250,08 no Cidade Nova; e R$ 3.268.096,78
em Moreira César.
o prefeito de Pindamonhangaba está acompanhando
o andamento dos trabalhos.
“Com as UPAs, a população
poderá ser atendida em seus
próprios bairros ou regiões,
não havendo mais a necessidade de se deslocar para o
Pronto-Socorro, no centro
da cidade. A intenção é levar
mais qualidade de atendimento para as pessoas, é cuidar
com carinho da saúde da população”, avaliou.

Nova pista de
aeromodelismo
é opção de lazer
Cintia Camargo
***
Após as obras de ampliação
de asfaltamento na pista de
pouso e decolagem dos aeromodelos, no Parque da Juventude,
vários sócios do Clube de Aeromodelismo de Pindamonhangaba se encontraram com representantes da administração
para uma avaliação do local.
Tradicional ponto de encontro dos amantes do esporte, a
pista recebeu, somente com essa
reforma, um investimento de R$
50 mil. Com isso, a nova pista
substituiu a já existente, porém
com mais qualidade para receber os aeromodelos.
Segundo Antonio Carlos de
Faria, isso valorizou ainda mais
a prática do esporte na cidade e
em toda a região, uma vez que
muitas famílias vão ao local em
busca de entretenimento.
Além de aviões, a pista
também tem atraído sócios que
possuem drones, e que podem
captar imagens das áreas vizinhas. Tiago Rodrigues de Mira,

Divulgação

Divulgação

Prefeito conferiu a apresentação da oficina de dança de rua

O eletricista Tiago R. Mira
eletricista autônomo e também
apaixonado por aviões, levou
seu equipamento ao encontro.
Para ele, a nova pista é um atrativo a mais e que vai valorizar o
Parque da Juventude.
Para o prefeito, apoiar novas
práticas esportivas é uma maneira de oferecer à população
mais conhecimento e opções de
lazer também às famílias.

Visão da pista de pouso e decolagem de aeromodelos

Divulgação

Projeto nosso bairro mostra
resultado das oficinas
Cintia Camargo
***
Com a presença de muitas
pessoas e a entrega dos certificados aos participantes das
oficinas profissionalizantes,
o projeto nosso Bairro encerrou neste domingo (9), as
atividades no bairro Cidade
Jardim.
o domingo começou cedo
na tenda do Nosso Bairro,
onde foram realizados exames de glicemia e verificação de pressão e as crianças
puderam brincar à vontade
nos brinquedos infláveis e
no campo de futebol de sabão.
Além disso, todos os alunos puderam expor seus trabalhos, mostrando como as
aulas foram interessantes
e representando uma nova
renda para as famílias. O
prefeito assistiu a apresentações de crianças, jovens
e adultos, que aprenderam

muito mais do que dançar,
uma nova cultura. “Hoje é
um dia de festa, já que o projeto Nosso Bairro deixa novas
perspectivas aos moradores
do bairro, com a possibilidade de uma nova renda para
as famílias”, disse.
a partir da segunda quinzena de janeiro de 2015, as
oficinas de balé infantil, dan-

ça de rua e de salão serão realizadas no centro comunitário
do bairro.
Após o Cidade Jardim, o
projeto nosso Bairro segue
para o Feital, onde ficará até
o final deste ano. As inscrições
para as oficinas culturais no
Feital terão início no dia 19 de
novembro e a abertura oficial
será no dia 23.
Divulgação

Alunos das oficinas puderam expor seus trabalhos
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Professor Eric continua luta por Felipe César – FC pede ao Executivo Janio Lerario destaca
correios no Vitória Park, Parque zelo na expedição de notificações de obras da cidade e enaltece
das Palmeiras e Shangri-lá
empresas com inscrição cancelada
Administração Municipal
AssessoriA

de

AssessoriA

C o m u n i C A ç ã o /CVP

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

Vereador proFessor eriC

Procurado pelos moradores
da região do bairro Vitória Park
que reclamavam dos serviços
da Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT), o
vereador Professor Eric (PR)
agendou diversas reuniões,
que culminaram na realização
de uma Audiência Publica na
Câmara dos Vereadores em
agosto deste ano para tratar da
questão. O bairro Vitória Vale,
também conhecido como Vitória Park, foi fundado em 1999
e até hoje - 15 anos depois -,
ainda não possui os serviços
dos correios. Participaram
da Audiência, autoridades da
Prefeitura, dos Correios e da
Câmara. O evento foi presidido
pelo vereador Professor Eric.
“É um absurdo em pleno século
XXI, um bairro de nossa cidade
não contar com os serviços de
entrega dos Correios”, enfati-

zou o vereador.
Segundo ele, foi feito um
abaixo-assinado para viabilizar o trabalho dos Correios.
“Com muito trabalho e com a
graça de Deus, em breve, conseguiremos mais este benefício
para os moradores de nossa
cidade”, concluiu o vereador
Prof. Eric.
Parque das
Palmeiras e Shangri-lá
O vereador Professor Eric
observou, ainda, que o mesmo
trabalho está sendo feito em
outros bairros da cidade, como
é o caso do Parque das Palmeiras e Shangri-lá. Na área rural,
o vereador está trabalhando
muito para instalação de uma
Caixa Postal Comunitária
(CPC), que possibilitará a
chegada das correspondências
nos bairros mais afastados do
centro da cidade.

O vereador Felipe César – FC
(PMDB) enviou requerimento
ao Executivo solicitando zelo e
atenção nas expedições de notificações indevidas às empresas com
inscrição municipal já canceladas.
De acordo com o vereador, ele
recebeu reclamação de um munícipe, sobre recebimento de Notificação de Solicitação de Entrega de
Documentos Fiscais – GIAS, para
regularização de empresa junto à
Fazenda Municipal, com base no
disposto na Lei Complementar
Federal 63/90, e de acordo com
o Decreto Municipal nº 5.069 de
23 de junho de 2014.
A reclamação é devida, pois
de acordo com a documentação
apresentada, a inscrição municipal do reclamante foi cancelada
em 29 de maio de 2014, antes de
vigorar o Decreto Municipal nº
5.069, sendo que a Notificação
foi expedida indevidamente.
O vereador pede ao Chefe do
Poder Executivo, que faça uma
observação perante o Departamento de Arrecadação Municipal,
de zelo e atenção nas expedições

de Notificações às empresas com
as inscrições devidamente canceladas, o que poderá causar mais
aborrecimentos e desconfiança
entre cliente e contador, pois pode
gerar dúvidas de que o mesmo não
realizou o devido cancelamento
da empresa.
“Existem dezenas de escritórios de contabilidade em
nossa cidade que trabalham arduamente pelo zelo nas escritas
e na documentação das empresas
que prestam serviço, e uma notificação dessa, recebida pelos
empresários, pode gerar uma
desconfiança no escritório, nos
seus empregados e até mesmo
no seu contador proprietário,
causando sérios problemas para
os mesmos. É inadmissível que
uma prefeitura como a nossa,
informatizada, não tenha o devido
controle sobre as empresas com
atividades encerradas”, destaca
o vereador.
Rede de água no Colmeia
O vereador Felipe César – FC
pede à Administração que faça a
extensão da rede de água do bairro
da Cruz Grande até o bairro da
Colmeia, através da estrada Jesus
Antônio de Miranda, a estrada do
Ribeirão Grande. O vereador justifica que a população dos bairros
rurais carecem de água tratada e
este pedido é antigo e que ainda
não foi atendido.
Rede de Esgoto do
Bonsucesso
Outra solicitação do vereador
é a extensão da rede de esgoto do
bairro Massaim até o bairro do
Bonsucesso. “Precisamos dar melhores condições de infraestrutura
aos nossos bairros rurais e nossos
pedidos visam dar melhores condições ao homem do campo”, diz
o vereador Felipe César – FC.

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) demonstrou
todo o seu entusiasmo com a Administração Municipal de
nossa cidade. Janio disse que “o prefeito está empenhado
na melhoria da cidade, beneficiando a população e todas
as regiões de Pindamonhangaba”.
O vereador Janio citou algumas das muitas obras que
estão sendo realizadas pela atual Administração:

dupliCação da
aVenida Manoel
Cesar riBeiro

Construção da unidade
BásiCa de saúde de
Moreira César, no
B a i r r o t e r r a s d o s i p ê s ii

F o t o s :A s s e s s o r i A
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Construção da CreChe
eM Moreira Cesar

Construção da ponte
que liga o pasin ao
Mantiqueira

Construção

da

q u a d r a C o B e r ta d o

Mantiqueira

Janio Lerario explicou que é “com muito esforço e
dedicação por parte da Administração e toda a equipe que
estamos vendo as melhorias por toda a cidade”.

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

de

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Cal agradece Toninho da Farmácia Vereadores Magrão e
a reforma da histórica
destaca a importância
Professor Osvaldo fiscalizam
“Quadra Coberta”
da vacinação anti-rábica Postos de Saúde do município
Fotos: AssessoriA

de
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O Vereador José Carlos Gomes
- Cal (PTB)
agradece ao
Prefeito Vito
Ardito Lerario e ao Secretário de
Obras, pelo
inicio das
obras da reforma do Ginásio de Esportes Professor Manoel César Ribeiro,
conhecido por todos como Quadra Coberta, por ser a primeira
quadra a ser coberta em Pindamonhangaba, e que até dá nome
ao bairro.
Essa quadra significa muito para a população de nossa
cidade pois ali aconteceu campeonatos históricos que até hoje
são comentados, como o voleibol, o basquetebol, o futebol de
salão, como era chamado antigamente e que movimentava
grandes equipes como Liverpool de Coruputuba, a Ferroviária,
Charles Anjo 45, Circulo Militar, Largo do Quartel e muitos
outras que também eram grandes equipes.
Estrada Velha Pinda - Taubaté
O Vereador Cal também agradece ao Prefeito, a Secretaria
de Obras e Planejamento e o Departamento de Trânsito, por ter
atendido seu Requerimento, que solicitou rotatória e mudança
de mão dupla para mão única na Rodovia Amador Bueno da
Veiga, conhecida estrada velha, que liga Pinda a Taubaté, no
trecho da rotatória da entrada do Araretama - Cidade Jardim,
até a rotatória do Mazzaropi, na ligação com a avenida Nossa
Senhora do Socorro e Anel Viário.
O Vereador Cal continua cobrando do Prefeito, mais empenho junto ao Governador Geraldo Alckmin, para que o DER
faça a duplicação da Rodovia Amador Bueno da Veiga, essa
tão importante
rodovia que
liga Pinda a
Taubaté e que
hoje está com
o transito sobrecarregado.

Fale com o Vereador Cal

AssessoriA

Vereador toninho
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FarMáCia

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) parabeniza
a Administração Municipal
pela realização da campanha
de vacinação anti-rábica em
nosso município e destaca a
importância da mesma para
o controle da raiva.
A raiva é uma zoonose
(doença transmitida pelos
animais ao homem) de letalidade elevada, chegando
a 100% nos animais que
desenvolvem sintomas da
doença.
Por este motivo, apesar da
redução dos casos de raiva
canina e felina no país, ainda
é extremamente necessário
vacinar os animais de companhia.
Os cães e os gatos, em
especial os que habitam em
áreas rurais e que vivem em
residências próximas a estes
locais estão mais propensos
a contatos com morcegos e
canídeos silvestres, por isso,
os proprietários devem estar
atentos à vacinação anual.
A prevenção ainda é a
melhor forma de proteger o
animal e o homem.
Contágio e sintomas
A transmissão da raiva
ocorre principalmente por

meio da mordida de um animal infectado com o vírus e
que esteja o eliminando pela
saliva. Há duas formas de
raiva canina: a furiosa, que
se caracteriza por inquietação, tendência ao ataque,
anorexia pela dificuldade de
deglutição e latido bitonal, e
a forma muda, com inquietação, ausência de ataque e
tendência a se esconder.
Nas áreas rurais além de
cachorros e gatos, bovinos,
equinos, suínos, caprinos e
ovinos também podem ser
acometidos pela doença.
No Brasil, cães e gatos
são importantes na transmissão da raiva para o homem,
principalmente devido à sua
proximidade com as pessoas.
Os animais podem se infectar após serem mordidos
por um cão raivoso (mais
comum no caso dos cães)
ou por hábitos de caça, que
acabam fazendo com que
os gatos se contaminem ao
capturarem morcegos.
Depois do contato com
um outro animal raivoso, o
bicho pode levar de alguns
dias até meses para desenvolver os sintomas.
Após seu aparecimento,
a doença costuma evoluir de
forma rápida, variando de um
a onze dias e o animal morre
por paralisia respiratória.
O compromisso com a
vacinação do animal de companhia contra esta doença
é essencial para garantir a
proteção contra a enfermidade tanto em animais, quanto
em humanos.
A consulta periódica a um
médico veterinário auxilia na
prevenção de outros tipos de
doenças tão perigosas quanto
a raiva.
Fonte: Anvisa

“Após diversAs reclAmAções de munícipes por
fAltA de médico, medicAmentos e estruturAs dAs
uBss em estAdo de precAriedAde, vereAdores
iniciAm trABAlho de fiscAlizAção”
AssessoriA

de
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Considerando que uma
das funções primordiais do
vereador é fiscalizar, no
último dia 31 de outubro,
sexta-feira, os vereadores
Carlos Eduardo de Moura
– Magrão (PPS) e Professor Osvaldo (PMDB),
iniciaram o trabalho de V e r e a d o r e s M a g r ã o ( à e s q u e r d a ) e
fiscalização nas UBS p r o F e s s o r o s V a l d o F i s C a l i z a M uBs s d o s
- Unidades Básicas de B a i r r o s d e p i n d a M o n h a n g a B a
Saúde - da Vila São Benedito realizada 3 (três) vezes por see do bairro das Campinas. Eles mana foi reduzida para 1 (uma)
estão realizando esse trabalho vez. Também não se faz mais
após os mesmos terem recebi- exame de curva glicêmica e as
do diversas reclamações dos fiações da rede elétrica e rede
moradores.
de informática estão expostas.
Após visita “in loco”, eles
No Campinas, os vereadoprotocolaram, em conjunto, os res detectaram diversos prorequerimentos nº 2.271/2014 blemas como: infiltrações no
e 2.272/2014 endereçados à prédio, telhado comprometido,
Secretaria da Saúde e ao Exe- banheiro para deficiente inuticutivo, elencando em relatório lizado, falta de sala de espera,
(com fotos) as irregularidades banheiro com descarga quebrae problemas encontrados nas da, sala de exames sem ventiUBSs. Magrão e Professor lação e mobiliário enferrujado
Osvaldo solicitam que seja e danificado. Diante de tantas
informado o prazo para sanar reclamações, os vereadores
os problemas apresentados.
Magrão e Professor Osvaldo
Na UBS da Vila São Bene- irão fiscalizar outras UBSs
dito, os vereadores constataram para levar ao conhecimento do
a falta de médicos, a demora Executivo e da Secretaria de
para marcação de exames Saúde, os problemas existentes
com médicos especialistas no e, dentro de suas prerrogativas
sistema, falta de transcrição de legais, cobrar que as irregularireceitas de medicamento con- dades encontradas sejam sanatrolado, falta de medicamentos, das no sentido que a população
como furosemida e enalapril 20 tenha um atendimento digno e
mg. A coleta de sangue, que era humanizado.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assistentes

AssessoriA

de

de

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281
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Pinda promove campanha
de combate ao diabetes
Marcos Vinício cuba
***
os munícipes que não sabem
se têm diabetes devem participar da campanha que está sendo promovida pela secretaria
de saúde. os trabalhos tiveram
início na segunda-feira (9) com
palestra para médicos que atendem nas unidades de saúde e
quem passou pela Prefeitura
pôde verificar a glicemia e receber orientações.
Esta é a nona campanha
desenvolvida pela Prefeitura
de Pindamonhangaba em adesão à 17ª campanha nacional
de Detecção, orientação, Educação e Prevenção às complicações. o tema deste ano é “a
receita para uma vida saudável começa pelo café da manhã”. Há muitos mitos sobre
a alimentação do diabético e
quem vive com esta doença é
acompanhado pelo serviço da
Prefeitura.
a secretária de saúde de Pindamonhangaba comenta que
a participação da população é
muito importante para que sejam traçadas metas e detectadas
as pessoas que convivem com a
doença sem saber, porque a partir do momento em que é diagnosticada a doença o paciente
inicia o tratamento.

Maurino Júnior

Teste de glicemia realizado no saguão inferior da Prefeitura
“Pinda tem aproximadamente oito mil pacientes com diabetes. a campanha é para despertar
a população para o diagnóstico.
Também existe um mito da alimentação de que a pessoa com
diabetes não pode comer nada,
não é isso, eles podem comer de
tudo, desde que tenha equilíbrio,
este é o grande diferencial. To-

dos devem participar das ações e
quanto antes souber o diagnóstico é melhor”, comenta a médica
alexandra Manfredini.
nesta terça-feira (11) vai
ocorrer a 2ª campanha de
orientação e atualização para o
Diabético tipo i, no colégio bom
Jesus (praça barão do rio branco), a partir das 18 horas.

na quinta-feira (13) os profissionais de saúde estarão no
cisas, em Moreira césar, divulgando a campanha e realizando
várias atividades, no dia 14, data
em que é comemorado o Dia
Mundial do controle e do combate ao Diabetes, as atividades
serão na praça Monsenhor Marcondes, das 8 às 16 horas.

natal Solidário
arrecada
brinquedos
para crianças
o Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura
de Pindamonhangaba,
com o apoio de diversas
empresas parceiras, estão
promovendo a campanha
“natal Solidário”. esta
ação social tem como
foco a arrecadação de
brinquedos, que serão
doados às crianças atendidas pelas entidades,
projetos e nos Centros de
referência em assistência
Social.
de acordo com o
coordenador do Fundo
Social de Solidariedade, a
meta é arrecadar dez mil
brinquedos e as doações
podem ser feitas em diversos lugares. a associação Comercial e industrial
de Pindamonhangaba é
uma das colaboradoras e
muitos associados colocaram as caixas em seus
estabelecimentos para
fazer a coleta.
Para contribuir com
a campanha basta ir a
algum dos seguintes postos de coleta: Prefeitura,
Fundo Social de Solidariedade, repartições públicas
e empresas parceiras,
sendo várias lojas e indústrias. Qualquer contribuição será bem-vinda.

Alterações no Plano Diretor
são aprovadas em audiência
Marcos Vinício cuba
***
representantes de diversos segmentos e a população participaram da
audiência Pública para alterações no Plano Diretor
Participativo,
realizada
no auditório da Prefeitura
na manhã de sexta-feira
(7).
a mesa para abertura
dos trabalhos foi composta pelos secretários de

Planejamento e de Governo da Prefeitura de Pindamonhangaba, presidente
da câmara de Vereadores
e por Virgínia L. Gonçalves, da gerência de logística da Emtu.
o secretário de Governo representou o prefeito
de Pindamonhangaba e
agradeceu a presença de
todos, informando que
as alterações referentes à
questão ambiental foram

Divulgação

apresentadas ao conselho
Municipal de Meio ambiente para então propor
as modificações.
o público pôde conferir a classificação das atividades, inclusão de ruas,
alterações no zoneamento, receber informações
sobre zona mista, zona de
interesse ambiental, zona
mista especial, zona empresarial e industrial, entre outras.
Divulgação

o projeto “Bairro em Ação” oferece atividades físicas e de lazer

PrefeiTurA oferece
ATiviDADeS De lAzer

Secretário de Planejamento explica as alterações no Plano Diretor

o Departamento de Lazer promoveu na última sexta-feira (7), um passeio cultural. Quarenta e dois alunos
do projeto “bairro em ação”, da secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, foram ao Parque Vicentina aranha, em são José dos campos. Estas
atividades de interação fazem parte
do plano de ação, que tem como objetivo oferecer momentos diferenciados
aos alunos.

na sexta-feira foram atendidos alunos dos bairros: crispim, andrada,
Mombaça, Pasin e campinas. no dia
14 serão os praticantes de ginástica dos
bairros: Delta, cidade nova santa cecília, Morumbi, Eloyna, Karina e Feital.
nos passeios eles são orientados
por um guia, conhecem a história do
parque, observam exposições, realizam atividade física e fazem um lanche comunitário.
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Crianças devem
ser vacinadas
contra sarampo
e paralisia
Marcos Vinício cuba
***
Pindamonhangaba imunizou mais de
40% das crianças que precisam receber a
vacina contra sarampo e paralisia infantil. a campanha nacional de vacinação
teve início no último sábado (8) e segue
até o dia 28 de novembro. É importante
levar a caderneta de vacinação, porque
sem ela não é possível imunizar a criança. os pais devem procurar as unidades
de saúde o quanto antes.
a campanha de vacinação é um trabalho que serve para chamar a atenção dos
pais. a saúde preventiva integra os planos de ações desta área.
de acordo com as informações da
secretaria de saúde, pelo menos 7.896

crianças deverão ser vacinadas contra
o sarampo, e no caso da paralisia pelo
menos 8.977. ambas as metas correspondem a uma cobertura de 95% do
público-alvo, no caso de sarampo a cidade alcançou, até o momento, 41,26% e
41,04% da paralisia.
Quem deve ser imunizado
crianças a partir de seis meses e os
menores de cinco anos de idade deverão
receber a vacina contra a paralisia, também chamada de poliomielite. Trata-se
da tradicional gotinha.
a vacina contra o sarampo é a tríplice viral, ela também protege a criança
contra a caxumba e rubéola. devem recebê-la as crianças que têm um ano e as
menores de cinco anos.

Vacinação acontece até o dia 28

edutran forma mais 300
alunos da rede municipal
Maria Fernanda Munhoz

Túnel de passagem para
Goiabal recebe melhorias
Túnel ficou com uma largura máxima de 3
metros e altura máxima de 2,6 metros
o túnel que dá acesso
ao Goiabal e bairro das
campinas, sob a dutra,
recebeu diversas melhorias. atendendo a várias
reivindicações de moradores e solicitações de vereadores, o local, conhecido
também como “túnel molhado”, passou por obras
de melhorias.
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da secretaria de obras e
doV – departamento de

obras e Viação – realizou
a retirada de toda a camada superficial, deteriorada
pelo tempo, removendo as
partes quebradas e concretando novamente todo
o piso rodante e vala central. com isso, foi dado o
caimento necessário para
o escoamento de águas
pluviais.
de acordo com informações do doV, foram
usados 27m³ de concreto,
42 peças de malha pop,

Túnel recebeu diversas melhorias

madeira para confecção de
formas, caminhão betoneira, caminhão basculante,
retroescavadeira, bob-cat
e rompedor, além de placas de sinalização, num
custo total aproximado de
r$ 21 mil. Para a execução
da obra, o túnel ficou interditado por cinco dias.
Agora, o túnel ficou
com uma largura máxima
de 3 metros e altura máxima de 2,6 metros, devidamente sinalizado.
divulgação doV

Secretária de Educação entrega troféu para vencedores da gincana
Maria Fernanda Munhoz
***
Mais de 300 alunos da rede municipal de ensino participaram da formatura da 14ª turma do Projeto Edutran
– Educação para o Trânsito –, realizada
na sexta-feira (7), no ginásio de esportes
Juca Moreira. O evento foi feito pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Obras e Departamento de Trânsito, com apoio da
Secretaria de Educação e parceiros Viva
Pinda, Circuit e Sane Vale.
O Projeto Edutran é executado há
anos em Pindamonhangaba. Nele, crianças dos 5º anos das escolas municipais
participam de aulas teóricas e lúdicas
sobre o comportamento seguro no
trânsito, se tornando agentes multiplicadores de boas maneiras. Neste semestre,
participaram as seguintes escolas: Dr.
André Franco Montoro (Crispim), Odete
Corrêa Madureira (Morumbi), Abidas
Júnior Santiago e Silva (Santa Cecília),
Professora Julieta Reale Vieira (Castolira), Professora Maria Helena Ribeiro
Vilela (Jardim Regina), Paulo Freire
(Vila Prado) e Professora Gilda PioriniMolica (Santa Luzia).
Premiações
Após a cerimônia oficial, as crianças
participaram de uma gincana, na qual
responderam perguntas sobre regras
de trânsito e ganharam pontos. A escola
vencedora foi a André Franco Montoro,
do Crispim. As três melhores redações
(carta ao motorista) ganharam bicicletas. As vencedoras foram: a aluna Ana
Paula, da escola Abdias Júnior Santiago
e Silva (Santa Cecília), segundo lugar
para Raquel, da escola André Franco
Montoro (Crispim), e, em primeiro lu-

gar, Larissa, da escola Gilda PioriniMolica (Santa Luzia).
Semente plantada
A secretária de Educação falou sobre a
importância do Edutran. “Hoje, no Brasil,
o trânsito faz mais vítimas do que a guerra. Para mudar essa situação, cada um
deve fazer a sua parte, se conscientizando
da responsabilidade sobre a própria vida
e a vida do próximo. Dentro da escola,
a parceria do trânsito é fundamental,
aliada ao ensino em sala de aula”, disse,
destacando a participação dos pais e dos
professores, que devem ensinar também
dando o exemplo. Por fim, a secretária
convidou a todos os presentes para aplaudir os dois agentes de educação no trânsito, que promovem o trabalho nas escolas.
“Cada pessoa que passa pela vida de uma
criança jamais é esquecida”, enfatizou.
O diretor do Departamento de Trânsito acredita na importância da valorização dos educadores. “Esse momento
coroa de êxito o trabalho realizado ao
longo do ano”, afirmou. “Parabéns a
todos os envolvidos, a semente foi plantada”, resumiu.
O secretário de Esportes representou
o prefeito de Pindamonhangaba. “Muitas mortes acontecem devido à irresponsabilidade no trânsito. Com essa formação, os alunos de hoje serão adultos
capazes de obedecer regras e conviver
muito bem em sociedade, com respeito ao direito do próximo. Fico muito
satisfeito em ver que as crianças gostam
desse trabalho que está sendo realizado.
Parabéns às professoras da educação
municipal que abrem espaço para que
esse projeto possa somar no dia a dia
das crianças. Estão todos de parabéns”,
concluiu.
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Pinda sedia workshop sobre
segurança e radiocomunicação
ANA CAMILA CAMPOS
***
Na manhã da última
sexta-feira (7), representantes de várias cidades do
Vale do Paraíba e do Estado de São Paulo, como
Campos do Jordão, Santos, Itápolis e Itapevi, participaram doWorkshop de
Segurança e Radiocomunicação no Vale do Paraíba, promovido por uma
empresa do setor, no Colonial Plaza Hotel.
Na parte da manhã,
Gilson Pozzati, engenheiro de telecomunicações
da Alcon, fez uma apresentação para exposição
do sistema, discutindo as
vantagens e soluções.
Os participantes também perguntaram e esclareceram as dúvidas,
principalmente quanto ao
funcionamento do sistema.
Pozzati destacou que a
configuração e o sistema
utilizado são instalados
de acordo com a necessi-

dade do cliente. A equipe
reforçou que não é uma
simples revenda, mas trata-se de um sistema completo de rádio, com engenharia, departamento de
desenvolvimento e todo o
suporte.
Segundo Adriana Lima,
gerente de marketing da
companhia, enquanto os
profissionais percorriam
as cidades para oferecer
o produto, sentiam a necessidade de explanação
sobre o sistema utilizado.
Dessa forma, o workshop
foi idealizado para otimizar e fazer uma explanação completa para diversas pessoas. Pinda foi
escolhida para sediar o
evento pois, além de ser
uma cidade central no
Vale, é um dos municípios
que está adquirindo esse
novo método de comunicação.
Outro fator que motivou a realização do
evento foi o projeto de

Ana Camila Campos

Pozzati explanou sobre o sistema e esclareceu as dúvidas dos presentes
lei 39/2014, do deputado
federal Arnaldo Faria de
Sá, sancionado como Lei
13.022, que regulamenta a
criação e o funcionamento
das guardas municipais
no país.
Para Guilherme Lopes,
funcionário da Sabesp/
Santos, que trabalha com

sistema de rádio, participar da iniciativa foi muito importante. “Tudo que
nos proporciona aprendizagem é importante. Ainda não temos o sistema
digital de comunicação
então viemos ver como
funciona, principalmente, depois da exigência da

Banda Malta faz show exclusivo na região
Campeã do SuperStar, a Malta se apresentou em Taubaté para
ouvintes da rádio 99 FM
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Na quinta-feira (6), a região recebeu, pela primeira
vez, um show exclusivo da
Banda Malta. A apresentação foi em Taubaté em
show fechado, apenas para
ouvintes das rádios 99 FM
e Difusora AM, que promoveram o evento.
Há apenas seis meses conhecida pelo grande público, a banda paulistana vem
se destacando após vencer
o reality show interativo da
Rede Globo, SuperStar, em
julho deste ano.
O
vocalista
Bruno Boncini, o baterista
Adriano Daga, o baixista
Diego Lopes e o guitarrista Thor Moraes subiram
ao palco pouco depois
das 22 horas e imediatamente fizeram o público
cantar e gritar com a música “Alguém”, que é um
dos destaques do primeiro disco da banda. Logo
em seguida, Bruno Boncini agradeceu aos fãs e

Ana Camila Campos

O ponto alto do show foi quando a banda
entoou o hit “Diz pra mim”
à rádio que promoveu o
evento.
O show seguiu com a
sequência “Mais que o
sol”, “Entre Nós Dois” e
“Memórias”, que também
foram cantadas em coro
Ana Camila Campos

pelo público.
O clímax veio com o hit
“Diz Pra mim”, tema da
nova novela das ‘Sete’, da
rede Globo, Alto Astral.
Nesta hora, o público já
estava completamente do-

minado e cantava em coro
todas as músicas do primeiro CD da banda, lançado há um mês.
Segundo o vocalista
Bruno Boncini, o álbum
já alcançou o disco de
platina triplo. “Estamos
muito felizes e agradecidos pelo carinho dos fãs
que tem lotado nossos
shows. No primeiro dia
de lançamento do nosso
CD, alcançamos o disco de
ouro; uma semana depois
o de platina e, hoje, com
um mês de lançamento, já
ganhamos o de platina triplo. Devemos isso a vocês!
Obrigado!”.
Ele também falou sobre os novos projetos da
banda que está em turnê
pelo país e deve lançar um
DVD em 2015.
Criada em 2013, a
Banda Malta se define
como‘Bruto romântico’,
pois apesar do som pesado, suas músicas falam de relacionamento e
amor.

Anatel”, explicou.
Lopes refere-se às resoluções 558 e 568 da
Anatel - Agência Nacional
de Telecomunicações, que
estabelece a obrigatoriedade da migração de sistemas de radiocomunicação
analógicos para estruturas
digitais para uso em uma

ampla gama de faixas de
frequência.
Sobre esse mesmo
ponto, o chefe da Guarda
Municipal de Pindamonhangaba destacou quetoda Prefeitura tem suas
condições, mas que o mais
importante é se adaptar à
nova norma. Ele disse que
o órgão tem, hoje, 50 rádios analógicos e que para
não ficarem sem utilidade,
evitando o desperdício,
talvez sejam utilizados em
algum outro setor, como
na Guarda Patrimonial,
por exemplo.
Estiveram
presentes
autoridades como: comandante Chaves, subcomandante
Corradi,
comandante
Milagres,
secretário Marcel e Nelson Mendonça, gerente
comercial da empresa de
sistemas responsável pela
apresentação. O prefeito
de Pindamonhangaba foi
representado pelo secretário de Administração.

Seleção para trabalhos
natalinos atrai grande
público
Pindamonhangaba
viverá mais um ano a
magia natalina. A seleção dos profissionais
que irão atuar ocorreu
na noite dos dias 5 e 6,
no Palacete Tiradentes.
A seletiva reuniu mais
de 150 participantes,
entre atores e músicos
de vários bairros de
Pindamonhangaba
e
cidades da região. Esta
ação é uma das atividades do Departamento
de Cultura.
Maria Ediléa Salgado dos Santos conta que
teve a ideia de fazer um
projeto diferente para
as festividades, juntamente com a irmã Ana
Edivaine, porque a cidade tem muitos talentos
e precisava criar algo

para que eles pudessem
participar. A sugestão
foi com os duendes, que
ajudam o Papai Noel na
confecção e entrega dos
brinquedos.
“Faz dez anos que
vemos a alegria das
crianças nas ruas, escutamos várias histórias emocionantes
também. Os duendes
encantam os adultos
e as crianças, ano passado veio uma família
de Fortaleza para vê
-los porque os amigos
daqui falaram tanto
do Natal de Pinda, da
programação variada
e dos duendes, eles
amaram. É com um
imenso prazer que realizo esta atividade”,
revela Ediléa.
Marcos Vinício Cuba

Solo de violino surpreende
e agrada o público
Um momento surpreendente do show foi um solo de violino executado por Bruno, que
arrebatou a plateia. “A apresentação com violino foi inesperada e linda. Foi o melhor
momento do show”, destacou
a técnica de enfermagem Ádila
Alves, de Pinda.
Quem também gostou do
show foi o produtor musical Diogo Peres, também de
Pindamonhangaba. “Achei a

apresentação bem descontraída, com momentos românticos
e momentos mais rock androll!
Gosto muito do repertório da
Malta e para mim foi muito
bom ver que o público em geral também gosta”, afirmou.
Os diretores das rádios 99
FM e Difusora AM, Ricardo Miranda e os filhos Ricardo Filho
e Rodrigo Beringhs Miranda
também compareceram ao
evento.

A seletiva reuniu 150 participantes
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37º Feste traz novidades para este ano
Sinopses dos espetáculos e outras informações estão no www.pindamonhangaba.sp.gov.br/feste2014
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
O 37º Feste – Festival
Nacional de Teatro – de
Pindamonhangaba começou no domingo (9), com
as apresentações dos espetáculos convidados “La
Maldición”, da Cia Novos
Atores, de Pinda, no Bosque da Princesa, e “De
Malas Prontas”, da Cia Pé
de Vento, de Florianópolis, no Teatro Galpão.
O primeiro dia de festival foi um grande sucesso,
mas as atrações não param por aí: até o dia 23,
além das peças adultas e
infantis (Teatro) e de rua
(Bosque), o Feste terá o

Papo Vertical, os processos compartilhados, a exibição comentada, oficinas
e exposição em homenagem aos 20 anos do espetáculo “A Barca do Inferno”, da Cia Cadê Otelo?.
Na segunda-feira (10),
teve início a categoria infantil, com a peça “Em
busca do ingrediente secreto”, com a Cia Chica e
Olga Ateliê de Criações,
de São Paulo. As apresentações dos espetáculos
infantis continuam nesta
terça-feira (11), quartafeira (12), e nas próximas
segunda (17), terça (18) e
quarta-feira (19). Escolas
e grupos fechados devem

Cintia Camargo

entrar em contato com o
Departamento de Cultura
(3642-1080) para reservas.
Os espetáculos adultos
selecionados começam na
quinta-feira (13), às 21 horas, com “Portela, Patrão,
Mário, Motorista”, do grupo Boa Companhia, de
Campinas-SP.
Os ingressos devem ser
trocados por um brinquedo novo, na bilheteria do
Teatro Galpão. As trocas
serão no dia de cada espetáculo, a partir das 13
horas, para os espetáculos
infantis, e a partir das 19
horas, para espetáculos
adultos.

Espetáculo convidado abriu Feste no Bosque da Princesa

Daniela Gonçalves

Domingo à noite foi dia de comédia no Teatro Galpão

Atividades Culturais
Programação de 11 a 14 de novembro
Dia: 11/11/14 (terça-feira), 20h
Local: Museu Histórico e Pedagógico “D. Pedro I e Dona Leopoldina”.
PAPO VERTICAL - Espaço onde os debatedores do Feste darão palestras a partir de
suas pesquisas na área teatral.
Tema: Eutonia, o corpo do ator em estado de arte
Por: Luiz Otavio di Santi
Dias: 13/11/14 (quinta-feira), 15h
Local: Museu Histórico e Pedagógico “D. Pedro I e Dona Leopoldina”
EXIBIÇÃO COMENTADA - Visualização de material em vídeo raro, a partir de seleção
feita no acervo “Caleidoscópio Digital” do professor, diretor e pesquisador Marcelo Denny. No início e ao final da exibição será realizado um debate sobre o material apresentado.
Por: Marcelo Denny
Dia: 14/11/14 (sexta-feira)
Local: Palacete Tiradentes
OFICINAS
Tema: Eutonia
Horários: 9h - EUTONIA - percepção e presença de pele e ossos em movimento /
14h - EUTONIA - movimentos, eixos horizontal e vertical
Com: Luiz Otávio di Santi
Divulgação

Tragicomédia no dia 13, “Portela, Patrão, Mário, Motorista”, de Campinas
Divulgação

Musical do dia 14, “Casa Grande e Senzala”, do Rio de Janeiro

TERÇA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

11 DE NOVEMBRO DE 2014

2º CADERNO
Tribuna do Norte

Odirley Pereira

Competição contou com 62 participantes e foi vencida pelo
paulistano Brinquinho - um dos principais nomes do esporte no país

Bilhar atrai fãs do esporte
ODIRLEY PEREIRA
***
Embora os olhos ﬁcassem atentos às bolas,
os jogadores também
faziam cálculos e analisavam o comportamento do adversário durante
toda partida. A cada tacada uma expressão facial diferente: um sorriso
contido, uma suspirada,
suor escorrendo pelos
rostos avermelhados de
tensão.... foi assim das 13
até as 23 horas, quando
foram deﬁnidos os vencedores da 14ª edição do

Torneio de Bilhar de Pindamonhangaba.
A competição, organizada por Alberto Cândido, o Betinho, reuniu
62 jogadores de diversas partes de São Paulo
e até de outros estados.
Cada um com um estilo
diferente, jovens, idosos, amadores e profissionais, pessoas de
todos os sotaques tinhamum único propósito:
encaçapar as bolas em
uma das cinco mesas do
Ki Porções e avançar na
competição.

Odirley Pereira

Frank Jesus

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Torneio reuniu principais jogadores do Estado

Mauro CF Pinto

Depoimentos
Foi assim com ‘Jesus’. Ele,
que foi batizado como Francisco Silva, é um do fanático por
bilhar. Ao seu estilo Jesus, porém mais parecido com o cantor
Frank Aguiar, fez sucesso entre
os jogadores e impôs respeito
nas mesas. Mesmo com resultado adverso, ele não perdeu a
compostura e parabenizou os
vencedores.
O competidor Mauro C.F.
Pinto, do Alto Cardoso, conside-

VENCEDORES
ra que seu resultado tenha sido
bom, porém lamenta. “Valeu a
experiência, mas infelizmente
não venci. O importante foi participar, me divertir e aprender
com verdadeiros gênios dos
tacos, das bolas e das mesas”.
Pinto, que joga bilhar há 40
anos, espera participar de
mais competições. Segundo
ele, a sorte, o treino e a dedicação são fundamentais
para bons resultados. “Bilhar

é dia. Tem dia que a gente
ganha e tem dia que a bola
não cai. É assim. Agora continuarei treinando bastante
para outros campeonatos”.
O treinamento intensivo de
Mauro acontece no ‘Bar do
João’, ao lado da Prefeitura,
no Alto Cardoso, onde quase
que diariamente, ele ocupa a
mesa para fazer as coisas que
mais gosta, tomar uma cerveja e
jogar bilhar.

Para Betinho, o torneio foi
um grande sucesso. “Vamos fazer outros neste formato e outros ainda maiores. Tudo ocorreu dentro das previsões. Claro
que sempre tem um ou outro
descontente, mas isso faz parte
do negócio. O importante é que
foi uma grande competição, de
alto nível e premiou os que estavam em um dia melhor e souberam aproveitar as chances”,
ﬁnalizou.

1º - Brinquinho - SP
2º - Arizinho - Pinda
3º - Zé Maria - Roseira
4º - Aldecir Nei - Taubaté
5º - Vanderlei Jacó - SP
6º - Cláudio - Cruzeiro
7º - Ravi - SP
8º - Juliano - Pinda

Corrida inicia campanha de Natal da Transitória
Corrida & Cia

Corrida & Cia

Prova masculina foi acirrada e vencedores comemoraram o resultado

Mulheres também vibraram no pódio da Corrida

Foi dada a largada
para a solidariedade! A
união em nome da ajuda
ao próximo motivou uma
multidão de corredores e
caminhantes, não só no
cumprimento dos quilômetros do 1º Circuito
Natal Feliz da Casa Tran-

Bosque da Princesa, avenidas Teodorico Cavalcanti/Dr. João Ribeiro
(que dão acesso à ponte
do Paraíba), chegando ao
Largo do Quartel, ponto
de onde também foi a largada.
Os três primeiros co-

sitória, mas também na
arrecadação de quilos de
alimentos que vão alegrar o ﬁm de ano de muitas famílias atendidas
pela instituição.
O entusiasmo dos
participantes coloriu o
domingo (9), de céu nu-

blado, condição climática
que favoreceu os atletas,
proﬁssionais e amadores, no cumprimento dos
4 km de caminhada ou 8
km de corrida. O percurso abrangeu a região central, passando pela praça
Monsenhor Marcondes,

locados nas categorias
masculino e feminino foram premiados com troféus.
Dezenas de brindes
foram sorteados entre os
participantes no ﬁnal do
evento, que contou também com atividades de

evangelização, aula especial de ginástica, além
de barracas de produtos
esportivos.
A Casa Transitória
vai encaminhar a relação
dos vencedores e o número de alimentos arrecadados nos próximos dias.
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POLICIA

Jovem é encontrado com arma
Durante patrulha de
rotina no último domingo
(9), no bairro Liberdade, a
polícia abordou um jovem
em atitudes suspeitas. Ao
perceber a presença das

autoridades, o rapaz fugiu
deixando cair um revólver
calibre 38. Ele foi detido e
levado ao 1º DP, onde foi
liberado e teve seu celular
apreendido.
Divulgação PM

PM apreende cocaína e carro roubado
A Policia Militar de
Pindamonhangaba realizou mais uma operação que envolveu diversos bairros, com vistas a
coibir crimes como tráfico de entorpecentes,
roubo e furto de veícu-

los e homicídios.
A operação resultou
na prisão de seis pessoas, a apreensão de cinco
adolescentes, 47 pinos
de cocaína cheios e 508
pinos de cocaína vazios,
duas armas de fogo, ba-

lança de precisão e ainda
a localização de um veiculo roubado e até mesmo um pé de maconha
no bairro Laerte Assunção.
As prisões ocorreram

em bares na área central e
nos bairros Jardim Mariana, Parque São Domingos,
Cidade Nova, Terra dos
Ipês l, Laerte Assunção,
Terra dos Ipês II e Araretama.
Divulgação PM

apreensão de procurado
Um homem foi preso
na madrugada do último
domingo (9) no bairro
Araretama.
Durante patrulhamento, a polícia se deparou
com um indivíduo agindo

Revolver calibre 38 é apreendido
PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
editAl ReSuMido
PREGÃO Nº 346/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 346/14, referente à “aquisição
de medicamentos fitoterápicos através de farmácia especializada em manipulação, preparo e
fornecimento de cremes fitoterápicos para uso nas salas de curativos das unidades básicas de
saúde e Programa de Saúde da Família do Município”, com encerramento dia 27/11/2014 às 08h
e abertura às 08h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2014.

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
ConVoCAÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 18/11/2014 às 14:00 horas
ASSiStente de SeRViÇoS geRAiS
116º luCiMARA AntuneS
RUA NATAL, 85 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-200
edSon MACedo de gouVêA
SeCRetÁRio de AdMiniStRAÇÃo

de forma suspeita. Durante abordagem ele foi identificado como procurado
da Justiça.
Ele foi detido e conduzido para a cadeia de Cruzeiro.

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
hoMologAÇÃo
PREGÃO Nº. 312/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 312/14, que cuida de “aquisição de rações para caninos
filhote para o AMA – Abrigo Municipal de Animais da Cidade de Pindamonhangaba”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em
favor das empresas (itens/lotes): AM COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA ME (01).
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2014.
PREGÃO RP Nº. 313/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 313/14, que cuida de “aquisição de cartuchos e toners
para consumo dos Departamentos, Setores e Secretarias da Prefeitura de Pindamonhangaba, pelo
período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro o
procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens-valor unit.): LEANDRO MOUTINHO
CAÇAPAVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP (01-R$ 129,00; 02R$ 143,00; 03-R$ 400,00; 04-R$ 570,00); ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (05-R$
567,00; 06-R$ 567,00; 07-R$ 1890,00; 08-R$ 388,11; 09-R$ 369,27; 10-R$ 343,03; 11-R$ 369,93;
12-R$ 382,23; 14-R$ 950,00; 15-R$ 1309,59); ITEM IMPRÓSPERO (15).
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2014.

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
ConVoCAÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 18/11/2014 às 15:00 horas
PRoFeSSoR dA Rede MuniCiPAl de enSino

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 240/2014 de “Aquisição de película para confecção de
placas de sinalização viária”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade
de 12 meses, assinada em 05/09/2014:
ATA nº 170/2014
ITEM

01

02

Empresa:

UNID.
DE
MEDIDA
RL

RL

3M DO BRASIL LTDA
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.026.002.010484 - PELICULA REFLETIVA
GRAU TÉCNICO
Grau técnico Tipo IA rolo medindo no mínimo
61 CM X 20 M nas cores cor/quantidade:
LARANJA 5
AZUL 5
VERDE 5
AMARELO 20
BRANCO 10
VERMELHO 10
MARROM 5

3M

402,73

60

1.026.002.010493
PELICULA
NÃO
REFLETIVA
Película não refletiva rolo medindo no mínimo
61 CM X 20 M, na cor preta

3M

DESCRIÇÃO

389,00

15

Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2014.

CMAS - ConSelho MuniCiPAl de ASSiStênCiA SoCiAl
CONVOCAÇÃO PARA A 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 12ª reunião extraordinária de
2014, a realizar - se:
Dia:
17/11/2014
Horário:
8h30
Local:
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Casa dos Conselhos Municipais e Fundo Social de
Solidariedade.
PAUTA:
-

Aprovação do PMAS/SP – Plano Municipal de Assistência Social – verba estadual

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: cmas@pindamonhangaba.
sp.gov.br
benedito Sergio irineu
Presidente – Gestão 2013/2015

CMAS - ConSelho MuniCiPAl de ASSiStênCiA SoCiAl
CONVOCAÇÃO PARA A 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 12ª reunião extraordinária de
2014, a realizar - se:
Dia:
Horário:
Local:

26/11/2014

8h30
Rua Dr. Fontes Junior, 220 – Lar São Vicente de Paulo.

PAUTA:
- Aprovação do Relatório do Demonstrativo Físico Financeiro - MDS/2013
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: cmas@pindamonhangaba.
sp.gov.br
Benedito Sergio Irineu - Presidente – Gestão 2013/2015

CMAS - ConSelho MuniCiPAl de ASSiStênCiA SoCiAl de PindAMonhAngAbA
Resolução CMAS nº 33, de 29 de outubro de 2014.
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Acolhimento da Rede de Serviços de Acolhimento de
crianças, adolescentes e jovens do Município de Pindamonhangaba/2014—2017.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, de
acordo com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de
Março de 1999,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Acolhimento da Rede de Serviços de Acolhimento de crianças,
adolescentes e jovens do Município de Pindamonhangaba/2014—2017, com base na apresentação
e explanação técnica, ocorrida na décima primeira (11ª) reunião extraordinária deste conselho,
realizada em 29 de outubro de 2014.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2014.
Benedito Sérgio Irineu - Presidente do CMAS - Gestão 2013/2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 213/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) JOSÉ CARLOS DE O SOUZA E ,
responsável pelo imóvel situado a RUA GILBERTO MORAES CESAR , S/NR, bairro MOMBAÇA
I , inscrito no município sob a sigla SO110512004000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 221/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. RAIMUNDO CORREA DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a AVENIDA PREF.NICANOR RAMOS NOGUEIRA, bairro
ARARETAMA, inscrito no município sob a sigla SO23.03.06.047.000, Quadra H-01 Lote P-21, para
que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

110º KATIA CORREGIARI SANTOS
RUA DOS GERIVAS, 50 – PARQUE LAGO AZUL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-650
edSon MACedo de gouVêA
SeCRetÁRio de AdMiniStRAÇÃo

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
ConVoCAÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 18/11/2014 às 15:00 horas
PRoFeSSoR dA Rede MuniCiPAl de enSino
111º MiRiAM AlVeS dA SilVA
RUA EDUARDO PRATES DA FONSECA, 588 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-290
edSon MACedo de gouVêA
SeCRetÁRio de AdMiniStRAÇÃO

Polícia apreende mais 500 pinos de cocaína
PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
editAl ReSuMido
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 345/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av.
N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 345/14, referente à
“aquisição de pó de café para o período de 12 meses”, com encerramento dia 21/11/2014 às
08h e abertura às 08h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2014.
PREGÃO Nº 349/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 349/14, referente à
“contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão em offset, produção de escaneamento, fotolito, prova e impressão gráfica do jornal tribuna do
norte, por 12 (doze) meses”, com encerramento dia 21/11/2014 às 14h e abertura às 14h30.
O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2014.
PREGÃO Nº 343/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 343/14, referente
à “aquisição de autoclave, escada extensiva, maca divã, braçadeira para injeção, carrinho
de anestesia e carro maca avançado”, com encerramento dia 27/11/2014 às 08h e abertura
às 08h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2014.

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.407, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, NOMEIA os senhores: Clovis Alberto Teixeira (Presidente), Mariela Giudice Homem
de Mello e Denise Carvalho de Mello (membros), para comporem a comissão de abertura
de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar inassiduidade habitual do
servidor Marco Aurélio Gonçalves, conforme relatado no Processo nº 32010/13.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2014.
Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de outubro de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.406, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, NOMEIA os senhores: Clovis Alberto Teixeira (Presidente), Mariela Giudice Homem de Mello
e Denise Carvalho de Mello (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar inassiduidade habitual do servidor Marcos Dionísio
dos Santos, conforme relatado nos Processos nºs 18457/14 e 22238/14.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2014.
Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de outubro de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
ESTADO DE SÃO PAULO
PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
ConVoCAÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 18/11/2014 às 14:30 horas
AuXiliAR de enFeRMAgeM
1º Pne – MARiA de FÁtiMA Antonio
RUA DIOGENES AZEVEDO COSTA, 142 – RESIDENCIAL ARCO-ÍRIS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-030
edSon MACedo de gouVêA
SeCRetÁRio de AdMiniStRAÇÃo

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
ConVoCAÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

PORTARIA INTERNA Nº 9.405, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, NOMEIA os senhores: Clovis Alberto Teixeira (Presidente), Mariela Giudice Homem de Mello
e Denise Carvalho de Mello (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar inassiduidade habitual da servidora Ana Paula dos
Santos Batista, conforme relatado nos Processos nºs 6781/14, 11984/14 e 20780/14.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2014.
Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de outubro de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.404, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, NOMEIA os senhores: Clovis Alberto Teixeira (Presidente), Mariela Giudice Homem de Mello
e Denise Carvalho de Mello (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar inassiduidade habitual da servidora Rosemary
Aparecida dos Santos Pereira, conforme relatado nos Processos nºs 32663/13 e 9547/14.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2014.
Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de outubro de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.313, DE 24 DE OUTUBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Art. 1º Instituir a Comissão Intersetorial Municipal de Combate a Dengue e indica os servidores a
seguir relacionados para integrar a presente comissão:
a.
b.
c.
d.
César
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Cintia Aparecida Torralbo Martins Camargo –
Diretora de Comunicação
Eduardo Kogempa da Costa –
Assessor de Gabinete
Maria Cristina Pereira da Luz –
Coordenadora de Projetos Sociais
Patrick Alessandro Corneti de Lima –
Diretor do Departamento de Lazer de Moreira
Ricardo da Costa Manso – Gerente
Renato Nogueira Guimarães –
Coordenador de Eventos
Silvia de Castro Rezende – Assessora de Gabinete
Sonia Aparecida Euzebio Veloso – Assessora de Relações Públicas
Sueli Oliveira –
Gestora Regional de Educação Básica
Veraniza do Prado – Assessora Técnica de Saúde

Parágrafo único. A Comissão Intersetorial Municipal de Combate a Dengue terá como função
promover, mobilizar, organizar e integrar ações com vistas à prevenção e combate a dengue.

Dia 18/11/2014 às 15:30 horas

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ASSiStente SoCiAl

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2014.
Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de outubro de 2014
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

16º gleiCe RAuPP dA CunhA
RUA PORTO VELHO, 71 – BRASILIA
CRICIUMA – SC
CEP 88813-180
edSon MACedo de gouVêA
SeCRetÁRio de AdMiniStRAÇÃo

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA
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Nos primeiros oito meses do ano de 2014, o CREAS atendeu 44 crianças e

adolescentes em situação de violação de direitos, assim distribuídas por faixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

etária: 09 crianças entre 0 e 6 anos de idade, 16 crianças entre 7 e 11 anos, 10
adolescentes de 12 a 14 anos e 09 adolescentes de 15 a 17 anos.
Desconsiderando-se que o perfil dos usuários atendidos no CREAS não possui

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
regularidade, podemos estimar, portanto, um atendimento anual de 67 crianças
e adolescentes vítimas de alguma forma de violação de direitos.

Das diversas formas de violência sofridas por crianças e adolescentes, a mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8

comumente atendida no CREAS é o abuso sexual, conforme demonstra a
tabela abaixo, com a distribuição dos atendimentos por faixa etária, sexo e tipo
de violação de direitos:

 Há fluxos migratórios que resultam em desagregação familiar e
vulnerabilidade social?

PLANO DE ACOLHIMENTO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADOLESCENTES E JOVENS DO

Abuso sexual

Adolescentes

M

M

01

05

02

-

-

02

-

03

03

02

-

Para responder a estas questões, mapeamos: a) o perfil das crianças e

Violência psicológica

02

02

02

-

adolescentes em serviços de acolhimento no município; b) a incidência de

Negligência

03

03

02

-

vulnerabilidades relacionais nos atendimentos realizados pelos CRAS; c) a

Abandono

-

-

-

03

de

violações

de

direitos

de

crianças

e

adolescentes

07

F

Violência física

incidência

MUNICÍPIO DE

F

Exploração sexual

ampliam a vulnerabilidade sociofamiliar?

REDE DE SERVIÇOS DE
ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS,

Crianças

Tipo de violação de direitos

 O município está sujeito a eventos sazonais (secas, enchentes) que

Ambiente
para
estudo
Banheiro de uso
das crianças e
adolescentes
(total)
Banheiro de uso
das crianças e
adolescentes
(adaptado)

nos

atendimentos realizados pelo CREAS; d) oferta de serviços socioassistenciais

3.1.4

direcionados à prevenção do rompimento de vínculos familiares e comunitários

ruptura de vínculos familiares e comunitários

2.

3

INTRODUÇÃO

3.

4

DIAGNÓSTICO

3.1.1

Perfil das crianças e adolescentes em serviços de acolhimento

8

Incidência
de vulnerabilidades
relacionais
DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL nos atendimentos

3.1.3

Adequado

conjunto de ações socioassistenciais direcionadas à prevenção da ruptura de

Iluminação

Parcialmente adequado

município

vínculos familiares e comunitários:

Estado de conservação

Parcialmente adequado

Espaço e mobiliário compatíveis

Adequado

Iniciamos o diagnóstico das principais causas de acolhimento de crianças e

Serviço de Proteção e Atendimento
Integral
às Famílias
(PAIF): Ofertado
SECRETARIA
DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

adolescentes no município com o mapeamento do perfil daqueles que estão,

DEPARTAMENTO
DEações
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
nos 05 CRAS do município. O serviço
oferta acolhida,
particularizadas,

atualmente, em serviços de acolhimento.

oficinas com famílias, encaminhamentos e ações comunitárias com os

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

rede

socioassistencial

Espaço para guarda de pertences
pessoais

Parcialmente adequado

Acesso a produtos de higiene

Adequado

de

Acesso a vestuário

Adequado

Acesso a brinquedos

Parcialmente adequado

Número de crianças/adolescentes por
dormitório

Adequado

Pindamonhangaba, há oferta de ações direcionadas a crianças e adolescentes

Condições de acessibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDEInadequado
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Há condições para acolher
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
criança/adolescente com deficiência?

Vita), Associação Amigos do Projeto Guri e Associação para auxílio da criança

Localização

novas menos de 01 ano de idade e a mais velha sendo uma adolescente de 14

Identificamos uma importante lacuna na estruturação da rede de ações

anos, sem concentração em qualquer faixa etária, como evidencia a tabela

Área Residencial

Acesso ao Transporte
Público
Sim, a poucos
metros de distância.
DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Identificação
externa
na fachada
Não há.
Tel.: (12)
3645-3545
/ e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

socioassistenciais no município, sobretudo se consideramos a finalidade de

abaixo:

Parcialmente adequado

Há no mínimo 01 banheiro adaptado?

e do adolescente “Projeto Crescer”.

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.

prevenção da ruptura de vínculos familiares e comunitários, na ausência da

acolhidos
3.2.4

Financiamento dos serviços

16

3.2.5

Gestão do Trabalho

17

3.3 Implantação de novos serviços de acolhimento

Idade
< 1 ano
2 anos
4 anos
7 anos

18

Quantidade
02
01
01
02

Idade
10 anos
11 anos
14 anos

Serviço de Acolhimento Institucional

18

3.3.2

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

18

Percebe-se ainda um baixo tempo de acolhimento: 03 crianças estão no

Serviço de Acolhimento em República
19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
3.4 Reordenamento dos serviços
de acolhimento existentes
20
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.1
Lar da Criança Irmã JuliaDEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20

serviço há menos de 6 meses, outras 06 estão no serviço de 06 meses a 1 ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

estrutura institucional, destacamos
também DE
a inexistência
de “Plano Municipal
SECRETARIA
SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

A unidade atende os parâmetros de porte e estrutura elencados, sendo

Convivência Familiar e Comunitária”.

necessários

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

apenas

ajustes

para

aprimorar

Rua Euclides de Figueiredo,
92 Alto do Cardoso
– Pindamonhangaba
– SP.SOCIAL
SECRETARIA
DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

32

A estrutura para a gestão da rede no município de Pindamonhangaba é

O serviço acolhe irmãos se houver necessidade e, no momento, são 03 pares

Função

Quantidade

Coordenador

01

insuficiente e não atende aos parâmetros vigentes. A Secretaria Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

b) Elaboração de Plano Individual de Atendimento (PIA): Há PIA elaborado

1.

IDENTIFICAÇÃO

para metade das crianças/adolescentes no acolhimento.

serviços de
nem disponibiliza
equipe
de supervisão
Rua acolhimento
Euclides de Figueiredo,
92 Alto do Cardoso
– Pindamonhangaba
– SP. e apoio aos

deficiência em 09 das 10 crianças. A outra está em avaliação.

Ensino superior

01

Superior (Psicólogo)

Orientações Técnicas (Resolução Conjunta CNAS e CONANDA nº 01/2009).

Superior (Assistente

responsável pelo PAEFI no CREAS, sobrecarregando-a com atribuição que

Ensino superior

01

matriculadas, em três escolas próximas à unidade de acolhimento: ???.

serviços é feito pelos setores de gestão financeira e orçamentária e de

02 Ensino

Três delas apresentam defasagem escolar.

Vigilância Socioassistencial, sem que isso configure, contudo, a supervisão e o

fundamental

apoio previstos.

Educador/Cuidador

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.

incompleto

07

3.2.2 Regulação de Fluxos e Protocolos

rompimento de vínculos em decorrência do abuso/dependência de drogas dos

fundamental
completo

pais/responsáveis, conforme tabela abaixo:

Equipe responsável pela elaboração

informação e de protocolos no âmbito da política de assistência social no

SP. Técnico no setor de Vigilância Socioassistencial do Departamento de

município de Pindamonhangaba, nem entre esta e os Sistemas de Garantia de

Motivo para o acolhimento
Abuso/dependência de drogas dos país/responsáveis
Negligência ou abandono
Violência psicológica
Violência física

Pindamonhangaba/SP.
Julia Rossato Oliveira Pereira. Assistente Social. Mestre em Administração
(Gestão e Desenvolvimento Regional) pela Universidade de Taubaté. Técnica
no setor de Vigilância Socioassistencial do Departamento de Assistência Social
da

Secretaria

Municipal

de

Saúde

e

Assistência

Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Não há, no momento, qualquer regulação de fluxos de atendimento e de

Vinicius Cesca de Lima. Psicólogo. Mestre em Psicologia Social pela PUC-

Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de

Quantidade
7
5
2
2

1

Após a coleta dos dados para este diagnóstico, feita no final do mês de agosto/2014, fomos
informados que esta Assistente Social se aposentou. No momento de conclusão deste Plano,
esta técnica ainda não havia sido substituída.

Direitos e de Justiça ou entre estes e as demais políticas setoriais. É
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

amplamente disseminada naSECRETARIA
rede a avaliação
de E
que
esta ausência
de
DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

04 Ensino
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

16

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
superior
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA
regulação é um obstáculo a ser superado
para a organização
local da SOCIAL
política

incompleto

de Assistência Social.

01 Ensino

3.2.3 Acompanhamento das famílias de crianças e adolescentes no PAIF

fundamental

e no PAEFI

de

3.1.2 Incidência de vulnerabilidades relacionais nos atendimentos

Pindamonhangaba/SP.
Juliana Alves Barbosa. Assistente Social. Mestre em Desenvolvimento

Auxiliar (Cozinheira)

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

incompleto

02
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realizados pelos CRAS

fundamental

PAIF e no PAEFI, das famílias de crianças/adolescentes acolhidos, durante o
período de acolhimento e sua seu encerramento.

completo

Socioassistencial do Departamento de Assistência Social da Secretaria

02 Ensino

Desde julho/2014, através da produção de relatórios de atividades, tem sido

Municipal de Saúde e Assistência Social de Pindamonhangaba/SP.

município

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

baixa

a

Média mensal de

Vulnerabilidade

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

das

famílias

fundamental

de

Auxiliar (Ajudante
geral)

Acompanhamentos iniciados

Secretária

ocorrências

atendimentos

54

11,7%

Conflitos
Preconceito / discriminação

9

Todos os funcionários listados acima são de dedicação exclusiva. A unidade

1,9%

conta ainda com os serviços autônomos de 04 diaristas e com 01 nutricionista
um dia por semana.

CREAS

3

0,7%

Assistência Social, que estabelece os parâmetros para o processo de

Apartação

1

0,2%

Ressalte-se que o Pacto de Aprimoramento do SUAS nos Municípios
(Resolução CNAS nº 18/2013) estabelece como meta que 60% destas famílias

Avaliação

expansão qualificada e de reordenamento dos serviços de acolhimento para

Confinamento

-

-

Isolamento

2

0,3%

Violência

8

2,2%

A unidade atende aos parâmetros de composição da equipe técnica no
que se refere ao número de profissionais. Os parâmetros são de 01

sejam acompanhadas no PAEFI.

crianças, adolescentes e jovens de até vinte e um anos de idade.

A partir de diagnóstico das principais causas de acolhimento, da gestão da

coordenador, 01 Assistente Social e 01 psicólogo para cada 20
crianças/adolescentes e de 01 orientador/cuidador e 01 auxiliar para cada

3.2.4 Financiamento dos serviços

06 crianças/adolescentes devido à presença de mais de 01 criança com

rede e de quatro dimensões fundamentais (porte e estrutura; recursos
humanos; gestão do serviço; e metodologia de atendimento) dos serviços de

O quadro acima evidencia

acolhimento atualmente existentes no município de Pindamonhangaba, o Plano

dezembro de 2017, quando os serviços de acolhimento para crianças,

dos

adolescentes e jovens no município deverão atender, em sua plenitude, as
Nacional

de

atendimentos

e

as

que

se

destacam

neste

grupo

11

funcionamento do serviço

Serviços

Fonte

são

Recursos próprios

201.374,70
125.808,50

TOTAL

para os Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes (Resolução
Conjunta CNAS/CONANDA nº 01/2009).

região de abrangência dos CRAS do município, como demonstra o quadro

No

Vulnerabilidade

CRAS

agosto/2014, na qual se avaliou, de forma conjunta, a atual situação dos
serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no município e se
traçaram os objetivos a serem
alcançados
para seu
Nesta
PREFEITURA
MUNICIPAL
DEaprimoramento.
PINDAMONHANGABA
Conflitos

Lar da Criança Irmã Julia: Demétrio Cabral Junior, Vilma Godoi, Erika Francini

momento,

o

CRAS Castolira: Luciene Ap. Dantas
CRAS Centro: Karina Pereira Citro, Doralice C. de Souza Labastie.

Fórum: Iêda da Silva Rosa, Angela Sampaio Tavares, Leticia Arrieta, Aline C.

Média mensal de
ocorrências

Araretama

15

38,5%

Castolira

11

10,9%

Centro

18

11,4%

SUAS

e

não

a composição da equipe para que atenda aos parâmetros de escolaridade
mínima exigidos para cada função.

Tomando como parâmetro o ano de 2014, conforme quadro abaixo, em
nenhum

momento

houve

demanda

para

o

acolhimento

de

crianças

e

3

1,6%

Cidade Nova

1

1,2%

-

-

3

7,7%

15

participação da coordenadora e da equipe técnica na elaboração, como

15

previsto nas atribuições destas funções.

Março/2014

19
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Junho/2014

12

Julho/2014

12



-

-

Considerando a previsão de que o Lar da Criança Nova Esperança retome
gradualmente suas atividades ainda neste ano de 2014 (verificar o item 3.4),

-

-

-

Araretama

1

1,3%

Castolira

1

0,5%

Centro

-

-

demanda para ampliação deste serviço.

-

-

Ainda que pequena, identificamos demanda de acolhimento de crianças com

-

idade igual ou inferior a 03 anos de idade. No mês de agosto/2014, eram 03
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

de faixa etária com necessidades
específicas deDE
cuidado
e apoio,
que
DEPARTAMENTO
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

12

o

atendimento

às



PREFEITURA
Atendimento humanizado
e afetivo MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA



DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA
Ações voltadas ao aprimoramento
da convivência
e das relaçõesSOCIAL
dentro



Garantia de convívio comunitário



Rua Euclides de Figueiredo,
92 Alto do Cardoso
– Pindamonhangaba
– SP.
Acompanhamento
de aspectos
de saúde
e do aproveitamento
escolar

recomenda a inclusão em Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
(Resolução CNAS nº 23/2013, art. 8º, inciso I). Tem-se, portanto, indicativo de
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
demanda Rua
pela
implantação
deste
serviço
no município.
Esta demanda
poderia
Euclides
de Figueiredo,
92 Alto
do Cardoso
– Pindamonhangaba
– SP.
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Desenvolvimento da autonomia



Incentivo ao convívio familiar e fortalecimento de vínculos familiares



Papel e postura dos profissionais



Articulações com outros serviços da rede socioassistencial e demais
políticas políticas.

Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

ser atendida por 01 equipe técnica, considerando-se o limite de 15 famílias de

Em relação à previsão do acompanhamento da família em articulação com o

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3

Moreira César
Rua Euclides de Figueiredo,
92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba
– SP.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
Araretama
1
2,6%

serviço e a metodologia de atendimento. No Lar da Criança Irmã Julia, foram
coletados também dados de perfil das crianças e adolescentes acolhidos.

Castolira

Completando o diagnóstico, foram analisados dados a respeito da gestão da
Isolamento

rede de atendimento, sob responsabilidade do órgão gestor municipal da
6

partir dele, definiram-se os objetivos e as ações que deverão ser realizados,

Serviço de Acolhimento em República

CREAS, este não é explicitamente mencionado quando o PPP aborda o
acompanhamento das famílias das crianças e adolescentes acolhidos.

Em agosto/2014, quando da realização deste diagnóstico, não havia, nos

-

serviços de acolhimento, adolescentes próximos de completar 18 anos de
idade e com longa permanência no acolhimento, o que seria indicativo de

Ainda sobre a gestão do serviço, a unidade de acolhimento possui inscrição no

implantação de Serviço de Acolhimento em República. Fomos informados,

Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos

Centro

1

0,3%

-

-

Moreira César

-

-

Araretama

4

5,1%

Castolira

3

2,6%

Violência

7

-

Cidade Nova

O resultado do diagnóstico realizado é apresentado na Parte 3 deste Plano. A

contudo, que 02 adolescentes, até então acolhidas no Lar da Criança Irmã

da Criança e do Adolescente. Possuiu certificação do Cebas até 2009 e desde

Julia, foram desligadas, no ano de 2013, ao completar 18 anos, após

novembro de 2010 está com protocolo aberto para sua renovação.

permanecerem, respectivamente, 08 e 09 anos acolhidas.

Isso sugere a possibilidade de implantação do Serviço de Acolhimento em

Centro

2

1,0%

República, com a demanda por 01 República em funcionamento, considerando-

Cidade Nova

-

-

se a capacidade máxima de acolher até 06 jovens de 18 a 21 anos. Contudo,

Moreira César

2

1,6%

Avaliação
É preciso que o Projeto Político Pedagógico do serviço seja aprimorado.
Para isso, deve ser revisto, com participação da equipe técnica do

por se tratar de demanda pequena (e, no momento, inexistente), avaliamos ser

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
necessário ampliar e aprofundar
estudos
de verificação
da viabilidade de
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

implantação do serviço. Por esta razão, esta não foi incluída na matriz de

seu

planejamento que compõe este Plano.

O quadro territorializado sugere maior presença de vulnerabilidades

20

serviço, do órgão gestor municipal e da rede de atendimento, para que
contemple o conteúdo previsto nas orientações técnicas.
As inscrições nos conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos

relacionais, em números absolutos (16 usuários por mês) e proporcionalmente

atendem ao previsto.

3.4

ao total de atendimentos, na região abrangida pelo CRAS Araretama. Em
números absolutos, seguem de perto os territórios do CRAS Centro (22

REORDENAMENTO

DOS

SERVIÇOS

DE

ACOLHIMENTO

EXISTENTES

Dimensão IV. Metodologia do Atendimento

3.4.1 Lar da Criança Irmã Julia

SECRETARIA DE
SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Prontuário: Há prontuário individualizado
e atualizado
para cada criança
e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

usuários por mês) e do CRAS Castolira (17 usuários por mês). No pólo oposto,
destaca-se a baixa incidência de vulnerabilidades relacionais nos atendimentos

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

adolescente, do qual consta identificação, histórico, documentação pessoal e

do CRAS Moreira César.

Modalidade do serviço

outros registros, ações em saúde e ações em educação.

Abrigo Institucional

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fome para a elaboração dos Planos de Acolhimento, buscou responder ao

NaturezaRua
jurídica
Não governamental
Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso
– Pindamonhangaba – SP.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Considerando-se as vulnerabilidades relacionais de maior intensidade
(abandono, apartação, confinamento, isolamento e violência), temos uma

de vínculos familiares e o acolhimento de crianças e adolescentes?

possibilite

origem e 15 famílias acolhedoras por equipe.

unidades, a composição e formação das equipes dos serviços, a gestão do

 Quais situações no município, predominantemente, ocasionam a ruptura

que

dos acolhidos

MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
crianças nesta condição, 02 PREFEITURA
das quais oriundas
do próprio
município. Trata-se

coletadas informações para diagnóstico do porte e da estrutura física das

seguinte conjunto de questões:

e

do serviço
3.3.2 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

-

Centro
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cidade Nova
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

personalizado

adolescentes envolvidos

município nos serviços de acolhimento institucional, avaliamos não haver

Cidade Nova

Confinamento

Atendimento

necessidades individuais e o pleno desenvolvimento das crianças e

ampliando para 34 o número de vagas para crianças e adolescentes do

Moreira César

-

Analisamos a presença de determinados conteúdos esperados para o PPP,
sendo verificado que o Plano prevê:

Centro

-

elaborado em 2014, com participação da diretoria da entidade. Não houve

Janeiro/2014
Fevereiro/2014

-

Cidade Nova

Gestão do Serviço

A unidade conta com Plano Político Pedagógico (PPP) em vigor. Este foi
acolhimento institucional

-

Moreira César

Dimensão III.

Quantidade de crianças/adolescentes no

Mês

Castolira

-

e Lar da Criança Nova Esperança (atualmente inativa). Nestas ocasiões, foram

atingir a composição mínima exigida. Desta forma, é necessário adequar

Centro

Araretama

auxiliares, função com requisito de ensino fundamental completo e que

Se considerarmos estas inadequações, a equipe do serviço deixa de

3.3.1 Serviço de Acolhimento Institucional

3,1%

Moreira César

ensino fundamental completo e ensino fundamental incompleto; e de 03

tem sido exercida por profissionais com ensino fundamental incompleto.

6,4%

-

orientações fornecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

completo e que atualmente tem sido exercida por profissionais com
18

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO

3

-

O diagnóstico das principais causas do acolhimento, em acordo com as

incompleto; de 03 cuidadores, função com requisito de ensino médio

são

3

Castolira

para crianças e adolescentes presentes no município: Lar da Criança Irmã Julia

3.3

atendimentos

Araretama

PRINCIPAIS CAUSAS DO ACOLHIMENTO

no

este é um aspecto que demanda ser reordenado.

total de

diagnóstico in loco das duas unidades não governamentais de acolhimento

3.1

trabalho

Nacional de Educação Permanente
do SUAS
(Resolução
CNAS nº 04/2013).
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA
DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA
Como o processo de reordenamento
prevê
que os
municípios SOCIAL
ofertam
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
capacitação para as equipes dos serviços de acolhimento visando qualificá-los,

Incidência sobre o

Na sequência, a equipe de Vigilância Socioassistencial realizou visitas para

DIAGNÓSTICO

do

subdivisão

Castolira

Apartação

Conselho Tutelar: José Eduardo dos Santos

3.

gestão

com

Araretama

Delegacia de Defesa da Mulher: Claudia C. C. Ruggiero, Maria Nazareth

desempenho ao longo dos próximos três anos.

a

conta

de 20 crianças.

B. Murayama, Rosana Rodrigues de Mello.

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
cumprimento
as3645-3545
metas e/ e-mail:
objetivos
deste Plano, permitindo acompanhar
Tel.: (12)
assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

para

não

adolescentes, no Lar da Criança Irmã Julia, que ultrapassasse o limite máximo

Abandono

Ágape: Mario Augusto Monteiro

ser
reordenados.
O planejamento
deste
reordenamento,
definindo
também
até dezembro
de 2017,
para sanar e/ou
adequar
os aspectos
que demandam
PREFEITURA
MUNICIPAL
PINDAMONHANGABA
metas, prazos e responsáveis,
está presente
na ParteDE
4 do
Plano. Por fim, na
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Parte 5, está DEPARTAMENTO
presente a matriz
para o monitoramento
periódico
do
DEDEPARTAMENTO
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

própria

municipal

0,8%

CREAS: Elen Carla Brissi Martuscelli

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

caso do coordenador, função com requisito de ensino superior completo
gestor

23,2%

CRAS Cidade Nova: Ana Lucia S. Teberga

Assistência Social.

órgão

1

Discriminação

Pereira.

mínimos de escolaridade necessários ao exercício de sua função. É o

10

Preconceito /

Secretaria Municipal de Educação: Vilda Márcia de Oliveira Andrade Gomes

100%

447.097,32

Cidade Nova

Vigilância Socioassistencial: Vinicius Cesca de Lima, Julia Rossato Oliveira

CRAS Araretama: Valéria de Carvalho e Ramalho

Contudo, identificamos 07 profissionais que não atendem aos requisitos

Moreira César

K. Kondarzewski, Simone Mara Rocha A. Duarte.

Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Auxiliares.

10,7%

executadas ações de educação permanente conforme preconizadas na Política

Sua elaboração, sob responsabilidade do setor de Vigilância Socioassistencial

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pereira, Juliana
Alves
Barbosa.
Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenador,
01 Assistente
01 Psicólogo,
07 Cuidadores
e 05
Rua Euclides
de Figueiredo, 92Social,
Alto do Cardoso
– Pindamonhangaba
– SP.

45,0%
28,1%
16,1%

e que atualmente é exercida por profissional com ensino superior

abaixo:

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão do Trabalho

administrativa

do órgão gestor municipal da Assistência Social, iniciou-se com reunião de

forma, onde seriam necessários,
no DE
mínimo,
coordenador,
01
SECRETARIA
SAÚDE E01
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

% do total

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5

Volume de recursos (R$)

Cofinanciamento
72.111,00
Rua Euclides deestadual
Figueiredo, 92 Alto do Cardoso
– Pindamonhangaba – SP.
Tel.: (12) 3645-3545
/ e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
Cofinanciamento
federal
47.803,12

3.2.5

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
reunião inicial, estiveram presentes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

17

Assistente Social, 01 Psicólogo, 04 Cuidadores e 04 Auxiliares, há 01

Cofinanciamento municipal

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
(12)leitura
3645-3545
/ e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
Contudo,Tel.:
uma
territorializada
evidencia realidades distintas em cada

alinhamento feita com a rede de atendimento, realizada no mês de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA
DE
SAÚDE
E ASSISTÊNCIA
de acolhimento
no
Lar
da Criança
Irmã JuliaSOCIAL
no ano
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

de 2014, discriminando cada fonte:

preconceito/discriminação e violência.

Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009) e as Orientações Técnicas

necessidades especiais (no caso, com idade inferior a 01 ano). Desta

A tabela abaixo apresenta o volume de recursos financeiros utilizados para o

vulnerabilidades relacionais incidem com frequência que não ultrapassa 2,2%

objetivos, ações, metas, prazos e responsáveis - até o prazo limite de

Tipificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
que
a vulnerabilidade relacional mais comumente
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

identificada é aquela de menor intensidade, os conflitos. As demais

de Acolhimento define os aspectos que precisam ser reordenados - indicando

a

44 horas

completo

CRAS Centro

Abandono

como

Ensino superior

01

CRAS Cidade Nova
CRAS Moreira César

Resolução nº 23, de 27 de setembro de 2013, do Conselho Nacional de

vigentes,

44 horas

01 Ensino
fundamental

CRAS Araretama

Incidência sobre o total de

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

normativas

incompleto

03

CRAS Castolira

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.

INTRODUÇÃO
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

cobertura

completo
Unidade

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.

é

equipamento:

4

Este Tel.:
Plano
de Acolhimento
foi elaborado para atender ao disposto na
(12) 3645-3545
/ e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

que

acompanhamentos iniciados, de janeiro a agosto de 2014, por cada

identificamos o seguinte quadro para o município:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

indicam

crianças/adolescentes acolhidos. A tabela abaixo apresenta o número de

pelos CRAS do município. Com o consolidado dos meses de julho e agosto,

Departamento de Assistência Social

2.

Os dados sobre acompanhamento familiar nos CRAS e no CREAS do

monitorada a incidência de vulnerabilidades relacionais nos usuários atendidos

Contato:

(12) 3645-3545

44 horas

01 Ensino

Não há, no
fluxos e 92
protocolos
que–regulem
o acompanhamento,
no
Ruamomento,
Euclides de Figueiredo,
Alto do Cardoso
Pindamonhangaba
– SP.

Humano pela Universidade de Taubaté. Técnica no setor de Vigilância

assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

44 horas

01 Ensino

Tel.: (12)
3645-3545 / e-mail:
assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
acolhimento,
predominando
causas
semelhantes, dentre as quais se destaca o

Período de elaboração: Agosto a Outubro/2014

30 horas

completo

Social)1

não lhe compete diretamente. No mais, o acompanhamento da execução dos

Por fim, mapeamos
os motivos que levaram estas crianças e adolescentes ao
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

30 horas

completo

Técnico de Nível

d) Matrícula escolar: As 06 crianças em idade escolar estão regularmente

Crianças, Adolescentes e Jovens do município de Pindamonhanganba/SP

Período de execução e vigência: 2014 a 2017

serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, conforme previsto nas

Atualmente, a articulação com os serviços de acolhimento é feita pela equipe

c) Diagnóstico de deficiência física ou mental: Não há diagnóstico de

Título: Plano de Acolhimento da Rede de Serviços de Acolhimento para

Técnico de Nível

Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

10

40 horas

(cursando)

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

mantém algum vínculo com a família de origem.

50

semanal

incompleto

dispõe de equipe técnica para organizar, supervisionar e apoiar a rede de

a) Vínculo com a família de origem: Metade das crianças/adolescentes

Jornada

Escolaridade
Ensino superior

para a gestão da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Tampouco

Outras características de perfil diagnosticadas foram:

3

de

Dimensão II. Recursos Humanos

gestor municipal

e 05 meses).

Saúde e Assistência Social não dispõe de subdivisão administrativa própria

DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DESOCIAL
PINDAMONHANGABA
MATRIZ DEDEPARTAMENTO
PLANEJAMENTO

condições

para acolher crianças/adolescentes com deficiência.

de irmãos no serviço.

4.

as

habitabilidade, privacidade e acessibilidade, especialmente as condições

GESTÃO DA REDE

3.2.1 Gestão da Proteção Social Especial de Alta Complexidade no órgão

e apenas a adolescente está no serviço há mais de 01 ano (exatamente 01 ano

28

Avaliação

15

de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à

3.2

3.3.3

Lar da Criança Nova Esperança

prestação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Na

Quantidade
01
02
01

3.3.1

3.4.2

Na

Judas Tadeu, Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças (Obra Padre

Tel.: (12)
3645-3545
/ e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
Identificamos
um
perfil etário
bastante pulverizado, tendo as crianças mais

16

socioassistenciais:

Liceu Coração de Jesus, Associação Criança Feliz - São Gabriel, Lar São

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15

ações

Associação dos Cooperadores Salesianos, Casa Transitória Fabiano de Cristo,

mulheres e 06 homens.

15

Acompanhamento das famílias de crianças e adolescentes

Condições de privacidade

nas entidades IA3 - Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente,

masculino e não identificamos predomínio de qualquer deles, sendo 04

15

órgão gestor municipal

3.2.3

Adequado

Outras
9

Este serviço acolhe crianças e adolescentes do sexo feminino e do sexo

Regulação de Fluxos e Protocolos

Frequência de limpeza da caixa d’água

Moreira César.

bairro Parque São Domingos.

13

articulação com os serviços de acolhimento

3.2.2

Adequado

Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

jovens na região do CRAS Araretama, 60 jovens no CRAS Castolira, 60 jovens

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão da Proteção Social Especial de Alta Complexidade no

Abastecimento de água

Criança Irmã Julia.

06 crianças/adolescentes. DasSECRETARIA
crianças oriundas
do próprio
município,SOCIAL
03 são
DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA

da ruptura de vínculos familiares e comunitários e sua

3.2.1

Adequado

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa Ação Jovem: Ofertado nos 05 CRAS do município, atendendo 80

de Moreira César, 01 do bairro Santa Cecília, 01 do bairro Castolira e 01 do

3.2 Gestão da Rede

Adequado

acolhimento institucional no município, especificamente na unidade Lar da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

12

Oferta de ações socioassistenciais direcionadas à prevenção

Condições de Salubridade

Escoamento sanitário

ruptura dos
familiares
Ruavínculos
Euclides de
Figueiredo, e
92comunitários.
Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.

Destas 06 são oriundas do próprio município e as outras vieram do município

nos atendimentos realizados pelo CREAS
3.1.4

14

Instalações sanitárias

Em agosto/2014, eram 10 as crianças e adolescentes inseridas em serviços de

vizinho de Roseira/SP, com o qual a unidade possui convênio para receber até

Incidência de violações de direitos de crianças e adolescentes

Parcialmente adequado

3.1.1 Perfil das crianças e adolescentes em serviços de acolhimento no

no CRAS Centro, 200 jovens no CRAS Cidade Nova e 150 jovens no CRAS

10

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
realizados
pelos
CRAS
Tel.:
(12) 3645-3545
/ e-mail:
assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

01
para

Ventilação

no município
3.1.2

Sala/espaço
reuniões

Condições de Habitabilidade

objetivos, entre outros, de fortalecer a função protetiva das famílias e prevenir a

7

01

01

Na rede socioassistencial do município, identificamos a oferta do seguinte

7

3.1 Principais causas do acolhimento

Sala
de
coordenação/atividades
administrativas

Conforto térmico

SUMÁRIO
PINDAMONHANGABA/SP
IDENTIFICAÇÃO

Sala para equipe técnica

08 sanitários e 07
chuveiros

Oferta de ações socioassistenciais direcionadas à prevenção da

e sua articulação com os serviços de acolhimento.

1.

03

exemplo de
playground e campo
de futebol.
02

Plano

DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA
Individual
de Atendimento:
A unidadeSOCIAL
informa

elaborar

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.

Plano

3645-3545 / e-mail:
assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
IndividualTel.:
de(12)
Atendimento
para
cada criança/adolescente acolhido. Contudo,

CNPJ

54.122.098/0001-89

Endereço

Rua São João Bosco, 744 - Santana

identificamos, no momento da visita para coleta de dados que gerou este
diagnóstico, que metade das crianças/adolescentes, com menor tempo de

média de 23 casos mensais atendidos nos CRAS, assim distribuídos: 09 no

abrigamento, ainda não possuíam o PIA elaborado, o que nos sugere a

CRAS Araretama, 06 no CRAS Castolira, 05 no CRAS Centro, 01 no CRAS

Dimensão I. Porte e Estrutura

necessidade de pactuar protocolo para sua elaboração que preveja prazo. O

 Quais as principais causas de encaminhamento de crianças e

Cidade Nova e 02 no CRAS Moreira César. Estimamos assim um significativo

adolescentes para serviços de acolhimento (violência, negligência,

total de 276 usuários ao ano, que se eleva para 924 usuários se incluirmos a

A unidade possui capacidade instalada

e psicóloga), com as famílias sendo chamadas para entrevistas com a

incidência de conflitos, enquanto público-alvo para ações socioassistenciais de

(quartos, berçários e outros ambientes) para

psicóloga. Visitas domiciliares, que eram realizadas durante este processo, não

atender até 45 crianças e adolescentes.

têm sido realizadas no momento por dificuldades no meio de transporte. A

Contudo, em atendimento da normativa, tem

implementação do PIA não envolve outros atores locais, mas apenas a equipe

operado com capacidade máxima de 20

do próprio serviço de acolhimento. Há articulação com as equipes do Fórum e

crianças e adolescentes.

do Conselho Tutelar, mas a equipe do acolhimento avalia que isso não é

abuso sexual, exploração sexual, abandono, drogadição dos pais, etc.?)
 A maioria das crianças e adolescentes é oriunda de territórios

prevenção de ruptura de vínculos familiares e comunitários.

específicos do município? Por quê?
 O município possui Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e

PIA é elaborado pelas técnicas de nível superior da unidade (assistente social

3.1.3 Incidência de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
violações de direitos
de crianças
e adolescentes
nos

atendimentos realizados pelo CREAS

Capacidade de atendimento

13

suficiente para configurar uma implementação conjunta.
Total de crianças e adolescentes
acolhidos (Agosto/2014)

Comunitária? Há comitê gestor? As ações previstas têm sido

Nos primeiros oito meses do ano de 2014, o CREAS atendeu 44 crianças e

realizadas? Como é o monitoramento do Plano?

adolescentes em situação de violação de direitos, assim distribuídas por faixa

Relatórios ao Poder Judiciário: São elaborados e enviados ao Poder

familiares? As ações vêm sendo implementadas? Existem serviços

adolescentes
de 12 a 14 anos e 09 adolescentes de 15 a 17 anos.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Crianças e adolescentes desligados do

socioassistenciais que previnem a ruptura de vínculos?

Desconsiderando-se que o perfil dos usuários atendidos no CREAS não possui

serviço em 2014 (Janeiro a Julho)

socioassistenciais para convivência e fortalecimento de vínculos?
 Há atividades econômicas no município que resultam em afastamento

comumente atendida no CREAS é o abuso sexual, conforme demonstra a

vulnerabilidade familiar?

11

Participação na construção de regras e rotinas do serviço: A unidade
informa que não há participação das crianças e adolescentes na construção

Armários
guarda-roupas

e

Sala de estar

12 quartos e 01
berçário

Banheiro de uso dos
funcionários

01 por dormitório

Cozinha

01

Área de serviço

01 (refeitório)

Área externa

tabela abaixo, com a distribuição dos atendimentos por faixa etária, sexo e tipo
de violação de direitos:

das regras e rotinas do serviço. Destacamos que esta participação é prevista

ESTRUTURA FÍSICA
Dormitórios

Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

 Há projetos de infraestrutura ou projetos econômicos que ampliam a

e desligamentos no serviço.

e adolescentes vítimas de alguma forma de violação de direitos.

Das diversas formas de violência sofridas por crianças e adolescentes, a mais

e as vulnerabilidades das famílias?

adolescente. São também enviados relatórios mensais informando as inclusões

regularidade, podemos estimar, portanto, um atendimento anual de 67 crianças

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Euclides
de é
Figueiredo,
92 Alto doda
Cardoso
– Pindamonhangaba
– SP. do município
familiar?
Qual
o diagnóstico
relação
entre a economia

06

serviço em 2014 (Janeiro a Julho)

etária: 09 crianças
entre 0 e 6 anos
idade, 16 crianças
entre 7 e 11 anos, 10
DEPARTAMENTO
DEdeASSISTÊNCIA
SOCIAL
Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.

Judiciário relatórios semestrais de acompanhamento de cada criança e

Crianças e adolescentes inseridos no

 Há estratégias específicas para a prevenção da ruptura de vínculos

 Qual é a relação dos serviços de acolhimento com os serviços

10

Sala
jantar/copa

de

04
01
01 lavanderia
industrial
Possui várias áreas
externas, com a
disponibilidade, por

no Plano Político Pedagógico e é elemento que contribui para o alcance de
aquisições como “desenvolver capacidades para autocuidados, construir
projetos de vida e alcançar a autonomia” (Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, p. 36).

Atividades externas: A unidade informa que as crianças e adolescentes,
durante o acolhimento, participam regularmente, com periodicidade semanal,

12

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA

11 DE NOVEMBRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ASPECTO

próximo à unidade), música (Projeto Guri) e de atividades religiosas. Durante o
período de férias escolares, realizam atividades externas, mas não de forma
regular, como passeios a cinema, shopping, pesqueiro etc.

familiar:

A

equipe

técnica

da

unidade

realiza

acompanhamento da família de origem das crianças/adolescentes acolhidas,
utilizando, no momento, exclusivamente a estratégia de entrevistas na própria
unidade. Possui veículo disponível, mas sem motorista, o que limita a
realização de visitas domiciliares, outra estratégia que a unidade pretende
utilizar.

Prevenção da ruptura de vínculos
familiares e comunitários
(continuação)

Desligamento: A unidade informa desenvolver estratégias de preparação para

OBJETIVOS

AÇÕES

METAS

Elaborar planos de trabalho para a
execução do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos para as
diversas faixas etárias e nos diversos
Estruturar a oferta do Serviço
territórios do município
de Convivência e
Capacitar as entidades e
Fortalecimento de Vínculos,
organizações que atuam na Proteção 01 capacitação
em parceria com as
Social
Básica para a oferta do Serviço específica sobre
organizações sociais, com o
este tema
objetivo de prevenir a ruptura de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos
de vínculos familiares e
comunitários (continuação)
Estimular a oferta do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos nas organizações sociais por
meio de termos de colaboração com a
administração pública

PRAZO

BLOCO II. IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
OBJETIVOS
AÇÕES
METAS

RESPONSÁVEL

ASPECTO
Agosto/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Setembro/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

acompanhamento familiar, apenas em alguns casos, por um período de até

grupos com as famílias de origem ou famílias extensas para discussão de

Implantar Sistema de
Notificação Compulsória de
Violências e Violações de
Direitos

conflitos que possam surgir após o retorno da criança/adolescente.

Articulação em rede: A unidade informa não existir, no momento, qualquer
forma de articulação com a rede socioassistencial local, seja com os
equipamentos públicos ou com as organizações não governamentais. Informa
haver articulação com o Poder Judiciário, que se materializa em reuniões

-

ASPECTO

Garantia de Direitos quando há necessidade, mas sem que haja prioridade.

OBJETIVOS

Departamento de
Assistência
Social

Junho/2016

Departamento de
Assistência
Social

Pactuar, na rede socioassistencial e
suas interfaces com as demais
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
políticas setoriais, o SistemaPREFEITURA
de
Setor de
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Garantia de Direitos e o PoderSECRETARIA- DE SAÚDE Junho/2016
Vigilância
Judiciário, protocolo de situações de DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIASocioassistencial
SOCIAL
violência e violação de direitos de
notificação compulsória
AÇÕES

METAS

PRAZO

RESPONSÁVEL

Junho/2016

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
suas interfaces com as demais
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Implantar Sistema de
Notificação Compulsória de
Violências e Violações de
Direitos (continuação)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

satisfatória:

 A ausência de fluxos e protocolos
 A inexistência de classificação de prioridade para o atendimento das

Prevenção da ruptura de vínculos
familiares e comunitários
(continuação)

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Euclides de Figueiredo,
92 Alto
do Cardoso
– Pindamonhangaba
crianças/adolescentes
nas
diversas
políticas
setoriais. – SP.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

 A comunicação é falha

 Há desconhecimento, no interior da rede, do que cada ator institucional
realiza
 Não são feitas reuniões para discussão da rede, para definição de
fluxos, para estudos de casos ou outras tarefas que demandam
trabalhar de forma conjunta.

3.4.2 Lar da Criança Nova Esperança

O Lar da Criança Nova Esperança prestava, até 2013, o serviço de

Equipe para supervisão e apoio da
rede de serviços de acolhimento

acolhimento institucional na modalidade de abrigo institucional. Contudo, está
inativa, com a inscrição no CMDCA cancelada e a inscrição no CMAS irregular
em decorrência de não ter apresentado documentação exigida. Quando da

políticas setoriais, o Sistema de
Garantia de Direitos e o Poder
Judiciário, fluxo de informação a partir
da notificação compulsória de
violências e violações de direitos
Desenvolver capacitação para os
agentes operadores do sistema de
notificação compulsória

-

01 capacitação
anual

Anualmente, a partir
de 2016

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

-

Dezembro/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Elaborar proposta de Plano, de forma
participativa, com os atores
institucionais envolvidos na defesa e
Plano Municipal de Promoção,
na garantia dos direitos das crianças e
Proteção e Defesa do Direito
dos adolescentes
de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e
Comunitária
Aprovar o Plano no Conselho
Municipal de Assistência Social e no
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

-

Contratar equipe técnica para o
serviço

01 coordenador,
01 assistente
social e 01
psicólogo

Junho/2017

BLOCO III. REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
SERVIÇO: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA
Dimensão 1. Porte e Estrutura
OBJETIVOS
AÇÕES
METAS

RESPONSÁVEL
Setor de
Vigilância
Socioassistencial
Prefeitura
Municipal

41

Público alvo

34
Adequar o imóvel em que
funciona o serviço para
aprimorar suas condições de
habitabilidade, privacidade e
acessibilidade

Estrutura física

Março/2016

RESPONSÁVEL

-

-

Fazer os reparos e alterações prediais
necessários para aprimorar o conforto
térmico

-

Dezembro/2016

Unidade de
acolhimento

Fazer os reparos e alterações prediais
necessários para aprimorar a
iluminação

-

Dezembro/2016

Unidade de
acolhimento

Fazer os reparos e alterações prediais
necessários para aprimorar o estado
de conservação

-

Dezembro/2016

Unidade de
acolhimento

-

Dezembro/2016

Unidade de
acolhimento

Fazer os reparos e alterações prediais
necessários para aprimorar o espaço
de pertences
pessoais
DEPARTAMENTOpara
DEguarda
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Fazer
reparos –e Pindamonhangaba
alterações prediais
Rua Euclides de Figueiredo, 92
Alto os
do Cardoso
– SP.
necessários para aprimorar o acesso
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Unidade de
Dezembro/2016
acolhimento
a brinquedos
Fazer os reparos e alterações prediais
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
necessários para aprimorar
as
DE
E ASSISTÊNCIA Unidade
SOCIALde
- SAÚDEDezembro/2016
condições de acessibilidadeSECRETARIA
para
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA acolhimento
SOCIAL
crianças/adolescentes com deficiência

Dimensão DE
2. Recursos
Humanos
DEPARTAMENTO
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
OBJETIVOS
AÇÕES
Rua
Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso
– Pindamonhangaba – SP. METAS
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

ASPECTO

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Disponibilizar equipe suficiente
(em número e formação
Criar, na estrutura do órgão gestor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
profissional) para organizar,
Departamento de
municipal, subdivisão administrativa
SECRETARIA- DE SAÚDEDezembro/2017
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
supervisionar e apoiar a rede
Assistência
responsável pela gestão da Proteção
de serviços de acolhimento no
Social
DEPARTAMENTO
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Social Especial de Alta Complexidade
município

PRAZO

Departamento de
Assistência
Dezembro/2017
Social e Unidade
de acolhimento

Consolidar-se como unidade
de referência para o
acolhimento de crianças de 3 a
11 anos de idade

DEPARTAMENTO
DEnaASSISTÊNCIA
SOCIAL
Pactuar,
rede socioassistencial
e

Coletivamente, na reunião de diagnóstico feita com a rede, identificaram-se os

Dezembro/2016

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A partir de
outubro/2015

mensais. Informa também articulação com o Conselho Tutelar, mas avalia que
esta não se dá de forma adequada, e com outras instâncias do Sistema de

-

PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Selecionar e capacitar as primeiras
05 famílias
Equipe do
SECRETARIA
DE SAÚDEDezembro/2017
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
famílias para participar do serviço
capacitadas
serviço

ASPECTO

Desenvolver ou adquirir sistema
informatizado para a notificação
compulsória de violências e violações
de direitos

seis meses após o desligamento. A estratégia utilizada é a realização de

PRAZO

Realizar estudo técnico que subsidie a
implantação do serviço
Implantar Serviço de
acolhimento em Família
Acolhedora

Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora

o desligamento das crianças e adolescentes do serviço e manter o

seguintes obstáculos para que
esta articulação seja desenvolvida de forma
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

40

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

de atividades externas como futsal (em ginásio municipal de esporte localizado

Acompanhamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Composição da equipe de referência
do serviço

Adequar o número de
profissionais que compõe a
equipe de referência do
serviço, bem como sua
formação, atentando para o
que dispõe as normativas
vigentes.

ASPECTO

OBJETIVOS

Projeto Político Pedagógico

Aprimorar o Projeto Político
Pedagógico do serviço

PRAZO

42

RESPONSÁVEL

Equipe
formada por 01
coordenador
(nível
superior), 01
Estimular a qualificação profissional
assistente
dos atuais funcionários e/ou contratar
Dezembro/2016
social, 01
profissionais para compor a equipe de
psicólogo, 04
referência do serviço
cuidadores
(nível médio) e
04 auxiliares
(nível
fundamental)

Unidade de
acolhimento
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Dimensão 3. Gestão do serviço
AÇÕES

METAS

PRAZO

RESPONSÁVEL

interrupção de suas atividades, contava com 15 adolescentes acolhidos. A

ASPECTO

expectativa é de que a unidade inicie processo de reestruturação para retomar
suas atividades ainda neste ano de 2014 e diretrizes para isso foram

Equipe para supervisão e apoio da
rede de serviços de acolhimento
(continuação)

sob responsabilidade exclusiva da própria unidade. Desta forma, a única
dimensão plenamente avaliada neste diagnóstico foi a de estrutura física.

Natureza jurídica

Não governamental

CNPJ

45.381.258/0001-13
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Rua José Benedito Romão Junior, 91
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
– Santa Cecília

Endereço

29

Dimensão I. Porte e Estrutura
Capacidade de atendimento

20

Total de crianças e adolescentes acolhidos

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fluxos e Protocolos

-

(Agosto/2014)
Rua Euclides
de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Crianças e adolescentes inseridos no serviço em

-

2014 (Janeiro a Julho)
Crianças e adolescentes desligados do serviço

-

em 2014 (Janeiro a Julho)

ESTRUTURA FÍSICA
04 quartos femininos e
02 masculinos

Dormitórios

Banheiro de uso dos
funcionários

Armários e guardaroupas
Sala de estar
Sala de jantar/copa
Ambiente
para
estudo

Sim

Cozinha

Sim
Sim

Área de serviço
Área externa
Sala
para
equipe
técnica

Banheiro de uso das
crianças
e
adolescentes (total)

02 banheiros coletivos,
sendo 01 feminino e 01
masculino, com 02
chuveiros
e
02
sanitários cada.
02
banheiros
individuais.

Sala
de
coordenação/atividades
administrativas

Banheiro de uso das
crianças
e
adolescentes
(adaptado)

01, individual.

Sala/espaço
reuniões

Sim

01

ASPECTO

Sim

Condições de Habitabilidade
Conforto térmico

Parcialmente adequado

Ventilação

Parcialmente adequado

Iluminação

Parcialmente adequado

Estado de conservação

Adequado

Parcialmente adequado
Espaço e mobiliário compatíveis
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Condições
de Salubridade
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Adequado
Instalações sanitárias

Adequado

RESPONSÁVEL

Dezembro/2017

Prefeitura
Municipal

Dezembro/2017

Departamento de
Assistência
Social

Estabelecer/pactuar fluxos e
procedimentos entre o órgão
Instituir grupo de trabalho
gestor da assistência social, o interinstitucional para a elaboração de
poder judiciário, os demais
proposta de fluxos de informação,
órgãos de defesa de direitos e fluxos de atendimento e protocolos de
Setor de
os serviços de acolhimento, no
procedimentos envolvendo os
Fevereiro/2015
Vigilância
que tange aos
serviços de acolhimento em sua
Socioassistencial
encaminhamentos para os
articulação com a rede
serviços de acolhimento e o socioassistencial, as demais políticas
acompanhamento dos casos, setoriais, o Sistema de Garantia de
bem como para a realização
Direitos e o Poder Judiciário
das audiências concentradas
Elaborar proposta de fluxos de
Estabelecer/pactuar fluxos e
informação, fluxos de atendimento e
protocolos de atenção que
protocolos de procedimentos
viabilizem o atendimento das
envolvendo os serviços dePREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Setor de
crianças/adolescentes e jovens
acolhimento em sua articulação com
a
- DE SAÚDE Agosto/2015
Vigilância
SECRETARIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
acolhidos e suas famílias nos
rede socioassistencial, as demais DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIASocioassistencial
SOCIAL
demais serviços da rede
políticas setoriais, o Sistema de
socioassistencial e nas demais
Garantia de Direitos e o Poder
políticas públicas
Judiciário
OBJETIVOS

Estabelecer/pactuar fluxos e
protocolos de atenção que
viabilizem o atendimento das
crianças/adolescentes e jovens
acolhidos e suas famílias nos
demais serviços da rede
socioassistencial e nas demais
políticas públicas
(continuação)

Sim

Adequado

equipe com atribuição de organizar,
sociais e 02
Disponibilizar
suficiente
Tel.: equipe
(12) 3645-3545
/ e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
supervisionar e apoiar a rede de
psicólogos
(em número e formação
contratados
profissional) para organizar, serviços de acolhimento no município
supervisionar e apoiar a rede
Disponibilizar estrutura física e
de serviços de acolhimento no
equipamentos suficientes e
município
adequados para organizar,
(continuação)
supervisionar e apoiar a rede de
serviços de acolhimento no município.

AÇÕES

METAS

PRAZO

RESPONSÁVEL

Agosto/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Definir,
proposta
de fluxos e
Rua Euclides de Figueiredo, 92
Alto donaCardoso
– Pindamonhangaba
– SP.
protocolos, a prioridade de
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

para

Escoamento sanitário

PRAZO

atendimento das
crianças/adolescentes acolhidos na
política de saúde e demais políticas
setoriais

-

Definir, na proposta de fluxos e
protocolos, a obrigatoriedade do
atendimento, em organizações que
ofereçam serviços e programas de
proteção social básica, das
crianças/adolescentes acolhidos.

-

Agosto/2015

ASPECTO

Plano Individual de Atendimento
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Articulação com a rede de
atendimento

ASPECTO

Espaço para guarda de pertences
pessoais

Parcialmente adequado

Acesso a produtos de higiene

-

Número de crianças/adolescentes por
dormitório

Adequado

Realizar estudo de caso com a
participação da rede socioassistencial,
do Sistema de Garantia de Direitos e
do Poder Judiciário, para elaboração
do PIA, até 3 meses após o início do
acolhimento.

ASPECTO

OBJETIVOS

AÇÕES

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS

PRAZO

RESPONSÁVEL

Agosto/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial,
CRAS e CREAS

Articulação com a rede de
atendimento
(continuação)

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail:Elaboração
assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
de estratégias e fluxos

Condições de acessibilidade
Há condições para acolher
criança/adolescente com deficiência?

Parcialmente adequado

Há no mínimo 01 banheiro adaptado?

Inadequado

Localização

Área Residencial

Acesso ao Transporte Público

Sim, próximo.

Identificação externa na fachada

Há.

Fluxos e Protocolos
(continuação)

Estabelecer estratégias e
fluxos que garantam o
acompanhamento das famílias
das crianças e adolescentes
acolhidos no PAIF e/ou PAEFI
durante o período de
acolhimento e por pelo menos
6 (seis) meses após a
reintegração familiar da
criança/adolescente

Avaliação

que garantam o acompanhamento no
PAEFI das famílias das crianças e
adolescentes durante o período de
acolhimento e no PAIF por pelo
menos 6 meses após a reintegração
familiar da criança/adolescente

-

ASPECTO

Aprovar, no Conselho Municipal de
Assistência Social, resolução que
normatize estratégias e fluxos que
garantam o acompanhamento no
PAEFI das famílias das crianças e
adolescentes durante o período de
acolhimento e no PAIF por pelo
menos 6 meses após a reintegração
familiar da criança/adolescente.

-

Dezembro/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Público alvo

Localização

A unidade atende os parâmetros de porte e estrutura elencados, sendo
necessários apenas a retirada da identificaçãoe externa e ajustes para
aprimorar as condições de habitabilidade, privacidade e acessibilidade,
especialmente as condições para acolher crianças/adolescentes com

Cofinanciamento dos serviços de
acolhimento

deficiência.

Dimensão II. Recursos humanos
PREFEITURA
DE PINDAMONHANGABA
A unidade conta no momento
com apenasMUNICIPAL
01 funcionário,
remanescente após
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
a interrupção de suas atividades. Este
exerce/exercia
função de cuidador,
DEPARTAMENTO
DEaASSISTÊNCIA
SOCIAL
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ASPECTO

Setor de
Elaborar estudo técnico que defina o
Vigilância
Viabilizar recursos, na forma
volume de recursos financeiros
Socioassistencial
de cofinanciamento, para que
necessário para a prestação dos
e área
os serviços de acolhimento
serviços de acolhimento de crianças e
Dezembro/2015
orçamentária /
prestem um atendimento
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
adolescentes, com padrão PREFEITURA
de
financeira do
qualificado e condizente com
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
qualidade e em atendimento aos
Departamento de
os requisitos previstos nas
parâmetros estabelecidos nas
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência
normativas nacionais
normativas vigentes.
Social

OBJETIVOS

AÇÕES

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS

PRAZO

RESPONSÁVEL

Avaliação
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
No retorno
das
atividades da unidade de acolhimento, a equipe de
Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
referência
do serviço deverá ser recomposta para atender aos

Cofinanciamento dos serviços de
acolhimento
(continuação)

parâmetros vigentes.

Dimensão III. Gestão do serviço

A unidade não possui mais inscrição no CMDCA, pois esta foi cancelada, e

prestação dos serviços de
acolhimento de crianças e
adolescentes no município, cujo
Viabilizar recursos, na forma
de cofinanciamento, para que planejamento financeiro se baseie no
os serviços de acolhimento estudo técnico citado na ação anterior.
prestem um atendimento
qualificado e condizente com
os requisitos previstos nas
Cofinanciar a prestação dos serviços
normativas nacionais
de acolhimento de crianças e
(continuação)
adolescentes, com base no plano de
trabalho citado na ação anterior,
através de termos de colaboração
com organizações sociais

Junho/2016

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

RESPONSÁVEL

A partir de
Julho/2015

Unidade de
acolhimento

Unidade de
acolhimento

Unidade de
acolhimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

BLOCO III. REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS EXISTENTES
SERVIÇO: LAR DA CRIANÇA NOVA ESPERANÇA
Dimensão 1. Porte e Estrutura
OBJETIVOS
AÇÕES
METAS
Consolidar-se como unidade
de referência para o
acolhimento de adolescentes
de 12 a 18 anos de idade
Adequar a fachada do imóvel
Retirar placa de identificação na área
para que não contenha placa
externa da unidade
de identificação
Fazer os reparos e alterações prediais
necessários para aprimorar o conforto
térmico

Estrutura física
-

PRAZO

OBJETIVOS
AÇÕES
SECRETARIAMETAS
DE SAÚDE E PRAZO
ASSISTÊNCIARESPONSÁVEL
SOCIAL
Aprimorar as estratégias de
DEPARTAMENTO
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DEPARTAMENTO
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
articulação da rede para o
Implantar prontuário eletrônico para
Setor de
Rua
Euclides dedasFigueiredo, 92asAltocrianças/adolescentes
do Cardoso – Pindamonhangaba
atendimento
acolhidos,– SP.
Junho/2016
Vigilância
crianças/adolescentes
para acesso e registro de informações
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
Socioassistencial
acolhidos
de toda a rede de atendimento
(continuação)

38

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Elaborar
planos de trabalhos para a
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail:
assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

sem informações quanto à escolaridade e jornada semanal.

METAS
100% das
crianças /
adolescentes
acolhidos com
PIA elaborado
até 3 meses
após o início
do acolhimento

Criar grupo de correspondência
Setor de
eletrônica para mediar a comunicação
Fevereiro/2015 Vigilância
Aprimorar as estratégias de entre os serviços de acolhimento e a
Socioassistencial
rede de atendimento
articulação da rede para o
atendimento das
crianças/adolescentes
acolhidos
Realizar reuniões periódicas dos Conforme
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
para A partir de
serviços de acolhimentos e daPREFEITURA
rede de demanda
Unidade de
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
44
elaboração de DEJulASSISTÊNCIA
atendimento para discussão e estudoDEPARTAMENTO
ho/2015
acol
himento
SOCIAL
PIA
de caso
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Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Condições
de privacidade
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail:
assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

Acesso a vestuário

Garantir a elaboração
participativa, para todos as
crianças/adolescentes, de
Plano Individual de
Atendimento

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Adequado
Frequência de limpeza
da caixa d’água
DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acesso a brinquedos

Dimensão 4. Metodologia de Atendimento
OBJETIVOS
AÇÕES

Garantir o acompanhamento
Implementar estratégias de
sistemático, pela equipe
acompanhamento familiar, como 100% das
técnica do serviço, das famílias
Acompanhamento familiar
entrevistas, visitas domiciliares,
famílias
Janeiro/2016
das crianças/adolescentes
atividades coletivas e
acompanhadas
acolhidas, durante todo o
encaminhamentos
período do acolhimento.
Estimular a participação das
crianças / adolescentes nas
A partir de
Participação nas rotinas do serviço rotinas do serviço, inclusive na
Julho/2015
construção das regras e limites
de convivência

Fluxos e Protocolos
(continuação)

30

-

Fazer os reparos e alterações prediais
Adequar o imóvel em que
necessários para aprimorar a
funciona o serviço para
ventilação
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
aprimorar suasDEPARTAMENTO
condições de
Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
habitabilidade,
privacidade/ e-mail:
e assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
Tel.: (12) 3645-3545
Fazer os reparos e alterações prediais
acessibilidade
necessários para aprimorar a
iluminação

PRAZO

RESPONSÁVEL
Departamento
de Assistência
Dezembro/2017
Social e Unidade
de Acolhimento
Janeiro/2015

Unidade de
acolhimento

Dezembro/2016

Unidade de
acolhimento

Dezembro/2016

Unidade de
acolhimento

Dezembro/2016

Unidade de
acolhimento

PREFEITURA
Fazer os reparos e alterações
prediais MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Unidade de
Dezembro/2016
necessários para adequarSECRETARIA
o mobiliário DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
acolhimento
-

Dezembro/2017

Departamento de
Assistência
Social

Junho/2015

Departamento de
Assistência
Social

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fazer os reparos e alterações prediais
Unidade de
necessários para aprimorar o espaço
Dezembro/2016
acolhimento
para guarda de pertences pessoais

precisa sanar pendências em sua inscrição no CMAS. Não possui Plano

ASPECTO

Política Pedagógica vigente, sendo esta outra lacuna que demanda ser
resolvida.

Instituir Núcleo Municipal de
Educação Permanente do SUAS
Avaliação

É preciso elaborar o Projeto Político Pedagógico do Serviço e regularizar
suas inscrições no Conselho Municipal de Assistência Social e no

Gestão do Trabalho

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Dimensão IV. Metodologia de Atendimento

Não há atendimento a ser avaliado.

Avaliação

ASPECTO

PREFEITURAaMUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
No retorno das atividades da unidade de acolhimento,
metodologia
de
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
atendimento no serviço deverá observar todos os DEPARTAMENTO
parâmetrosDEtécnicos

32

vigentes.

Gestão do Trabalho
(continuação)

4. MATRIZ DE PLANEJAMENTO

ASPECTO
Prevenção da ruptura de vínculos
familiares e comunitários

OBJETIVOS

BLOCO I. GESTÃO DA REDE
AÇÕES
Monitorar a ocorrência de
vulnerabilidades relacionais nos
atendimentos realizados pelos CRAS

METAS

PRAZO

RESPONSÁVEL

01 estudo
técnico por
semestre

Semestralmente,a
partir de julho/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Semestralmente,a
partir de julho/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elaborar
diagnóstico 92 Alto
Rua Euclides
de Figueiredo,
do Cardoso
– Pindamonhangaba
– SP.
Monitorar
a ocorrência
de violações
01 estudo
socioterritorial/ sobre
o assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
Tel.: (12) 3645-3545
e-mail:
de direitos contra crianças e
técnico por
rompimento de vínculos
adolescentes nos atendimentos
semestre
familiares e comunitários no
realizados pelo CREAS
município
Levantar informação na rede
socioassistencial, no Sistema de
Garantia de Direitos e no Poder
01 diagnóstico
Judiciário que embase diagnóstico
socioterritorial
socioterritorial sobre o rompimento de
por ano
vínculos familiares e comunitários no
município

Anualmente, a partir
de fevereiro/2016

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Estruturar a oferta do Serviço
de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos,
Mapear, de forma territorializada, a
Setor de
em parceria com as
01 mapeamento Anualmente, a partir
demanda pelo Serviço de Convivência
Vigilância
organizações sociais, com o
por ano
de julho/2015
e Fortalecimento de Vínculos
Socioassistencial
objetivo de prevenir a ruptura
de vínculos familiares e
comunitários

Monitoramento e Avaliação dos
Serviços de Acolhimento

Viabilizar a oferta de
capacitação / formação
continuada para as equipes
dos serviços de acolhimento,
do órgão gestor e de outros
serviços da rede
socioassistencial

-

OBJETIVOS
AÇÕES
METAS
PRAZO
RESPONSÁVEL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Viabilizar
a ofertadedeFigueiredo, 92Contratar
Instituição
de Ensino
Rua Euclides
Alto do Cardoso
– Pindamonhangaba
– SP.
Tel.: (12)/ formação
3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
capacitação
Superior que compõe a Rede
01 capacitação
continuada para as equipes Nacional de Capacitação e Educação anual, com, no
Departamento de
dos serviços de acolhimento, Permanente do SUAS para ofertar
mínimo, 30 Anualmente, a partir
Assistência
do órgão gestor e de outros
capacitação para as equipes dos
técnicos
de 2016
Social
serviços da rede
serviços de acolhimento, do órgão capacitados em
socioassistencial
gestor e de outros serviços da rede
cada uma
(continuação)
socioassistencial
Adotar o preenchimento de Relatório
de Atividades nos serviços de
acolhimento

01 relatório de
atividades por
mês

Mensalmente, a
partir de
Janeiro/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Adotar o Boletim de Monitoramento,
Implantar estratégias de
com painel de indicadores-chave,
monitoramento e avaliação dos como estratégia de monitoramento
serviços de acolhimento
dos serviços de acolhimento

01 boletim por
mês

Mensalmente, a
partir de
Janeiro/2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Elaborar estudos técnicos sobre as
01 estudo
Setor de
Quadrimestralmente,
ações desenvolvidas nos serviços de técnico a cada 4
Vigilância
a partir de maio/2015
acolhimento
meses
Socioassistencial
Adotar avaliação periódica nos
serviços de acolhimento

01 avaliação por Anualmente, a partir
ano
de 2015

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

OBJETIVOS

AÇÕES

METAS

PRAZO

RESPONSÁVEL

Dezembro/2016

Unidade de
acolhimento

Rota acessível
e banheiro
adaptado no
interior do Dezembro/2016
prédio em que
se localizam os
dormitórios

Unidade de
acolhimento

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrutura física (continuação)
Elaborar diagnóstico das demandas
Núcleo Municipal
por educação permanente das
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
de Educação
equipes dos serviços de acolhimento,
SECRETARIA- DE SAÚDEDezembro/2015
E ASSISTÊNCIA Permanente
SOCIAL
do
do órgão gestor e dos outros serviços
SUAS
da rede socioassistencial a respeito DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
dos serviços de acolhimento de
crianças e adolescentes
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor de
Vigilância
Socioassistencial

Estabelecer/pactuar fluxos e
Aprovar, no Conselho Municipal de
protocolos de atenção que
Assistência Social e no Conselho
viabilizem o atendimento das Municipal dos Direitos da Criança e do
crianças/adolescentes e jovens Adolescente, resolução que normatize
acolhidos e suas famílias nos
fluxos de informação, fluxos de
Setor de
demais serviços da rede
atendimento e protocolos de
Dezembro/2015
Vigilância
socioassistencial e nas demais
procedimentos envolvendo os
Socioassistencial
políticas públicas (com
serviços de acolhimento em sua
especial atenção para as redes
articulação com a rede
de educação, saúde,
socioassistencial, as demais políticas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
habitação, trabalho e renda)
setoriais, o Sistema de GarantiaSECRETARIA
de
DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(continuação)
Direitos e o Poder Judiciário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE
SAÚDEDezembro/2015
E ASSISTÊNCIAUnidade
SOCIALde
acolhimento
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rever, com participação da equipe
técnica do serviço, do órgão gestor
municipal e da rede de atendimento, o
Projeto Político Pedagógico que
contemple o conteúdo previsto nas
orientações técnicas

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sim
Sim
Sim
Sim

Abastecimento de água

METAS

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.

específicas à regularização das pendências que motivaram a sua inativação,

Abrigo Institucional

AÇÕES

DEPARTAMENTO
DE profissionais
ASSISTÊNCIA
Contratar
paraSOCIAL
compor 02 assistentes

incorporadas a este Plano, subordinando o planejamento destas ações

Modalidade do serviço

OBJETIVOS
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Estrutura física
(continuação)

ASPECTO

Adequar oRuaimóvel
em dequeFigueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Euclides
funcionaTel.:
o serviço
para / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
(12) 3645-3545
Garantir as condições adequadas de
aprimorar suas condições de
acesso a produtos de higiene,
habitabilidade, privacidade e
vestuário e brinquedos
acessibilidade
(continuação)

Adequar o imóvel em que
funciona o serviço para Fazer os reparos e alterações prediais
necessários para aprimorar as
aprimorar suas condições de
habitabilidade, privacidade e condições de acessibilidade para
criança/adolescente com deficiência
acessibilidade
(continuação)

OBJETIVOS

Dimensão 2. Recursos Humanos
AÇÕES

METAS
Equipe
formada por 01
coordenador
(nível
Compor a equipe de referência
superior), 01
do serviço, com número de
assistente
Contratação de profissionais para
Composição da equipe de referência profissionais e formação
social, 01
compor a equipe de referência do
do serviço
adequados, atentando para o
psicólogo, 04
serviço
que dispõe as normativas
cuidadores
vigentes.
(nível médio) e
04 auxiliares
(nível
fundamental)

PRAZO

RESPONSÁVEL

Junho/2015

Unidade de
acolhimento

46

45

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
SeCRetARiA de SAÚde e ASSiStênCiA SoCiAl
47
dePARtAMento
de ASSiStênCiA SoCiAl
SOCIAL
- DEPARTAMENTO

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASPeCto

obJetiVoS

Dimensão 3. Gestão do serviço
AÇÕeS

MetAS

PRAZo

ReSPonSÁVel

-

Dezembro/2015

Unidade de
acolhimento

MetAS

PRAZo

ReSPonSÁVel

Junho/2015

Unidade de
acolhimento

Elaborar, com participação da equipe
técnica do serviço, do órgão gestor
Elaborar, de forma
municipal e da rede de atendimento, o
participativa, o Projeto Político
Projeto Político Pedagógico que
Pedagógico da unidade
contemple o conteúdo previsto nas
orientações técnicas

Projeto Político Pedagógico

ASPeCto

obJetiVoS

AÇÕeS

Regularizar inscrição no
Conselho Municipal de
Assistência Social

Inscrição nos Conselhos de Políticas
Públicas e de Defesa de Direitos

-

Regularizar inscrição no
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente

-

-

-

Dimensão 4. Metodologia de Atendimento
obJetiVoS
AÇÕeS

ASPeCto

Junho/2015

MetAS

PRAZo

ASPeCto

obJetiVoS

AÇÕeS

MetAS

PRAZo

Garantir a elaboração
participativa, para todas as
crianças/adolescentes, de
Plano Individual de
Atendimento

100% das
Realizar estudo de caso com a
crianças /
participação da rede socioassistencial, adolescentes
do Sistema de Garantia de Direitos e acolhidos com
do Poder Judiciário, para elaboração PIA elaborado
do PIA, até 3 meses após iniciado o
até 3 meses
acolhimento.
após o início
do acolhimento

Unidade de
acolhimento

11.15
Fundo Municipal de Saúde/ Vigilância em Saúde
1004
Construção do Centro de Zoonoses
10 305 0021.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (360) R$

ReSPonSÁVel
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obJetiVoS
AÇÕeS
dePARtAMento de ASSiStênCiA SoCiAl

Acompanhamento familiar

Contato dos acolhidos com as famílias

Participação nas rotinas do serviço

Articulação com a rede de
atendimento

A partir de
janeiro/2016

Unidade de
acolhimento

A partir de
janeiro/2016

Unidade de
acolhimento

D E C R ETA:
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito
4600 de Rotary Sr. JOÃO BATISTA PIRES FILHO e sua esposa Sra. LEOWERCY
QUITÉRIA NOGUEIRA PIRES, no dia 06 de novembro de 2014.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2014.
Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de novembro de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PRAZo

ReSPonSÁVel

Janeiro/2016

Unidade de
acolhimento

SeCRetARiA de SAÚde e ASSiStênCiA SoCiAl
Implantar prontuário eletrônico para
Setor de
asdePARtAMento
criança/adolescentes acolhidos,de ASSiStênCiA SoCiAl

5.

-

Junho/2016

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.318, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve cessar a designação da servidora Patrícia Aparecida
Lobato para a função de Assessor Técnico, a partir de 10 de novembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2014.
Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de novembro
de 2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Vigilância
Socioassistencial

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

junho/2015, dezembro/2015, junho/2016, dezembro/2016 e junho/2017, para

Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a
ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações:

acompanhamento e verificação do andamento do cumprimento de cada ação

11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
1023
Postos de Saúde- Ambulatório/ PSF/ Reformas
10 302 0020.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações (332) R$ 540.000,00
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10 302 0020.
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (339) R$ 2.000.000,00
Art. 3º
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2014.
Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
domingos geraldo botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de novembro de
2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

prevista, com o alcance de sua respectiva meta, observando o prazo planejado.
O monitoramento das ações visa, assim, à sua finalização, readequação
quando for o caso ou mesmo a inclusão de novas ações não previstas
inicialmente no planejamento, que podem ter decorrido de outras ações em
andamento. Trata-se, portanto, de um processo de acúmulo de informações
que tem por objetivo identificar o progresso das ações definidas no
planejamento. Por fim, em dezembro/2017 será realizada a avaliação final de
implantação deste Plano de Acolhimento.
monitoramento

e

de

avaliação

ficarão

sob

responsabilidade do setor de Vigilância Socioassistencial do órgão gestor

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA

municipal e deverão ser realizados
de forma
participativa
com as unidades
SeCRetARiA
de SAÚde
e ASSiStênCiA
SoCiAlde

dePARtAMento
de ASSiStênCiA
acolhimento, a rede socioassistencial,
a gestão municipal
do SUAS, oSoCiAl
Sistema

DECRETO Nº 5.133, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº. 5.701, de 12 de setembro de 2014.

11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10 302 0020.5
3.3.50.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica R$ 2.540.000,00

Plano serão monitorados em cinco momentos, planejados para os meses de

de

Avenida Orlando Ferreira, 29, Márica, Pindamonhangaba/SP.”

D E C R E T A:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 2.540.000,00 (dois
milhões, quinhentos e quarenta mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC), referente ao
convênio a ser celebrado com a Santa Casa de Misericórdia. A classificação orçamentária
será:

dePARtAMento
de ASSiStênCiA SoCiAl
MonitoRAMento
e AVAliAÇÃo

momentos

“A BIG DE
VALLE
INDÚSTRIA E A
COMÉRCIO
DE ALIMENTOS2LTDA
EDITAL
CONVOCAC;’
O DE ASSEMBL[EIA
COL- P
ME, torna público que requereu a CETESB a renovação de Licença
15 CM
de Operação para Fabricação de Pipocas e Extrusado de Milho, sito à

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
ESTADO DE SÃO PAULO

Os objetivos, ações e metas que compõem a Matriz de Planejamento deste

Estes

700.000,00

Art. 3º
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2014.
Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
domingos geraldo botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de novembro de
2014.
Synthea telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

DECRETO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e,
Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba “Princesa do Norte” receberá a
visita do Governador do Distrito 4600 de Rotary.
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do Senhor
Governador do Distrito 4600 de Rotary Sr. João Batista Pires Filho e sua esposa Sra.
Leowercy Quitéria Nogueira Pires,

Incentivar contatos dos
acolhidos com as famílias
Implementar estratégias para
(permissão para visitas
estimular o contato dos acolhidos com
Unidade de
Janeiro/2016
domiciliares, horários flexíveis
suas famílias, quando possível e
acolhimento
para visitas das famílias ao
recomendado
serviço, etc)
Estimular a participação das
crianças / adolescentes nas
A partir de
Unidade de
rotinas do serviço, inclusive na
Julho/2015
acolhimento
construção das regras e limites
de convivência
Criar grupo de correspondência
Setor de
eletrônica para mediar a comunicação
Fevereiro/2015
Vigilância
entre os serviços de acolhimento e a
Socioassistencial
Aprimorar as estratégias de
rede de atendimento
articulação da rede para o
Realizar reuniões periódicas dos
Conforme
atendimento das
serviços de acolhimentos e da rede de demanda para
A partir de
Unidade de
crianças/adolescentes
atendimento para
discussão e estudodeelaboração
de
Julho/2015
acolhimento
PReFeituRA
MuniCiPAl
PindAMonhAngAbA
acolhidos
de caso
PIA

para acesso e registro de informações
de toda a rede de atendimento

CONVOCACAO EDITAL (processo n. 0002499-39,2007) 2 CPL PR 5 CM

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
eStAdo de SÃo PAulo

MetAS

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Garantir
o acompanhamento
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
Implementar estratégias de
sistemático, pela equipe
acompanhamento familiar, como
100% das
técnica do serviço, das famílias
entrevistas, visitas domiciliares,
famílias
das crianças/adolescentes
atividades coletivas e
acompanhadas
acompanhadas, durante todo o
encaminhamentos
período do acolhimento.

Pauta da Assembléia
1.
Apresentação de chapas e eleição da nova Diretoria, Conselho Fiscal e seus
Suplentes, para mandato de 3 anos (2014/2017).
2.
Assuntos Gerais
3.
Após a apuração, o presidente em exercício dará a posse a nova Diretoria.
4.
Na falta de chapas permanecerá a atual Diretoria.
Anderson Nascif de Almeida - Presidente em exercício

ReSPonSÁVel

SeCRetARiA
de SAÚde Ae partir
ASSiStênCiA
SoCiAl
01 relatório
da
Enviar semestralmente
Elaborar relatório de
semestral por
dePARtAMento
de
ASSiStênCiA
SoCiAlde
retomada
do
Unidade
relatórios de acompanhamento acompanhamento e enviá-lo ao Poder
criança /
funcionamento
acolhimento
ao Poder Judiciário
Judiciário
adolescente
da unidade
acolhido

ASPeCto

D E C R E T A:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$3.373.000,00
(três milhões, trezentos e setenta e três mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência
Social, no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC),
referente ao convênio a ser celebrado com a Santa Casa de Misericórdia. A classificação
orçamentária será:

11.13
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10 302 0020.1
3.3.50.43 – Subvenções Sociais (334) R$ 540.000,00

Desenvolver estratégias para a
Unidade de
implementação e o acompanhamento
Junho/2015
acolhimento
das ações constantes doPReFeituRA
PIA
MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
Relatórios ao Poder Judiciário

DECRETO Nº 5.134, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº. 5.722, de 03 de novembro de 2014.

11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB)
2019
Manutenção da Folha de Pagamento
10 301 0004.1
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil (316) R$
500.000,00

dePARtAMento deElaborar,
ASSiStênCiA
SoCiAl
para todas
as

Plano Individual de Atendimento

CONVOCAçãO
Eleição e posse da nova Diretoria, Conselho Fiscal e seus Suplentes.
Convocamos todos os moradores do Residencial Dr. Lessa, a participarem da Assembléia Geral
Extraordinária, nos termos do artigo 33, capítulo VII, do Estatuto da A. M. L., a realizar-se no
próximo dia 11 de dezembro de 2014, às 19:00 hs em primeira convocação e 19:30 hs na segunda,
no endereço, avenida Antônio Cozzi, 97 - Lessa (Colégio Objetivo).
A formalização das chapas será aceita até o momento do age ou mediante agendamento pelo
e-mail: moradoresdoresidenciallessa@gmail.com.

Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a
ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações:
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
9001
Reserva de Contingência
99 999 0030.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253) R$ 1.633.000,00

acolhidas, – SP.
Rua Euclides de Figueiredo, 92crianças/adolescentes
Alto do Cardoso – Pindamonhangaba
Plano Individual de Atendimento
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br
100% das

(PIA), que preveja ações necessárias
crianças /
e suficientes para responder
adolescentes
efetivamente às necessidades de
acolhidos com
cada criança e adolescente e suas
PIA elaborado
famílias, de modo a promover a
superação das situações que levaram
ao acolhimento

13

PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
eStAdo de SÃo PAulo

11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade (MAC)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10 302 0020.1
3.3.50.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica R$ 3.373.000,00

100% das
Manter prontuários
crianças /
Adotar estratégia para elaboração de
individualizados e atualizados
adolescentes
Unidade de
prontuários de todas as crianças /
Junho/2015
de todas as
acolhidas com
acolhimento
adolescentes PReFeituRA MuniCiPAl de PindAMonhAngAbA
crianças/adolescentes
prontuário
SeCRetARiA
de SAÚde e ASSiStênCiA SoCiAl
dePARtAMento
individualizado de ASSiStênCiA SoCiAl
e atualizado

Prontuários

11 dE noVEmbRo dE 2014

51

de Garantia de Direitos e o Poder Judiciário.

Aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social de
Pindamonhangaba, em 29/10/2014, através da Resolução nº
33/2014.

dePARtAMento de ASSiStênCiA SoCiAl

Rua Euclides de Figueiredo, 92 Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP.
Tel.: (12) 3645-3545 / e-mail: assistenciasocial@pindamonhangaba.sp.gov.br

_____________________________________
benedito SÉRgio iRineu
Presidente do CMAS de Pindamonhangaba

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Pindamonhangaba
Rua Alcides Ramos Nogueira, 780 - Real Ville - Mombaça- Pindamonhangaba/SP - CEP: 12421-010 –
Tel: (12) 3643-2784 - e-mail: pinda3@tj.sp.gov.br
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
FABIO ALEXANDRE GERALDO, REQUERIDO POR SEBASTIANA MARIA MARSON GERALDO PROCESSO Nº0010057-86.2012.8.26.0445.
O(A) Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível do Foro de
Pindamonhangaba, Comarca de de Pindamonhangaba do Estado de São Paulo, na forma da lei.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida
em 23/04/2014 16:39:13, foi decretada a INTERDIÇÃO de FABIO ALEXANDRE GERALDO, CPF
235.340.418-95, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Sebastiana Maria Marson
Geraldo. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Pindamonhangaba em 10 de outubro de 2014.

EDITAL (processo n. 0002499-39,2007)
Processo 0002499.39-2007.8.26.0445 3º oficio ( FIROKO NAGASAWA e outros)
EDITAL DE CITAÇÃO de TARCILIA MOREIRA e de terceiros incertos e não sabidos e que possam
se interessar, com prazo de 30 dias; expedidos nos autos 0002499.39-2007.8.26.0445 Cartório
do 3º Ofício desta Comarca em resumo como segue: O Dr. HELIO APARECIDO FERREIRA
DE SENA, Juiz da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos quanto o presente edital vires ou
tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o processo de usucapião sob n.
0002499.39.2007.8.26.0445, movido por FIROKO NAGASAWA e outros o seguinte imóvel: “Com
inicio no ponto 1 situado a 19,88m da confluência da R. Sgt. Nevio Baracho dos Santos com a Rua
Dr. Jorge Machado e a 110,60m da R. Dr.. Rodrigo Romeiro. Deste segue no rumo 87º03’56” SE
uma extensão de 17,25m até o ponto 2 , confrontando neste trecho com a R. Sgt Nevio Barachodos
Santos, deste com ângulo interno de 159º19’32” segue rumo 72º39’14”NE uma extensão de 1,90m
até o ponto 3, deste segue com um ângulo interno de 155º001’06” segue rumo 46º50’35” NE
uma extensão de 1,23m até o ponto 4 confrontando nestes dois trechos com a confluência da
Sgt Nevio Baracho dos Santos com a R. Dr. Jorge Machado, deste ponto com um ângulo interno
de 136º57’45” segue rumo 04º14’27”NE uma extensão de 33,55m até o ponto 5 que fica distante
35,00m da esquina Augustin San Martin, confrontando neste trecho com a R.Dr Jorge Machado,
deste ponto com ângulo interno de 88º58147” segue rumo 86º46’46”NW uma extensão de 19,85m
até o ponto 6, confrontando com o lote 130 de Yoneco Ionemoto, Paulo Renato Ionemoto,Regina
Celia Ionemoto, Lucia Helena Ionemoto e Alexandre Henrique Ionemoto onde existe construído os
prédios 90,94,98,102 e 106 – M- 16111 e com lote 131 de propriedade de TARCILA MOREIRA, onde
existe construído o prédio n. 268 da Rua Augustin San Martin, do ponto 6 com ângulo interno de
91º01’13” segue rumo 04º14’27”SW uma extensão de 35,20m até o ponto1 inicio desta descrição
formando um ângulo interno de 88º41’37”, confrontando com lote 127 de Osmar de Oliveira Damas
e Roseane Rodrigues Machado Damas, onde existe construído o prédio n. 245 da R. Sgto. Nevio
Baracho dos Santos com M 10.861, encerrando a área de 696,10m2.
Dr. Helio Aparecido Ferreira de Sena
Juiz de Direito – 3º Ofício
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EDITAL DE CITAÇÃO
de terceiros
incertos
e não sabidos e2que
interessar com prazo
de 30 dias (processo n. 0008711-37.2011.8.26.0445) – Cartório 3º Ofício desta Comarca de
Pindamonhangaba, como segue: Juiz de direito da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos
quanto ao presente edital vires ou tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício
o processo de usucapião, movido por PINDALOG TRANSPORTES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA EPP. “O quadrilátero tem inicio no ponto “A”, localizado no lado par (cidade bairro e sobre
a calçada da Av. Independência e dista 112,00m até o ponto P1 localizado na confluência da Av.
Independência com a R. Princesa Isabel e dista em reta 138,00m do ponto P2 posicionado na
confluência da Av Independência com a Rua Jambeiro. Do ponto “A”, ângulo interno de 136º28’50”
segue-se a distância em curva 87,07m, gerada por um arco circunferência raio central de 89,05m
e comprimento de corda de 81,363m de rumo magnético de 73º20’25”SE e confrontando com
a frente do terreno voltada com a Av Independência até atingir o ponto “B!. Do ponto “B”,ângulo
interno de 43º31’10” segue-se a distância de 170,00m no rumo magnético 63º08’25”SW e
divisando com a Rodovia Presidente Dutra até atingir o ponto “C”. Do ponto “C” ângulo interno de
75º00’42” segue-se a distância de 58,00m no rumo magnético 11º52’17”SW e confrontando com
a propriedade de Antonio Mariano e Malvino Corrêa; até atingir o ponto “D”. Do ponto “D”, ângulo
interno de 360º00’00” segue-se a distância de 96,00m divisando com os lotes n. 25,26 e 27 da
quadra “R” do loteamento Cidade Nova, objeto da transcrição n. 6.299 do livro 3-N e de propriedade
de Satyro Sakamoto até encontrar novamente o ponto “A” fechando a poligonal e encerrando a
área de 6.920,00m2
Dr. HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. - Juiz – 3º Ofício.

PROCESSO N. 0008709-04.2010. – 3º Ofício – Marcio Luiz da Costa Nunes
•
Edital de citação de LUIZ PEDRO DA SILVA (qualificação ignorada) e de terceiros
eDITAL
(processo
n. 0008711-37.2011.8.26.0445
2 COL
POR
incertos
e nãoM
sabidos
e que possam
se interessar com prazo de 30 dias,
expedidos
nos autos
0008709-04.2010
Cartório do 3º Oficio desta Comarca em resumo como segue: Dr. Hélio Aparecido
5
CM
Ferreira de Sena- Juiz da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos quanto o presente edital
vires ou tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o processo de usucapião
acima mencionado, movido por Marcio Luiz da Costa Nunes e s/m. o seguinte imóvel: “Inicia-se
no ponto A que fica na lateral da Rua Condessa de Vimieiro a 30,87m da esquinada R. Condessa
de Vimieiro e R. Taubaté e na divisa do prédio n.256 de propriedade de Orivaldo da Silva. Daí
segue o rumo 70º26’28”NW e a distância de 17,76m até encontrar o ponto “B”, daí segue o rumo
71º05’08”NW e distância de 7,16m até o ponto B1, formando um Ângulo interno de 180º38’40”,
até aqui confrontando com prédio 256 (sem registro) da R. Condessa de Vimieiro de propriedade
de Orivaldo da Silva. Daí segue o rumo 71º05’08” NW e a distância de 11,75m até encontrar o
ponto D, formando um ângulo interno de 180º00’00”, daí segue o rumo 130º47’23”, daí segue o
rumo 21º52’31”NW e a distância de 8,82m até encontrar o ponto E, formando um ângulo interno
de 180º00’00” e daí segue o rumo 07º37’17”NE e a distância de 1,74m até o ponto F, formando
um ângulo interno de 150º30’12” até confrontando com prédio n. 217 (sem registro) da R. São
Bento do Sapucaí propriedade de Esp de José Ferreira Castilho e Ana Cândida daí segue o rumo
68º37’29”SE e a distância de 46,26m até encontrar o ponto G, formando um ângulo interno de
76º14’46” confrontando com o prédio n. 234 (sem registro) da R. Condessa de Vimieiro propriedade
de Luiz Pedroso da Silva, ponto este que fica a 58,70m da esquina da Rua Condessa de Vimieiro
e R. Tiradentes, daí segue rumo 20º51’22”SW e distância de 10,20m até o ponto A inicial formando
um ângulo interno de
90º31’09” confrontando com a R. Condessa de Vimieiro, daí segue o
rumo 70º26’28”NW até o ponto B, formando um ângulo interno de 91º17’50” fechando a área de
460,25m2.
•
Dr. HELIO Aparecido Ferreira de Sena MM. Juiz – 3º Oficio.
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Pindamonhangaba busca
pódio na Copa São Paulo
Divulgação

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A equipe de futebol masculino de Pinda está esperando adversário para disputar o 3º lugar na Copa São Paulo. Na fase
semiﬁnal os pindenses encararam o SE Metalúrgicos. O primeiro jogo ocorreu no último
dia 2 no Ramirão e o resultado
foi 3 a 3. O jogo de volta foi na
casa do adversário, que levou a
-melhor, 2 a 1.
O técnico William Castilho
comenta que o time fez três
gols e dois foram anulados pela
arbitragem. Ele agradece à comissão técnica, diretoria e aos
atletas que colaboraram para
chegar a esse nível de competição.
O futebol de Pindamonhangaba está se consolidando e a

SUB 9
São Paulo 4 x 0 União Ipê
Etana 4 x 0 Jardim Regina
Sejelp Zito 0 x 2 Santos
Ferroviária 8 x 0 UniãoIpê
São Paulo 1 x 1 Jardim Regina
Tipês 0 x 0 Etna
Folga: PS Gerezim

1ª DIVISÃO
Semiﬁnal (jogo de ida)
Jardim Cristina 0 x 1 Araretama
Semiﬁnal (jogo de volta)
Vila São José 5 x 3 Castolira

SÊNIOR 35
Bela Vista 0 x 2 Tipês
Jardim Rezende 2 x 0 Pindense
Aﬁzp 3 x 6 Independente
Ferroviária 3 x 1 Cidade Nova

Folga: Jardim Cristina
2º TURNO COPA RURAL
Bonsucesso 5 x 0 Piracuama
Oliveira 1 x 6 Balneário

Equipe de futebol masculino de Pinda disputa o 3º lugar da competição
cada dia os jogadores estão se
destacando. O município também está sendo representado

em outras competições. Os interessados em acompanhar os
atletas devem comparecer ao

COPA GUGA

CE “João do Pulo” no período
noturno, de segunda a sextafeira.

Jogos Interbairros começam nesta quinta-feira
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
integração entre os bairros de Pindas erá realizada por meio de uma
competição esportiva. A abertura do
evento será nesta quinta-feira (13) no ginásio do Alto Tabaú, às 19 horas, com o desﬁ-

A

RESULTADOS
DO FUTEBOL

le das equipes inscritas no Interbairros. As
modalidades são: futsal, voleibol, truco, damas e dominó.
O jogo de abertura será entre o Castolira e Mombaça, às 20 horas. A competição
é promovida pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer e vai reunir 15 equi-

pes de futsal masculino.
Os presidentes das sociedades e associações de amigos de bairro puderam convidar os moradores para participar. A Secretaria convida a população para prestigiar
as partidas e torcer pelos representantes
dos bairros.

ALUNOS DE PROJETO RECEBEM MATERIAL ESPORTIVO
Divulgação

Momento em que os alunos do projeto recebem pares de tênis

Os alunos do projeto Atletismo Cidadania, idealizado pelo medalhista olímpico Edson Luciano e desenvolvido no
Centro Esportivo José Ely Miranda, “Zito”,
receberam um par de tênis na manhã
de sábado (8). A distribuição foi feita
pelo secretário de Juventude, Esportes e
Lazer, pelo diretor de Esportes de Moreira César e pelo subprefeito. No inverno,
eles receberão um agasalho. O projeto
é resultado de parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Juventude, Esportes e
Lazer, Clube Serrana, Governo do Estado
de São Paulo - via Lei de Incentivo ao
Esporte, e empresa Gerdau.
Este trabalho atende a 120 alunos e
está sendo realizado há sete meses. Os
alunos de Pindamonhangaba foram elogiados pelos coordenadores das atividades
pela assiduidade e dedicação às aulas.
Cristiane Celestino Ruﬁno Chagas
comentou no lançamento das atividades
que é uma excelente oportunidade para
as crianças, ela matriculou os dois ﬁlhos
no projeto.

Chave A

Jardim Regina 1 x 4 Sapopemba
Mantipê 4 x 0 Jardim Regina
100 Nome 3 x 0 Mantipê

Chave B

Santa Cruz 3 x 3 Unidos Azuis
Moreira César 1 x 2 Santa Cruz
Galáticos 0 x 1 União R8
Unidos Azuis 2 x 4 Ipê II
Folga: Taipas

JOGOS DA RODADA
PELO CAMPEONATO
DE FUTSAL
‘SALONÃO 2014’:
Terça-feira (11) – Cidade Nova
Projeto Viva Lorena X Crianças P.
Passos B
Horário: 20h15
Categoria: Sub 12
Terça-feira (11) – Ferroviária
Dragões X Ferroviária
Horário: 19h30
Categoria: Sub 12
Agenor X Ouro Verde B
Horário: 20h15
Categoria: Sub 16
Unidos do Castolira X Dragões A
Horário: 21h
Categoria: Sub 18
Quarta-feira (12) – Zito
Sejelp/João do Pulo X Sejelp/
Araretama
Horário: 19h30
Categoria: Sub 12
Mantiqueira X Sejelp/Zito
Horário: 20h15
Categoria: Sub 16
Quinta-feira (13) – Jardim Eloyna

MAIS DE 150 ALUNOS
PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO
A manhã de domingo (9),
teve intercâmbio de natação
no Centro Esportivo José Ely
Miranda, “Zito”. Os alunos da
natação adulta, de todas as piscinas, foram convidados para
o evento, que reuniu mais de
150 participantes.
O objetivo é a interação dos
atletas. Estes alunos são aten-

didos nas piscinas dos “João
do Pulo”, “Zito”, Cidade Nova
e Araretama.
Participam, atualmente,
da natação adulta 620 alunos, divididos em 39 turmas
em quatro locais. Quem esteve no local pode observar os
nados crawl, borboleta, peito
e revezamento medley.

Divulgação

Independente X Dragões C
Horário: 19h30
Categoria: Sub 16
Unidos do Castolira X Rosário
Horário: 20h30
Categoria: Sub 18
Sexta-feira (14) – Alto Tabaú
Projeto Viva Lorena X Ouro Verde A
Horário: 19h30
Categoria: Sub 16

Interação na piscina do Centro Esportivo José Ely de Miranda

Agenor X Santa Luzia
Horário: 20h30
Categoria: Sub 18

