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Fatec promove vestibular domingo
Marcos Santos

O vestibular para o primeiro semestre de 2015 da
Fatec - Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba – será realizado neste
domingo (14). A prova terá
773 candidatos disputando 240 vagas, divididas
em seis cursos, sendo um a
distância.
O exame começará às
13 horas, mas a direção da
unidade pede que os inscritos cheguem com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.
A lista com os locais do
vestibular está disponível
no site da instituição.
PÁGINA 3

APOSENTADOS
REALIZAM FESTA DE
CONFRATERNIZAÇÃO
A confraternização de ﬁnal
de ano do Comitê Sindical dos
Aposentados Metalúrgicos de
Pindamonhangaba
acontecerá neste domingo (14), das
11h30 às 17 horas, no Clube do
Japonês. O evento, aberto aos
sócios do Comitê, terá música
ao vivo com Anjinho do Vale,
Banda Chamego.com e sorteio de vários prêmios.
PÁGINA 3

ALUNOS DA
‘APPARECIDO
FALCÃO’ LANÇAM
LIVRO

Candidatos devem levar caneta, lápis, borracha e garrafa de água, para manter a hidratação durante a prova

ASPMP sorteia mais de
R$ 10 mil em prêmios
A ASPMP – Associação dos
Servidores Públicos Municipais vai sortear mais de R$ 10
mil em prêmios aos associa-

FUNVIC ENTREGA
BRINQUEDOS
PARA CRIANÇAS
PÁGINA 3

PÁGINA 5
PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

22º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

31º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE

presentes ao evento poderão
ganhar geladeiras, televisores, tablets, ventiladores, fogões, tanquinhos e ainda vão

concorrer, junto aos demais
associados, a cinco prêmios
de R$ 2 mil.

PÁGINA 2
Divulgação

PÁGINA 2

MULHER É PRESA
COM CRACK,
COCAÍNA E
MACONHA

dos no domingo (14), durante
a festa de ﬁnal de ano no seu
Clube de Campo, no Ribeirão
Grande. Os que estiverem

Clube de
Campo da
Associação
será aberto
às 7 horas
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Almoço de confraternização da
Associação dos Servidores

Cansados de saber...

Incentivo à educação
leva ao desenvolvimento

É

, não adianta. Estamos todos ‘carecas’
de saber. É igual aqueles conselhos de
mãe. Ouvimos, ouvimos, ouvimos de
novo, suspiramos, concordamos, nos cansamos
da mesma ‘história’, mas no ﬁm ela estava certa.
Com o desenvolvimento de um país e o sucesso econômico não é diferente.
Os que mais investem em educação obtêm
vantagens em relação aos outros. Foi assim com
a França, com a Inglaterra, que acabou inspirando suas ex-colônias, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia (estes últimos dois ainda
ligados ao Reino Unido), também ocorreu com
o Japão, com a Alemanha e mais recentemente,
apenas questão de 40 anos, com a Coreia do Sul
– que hoje é uma das nações mais promissoras
do mundo, detém alta tecnologia de diversos
processos, possui muitas marcas entre as mais
famosas e valiosas – como Samsung, LG, Hyundai, Kia, Daewoo, entre outros, paga altos salários e mantém boas perspectivas para o futuro.
Este é um exemplo de quem investiu na educação.
O relatório “Perspectivas Econômicas para
a América Latina 2015” pelo OCDE - Centro de
Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – conﬁrmou (de novo), na terça-feira (9), a solução para
acelerar a economia está no incentivo à educação e à formação de mão de obra.
Segundo o documento realizado em parceria
com a Cepal - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe e o CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina, a economia da
região crescerá entre 1% e 1,5% em 2014, bem
menos do que em 2013 (2,5%) e 2012 (2,9%).
Para os especialistas da OCDE, a desaceleração aponta para uma década de baixo crescimento na América Latina, que precisa ser revertida por meio da “melhoria do padrão educação,
ampliação da formação de mão de obra e do incentivo à inovação”.
O Brasil se destacou perante outros países da
América Latina porque ampliou os gastos com
educação, porém está longe de ser o ideal. Isso
não apenas pelos investimentos, mas também
na forma como o assunto é tratado. Bom, este
é o recado.

V

A ASPMP – Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba informa que o tradicional
evento de confraternização, que acontece
todo ﬁnal de ano em seu Clube de Campo, no Ribeirão Grande, será neste domingo (14). A partir das 7 horas o local
estará aberto para receber os associados.
Almoço. Segundo o presidente da
ASPMP, Luiz Carlos Cardoso, o Cardosão, os associados e dependentes
deverão: apresentar a carteirinha de
membros da entidade (quem não tiver
deve providenciar); levar talheres para
o almoço; associado que depender de
condução deve retirar o vale-transporte na sede da Associação (rua Marechal
Deodoro). Haverá Papai Noel, sorvetes
e balas para as crianças.
Sorteio I. Para o sorteio que é realizado entre os participantes do evento,
os brindes serão: geladeiras, televisores, tablets, ventiladores, fogões, tanquinhos etc.
Sorteio II. Este ano todos os associados, mesmo aqueles que não com-

Divulgação

parecerem à confraternização,
concorrerão a 5 (cinco) prêmios
de R$ 2.000, refrigerador, televisor e liquidiﬁcador.
Cesta de Natal. O prazo
para a retirada do tíquete da

Tarde de autógrafos na
‘Apparecido Falcão’
Nesta sexta-feira (12), às 13h30,
haverá a ‘Tarde de Autógrafos”
do lançamento de mais uma obra
(coletânea) de autoria de alunos
da Escola Estadual Antonio Apparecido Falcão (Jardim Eloyna),
tendo à frente a professora Fátima Marotti.

cesta de natal vai até sexta-feira (12). O período das entregas
começa na segunda-feira (15) e
termina no dia 20, no clube de
festas da Associação (Parque das
Nações).

Célula da
Bola de Neve
Divulgação

A professora Marotti, há anos,
vem desenvolvendo trabalho de
apoio e estímulo para que adolescentes se interessem pela leitura e
produção literária. Ação, que favorece a autoestima dos jovens autores, os direcionando para o caminho do bem.
Divulgação

Os responsáveis pela Igreja
Bola de Neve informam que, excepcionalmente nesta semana, a
célula no bairro Vila Rica acontece
na quinta-feira (11). Será a última
reunião do ano, quando haverá um
momento especial de comunhão.
Interessados devem comparecer
na rua Dr. José Augusto César Salgado, 22, próximo à empresa Usifer, a partir das 20 horas.

* José Valdez de Castro Moura

ANGUARDA LITERÁRIA

do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana (Mantiqueira, no Estado de São Paulo) – COVARDIA
1.6.2 - Nível Nacional/Internacional: para os trovadores domiciliados nas demais cidades do Brasil
e Exterior – OUSADIA.
1.6.3 - XXI Juventrova (para estudantes) – CADERNO.
2. Da Premiação
Dia: 4 de Julho de 2015 (data a ser conﬁrmada).
Horário: 20 horas
Local: a ser conﬁrmado
Prêmios: Serão concedidos para cada um dos TEMAS – Troféus e Diplomas para os cincos primeiros
colocados, cinco Menções Honrosas e cinco Menções Especiais.

UBT – UNIÃO BRASILEIRA DE TROVADORES –
SEÇÃO DE PINDAMONHANGABA
XXV CONCURSO NACIONAL/INTERNACIONAL
DE TROVAS 2015 - JUBILEU DE PRATA

O Concurso destina-se a todos os que queiram participar, independente de sexo, idade, nacionalidade, grau de instrução ou condição social. Entende-se por TROVA “a composição de quatro setessilábicos,
rimando o 1° com o 3° e o 2° com o 4°, tendo sentido completo”.
Regulamento
1
– Dos trabalhos
1.1 - As trovas devem ser inéditas, de autoria do remetente e, cada uma delas deve ser datilografada na face externa de um envelope branco, que deve ser remetido fechado. Dentro de cada envelope,
colocar um papel com a identiﬁcação: nome completo, endereço completo e assinatura.
1.2 - Os envelopes com as trovas devem ser colocados em outro maior, para a remessa e, este não
pode ter a identiﬁcação externa do remetente.
1.3 - Máximo de 3 trovas (líricas/ﬁlosóﬁcas) por concorrente, datilografando acima da trova, o tema
a que concorre.
1.4 - Serão consideradas as trovas recebidas até 30 abril de 2014.
1.5 - As trovas devem ser remetidas para:
XXV CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL DE TROVAS DE PINDAMONHANGABA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “VER. RÔMULO CAMPOS D’ARACE”
LADEIRA BARÃO DE PINDAMONHANGABA, S/N – BOSQUE DA PRINCESA
CEP: 12401-320 – PINDAMONHANGABA
1.6 Temas:
1.6.1 - Nível Regional: para trovadores domiciliados na cidade de Pindamonhangaba, demais cidades
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3. Da Comissão Julgadora
A Comissão Julgadora será formada por trovadores de reconhecido mérito, ﬁcando estabelecido que
as trovas com o tema COVARDIA serão julgadas por trovadores residentes em outras regiões e Estados
(São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc), e as trovas com o tema OUSADIA serão julgadas por
trovadores residentes em outras regiões que não as mencionadas.
4. A Comissão Organizadora está assim constituída
1.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: PROFESSORA MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA.
2.DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA: AFONSO CELSO BARONE.
3.COORDENADORA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS: FÁTIMA
4.PRESIDENTE DA UBT - SEÇÃO DE PINDAMONHANGABA: PROF.DR.JOSÉ VALDEZ DE CASTRO MOURA
5.SECRETÁRIA EXECUTIVA DA UBT - SEÇÃO DE PINDAMONHANGABA- PROFESSORA HELENA GROH
DE CASTRO MOURA –
4.1 - A Comissão Organizadora resolverá os casos e suas decisões serão deﬁnitivas e irrecorríveis.
4.2 - As trovas remetidas em desacordo com qualquer item serão eliminadas automaticamente do concurso
4.3 - A simples remessa das trovas signiﬁca total conhecimento e completa aceitação deste Regulamento.
MAIS INFORMAÇÕES: Telefones: (12) 3642-3724 (José Valdez) até 21 horas.
CONCORRA! PARTICIPE! DIVULGUE

* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, Professor Universitário, Magister ad Honorem
da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn, Munique, Colônia
e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne).
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cotidiano
Fatec promove vestibular no domingo
para cursos superiores gratuitos
divulgação

AiAndrA Alves MAriAno
***
neste domingo (14), a Fatec
- Faculdade de Tecnologia de
Pindamonhangaba vai realizar a
prova do vestibular para o primeiro semestre de 2015.
Ao todo, a Fatec oferece 240
vagas em seis cursos superiores
gratuitos e 773 candidatos se
inscreveram para concorrer a
uma das vagas.
o curso mais disputado é o
de Gestão empresarial na modalidade ensino a distância,
que terá 5,25 candidatos por
vaga. A seguir, vem o de Manutenção industrial, que contará
com 4,93 candidatos concorrendo a cada vaga.
A menor procura foi para o
curso de Processos Metalúrgicos no período da tarde, que

terá uma média de 1,05 candidato por vaga.
A prova começará às 13 horas
e os alunos poderão resolver as
questões durante as 5 horas de
duração. o gabarito será divulgado no mesmo dia, a partir das
18h30.
o exame é composto por 54
questões de múltipla escolha,
cada uma com cinco alternativas. serão 40 questões voltadas
para o conteúdo aprendido no
ensino Médio, sendo cinco de
cada matéria: física, inglês, biologia, geografia, história, química, matemática e português.
nove questões serão voltadas
para conteúdo multidisciplinar e
outras cinco de raciocínio lógico.
A lista de convocação e do
desempenho sairá no dia 16 de
janeiro.

São 773 candidatos para 240 vagas distribuidas por seis cursos de nível superior

Aposentados realizam confraternização de fim de ano
Kits arrecadados começam
a ser entregues nas escolas
este ano, a Funvic – Faculdade de Pindamonhangaba
realizou mais uma edição do
projeto “Árvore dos sonhos”,
que tem como objetivo proporcionar um natal mais feliz
para as pessoas.
Com a participação dos
alunos voluntários bolsistas
da instituição, professores,
funcionários e diretoria, neste ano as doações dos kits vão
alcançar cerca de duas mil
crianças.
durante todo o mês de
dezembro, um kit contendo
roupa, sapato, brinquedo e
caixa de bombom é entregue
às crianças apadrinhadas. A
entrega já começou nas escolas Municipais de Pindamonhangaba, levando aos alunos
o verdadeiro sentido do natal.

divulgação

A campanha Natal Solidário está em sua 6ª edição
em parceria com a Prefeitura
de Pindamonhangaba, a Funvic
realizou a primeira entrega na
escola Municipal Professor orlando Pires última, na segundafeira (8), com cerca de 221 pre-

sentes em um dia de festa.
A campanha natal solidário está em sua 6ª edição
e a Funvic agradece a todos
que ajudam para que projetos
como este se tornem realidade.

o CsA - Comitê sindical dos
Aposentados Metalúrgicos de
Pindamonhangaba realiza, no
domingo (14), das 11h30 às 17
horas, a segunda edição da confraternização de final de ano. O
evento é exclusivo para os sócios
do Comitê.
A festa será no Clube do Japonês e, de acordo com o coordenador do CsA, sérgio da silva, o evento contará com música
ao vivo com Anjinho do vale,
Banda Chamego.com e sorteio
de muitos prêmios para os sócios do comitê.
não é necessário se inscrever
para a festa, mas para participar
dos sorteios é preciso que o aposentado preencha um cupom
e deposite na urna que está na
sede do sindicato.

serão sorteados uma Tv lCd
de 40 polegadas, uma assadeira
a gás, um mini system e duas bicicletas, além de prêmios exclusivos para quem estiver presente no evento.
Para serginho, o Comitê dos
Aposentados está crescendo
cada vez mais.
“o objetivo do evento é fazer
uma festa ‘gostosa’, para divertir, rever os amigos de fábrica.
Ano passado o pessoal gostou
bastante. este ano será ainda
melhor”, disse.

* Participarão do sorteio
os aposentados que entraram
como sócios até 29/9/14 e que
estiverem quites com a mensalidade na data de 30/11/14. Da
festa, todos participam.

Casa do Caminho
intensifica ações da
Campanha de Natal

divulgação

divulgação

Crianças exibem os kits com bombons, roupas e brinquedos da campanha

Com o objetivo de proporcionar um natal mais feliz para as
famílias assistidas pela Casa do
Caminho Pindamonhangaba –
Associação espírita de Assistência social, a instituição realiza as
campanhas para o natal 2014.
serão arrecadadas cestas de
natal e, quem desejar contribuir
pode entrar em contato que os
voluntários irão buscar as doações nas residências. A cesta é
composta de: 5kg de arroz, 3 kg
de feijão, 2 kg de açúcar, 1 kg de
macarrão, 1 kg de farinha de milho, 1 tempero, 1 frango congelado, 1l de óleo, 1 lata de molho
de tomate, 1 doce em lata (goiabada ou outro), 1 panetone de
500g ou mais, 1kg de fubá, 1 kg
de pó de café, biscoitos, balas,
guloseimas, um pacote de leite
em pó ou duas caixas de leite
longa vida.
Crianças
Para as crianças, a solicitação
é para o “apadrinhamento de

natal”. os interessados podem
apadrinhar uma das crianças
assistidas pela casa e solicitar a
sacolinha de presentes, com o
objetivo de levar alegria e esperança aos pequenos. Mais informações, entrar em contato pelos
telefones:
3645-4748 ou 3522-6580
– Casa do Caminho
98253-9000 – Gigi
99230-4696 – Wagner
99713 – 3964 - Alexandre
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Janio Lerario também
Cal agradece passagem
Toninho da Farmácia
presta homenagem à senhora elevada no centro da cidade e agradece por nova iluminação
pede outras em vários bairros em Praça no bairro do Bosque
Maria Florinda Victorino
Honraria foi entregue no D ia Da ConsCiênCia
negra e inDiCação foi Do ConselHo M uniCipal
De p artiCipação e D esenvolviMento Da
CoMuniDaDe n egra De pinDaMonHangaba

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o / CV P

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) agradece
ao Prefeito através do Departamento de Obras e Trânsito, a
construção de uma passagem de
pedestres elevada no centro da
cidade, em frente a Loja Cem,
que com certeza facilitará a
travessia de pedestres, principalmente as pessoas com mais
idade, evitando que aconteçam
acidentes.
O vereador Cal disse que
essa obra veio em boa hora,
devido ao intenso movimento
de veículos e a multidão que
circulam pelo centro da cidade nestes dias que antecedem
o natal. O vereador também
cobra dos órgãos competentes,
uma solução para as entradas
e saídas dos bairros Andrade e
Carangola, lombadas na saída
do Castolira, no Anel Viário para
a SP 62, onde existe sinalização
de “Pare” no solo, mas não é
respeitada pelos motoristas.
Outros pontos críticos que
o vereador esta cobrando são: a

i n s ta l a ç ã o d e n o V a s

praça
dona eMília

Fotos: AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

luMinárias na

Vereador cal

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Vereador Magrão
alerta população sobre
surto da Dengue
Usando a tribuna na última segunda-feira, dia 1º, o
vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) alertou a população sobre o surto
de Dengue que pode vir a
ocorrer no próximo ano, caso
o contrato com os “agentes
de vetores temporários” não
seja renovado pelo Executivo
Municipal.
Magrão já havia feito
requerimento à Secretaria de
Saúde e Assistência Social,
solicitando a renovação do
contrato dos agentes temporários e, até o presente momento, aguarda uma posição

da Secretaria. Durante seu
pronunciamento na sessão
ordinária da última segundafeira, Magrão apresentou uma
garrafa contendo larvas do
mosquito da Dengue, que foram coletadas em residências
do município. O objetivo foi
alertar a população e, principalmente, o Poder Público
que há focos em diversos
locais da cidade, bem como
mostrar a importância do
trabalho do Agente de Controle de Vetores no combate
aos criadouros dos mosquitos
Aedes Egypty que transmite
a dengue.
AssessoriA

Vereador Magrão

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

a p r e s e n ta g a r r a fa c o n t e n d o la r Va s d o M o s q u i to d a

dengue,

c o l e ta d a s e M r e s i d ê n c i a s d o M u n i c í p i o ; o b j e t i V o é a l e r ta r a p o p u l a ç ã o s o b r e

solicitando ao Executivo,
a realização de obras de
pavimentação asfáltica nas
principais vias do bairro
do Bosque. Ruas como a
Dr. Eugênio Fortes Coelho,
Padre Faustino Belote e
Antônio Caetano Júnior,
que necessitam de melhorias
na pavimentação com certa
urgência, por isso o vereador
solicita que estas obras sejam
realizadas o mais rápido
possível.

Vereador toninho da
farMácia agradece

de

torino, é casada com José
Leite Ribeiro com quem
teve 4 filhos: Jandir Damião
Ribeiro, Jandira Anajara
Ribeiro, Monique Inácio
Ribeiro e Mônica Ribeiro.
Possui 3 netos: Carlos Otávio Henrique de Oliveira,
Lavínia Alessandra Ribeiro
e Ires Izabele Ribeiro. Sempre disposta, concilia os
cuidados com os sobrinhos
e os afazeres domésticos.
Com muita força de vontade
e aplicação percebeu que
nunca é tarde para buscar
conhecimentos e, com esta
motivação, voltou para a
escola visando concluir
o ensino fundamental e o
ensino médio. E não parou
por aí: já está pensando em
fazer o vestibular para ingressar na Faculdade e ter
uma sonhada profissão.

AssessoriA

Na sessão solene em
comemoração ao Dia da
Consciência Negra de 2014,
realizada no dia 24 de novembro, o vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB)
também prestou significativa homenagem à Senhora
MARIA FLORINDA VICTORINO, indicada pela
diretoria do “Conselho
Municipal de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra de
Pindamonhangaba”. Maria
Florinda recebeu um Diploma de “Honra ao Mérito”
da Câmara.
Nascida em Pindamonhangaba no dia 30 de abril
de 1957, Florinda é moradora da rua José Monteiro
Salgado, Campo Alegre.
Filha de Pedro Victório e
Maria Benedita Godoi Vic-

O vereador Toninho Farmácia do (PDT) agradece em
nome de todos os moradores
e frequentadores da Praça
Dona Emília e da quadra de
esportes localizadas no bairro do Bosque, pela nova iluminação que trouxe ao local
uma maior segurança a todos
que utilizam este espaço de
lazer e praticas esportivas.
“Faço um agradecimento à
Administração, em especial
na pessoa do Sr. Miguel e
toda a sua equipe,
pelo excelente trabalho realizado na
colocação de novas
luminárias na praça”,
destaca o vereador
Toninho da Farmácia.
Pavimentação
Asfáltica
O vereador Toninho Farmácia está

C o m u n i C A ç ã o / CV P

V ereador j anio l erario , a hoMenageada M aria f lorinda V ictorino e o presidente do
conselho Municipal da coMunidade negra de pindaMonhangaba, pai rogério de ieManjá

travessia na SP 62, em frente a
escola do bairro Morumbi, para
o bairro Parque das Palmeiras,
onde atravessam diariamente
muitas crianças, que vão para a
escola, a travessia em frente a
Vila São Benedito, que também
necessita de uma passagem elevada e uma calçada no meio do
canteiro central, como foi feito
na entrada de Moreira César,
perto da rotatória do Guardião,
para que as pessoas possam
atravessar a rodovia com mais
segurança.
Missa em Coruputuba
O vereador Cal e a Dona Carminha avisam que no domingo
dia 14 de dezembro, haverá missa em Coruputuba às 10h30, com
celebração do Padre Cássio,
Diretor Salesiano. Em seguida
será realizada a confraternização anual da comunidade, os
interessados devem procurar a
comissão organizadora. Toda
a comunidade Coruputubense
e a população em geral estão
convidados.

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

Vereador Professor
Felipe César – FC
Eric destina R$ 800 mil pede extensão da rede
para Laerte Assumpção de água no Colmeia
AssessoriA

Através da Emenda Modificativa nº 17/2014, de autoria do
vereador Professor Eric (PR),
ao Projeto de Lei nº 155/2014,
que “Estima a Receita e Fixa a
Despesa de Pindamonhangaba
para o exercício de 2015”, foram
aprovados, na última segunda feira, dia 1º de dezembro, recursos
no valor de R$800.000,00 para a
construção das galerias de águas
pluviais no bairro Laerte Assumpção, no Distrito de Moreira César.
Segundo o vereador Professor
Eric, “essa é uma obra muito
importante a ser realizada, pois
por falta de galerias e bueiros,
quando chove, muitas ruas ficam
alagadas, impedindo a passagem
dos pedestres e colocando em
risco a população, que não sabe
o que existe embaixo da água”.
O vereador afirmou que recebeu esta reclamação de muitos
moradores, fato que motivou a
criação desta Emenda. Agora,
com os recursos alocados, cabe à
Subprefeitura programar o início
das obras para que, no menor
tempo possível, se possa dar

do VereAdor

P r o F e s s o r e r i C /CVP

mais conforto para a população.
“Estamos trabalhando muito,
em parceria com a Prefeitura,
para o desenvolvimento de nossa
cidade”, comemorou o vereador
Professor Eric.
ESF Mantiqueira
Através do requerimento nº
2433/2014, o vereador Professor
Eric (PR) solicitou ao Prefeito e
à Secretária de Saúde, estudos e
providências para construção de
uma unidade de ESF (Estratégia
da Saúde da Família), no bairro
Mantiqueira, localizado no Distrito de Moreira César.
“Acompanhando o crescimento expressivo da população
do bairro, vimos a importância
da construção dessa unidade
no Mantiqueira pois considero
o cuidado com a saúde como
prioridade. Hoje, a população
do Mantiqueira é atendida na
Vila São Benedito, que fica
distante. Com o atendimento
no bairro iremos, com certeza,
melhorar a qualidade de vida da
população”, concluiu o vereador
Professor Eric.

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) pede a 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 foram atendidos.
Rede de Esgoto
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.
Rodoviária
na Via Dutra
O vereador
Felipe César
– FC reitera
ao Prefeito, a
realização de
estudos para

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

AssessoriA

de

de

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador
felipe
c é s a r - fc

os focos eM diVersos locais da cidade

Fale com o vereador Magrão:

viabilizar a construção de
uma rodoviária interestadual às margens da Rodovia
Presidente Dutra. Em sua
justificativa, o vereador alega
que a atual rodoviária, construída há mais de 30 anos é
pequena e não comporta a
entrada de mais empresas
com novas linhas de ônibus.
A construção de uma outra,
mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à beira
da Via Dutra, vai proporcionar
que novas empresas e novas
linhas possam ser criadas e
atendidas, permitindo que
Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades e
capitais do país. “Nossa cidade
cresce a cada dia, e a Dutra
está cada vez mais próxima,
desta forma, uma rodoviária
às margens desta rodovia, vai
facilitar novas linhas e novas
empresas”.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO N.º 5.143, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre o número de parcelas e datas de vencimento do Imposto sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU, no exercício de 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos da Lei nº 1.156, de 30 de dezembro de 1969 – Código Tributário Municipal,
D

E

C

R

E

T

Mulher é presa por tráfico

A:-

Art. 1°. O recolhimento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, no
exercício de 2015, será feito da seguinte forma:
I – Parcela única, com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do lançamento;
II – 2 (duas) parcelas, iguais, com desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lançamento;
III – 10 (dez) parcelas, com desconto de 2% (dois por cento) sobre o valor do lançamento.
§ 1º. Somente fará jus aos descontos acima previstos, o contribuinte que quitar as parcelas até a
data de seus respectivos vencimentos.
§ 2º. As parcelas aludidas nos incisos deste artigo devem respeitar o valor mínimo de ½ (meia)
Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba - UFMP.
Art. 2º. Em qualquer uma das hipóteses previstas para o pagamento do imposto aqui tratado, terá
como data de vencimento o dia 15 de cada mês, vencendo-se a 1ª parcela ou parcela única no dia
15 de março de 2015, ou no primeiro dia útil seguinte, quando naquela data não houver expediente
bancário.
Art. 3º. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – fixo, de que trata o Anexo II da
Lei nº 4.111/2003 alterado pelas Leis nºs 4.367/2005 e 4.735/2007 e as taxas de licença, localização
e funcionamento de que trata o Anexo III da Lei nº 4.111/2003, alterada pela Lei nº 4.367/2005,
serão efetuados em 2 (duas) parcelas vincendas em 31/03/2015 e 31/08/2015.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.144, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
Atualiza o valor da UFMP-Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e, na forma da lei,
RESOLVE:
Art. 1º Atualizar todos os ativos do Município de Pindamonhangaba, com base na UFMP instituída
pela Lei Municipal 2.559/91 atualizada pelo IPC-Fipe-Indice de Preço ao Consumidor da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas da USP.
Art. 2º ATUALIZAR monetariamente o valor da UFMP-Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba, passando a mesma a ter o valor de R$74,70 (setenta e quatro reais e setenta
centavos).
Art. 3º A inflação projetada de 2013 para 2014 compreendendo os últimos doze meses, de
dezembro de 2013 a novembro de 2014, é de 5,57% apurado pelo índice IPC/FIPE. O fator de
atualização dos ativos do Município para o exercício de 2015 será de 1,0557.
Art 4º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de dezembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5. 137, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014.
Homologa as Resoluções do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba – COMUS, que
especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e nos termos da Resolução nº 453/12 do Conselho Nacional de Saúde e art. 57, Seção III
do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde c/c o art. 39 da Lei Complementar nº 141,
de 13 de janeiro de 2012,
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam HOMOLOGADAS as Resoluções do Conselho Municipal de Saúde de
Pindamonhangaba – COMUS, a seguir indicadas:
- Resolução nº 18, de 23 de setembro de 2014;
- Resolução nº 19, de 30 de setembro de 2014;
- Resolução nº 20, de 30 de setembro de 2014;
- Resolução nº 21, de 30 de setembro de 2014;
- Resolução nº 22, de 02 de outubro de 2014;
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de novembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA
RESOLUÇÃO Nº 18, DE 23 DE SETEMBRO DE 2014.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua vigésima oitava
Reunião Extraordinária, realizada em 23 de setembro de 2014, no uso de suas competências
Regimentais, resolve:
1.Aprova a pactuação de diretrizes, objetivos, metas e indicadores 2014 (SISPACTO).
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Pindamonhangaba
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA
RESOLUÇÃO Nº 19, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua trigésima segunda
Reunião Ordinária, realizada em 30 de setembro de 2014, no uso de suas competências
Regimentais, resolve:
1.Aprova a Prestação de Contas do 2º quadrimestre de 2014, da Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba.
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Pindamonhangaba
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA
RESOLUÇÃO Nº 20, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua trigésima primeira
Reunião Ordinária, realizada em 30 de setembro de 2014, no uso de suas competências
Regimentais, resolve:
1.Aprova a representação do Conselheiro Antônio Leandro dos Santos a Vice Presidência deste
Conselho.
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Pindamonhangaba
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA
RESOLUÇÃO Nº 21, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua trigésima primeira
Reunião Ordinária, realizada em 30 de setembro de 2014, no uso de suas competências
Regimentais, resolve:
1. Aprova a representação junto a Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba, na Comissão de
Finanças, os Conselheiros:
- Antônio Leandro dos Santos (Coordenador);
- Ronaldo Rogério de Castilho (Coordenador adjunto);
- José Maurílio Lemes da Silva;
- Edvania Maria de Moraes.
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Pindamonhangaba
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA
RESOLUÇÃO Nº 22, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, em sua trigésima Reunião
Extraordinária, realizada em 02 de outubro de 2014, no uso de suas competências Regimentais,
resolve:
1.Aprova o Plano de Combate a Dengue 2015.
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Pindamonhangaba



 





























































 










Uma mulher foi presa na madrugada dessa quarta-feira (10), no
bairro Feital.
Policiais Militares receberam uma denúncia
anônima e ao chegarem
ao local, avistaram uma
mulher entregando algo
para um indivíduo e recebendo dinheiro em seguida. Com a aproximação da
viatura, a mulher entrou
na residência rapidamente e o homem foi abordado. Em revista pessoal,
com ele foi encontrado
um pino de cocaína.
Os policiais perceberam que a mulher, que
estava dentro de um banheiro, jogou algo pela
janela. Dessa forma,
quando foi abordada,
nada de ilícito foi localizado. Entretanto, quando verificaram o que
havia sido dispensado,
tratava-se de 34 pedras
de crack, 12 porções de
maconha e 15 pinos de




cocaína. Na residência
foi localizado um sistema de monitoramento,

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,
Considerando a apresentação
técnica
realizada
na
13ª
reunião
extraordinária, ocorrida em 26 de novembro
de 2014, e,
Considerando a deliberação na 12ª reunião
ordinária, ocorrida em 10 de dezembro de
2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o Demonstrativo Físico
Financeiro MDS/IGD/SUAS/PBF – 2013, com
base na apresentação realizada pelo Órgão
Gestor.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor à partir
de sua aprovação e publicação.

Conselho Municipal de Assistência Social
RESOLUÇÃO CMAS N° 34, DE 10 DE DEVEMBRO DE 2014.
DISPÕE SOBRE DIVULGAR AS ENTIDADES INSCRITAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA QUE
PARTICIPARAM DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO CONSELHO E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social, 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,
Considerando a Resolução n. 14/2014/CNAS,
Considerando a realização da 2ª Audiência Pública das Entidades inscritas no CMAS, ocorrida em 12 de novembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Divulgar no anexo I a relação das Entidades devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba/SP que
participaram da 2ª Audiência Pública do CMAS.
Art. 2º - Registrar no anexo II as entidades que estiveram presentes, mas não fizeram a apresentação dos seus relatórios.
Art. 3º - Registrar no anexo II as entidades que não compareceram à audiência pública.
Art. 4º - Ratificar a inscrição neste Conselho das Entidades que compareceram à Audiência Pública e fizeram a apresentação de seus relatórios.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2014.

ANEXO I – ENTIDADESBenedito
QUE COMPARECERAM
À AUDIENCIA
Sergio Irineu
Presidente Gestão -DOS
2013/2015
E FIZERAM A APRESENTAÇÃO
SEUS TRABALHOS:

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2014.

Identificação da Entidade

Benedito Sergio Irineu
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação
Controle 218/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica ao Sr. BENEDITO DONIZETE DE
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado
a RUA PADRE HELVECIO DE AZEVEDO
TOFULI, bairro ARARETAMA, inscrito no
município sob a sigla SO230.401.011.000,
Quadra G-02 Lote 25, 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






CNPJ da Entidade

Proteção Social

SEGMENTO IDOSO – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Lar Irmã Terezinha

54.122.031/0001-44

ESPECIAL

Lar São Vicente de Paulo

51.625.036/0001-00

ESPECIAL

SEGMENTO IDOSO – CONVIVÊNCIA
A.C.C.I. Cônego Nestor José de Azevedo

60.125.747/0001-06

BÁSICA

A.C.C.I. Francisca Inácio Ribeiro - Campinas

07.836.140/0001-43

BÁSICA

CIMC – Convivência dos Idosos de Moreira César

03.649.868/0001-05

BÁSICA

SEGMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 276/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 276/14,
que cuida de “Aquisição de cadeira plástica
para atender o Departamento de turismo
no Projeto Nosso Bairro”, em publicação
veiculada neste jornal em 10/12/14,
concernente ao Contrato 310/2014, leia-se
corretamente: Contratada: C. T. ARAÚJO
MÓVEIS ME.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 141/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 141/14, referente
à “Aquisição de produtos perecíveis para o
projeto rica mistura e para o projeto cozinha
saudável”, com encerramento dia 29/12/14
às 9h e abertura às 9h30. 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 dezembro de 2014.
PREGÃO Nº 337/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 141/14, referente
à “Aquisição de refletores e lâmpadas para
o teatro galpão no festival nacional de teatro
- FESTE”, com encerramento dia 29/12/14
às 8h e abertura às 8h30. 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 dezembro de 2014.
PREGÃO Nº 382/2014
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. 382/14, referente
à “Aquisição de utensílios e materiais de
higienização para as novas unidades de
Saúde do Município de Pindamonhangaba”,
com encerramento dia 29/12/14 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, 10 de dezembro de 2014.

Lar da Criança Irmã Júlia

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 366/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 366/14,
que cuida de “Aquisição de cobertura tipo
concha, e instalação em cima de um palco
de alvenaria, no Parque da Cidade”, a
Autoridade Superior, face à manifestação da
Sra. Pregoeira, considera a presente licitação
DESERTA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2014.

54.122.098/0001-89

ESPECIAL

SEGMENTO FAMÍLIA – CRIANÇA E ADOLESCENTE – PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Associação Criança Feliz São Gabriel

04.465.628/0001-13

BÁSIC
A

Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba

07.851.329/0001-05

BÁSIC
A

Associação de Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba –
Projeto Jataí

05.381.354/0001-47

BÁSIC
A

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba

54.126.818/0001-84

Associação para Auxilio da Criança e do Adolescente PROJETO CRESCER

07.076.249/0001-20

BÁSIC
A

APAMEX – Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente

09.232.628/0001-97

BÁSIC
A

Casa do Caminho – Associação Espírita de Assistência Social

05.775.210/0001-75

BÁSIC
A

Casa São Francisco de Assis

00.906.527/0001-80

BÁSIC
A

Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba

50.455.815/0001-33

BÁSIC
A

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente

10.430.790/0001-07

BÁSIC
A

Lar São Judas Tadeu

47.564.851/0001-20

BÁSIC
A

Liceu Coração de Jesus

62.123.336/0009-56

BÁSIC
A

46.750.162/0004-90

Obra Padre Vita
SOS – Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

54.124.151/0001-80

BÁSICA - ESPECIAL

BÁSIC
A
BÁSICA - ESPECIAL

ANEXO II
RESOLUÇÃO CMAS N° 34, DE 10 DE DEVEMBRO DE 2014.



ENTIDADES QUE COMPARECERAM Á AUDIÊNCIA E NÃO FIZERAM A

APRESENTAÇÃO:

GAPD – GRUPO DE ARTESANATO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA





para a delegacia, onde
permaneceu à disposição da Justiça.

Polícia encontrou crack, cocaína, maconha e dinheiro

RESOLUÇÃO CMAS N° 35, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2014.
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO
DEMONSTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO
MDS/IGD/SUAS/PBF – 2013.

com câmeras instaladas
em todos os cômodos.
Ela foi encaminhada

Divulgação

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA
SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
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12.834.054/0001‐31

ENTIDADES QUE NÃO COMPARECERAM Á AUDIÊNCIA PÚBLICA:

ASSOCIAÇÃO AFRO LIVRE

19.528.559/0001‐17

ASSOCIAÇÃO DE MOREIRA CESAR DE ARTESANATO E RECICLAGEM – AMAR

09.053.314/0001‐27

CASA DA AMIZADE DE PINDAMONHANGABA

45.224.904/0001‐39

QUINTA-FEIRA

Pindamonhangaba

11 de dezembro de 2014

entrevista
Tribuna do Norte

Divulgação

Marcos Vinício Cuba

Psicóloga realiza ciclo de
palestras para gestantes
A

na Luiza de mattos mayer escolheu ser psicóloga por gostar de
relacionar-se com as pessoas.
a vontade de fazer o bem ao próximo
a instiga desenvolver trabalhos voluntários. atualmente, oferece palestras
para gestantes, uma vez por mês, a
partir das 19 horas. ela também é
educadora perinatal e tem o prazer de
acompanhar o desenvolvimento humano. Para participar das palestras basta
encaminhar e-mail para os seguintes
endereços maternatividade@gmail.

com, apaula263@hotmail.com ou ligar
para os números (12) 99143-9757 e
99171-4493.
graduada pela Universidade de
Taubaté, teve sua trajetória escolar
em Pindamonhangaba e conta que no
ensino Fundamental e médio a área de
exatas não a agradava.
“no ensino médio passei a me
informar sobre as diversas profissões
na área de humanas e biológicas e
me interessei muito pela psicologia,
por ser uma ciência vasta, que pos-

sibilita uma ampla atuação. durante
a faculdade tive a oportunidade de
conhecer o trabalho do psicólogo em
diferentes áreas e com diferentes
públicos, mas me encantei verdadeiramente pelas crianças. obviamente
sei o quão benéfico é o papel do
psicólogo em todo o ciclo vital. mas
é na primeira infância que se iniciam
uma série de processos desenvolvimentais importantes como, por
exemplo, o início da construção do
‘eu’. e poder colaborar com os pais

me faz acreditar que os indivíduos
poderão viver as próximas etapas
da vida com mais saúde e equilíbrio
emocional.”
ana comenta que a família é o alicerce de todos nós, porque é responsável por cuidar, zelar, educar, transmitir
afeto, valores morais e dá aos indivíduos a sensação de pertencimento.
Confira a entrevista que o Jornal Tribuna do norte realizou com a psicóloga
que tem dedicado boa parte de seu
tempo em ações gratuitas.
Divulgação

TN: Como tem sido a experiência destas palestras?

Ana Luiza é também formada como instrutora de Shantala, uma técnica oriental de massagem para bebês

TN: Qual assunto lhe chama atenção na psicologia?
ANA: Meu trabalho de
conclusão de curso foi realizado na área da Dependência
Química, outro tema de meu
grande interesse durante a
faculdade. Entrar em contato
com a realidade e o discurso de
alguns adictos que se encontravam sob internação voluntária
só me fez refletir ainda mais
sobre a importância da família e seus ecos na vida de cada
um de nós. Mas não podemos
ignorar de forma alguma que
além da relação familiar, existem “n” fatores que influenciam
na formação/estruturação de
cada indivíduo, como o econômico, social, as predisposições
genéticas, capacidade de resiliência de cada um, etc.
TN: Por que escolheu ser
educadora perinatal?
ANA: Pensando na questão da família na vida da
pessoa resolvi trabalhar com
a saúde emocional da família
desde o início, ou seja, desde o
período da gestação, porque é
quando começam a se formar
os laços com o indivíduo que
chegará. Assim resolvi me
capacitar e me formei primeiramente como Instrutora de
Shantala, que é uma técnica
oriental de massagem para
bebês, e pouco tempo depois
fiz formação em Educação
Perinatal.

TN: Por que decidiu fazer
este trabalho gratuito, o
que lhe motivou?
ANA: Atualmente são diversas as áreas que se dedicam
à saúde e os direitos da mulher
e da criança, buscando esclarecer antigos paradigmas que
hoje já se sabe, não são benéficos. A Educação Perinatal é
uma profissão relativamente
nova, principalmente no Brasil, apesar de a educação específica para o parto já existir
há muitas décadas. O que me
motivou a fazer este trabalho
primeiramente é porque sou
mulher e como muitas, tenho o
desejo de ser mãe; mas não de
passar pelas experiências de
um parto violento que muitas
mulheres vêm passando hoje.
A gravidez é um evento transformador na vida da mulher,
no qual se vive dores e delícias,
medos, anseios, expectativas.
A realidade é que mesmo com
o acesso fácil às mídias que
temos hoje, a falta de boa
informação, ainda é grande.
Quando não só a mulher, mas
também seu companheiro se
informam, se conscientizam
deste processo e do que está
por vir, muitos destes medos e
preocupações desaparecem.
TN: O que você considera a
falta de boa informação:
ANA: Quando digo que
faltam boas informações, me
refiro às informações basea-

das na MBE - Medicina Baseada em Evidências. O objetivo
das palestras é mais do que
apoiar o parto como normal
e natural, é empoderar os
casais, conscientizando-lhes a
respeito de todo o ciclo gravidez-parto-puerpério através de informações baseadas
em Evidências Científicas, a
fim de que possam escolher o
melhor para si, obtendo uma
experiência de parto positiva,
segura, satisfatória e humanizada. Além deste trabalho
também divulgo em minha
fanpagewww.facebook.com/
gerarcomciencia artigos e textos de muita qualidade.
TN: Você acredita que é
por receio que as mulheres
preferem as cesáreas?
ANA: Hoje o Brasil está
no topo do ranking dos países onde mais se realizam
cesáreas e isso é uma questão
de saúde pública. Enquanto
a Organização Mundial da
Saúde preconiza que a porcentagem de cesáreas não deve
ultrapassar 15%, nosso país
apresenta índices de até 90%
em hospitais particulares. Infelizmente isso também é uma
crescente no Sistema Único
de Saúde. Então realizar esse
trabalho de forma gratuita é
uma questão de cidadania. Eu
como mulher e cidadã tenho o
dever de informar à população que está ao meu alcance,
dessa realidade.

TN: Quem pode participar
destas palestras e onde
procurá-la?
ANA: Podem participar
gestantes e seus acompanhantes, sejam os companheiros, mães, amigas e todos os
interessados no assunto. As
palestras acontecem no Espaço Papo de Yoga, localizado
na rua Leôncio do Amaral
Gurgel, 41, Jardim Rosely,
próximo ao antigo PA da
Unimed.
TN: Como foi fazer esta
parceria no espaço de
yoga?
ANA: Eu e a Ana Paula,
responsável pelo Espaço Papo
de Yoga, nos conhecemos em
um compromisso que mantemos em nossa vida pessoal.
Fiquei sabendo que ela era
Instrutora de Yoga e, conversando, descobri que partilhávamos de muitas ideias em
comum, como a humanização
pelo parto e nascimento. Muitas gestantes se beneficiam
da Yoga durante a gravidez,
então a Ana resolveu expandir seus conhecimentos na
prática e passou a se capacitar para também dar aulas
para este público. Assim percebemos que somando nossos
trabalhos tínhamos muito a
colaborar. Nossa parceria é
recente e sabemos que temos um longo trabalho pela
frente.

ANA: Preparei um ciclo até
dezembro, nesta sexta-feira
(15), será a segunda e nesta
data é comemorado o Dia da
Gestante. Em julho apareceram no Espaço três gestantes.
Você pode achar que é muito
pouco, mas eu fiquei super
feliz com esse resultado porque sei que é um trabalho de
formiguinha e precisa de muita
divulgação, até mesmo para a
população entender a importância disso. É como a técnica
da Shantala: algumas pessoas
apenas acham interessante,
mas devido a falta de esclarecimento sobre os benefícios e a
importância acabam por não
fazer este tipo de investimento,
que na verdade é um investimento na saúde da própria
família. O retorno do primeiro
encontro foi muito bacana,
houve uma troca bem legal.
TN: Como você separou os
temas das palestras?
ANA: Os temas do ciclo de
palestras do “Gerar ConsCiência”, nome que criei para o
Projeto, foram escolhidos de
acordo com sua importância.
Até dezembro serão abordados
seis temas, como o deste mês que
falará sobre parto normal, cesárea, parto humanizado, o que é
melhor para a saúde da mulher
e do bebê, as reais indicações
de cesárea, etc. Em setembro
discutiremos o que é violência
obstétrica e como a mulher pode
se proteger dela através da elaboração de um plano de parto.
Mas o próximo ano reserva novidades! Os encontros são bem
dinâmicos , os conteúdos são
expostos através de projeções,
vídeos e documentários.
TN: Como concilia este trabalho voluntário?
ANA: A princípio os encontros acontecem apenas uma
vez por mês, no período da
noite, então não há problema
algum em conciliá-lo com meu
trabalho como psicóloga clínica que exerço durante o dia.
TN: O que faz nos momentos de folga, quais são seus
hobbies?
ANA: Este trabalho é um
hobby para mim! Adoro fazer
isso. Também me divirto e relaxo
com minha família, meu namorado, indo ao cinema e passeando.

