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Governo de São
Paulo promove
megamutirão de
saúde na região
O Governo do Estado de São
Paulo promoverá, no sábado
(18), um megamutirão de saúde,
com objetivo de antecipar consultas, exames e cirurgias.
A ação acontecerá no Hospital Universitário de Taubaté e no
Hospital Regional. Serão feitas
tomograﬁas, cirurgias e catarata, histeroscopia cirúrgica, além
de diversas palestras, atividades
e orientações de saúde.
PÁGINA 4

ESCOTEIROS
PLANTAM
ÁRVORES NATIVAS
EM AÇÃO GLOBAL

O Grupo de Escoteiros Itapeva, de Pindamonhangaba, participará, neste domingo (19), da
ação “Plantio Global”, que faz
parte do Movimento Mundial
de Recuperação de Biomas, com
o plantio de árvores nativas na
sede do Grupo.
PÁGINA 5

Em Brasília, ministro Ricardo Barros recebe comitiva de Pindamonhangaba, que apresentou formato mais viável para rede de urgência

Prefeito se reúne com ministro
da Saúde para negociar SAMU
Divulgação

Espetáculo de dança
“Colcha de Retalhos”
agita domingo

Pindamonhangaba recebe, neste
domingo (19), uma
oﬁcina e uma apresentação do Corpo
de Baile de Caraguatatuba, no Teatro
Galpão. Ambas
serão gratuitas.
O espetáculo

“Colcha de Retalhos” relata o olhar
que o homem lança
sobre o mundo que
o cerca e sobre si
mesmo. A Companhia
ainda realizará uma
oﬁcina de dança
contemporânea para
bailarinos da cidade.

O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, se reuniu
em Brasília, na quarta-feira (15),
com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, para negociar diretamente com o Ministério da Saúde um novo formato de Samu
– Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – para a cidade.
O encontro contou com a
presença da secretária municipal de Saúde, Valéria dos Santos; o deputado federal, Márcio
Alvino; e o secretário municipal
de gabinete, Fabiano Vanone.
PÁGINA 3

Casa da Amizade
ganha padaria
artesanal
A Casa da Amizade de Pindamonhangaba receberá, do Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São Paulo,
uma doação de R$ 50 mil que
possibilitará a construção de
uma padaria artesanal.
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
19º
POSSIBILIDADE DE PANCADAS DE
CHUVA À TARDE - NEBULOSIDADE

PÁGINA 5

COMUS REALIZA
PLENÁRIA MUNICIPAL
DA SAÚDE DA MULHER
PÁGINA 3

CENTRO PAULA SOUZA
TEM INSCRIÇÕES PARA
MBA À DISTÂNCIA
PÁGINA 2

PROJETO LEVA BOAS
PRÁTICAS AMBIENTAIS
A ESTUDANTES
PÁGINA 5

32º

UV 11
Fonte CPTEC/INPE

Nova Gokula
oferece aulas
gratuitas
de Tai Chi
PÁGINA 5

2

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 17 de março de 2017

Editorial

Águas de março

N

a próxima semana a estação mais
quente do ano chegará ao ﬁm. No dia
20 de março de 2017, às 7h29, segundo o Climatempo, o verão vai embora. Como
os especialistas previram, a estação teve
“predomínio de temporais”. Inclusive, alagou
bairros inteiros, teve deslizamentos de terras
e deixou muitas famílias desabrigadas por
diversos cantos do país.

O litoral Norte de São Paulo, assim como
diversas cidades da região, registrou quedas
de árvores, deslizamentos de barreiras, trânsito congestionado e muitos outros transtornos. Sem falar na Capital Paulista que, todo
ano, passa pelas terríveis enchentes que já
viraram rotina e trazem destruição.

Ainda de acordo com os meteorologistas,
neste verão, as temperaturas estavam mais
amenas em relação aos anos anteriores. Não
é o que a pessoas dizem e sentem na rua, mas
são previsões - que dizem: “é durante o verão que cai a maior parte da chuva no Brasil,
quando se forma o corredor de umidade da
Amazônia carregado de calor e muita umidade, provocando chuvas fortes”.

Entra ano, sai ano e nos deparamos com
os mesmos problemas das “chuvas típicas
de verão” e do “choveu acima do esperado
para todo o mês ou ano”. De fato, “chover”
faz parte da natureza, mas até que ponto
contribuímos para essas intempéries e esses
desastres “naturais”? Ou de que forma os
evitamos?

São perguntas que devemos responder
para nós mesmos. Responder, fazendo a nossa parte. Porque as previsões devem existir
para prevenir. Para que haja ações que minimizem os impactos. Ou não?

Enquanto isso, “as águas de março vão
fechando o verão”. É torcer para que sempre
haja vida além das “promessas nos corações.”

Centro Paula Souza abre
inscrições para MBA à distância
São disponibilizadas 60 vagas em Gestão de Projetos e Processos
Organizacionais; prazo de inscrições vai até 24 de março
Quem estiver interessado em começar um novo curso, pode se inscrever para o MBA em Gestão de
Projetos e Processos Organizacionais na modalidade Educação a Distância, do Centro Paula Souza. São
disponibilizadas 60 vagas e o prazo
termina no dia 24 de março.
A proposta do curso é a aprendizagem para a gestão de projetos

e processos a partir de uma visão
abrangente envolvendo não só a
estrutura das organizações, mas os
demais elos de sua cadeia produtiva. Tendo como ponto de partida
conceitos, fundamentos, métodos,
técnicas e melhores práticas da área
empresarial, incentiva a análise, a
discussão e a transferência desses
elementos para a área educacional,

por meio de atividades teóricas e
práticas.
Com carga horária total de 360
horas, distribuídas num período
máximo de 13 meses, o curso engloba aulas e trabalhos presenciais
e atividades desenvolvidas por meio
de uma plataforma de EaD (videos, fóruns, atividades de trabalho
orientado).

Senac EAD oferece cursos técnicos em todo o Brasil
Divulgação

O formato à distância possibilita menor custo
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Interessados têm até 17 de abril para efetuar a matrícula em um
dos 12 cursos a distância ofertados pela instituição
O Brasil tem escassez de técnicos
nas mais diversas áreas. Conforme
pesquisa da Manpower (agência
internacional de empregos e de negócios), 43% das empresas têm diﬁculdades para preencher suas vagas.
Para atender esta demanda, o Senac
EAD está com inscrições abertas
para cursos técnicos, no formato a
distância, até o dia 17 de abril. Ao
todo, 12 cursos serão oferecidos nas

áreas de comércio, design, gestão,
informática, meio ambiente, segurança e turismo.
Além da ﬂexibilidade, o formato
a distância da instituição tem como
vantagens o respeito ao ritmo de
cada aluno, o desenvolvimento de
competências como organização,
pró-atividade e responsabilidade, o
menor custo com deslocamento e a
possibilidade de conciliar os estu-

dos e a vida proﬁssional.
As matrículas devem ser realizadas até o dia 17 de abril por meio do
site: http://www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/. Há vagas para cursos
técnicos em Administração; Design
de Interiores; Guia de Turismo; Informática; Logística; Marketing;
Meio Ambiente; Programação de
Jogos Digitais; Recursos Humanos,
entre outros.
Divulgação

NOVA LICITAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
GERA ECONOMIA PARA O MUNICÍPIO
A Prefeitura de Pindamonhangaba está ﬁnalizando os trâmites
para a contratação da empresa
vencedora do Pregão Presencial
nº 005/2017, para aquisição de
cestas básicas para os servidores, no período de doze meses, a
partir de maio. A Comercial João
Afonso Ltda apresentou o melhor
preço dentre as cinco empresas
participantes do pregão, ocorrido no dia 14 de março.
A licitação foi realizada na
modalidade Pregão por Ata de

Registro de Preço, tipo “Menor
Preço por Item”. O valor total da
Comercial João Afonso foi de R$
82,00, por cesta semelhante à
entregue atualmente, licitada no
ano passado, pela Jundi Cestas,
que era no valor de R$ 115,50.
Esse valor vai gerar uma economia de cerca de R$ 1,7 milhão
para os cofres públicos.
As novas cestas básicas contam com 24 produtos da mesma
qualidade da anterior.
Mensalmente, a Prefeitura de

Pindamonhangaba fornece 4.350
cestas básicas para seus servidores. No período de validade
da nova licitação, entregará um
total de 52.200 cestas básicas.

Pindamonhangaba, 17 de março de 2017
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Prefeito se reúne com ministro da Saúde
para negociar novo formato de Samu
O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, se reuniu em Brasília com o Ministro
da Saúde, Ricardo Barros, para
negociar diretamente com o
Ministério da Saúde um novo
formato de Samu – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - para a cidade.
A decisão foi tomada após as
negativas de negociação para
redução de custos com o consórcio que controla o Samu na
região, o Cisamu (Consórcio
Intermunicipal do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) do Vale do Paraíba e Região
Serrana.
Foi protocolado no Ministério o pedido de análise de alternativas para Pinda se manter na
rede de urgência e emergência,
de outra forma. Foi reforçada a
tratativa para a cidade operar a
sua própria rede, fora do consórcio presidido por Taubaté, e
que engloba também as cidades
de Campos do Jordão, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal,
Lagoinha, Redenção da Serra,
Natividade da Serra e São Luiz
do Paraitinga.
O encontro em Brasília contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Valéria
dos Santos; o deputado federal,
Márcio Alvino; e o secretário
municipal de gabinete, Fabiano
Vanone.
“Vamos ter nossa rede de
urgência e emergência de qualidade, pois precisamos ter muita
responsabilidade neste momen-

Divulgação

No encontro com o ministro Ricardo Barros, foi reforçado o desejo do município de ter sua própria rede de urgência
to de dificuldade financeira. Os
valores do antigo consórcio não
são viáveis para a realidade orçamentária de Pinda”, comenta
o prefeito Isael Domingues.
O contrato com o consórcio
era de aproximadamente R$
4,8 milhões por ano e foi ratificado em outubro de 2016, na
antiga administração.

Para a secretária de saúde
Valéria dos Santos, “a reunião
foi muito importante para firmar pessoalmente com o Ministro da Saúde o desejo de Pinda
ter a própria rede de urgência”.
O contrato com o consórcio
a partir deste mês foi suspenso
em assembleia do Cisamu. Porém, a cidade continua assistida

com serviço de emergência, por
meio da Emercor, que já atende
a cidade desde junho de 2012, e
a Clínica Médica Vale Guaratinguetá. No total, são três ambulâncias, sendo uma ativa e uma
reserva da Emercor e uma UTI
da Clínica, prontas para atender as ocorrências dentro do
município.

CASA dA AmizAdE dE PiNdA
gANhA PAdARiA ARTESANAl
O projeto da Casa da Amizade de Pindamonhangaba
receberá uma importante
ajuda do Fundafresp, o
Fundo de Assistência Social
da Associação dos Agentes
Fiscais de Rendas do Estado
de São Paulo: um cheque
no valor de R$ 50 mil que
possibilitará a construção
de uma padaria artesanal.
A entrega dos recursos será
na segunda-feira (20), na
própria entidade.
A doação destes recursos faz parte do Edital
001/2016, no qual associados filiados ao Fundafresp
indicaram projetos especiais
de entidades assistenciais
para receber recursos que
chegam a R$ 50 mil. Tais
projetos devem ser de implantação ou aprimoramento
do trabalho das entidades,
aquisição de veículos, ampliação das instalações ou
compra de móveis e equipamentos.
Foram mais de 100 inscrições no estado, e os
projetos vencedores foram
escolhidos em votações e
reuniões que aconteceram
em 18 Regionais. Ao todo,
será distribuído R$ 1 milhão
para mais de 50 instituições.

Essa iniciativa só foi possível porque o Fundafresp
recebe doações mensais e
voluntárias de associados e
não associados. Essa quantia é depositada em um
fundo, que é gerenciado
pela Afresp, e destinado

a entidades indicadas por
associados.
Além da Casa da Amizade
de Pinda, as entidades Vila
São Vicente de Paulo de São
luiz do Paraitinga; lar irmã
Amália sob Patrocínio de São
José; a Sociedade de Ampa-

ro e Promoção e o Serviço
de Proteção à Criança, de
Taubaté, serão contempladas
pelo Fundo. diversas autoridades locais foram convidadas para acompanhar o
evento, que acontece às 11
horas, na sede da instituição.
A2 Fotografia / Guilherme Lara Campos

A doação de R$ 50 mil possibilitará a implantação do projeto que oferecerá cursos gratuitos

Em média, a Emercor faz 450
atendimentos mensais, com investimento da Prefeitura de R$
125 mil. O serviço inclui ainda médicos e outros profissionais como
enfermeiro e técnico de enfermagem, na central de regulação. O
atendimento é 24 horas, com telefonistas de emergência além da
equipe de atendimento de Pinda.

Comus realiza
1ª Plenária
Municipal da
Saúde da Mulher
O Conselho Municipal
de Saúde (Comus) realiza,
neste sábado (18), a 1ª Plenária Municipal de Saúde da
Mulher, com o tema “Saúde
das Mulheres - Desafios para
a integralidade e com equidade”. O evento será das 8
horas ao meio-dia, no auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba.
A plenária é aberta a
toda a população da cidade. Serão discutidos quatro
eixos: Papel do Estado no
desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus
reflexos na vida e na saúde
das mulheres; O mundo do
trabalho e suas consequências na vida e na saúde das
mulheres; Vulnerabilidade
nos ciclos de vida das mulheres na política nacional
da Atenção Integral à saúde
das mulheres; e Políticas
públicas para as mulheres e
participação social.
A presidente do Comus,
Irene Ribeiro, convida a todos e destaca a importância
da participação da população no evento.
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Região

Governo de São Paulo promove megamutirão de saúde
Milton Michida

Aferição de pressão arterial, orientações, palestras e atividades ao ar livre fazem parte da programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.010, DE 15 DE MARÇO DE 2017.
Dispõe sobre a anistia de créditos tributários do Município de Pindamonhangaba e dá outras
providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado a anistiar multas e juros de mora aos contribuintes
que possuam débitos tributários com o Município, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não,
condicionados aos requisitos da presente lei;
Parágrafo único. A anistia, no caso de débitos em execução fiscal, havendo o parcelamento,
suspenderá o prosseguimento da ação até sua quitação integral.
Art. 2º Dos valores correspondentes às multas e juros de mora, será deduzida a quantia de 90%
(noventa por cento) referente à anistia concedida, sendo que o total restante dos débitos poderá
ser parcelado em até 10 (dez) vezes, respeitando o valor mínimo de 01 (uma) UFMP por parcela,
nas condições abaixo:

Período de
Requerimento

Quantidade de
parcelas

No mês de março/2017

Em até 10 (dez) vezes

No mês de abril/2017

Em até 09 (nove) vezes

No mês de maio/2017

Em até 08 (oito) vezes

No mês de junho/2017

Em até 07 (sete) vezes

Vencimento da 1ª
parcela
Último dia útil de
março/2017
Último dia útil de
abril/2017
Último dia útil de
maio/2017
Último dia útil de
junho/2017

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 062/17 - LIMPEZA
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notifica o
Sr (A) ALEXANDRE JOFRE
GALVÃO
FLOR,
proprietário
responsável pelo imóvel, situado a
RUA EDUARDO DA SILVA NETO,
S/NR.,
Bairro JD MARIANA
inscrito no município sob a sigla
SO110608027000,
para
que
efetue a limpeza do
referido
imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, 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.
Realizar atualização do cadastro
do imóvel é de responsabilidade
do
contribuinte
proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

§1º O não recolhimento da primeira parcela firmada nos termos do caput deste artigo acarretará no
cancelamento automático do parcelamento e na perda do direito a novo parcelamento nos termos
desta Lei.
§2º A falta de pagamento de duas parcelas, vencidas, consecutivas ou não, também implicará no
cancelamento automático do parcelamento e na perda do direito a novo parcelamento nos termos
desta lei.
Art. 3º A anistia de que trata a presente lei poderá ser concedida para pagamento em sua totalidade
ou por exercício, desde que os débitos estejam inscritos em dívida ativa.
Art. 4º Para requerer a anistia sobre multas e juros de mora dos seus débitos o Contribuinte, na
data do requerimento, deverá estar em dia com o pagamento dos tributos municipais referentes
ao exercício corrente e também estar com seu cadastro imobiliário e mobiliário devidamente
atualizados.
§1º Na hipótese de ser constatada a defasagem das informações do cadastro imobiliário e mobiliário
do Contribuinte, o Munícipio poderá exigir sua atualização antes de proceder ao recebimento do
requerimento de anistia previsto nesta lei.
§2º Somente será beneficiado pela anistia estabelecida por esta lei o contribuinte que requerer
expressamente, mediante processo administrativo de acordo de pagamento dos débitos à vista ou
em parcelas, desde que apresentados os documentos necessários e atendidos os requisitos para
formalização do acordo.
Art. 5º O benefício de que trata o Art. 1º desta lei será extensivo aos contribuintes com
parcelamentos pendentes e ainda não liquidados, considerando-se as parcelas já pagas como
quitação parcial, sem direito a qualquer restituição, cancelando-se o parcelamento pendente e
somente sendo beneficiado sobre o restante das multas e juros de mora de seu débito, o qual será
atualizado até a data do novo acordo.
Art. 6º Respeitando o que foi estabelecido no art. 2º desta lei, da segunda parcela em diante, o não
pagamento até a data do vencimento, sofrerá acréscimos de multa de 5% (cinco por cento) e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração do mês, após o vencimento.
§1º No caso de perda do direito a anistia e ao parcelamento, o crédito retornará ao seu valor original,
deduzindo-se exclusivamente o valor nominal pago, de modo que o Município providenciará,
imediatamente, o ajuizamento da ação ou o seu prosseguimento em caso de suspensão, acrescido
o débito, de multa e juros de mora.
§2º No caso previsto no §1º deste artigo, o pagamento realizado imputa-se em sua proporção
realizada, nos juros vencidos, na correção monetária, multa e no principal, obedecida a regra
prescrita no art. 163 do Código Tributário Nacional.
Art. 7º Não haverá reparcelamento dos débitos oriundos do parcelamento referente à anistia
concedida com base na presente lei.
Art. 8º O prazo para o contribuinte requerer expressamente os benefícios desta lei inicia-se em 20
de março de 2017 e encerra-se em 30 de junho de 2017.
Art. 9º Esta lei não abrangerá as multas provenientes de autos de infração ou de qualquer outra
penalidade por infringências à legislação municipal.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz
Secretário de Gestão e Articulação Política

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 15 de março de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei nº 53/2017
ORAÇÃO A SANTO ANTÃO EREMITA
(Para a cura de moléstias da pele)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Deus todo poderoso, que sentis prazer em glorificar
vossos servidores, eu vos peço, humildemente, socorrer-me em minha aflição pela intercessão de
Santo Antão, Eremita que hoje estou implorando. Ouvi a minha prece, Senhor Deus, pelo sangue
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.
Graça recebida 2 anos fazendo tratamento com remédios esta oração ajudou muito.

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 063/17 - LIMPEZA
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notifica o
Sr (A) ANDRE DOS SANTOS
TOLEDO
N,
responsável
pelo imóvel, situado a
RUA
FRANCISCO BUENO GARCIA
LEME, S/NR., Bairro MOMBAÇA
inscrito no município sob a sigla
SO110104031000,
para
que
efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, 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.
Realizar atualização do cadastro
do imóvel é de responsabilidade
do
contribuinte
proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO- BOLSA
DE ESTUDO 2017
“Estabelece critérios para inscrição
e seleção de novos estudantes
para bolsa de estudo para o Ensino
Superior”
Art. 1 – O Município de Pinda-monhangaba,
através da Secretaria de Saúde e Assistência
Social e Departamento de Assistência Social,
no uso dessas atribuições, e de acordo com
a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013
e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013,
RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL
DE CHAMAMENTO para concessão de
Bolsas de Estudo para o Ensino Superior,
na modalidade de tecnologia, licenciatura
e bacharelado, em cursos presenciais e
não presenciais reconhecidos pelo MEC Ministério da Educação e Cultura, das áreas
de biológicas, exatas e humanas nos termos
que se seguem:
Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor
do curso, e as mensalidades serão pagas
diretamente à instituição de ensino na qual o
aluno matricular - se.
Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 10
bolsas.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º - As inscrições serão feitas no
Departamento de Assistência Social, Rua Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso
– Pindamonhangaba, nos dias 30 e 31 de
Março de 2017 das 08h00 às 11h30 e das
13hs às 16h00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DE AUTUAÇÃO PELO
COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

O governador Geraldo Alckmin anunciou na
quinta-feira (16), a realização de um megamutirão
de saúde, a partir do sábado (18). O objetivo é antecipar consultas, exames
e cirurgias. Esses atendimentos, nas mais diversas
especialidades, foram previamente
programados
com pessoas já inscritas
em cada unidade.
“Será o maior mutirão
de saúde da história de
São Paulo porque vamos
incluir a capital, a Região
Metropolitana, o litoral e o
interior, nos equipamentos
de saúde do Estado, sendo
nossos hospitais, centros
de referência e AMEs”,
afirmou o governador.
A ação ocorrerá, simultaneamente, em cerca de
150 equipamentos estaduais de saúde, como hospitais, centros de saúde e
AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades).
Os procedimentos serão
distribuídos entre consultas médicas, exames
(tomografias, ressonân-

cias, colonoscopia, mamografia, densitometria
óssea endoscopias, ultrassonografias, além de urologia e cardiologia, entre
outras) e cirurgias (oftalmológicas, ginecológicas,
de pequeno porte infantil,
vesícula, hérnia, cálculo
renal, vasectomia e dermatológicas).
Na região, o mutirão
será realizado no Hospital
Universitário de Taubaté
e no Hospital Regional.
Serão feitas tomografias,
cirurgias e catarata, histeroscopia cirúrgica, além de
diversas palestras, atividades e orientações de saúde.
O megamutirão visa
ao mesmo tempo reduzir
a espera por atendimento
nos diferentes serviços da
Rede Estadual, conforme
a demanda e o perfil assistencial de cada unidade, e
também incentivar as pessoas a cuidarem da saúde.
Os atendimentos do
mutirão, que incluirão
dois sábados, ocorrerão
das 8 às 17 horas nas unidades.

Considerando o disposto
no artigo 24 e seus incisos, da
Lei Federal nº 9.503 de 23 de
Setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro;
O Departamento Municipal de
Trânsito, no uso de suas atribuições,
com fulcro no artigo 281 do Código
de Trânsito Brasileiro, torna público,
nos termos da Resolução do
CONTRAN nº 404/12, a relação de
Auto de Infração de Trânsito (AIT)

validados e processados. Nestes
termos, notifica os proprietários
dos veículos que, caso queiram,
terão o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da data de publicação, para
oferecer defesa da autuação e/ou
informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator
aqui autorizada somente é
cabível quando este não tiver sido
identificado na lavratura do auto de
infração.

Placa

Ait

Cod.
Infr

Data Infr

Placa

Ait

Cod.
Infr

Data Infr

BHQ6653
BPB2490
BTQ8465
CIY9395
CXN3633
DME5246
DQM1163
EGL0269
EKX6375
EPV8526
ERU5272
EWR0208
EYJ8908
EZJ5955
FAZ3099
FDV3518
FKR0998
FLE5929
FMD6233
GGF0661
HRE3712
JHZ7547
KKW8503
NNI3054
NXZ4174
OQT6693

E000002384
B440236288
B440235300
B440235298
Z440021039
E000002383
Z440021072
B440236342
B440236323
B440236267
B440236134
B440234927
Z440020982
B440234946
Z440021064
Z440021063
B440229828
Z440021026
B440236253
Z440020969
B440229870
Z440020981
B440218835
Z440020972
B440236341
Z440021054

51851
54521
51851
54526
55412
51851
55412
54010
55250
51851
55680
59670
55412
73662
55412
55412
55250
55412
51851
55412
55090
55412
65300
55412
54870
55412

05/03/2017
20/02/2017
22/02/2017
18/02/2017
22/02/2017
05/03/2017
23/02/2017
18/02/2017
20/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
22/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
20/02/2017
22/02/2017
18/02/2017
20/02/2017
18/02/2017
20/02/2017
19/02/2017
20/02/2017
18/02/2017
23/02/2017

BMJ2390
BTQ8239
CHE8555
CNX5039
DII5118
DQA0602
DSD4794
EHS0659
EPH3295
EQT6779
ESJ1589
EWR0387
EYU2132
EZM8521
FBB3704
FHM2906
FKU1300
FMB9196
FYP4033
GUY8001
IAA5332
KKW8503
LND4305
NTA2458
OPD2650

B440229827
B440236135
B440236136
B440229871
B440236269
B440236322
B440236137
B440236265
B440236271
Z440021023
B440236272
B440236343
B440236270
B440236290
B440236344
B440229872
B440236264
B440237311
Z440021030
Z440020986
B440236063
B440218834
B440236062
Z440021053
Z440021008

59910
51851
76331
53800
55680
55250
55250
55680
55680
55412
55411
54010
55680
57380
54010
60502
55680
58350
55412
55412
55680
55250
55411
55412
55412

19/02/2017
18/02/2017
18/02/2017
19/02/2017
19/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
17/02/2017
19/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
18/02/2017
19/02/2017
20/02/2017
18/02/2017
22/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
22/02/2017
20/02/2017
19/02/2017
19/02/2017
19/02/2017
23/02/2017
21/02/2017

Pindamonhangaba, 17 de março de 2017.
Luciana Viana -Diretor do Departamento de Trânsito
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 5º - Poderão inscrever-se os
interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba há pelo
menos 48 (quarenta e oito) meses; b) pertençam a um núcleo familiar com renda
“per capita” de até R$ 776,42 (setecentos
e setenta e seis reais e quarenta e dois
centavos), valor equivalente 8,82 UFMP’s;
c) - tenham sido aprovados no vestibular,
no caso de ingressantes, ou estejam
cursando o Ensino Superior, no caso dos
não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.
DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 6º - Para inscrição, os interessados
deverão apresentar os documentos a seguir
elencados:
I. Cópia do documento de identificação R.G
e CPF do candidato.
II. Cópia do documento de identificação R.G
e CPF dos membros do grupo familiar;
III. Cópia documentos que comprovem
residir no Município a pelo menos 48
(quarenta e oito) meses; (uma conta de
2013, uma conta de 2014, uma conta de
2015 e uma conta de 2016) só serão aceitos
conta de energia elétrica, IPTU, telefone fixo
ou outro comprovante oficial;
IV. Comprovante da instituição de ensino
superior da aprovação no vestibular e de
matrícula para o curso que se pretende
no caso de estudantes ingressantes, ou
comprovante de matrícula para estudantes
que já estejam cursando;
V. Cópia da NOTA do vestibular no caso
de ingressante e cópia das notas do 1º

e 2º semestre de 2016 dos candidatos
que já estão cursando (não será aceito a
classificação do vestibular).
VI. Declaração do estudante que não possui
ensino superior completo; (ANEXO)
VII. CTPS original e Cópia das páginas de
identificação e do último contrato, seguido
da página em branco) do candidato e de
todos os membros do grupo familiar
VIII. Cópia do comprovante de rendimento
dos últimos 3 meses candidato e dos
membros do grupo familiar que possuem
registro em CPTS ou declaração de renda
no caso de autônomos ou profissional
liberal;
IX. Cópia do histórico escolar cursado
em escola pública, ou comprovante de
percepção de bolsa integral de estudo do
ensino médio, quando escola particular;
X. Ficha de inscrição retirada no local,
devidamente preenchida.
XI. Cópia da publicação da portaria ou
declaração da instituição do reconhecimento
do curso pelo MEC - Ministério da Educação
e Cultura.
Parágrafo 1º – A entrega de toda
documentação solicitada neste artigo, nos
dias 30 e 31 de março de 2017, bem como
preenchimento da ficha de inscrição de
forma correta, completa e fidedigna, é de
responsabilidade exclusiva do candidato.
Parágrafo 2º - O Não cumprimento do
parágrafo 1º resultará no indeferimento
automático do candidato.
DA TRIAGEM SOCIAL
Art. 7º - Após análise dos documentos

entregues, os candidatos selecionados
serão submetidos a uma triagem social,
através de visita domiciliar realizada
pela equipe técnica do Departamento
de Assistência Social da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção
e classificação.
I- ter estudado em escola pública ou ser
bolsista integral da rede particular; II- a
maior NOTA obtida no vestibular no caso de
ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas
curriculares, no último ano cursado, para os
não ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada; V- a
menor renda per capita.
Art. 9º - O resultado será publicado no Jornal
Tribuna do Norte e divulgado no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br no
dia 25/04/2017.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - O candidato ao preencher seu
formulário de inscrição, declara estar ciente
e de acordo com as normas deste Processo,
da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013
e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013, bem
como, serem corretas e verdadeiras todas
as informações por ele prestadas.
Pindamonhangaba, 14 de março de 2017.
VALÉRIA DOS SANTOS
Secretaria de Saúde e Assistência Social
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Corpo de Baile de Caraguá realiza
oficina e espetáculo de dança
Divulgação

“colcha de retalhos” relata o olhar que o homem lança sobre o mundo que o cerca

Pindamonhangaba recebe, neste domingo (19), uma oficina e uma
apresentação do Corpo de Baile de
Caraguatatuba, no Teatro Galpão.
Ambas serão gratuitas e fazem parte da parceria entre a Prefeitura,
por meio do Departamento de Cultura, e o Governo do Estado, por
meio do Circuito Cultural Paulista.
Com entrada franca, a sessão
está marcada para as 20 horas.
“Colcha de Retalhos” relata o
olhar que o homem lança sobre
o mundo que o cerca e sobre si
mesmo. Inspirado em Platão e
Schopenhauer, a produção trata
da contemplação como forma de
transformação de si mesmo e no
mergulho interior para a significação do mundo.
O espetáculo de dança tem
classificação livre e 40 minutos
de duração.

A direção geral é de Cristina
Neves. Concepção Coreográfica: Cristina Neves e companhia.
Orientação artística (concepção
da obra): Lara Pinheiro. Light designer: Cristian Rocha. Adereços
e Figurino: Companhia. Elaboração Audiovisual: Mayara Neves.
Produção: Valdinei Silva. Elenco:
Cristian Rocha, Valdinei Silva,
Elisa Venâncio, Barbara Detusk,
Samantha Delfino,Ysadora Dias e
Octávio Polletii.
Oficina de dança
Ainda no domingo (19), a
Companhia realizará uma oficina
de dança contemporânea, voltada
para bailarinos da cidade. A participação será gratuita, a partir
das 15 horas, também no Teatro
Galpão.

Nova Gokula oferece aulas
gratuitas de Tai Chi aos domingos
A comunidade Hare
Krishnah da Fazenda Nova
Gokula promoverá, aos
domingos, duas vezes por
mês, aulas gratuitas de Tai
Chi. As aulas já começam
neste domingo (19) e se repetirão em fins de semana
alternados, até o dia 23 de
julho.
A prática será ministrada pelo instrutor Luis
Henrique Blasco, da Asso-

ciação Tai Chi Pai Lin, de
São Paulo.
Com exercícios compostos de movimentos suaves e relaxantes, o Tai Chi
estabiliza o equilíbrio das
forças vitais do organismo
e traz uma série de benefícios à saúde. Entre eles o
aumento da concentração
mental, redução do estresse, fortalecimento do
sistema nervoso, aumento

da vitalidade, energia, disposição e muito mais.
As aulas acontecem das
11 às 12 horas, nos domingos: 20 de março; 2 e 23
de abril; 14 e 28 de maio;
18 de junho; e 9 e 23 de
julho.
A visitação à Fazenda
é aberta ao público. No
local, é cobrado estacionamento de R$ 20 para
carros e R$ 10 para motos.
Divulgação

Arquivo pessoal

a atividade será na sede da instituição, na manhã de domingo

EscOtEirOs PrOmOvEm
PlantiO dE árvOrEs nativas
O Grupo de Escoteiros Itapeva, de
Pindamonhangaba, participará, neste
domingo (19), da ação “Plantio Global”,
que faz parte do Movimento Mundial de
Recuperação de Biomas, com o plantio
de árvores nativas na sede do Grupo.
O objetivo é promover uma atividade destinada à recomposição da mata
nativa e, principalmente à conscientização dos jovens sobre a necessidade de
proteger o meio ambiente.
O Plantio Global está relacionado
aos 17 objetivos de desenvolvimento
sustentável definidos pela ONU – Or-

ganização das Nações Unidas – para
transformar o mundo até 2030.
A ação congrega diversos grupos no
mundo todo, que realizam plantio em
suas localidades de maneira integrada.
O Movimento Escoteiro preconiza
que seus membros sempre devem deixar
o ambiente melhor do que encontraram
e na Lei Escoteira, o jovem deve se comprometer a ser “bom para os animais e
para as plantas”.
A atividade de plantio será realizada
às 9 horas, na sede do Grupo Escoteiro
Itapeva.

Prática milenar traz diversos benefícios à saúde de seus adeptos
Divulgação

Projeto leva boas práticas
ambientais a estudantes
Um projeto desenvolvido por
voluntários da usina da Gerdau
em Pindamonhangaba tem contribuído com melhorias no ambiente escolar de mais de 300
alunos da Escola Municipal Manoel César Ribeiro, localizada
no bairro do Crispim.
Cerca de 60 funcionários da
companhia implantaram a iniciativa “5S” na escola ao longo
de 2016, estimulando a cultura
da qualidade total, trazendo melhorias para o local de estudos e
ampliando o aproveitamento
dos materiais e do espaço físico.
Como marco principal das

atividades em 2017, foram realizadas a revitalização da horta já
existente no colégio, deixando
a terra e o canteiro preparados
para receber as hortaliças que
serão plantadas futuramente,
além da reforma do parque de
diversões.
Por meio da iniciativa, ainda foi implementada a coleta
seletiva e disseminados conceitos como utilização, organização, padronização e disciplina
nas salas de aula, contribuindo para garantir um ambiente
ainda mais seguro, agradável e
produtivo.

Os voluntários prepararam os canteiros que receberão sementes de hortaliças em breve
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S ociais

SEXTA-FEIRA

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

É pique! É pique!
Tudo de bom para a gatinha Cecília Dias, que sopra velinha no sábado (18). Seus pais, avós, tias, tios e amigos desejam muita alegria e
bênçãos. Parabéns!
Arquivo pessoal

Feliz
aniversário!

Alegria inﬁnita
Para alguém que é só
sorrisos. Suzi Blaustein fez
aniversário no dia 15 e recebe
o carinho dos familiares e
amigos. Felicidades, que tuas
conquistas sejam sempre
sólidas.
Arquivo pessoal

A jornalista
Daniela Gonçalves
completou mais
um ano de vida na
quinta-feira (16).
Familiares e amigos
desejam toda felicidade a ela.

Tudo de bom!
Para a estudante Radharani Alencar, que faz
17 anos nesta sexta-feira
(17). Ela recebe o carinho
dos colegas do 3º ano do
Ensino Médio da escola Dr.
Alfredo Pujol.

Comem

oração

!
A Escola
Estadua
está em
l Profess
festa po
or Joã
rque na
matemá
quinta-f o Martins de A
tica e fís
lmeida
eira (16
ic
Brunão
), o prof
, comple a Bruno Monte
e
s
s
or de
ir
tou
o,
alunos e
colegas. 30 anos e receb conhecido como
eu todo
o carinh
o dos

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo

pessoal

Parabéns!
Para o músico, compositor e maquiador Diogo
Peres, que aniversaria nesta sexta-feira (17). Que ele
encontre sucesso e felicidade por onde passar!
Arquivo pessoal

Mais um ano de vida!
Todo amor e felicidade! É o que
os amigos e familiares desejam à
Tatiane Pinheiro, que fará aniversário neste domingo (19). Na foto,
ela está ao lado da ﬁlha Carol.

Divulgação

Muitas bênçãos
Para Pollyana Noronha, aniversariante do
dia 18. O esposo Rodrigo, os amigos, o irmão
Alexandre e a cunhada Cristiane desejam alegria, paz e muitas conquistas.

Arquivo pessoal

Festa no sábado!
Este sábado (18), vai ser festivo na casa e Élcio Moreira, que faz aniversário. Ele vai comemorar a data ao
lado da esposa Walkíria e das ﬁlhas (na foto).
Arquivo pessoal

ENCONTRO COM CORTELLA
Felicidades!
Para Laura Barcha, que faz aniversário
nesta sexta-feira (17). Ela recebe o carinho
dos amigos e de todos os seus alunos.

O secretário municipal de Educação, Julio Valle,
participou, na quinta-feira (16), do Fórum Estadual da União dos Dirigentes Municipais de Educação,
em Atibaia. Na ocasião, ele fez questão de registrar o
encontro que teve com o professor, ﬁlósofo e escritor
Mário Sérgio Cortella.

