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Já estão abertas as inscrições para o Enem 2017
Os alunos do 3º ano do Ensi-

no Médio já podem se inscrever 
para o Exame Nacional do En-
sino Médio. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas pelo 
site do Inep até 19 de maio. Os 
alunos da Rede Estadual têm 
isenção da taxa da avaliação, 
que será aplicada nos dias 5 e 12 
de novembro. 

PÁGINA 6

Alunos do Ensino Médio em Pindamonhangaba já estão se preparando para fazer a prova do Enem, que acontecerá em novembro

Prefeitura lança site para adoção do “melhor amigo” 

Milton Michida - A2 Fotografi a

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou, nesta semana, 
uma página em seu site ofi cial 
para conscientizar e incentivar 
a adoção responsável de cães e 
gatos que foram recolhidos das 
ruas e estão morando no Abrigo 
Municipal. 

PÁGINA 3

PENDÊNCIAS NO 
CPF PODEM SER 
CONSULTADAS 
PELA INTERNET 

PINDA 
ADERE 
AO MAIO 
AMARELO

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba aderiu à campanha 
Maio Amarelo, de mobilização 
para diminuição de acidentes 
de trânsito. A ação conta com 
conscientização feita pelos 
agentes municipais de trânsito 
com motoristas e motociclis-
tas da cidade, além da realiza-
ção de palestras para diversas 
instituições.

TERCEIRO LOTE DE SAQUE 
DAS CONTAS INATIVAS SERÁ 
LIBERADO NA SEXTA-FEIRA

Na sexta-feira 
(12), a Caixa dará 
início ao pagamen-
to do terceiro lote 
das contas inativas 
do Fundo de Ga-
rantia do Tempo 

de Serviço (FGTS). 
Serão benefi ciados 
os trabalhadores 
que nasceram 
em junho, julho e 
agosto. 

Haverá horário 

de funcionamento 
diferenciado para 
as agências no 
sábado (13), se-
gunda-feira (15) e 
terça-feira (16). 

PÁGINA 6Estes são alguns dos animais para adoção responsável
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PARCIALMENTE NUBLADO
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

UV 7

PREVISÃO DO TEMPO 

15º 

PINDAMONHANGABA

27º
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Alefl a, Daruê (foto) e Overpop disputam vaga na semifi nal do EDP Live Bands Brasil

PÁGINA 5

8

COM NOVA GESTÃO, PRONTO-SOCORRO 
PASSA POR OBRAS DE ADEQUAÇÃO

A Organização Social ABBC 
- Associação Brasileira de Bene-
fi cência Comunitária - assumiu, 
neste sábado (6), a administra-
ção do Pronto-Socorro. E já no 
primeiro dia apresentou mu-
danças com grande movimen-
tação de profi ssionais fazendo 
diversas pequenas obras de 
adequação do prédio. A entrada 
principal e os corredores rece-
beram nova pintura e mudanças 
na recepção. 

PÁGINA 3

Educadores aprovam Seminário Municipal de Matemática
O “I Seminário Municipal de Matemá-

tica nos Anos Iniciais” reuniu cerca de 250 
educadores das redes pública e privada, no 

último sábado (6), na Fabad (Faculdade 
Bíblica das Assembleias de Deus). Além 
das ofi cinas, os professores prestigiaram 

uma palestra do matemático, professor 
doutor Ubiratan D´Ambrosio.

PÁGINA 3

Educadores ao lado do prefeito, que participou de algumas ofi cinas, durante evento na Fabad

CRIANÇAS DO 
ARARETAMA SE 
DIVERTEM NO 
RUAS DE LAZER

Crianças e jovens do Arareta-
ma se divertiram, no sábado (6), 
na primeira edição do “Ruas de 
Lazer” deste ano. 

As atividades foram organi-
zadas no entorno e dentro do gi-
násio de esportes do bairro, com 
brincadeiras e jogos que atraíram 
grande público.

PÁGINA 8

Equipes da cidade 
se destacam nos 
Jogos Abertos da 
Juventude 

Pindamonhangaba iniciou, 
no fi nal de semana, a disputa da 
fase regional dos Jogos Abertos 
da Juventude, evento promovi-
do pela Secretaria Estadual de 
Esporte e Juventude, envolven-
do as cidades do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte, com a parti-
cipação de atletas até 19 anos de 
idade.

PÁGINA 5

Reformas começaram já no primeiro 
dia de gestão. No destaque, ala infantil 
ganhou um colorido

Morre o artista 
plástico Ademir da 
Costa Alves, o Kuka, 
das pinturas sobre 
azulejos PÁGINA 2

ATLETA DE PINDA É CAMPEÃ BRASILEIRA DE VOLEIBOL
A pindense Astride Luciene Moreira, de 40 anos, sagrou-se campeã na categoria 30 anos no Campeonato 

Brasileiro, que ocorreu de 20 a 23 de abril em Santos.
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ATLETA DE PINDA É CAMPEÃ BRASILEIRA DE VOLEIBOL
A pindense Astride Luciene Moreira, de 40 anos, sagrou-se campeã na categoria 30 anos no Campeonato 

Brasileiro, que ocorreu de 20 a 23 de abril em Santos.

A Fundação Dr. 
João Romeiro lançou 
o Concurso Cultural 
“Tribuna Nossa de 
Cada Dia” para es-
tudantes do Ensino 
Fundamental, Médio 
e Superior.  O veículo 
de comunicação com-
pleta em 2017, 135 
anos de existência.

PÁGINA 3

Jornal promove concurso 
cultural para estudantes

JOCUM 
PROMOVE 
“CAFÉ EM 
COMUNHÃO”
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EU ESTIVE LÁ...
Os neurocientistas, 

nos últimos anos, vêm 
empregando enormes 
esforços nos estudos 
relativos ao desenvol-
vimento cerebral e às 
funções desse impor-
tante e nobre órgão do 
nosso corpo. Muito se 
tem pesquisado no fe-
nômeno “Registro Au-
tomático de Memória 
(RAM)”, que, em sim-
ples palavras, signifi -
ca: todos os fatos, em 
especial, os mais mar-
cantes (positivos ou 
negativos) fi cam gra-
vados em nossa mente 
e podem vir à tona a 
qualquer hora. O im-
portante é desfrutar 
das boas lembranças 
e dar outro signifi ca-
do aos acontecimentos 
traumáticos e difíceis 
e prosseguir em frente, 
visto que esses acon-
tecimentos não têm 
como ser apagados 
(nossa mente não é um 
disco rígido de compu-
tador!) e o nosso desti-
no é progredir sempre.

Refl etindo ontem 

sobre a conquista do 
Campeonato Paulista 
de Futebol pelo Corin-
thians, o “Campeão 
dos Campeões”, frente 
à valorosa equipe da 
Ponte Preta de Cam-
pinas, passaram-se, 
nos vídeos - tapes da 
minha memória, mar-
cantes cenas que pre-
senciei, em 1977, há 40 
anos, quando o alvine-
gro do Parque São Jor-
ge, perante um público 
de 138 mil espectado-
res,no dia 8 de outubro 
de 1977, depois de 23 
anos de jejum, ganhou 
o Campeonato Paulista 
de Futebol.

Eu era um jovem 
médico, recém-che-
gado à nossa “Prin-
cesa do Norte Paulis-
ta”, aqui trazido pelas 
mãos benfazejas do 
ilustre médico e amigo 
incondicional Dr. José 
Luis Castro de Mello 
César.Lembro-me per-
feitamente do clima 
eufórico do dia. Acom-
panhado de alguns 
amigos, e, recordo-me 

bem dos amigos Dani-
lo Cozzi, José Cláudio 
Terclavers (Caculé) e 
Arizinho Galvão, fo-
mos, naquele histórico 
dia, assistir ao memo-
rável embate no Mo-
rumbi, na capital pau-
lista. Recordo-me, da 
entrada no estádio, de 
helicóptero, do folcló-
rico Presidente Vicente 
Matheus (aquele que 
falava: “saiu na chu-
va é pra se queimar”), 
da torcedora - símbolo 
Elisa, os quais foram 
ovacionados pela mul-
tidão, do momento da 
expulsão do atacante 
Rui Rei da Ponte Pre-
ta pelo juiz Dulcídio 
Wanderley Boschilla e 
do inesquecível gol que 
saiu dos pés do con-
sagrado jogador do 
Corinthians chamado 
Basílio, se não me trai 
a memória.

Quarenta anos são 
passados! A vida pros-
segue com o seu reper-
tório de bons e tristes 
momentos. A Divina 
Providência a velar 

por todos nós, apon-
tando caminhos, corri-
gindo rumos, ofertan-
do generosas porções 
de esperança. Quem 
dera, o nosso país, a 
exemplo do persistente 
campeão Corinthians, 
fosse o campeão na 
luta pela impunidade, 
na geração de empre-
gos, na moralidade 
com a coisa pública, no 
avanço das condições 
de saúde, educação 
e habitação do nosso 
povo sofrido, massa-
crado pelos vampiros, 
que têm nome e ende-
reço, que dilapidam a 
nação brasileira. Que 
Deus proteja, não só o 
valoroso “campeão de 
glórias mil” , mas, o 
nosso país, que tem que 
progredir, avançar, e 
superar a maior crise 
econômica e moral da 
nossa História! Temos 
que ter fé, esperança 
e reagir, pelo bem dos 
nossos fi lhos e netos. O 
futuro deles corre ris-
co! A luta tem que con-
tinuar!

Os contribuintes 
que não declararam o 
Imposto de Renda des-
te ano dentro do prazo 
estão sujeitos ao paga-
mento de multa. Além 
disso, quem não presta 
contas ao Leão, pode 
acumular pendências 
no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF). É possí-
vel conferir a situação 
cadastral do CPF pela 
internet. 

Na prática, o contri-
buinte com CPF pen-
dente de regularização 
não pode, por exemplo, 
fazer empréstimos, ob-
ter certidão negativa 
para venda ou aluguel 
de imóvel, tirar passa-
porte e até mesmo pres-
tar concurso público, 
além de ter problemas 
para movimentar conta 
bancária.

As tarifas dos serviços 
postais e telégrafos na-
cionais e internacionais 
da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos se-
rão reajustadas. A porta-
ria do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) 
determinando as mudan-
ças foi publicada na se-
gunda-feira (8), no Diário 
Ofi cial da União.

A portaria mantém a 
aplicação linear de per-
centual de 7,485%, suge-
rida pelo Ministério da 
Fazenda anteriormente, 

sobre todo o rol de tarifas 
e preços públicos, líquidos 
de impostos e contribui-
ções sociais na prestação 
dos serviços postais de 
monopólio.

Também estabelece 
que, nos serviços de Car-
ta Não Comercial, Cartão 
Postal e no Franqueamen-
to Autorizado de Cartas 
Nacional, serão aplicadas 
para objetos com peso su-
perior a 500 gramas, as 
mesmas condições de va-
lor e prestação do Serviço 
de Encomenda Expressa 
– Sedex.

Pendências no CPF 
podem ser consultadas 
pela internet

Multa
A taxa pelo atraso no 

envio da declaração do 
Imposto de Renda é de 
1% ao mês ou fração so-
bre o valor do imposto a 
ser pago. No entanto, essa 
multa não pode ultrapas-
sar 20% do imposto de-

vido. Se o corresponden-
te a 1% do imposto a ser 
pago for menor que R$ 
165,74, o contribuinte de-
verá efetuar o pagamento 
desse valor mínimo. Essa 
regra também se aplica a 
quem não possui imposto 
devido.

Portaria autoriza 
reajuste das tarifas 
postais dos Correios

Jocum realiza 
“Café em Comunhão” 
em Pinda

O projeto Jovens 
com uma Missão (Jo-
cum) – Base Pinda-
monhangaba promove, 
na quarta-feira (10), o 
“Café em Comunhão”, 
para debater com líde-
res evangélicos e auto-
ridades civis da cidade, 
acerca da iniciativa “A 
Bíblia em Cada Casa”, 
com a presença de li-
deranças da Sociedade 
Bíblica do Brasil (SBB).

Durante o evento, 
os líderes explicarão 
a todos os presentes o 
funcionamento da ação 
evangelística que con-
siste na distribuição 
de exemplares da Bí-
blia Sagrada em todos 
os lares do Brasil e que 
ocorrerá pela primeira 
vez no Estado de São 
Paulo no dia 22 de ju-
lho de 2017, começan-
do por Pindamonhan-
gaba.

Durante o café, to-
das as igrejas serão 
mobilizadas a ajudar 
na distribuição das bí-
blias em diversos bair-
ros do município.

A Base da Jocum 
Pindamonhangaba é 
coordenada pelos mis-
sionários, pastor João 
Marcos Carvalho e sua 
esposa Midiã Dias de 
Carvalho.

O café será realiza-
do às 8 horas, na Base 
da Jocum, situada na 
rua Eduardo Gê Bada-

ró, 697, Vila Rica. 
Mais informações 
pelos telefones 
(12) 98143-3503 e 
(12) 98143-5404 
e também pelo 
Facebook “Jocum 
Pinda” –www.
facebook.com/jo-
cumpinda.

ADOÇÃO E RESPONSABILIDADE

He-man, Scooby, Baronesa e Malhada 
são alguns dos cães que estão no Abrigo 
Municipal de Pindamonhangaba para 

serem adotados. Para melhorar este processo, 
conscientizar as pessoas e incentivar a adoção 
responsável de cães e gatos recolhidos das ruas, 
a Prefeitura de Pindamonhangaba lançou, esta 
semana, uma página em seu site ofi cial: “Adote um 
amigo”. A ferramenta possibilitará, além de fornecer 
informações, que as pessoas conheçam os animais que 
estão disponíveis para adoção. 

Depois do Animacão Legal, que aconteceu em 
abril no Parque da Cidade – envolvendo órgãos 
públicos, privados e voluntários –, esta é a segunda 
grande ação voltada para a causa animal na cidade. 
O Animacao abordou a conscientização e a adoção 
responsável de animais doméstico, e cerca de 20 
animais ganharam um novo lar com a iniciativa.  

Para adotar um cachorro ou gato do Abrigo 
Municipal, é necessário ser maior de 18 anos, 
apresentar comprovante de residência de 
Pindamonhangaba, documento ofi cial com foto e, no 
momento da retirada do animalzinho, preencher e 
assinar um termo de adoção. 

Cuidar do bem-estar dos animais também é uma 
questão de saúde pública.  

Para quem não pode adotar, mas pretende ajudar 
a causa animal de outras formas, é possível realizar 
doações de alimentos, medicamentos e roupas, por 
meio do Fundo Social de Solidariedade. Essa e outras 
informações estão na nova página dentro do site da 
prefeitura. Visite! 

Divulgação
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Mudanças foram publicadas no Diário 
Ofi cial da União, dia 8

Distribuição de Bíblias é uma das metas
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Fortalecer a prática da 
leitura e da escrita, apri-
morar técnicas de coe-
são, objetividade e cria-
tividade em sala de aula. 
Acrescentando a isso o 
envolvimento dos pais e 
familiares por meio de um 
bate-papo que tem como 
fio condutor: “Qual a sua 
relação com o jornal Tri-
buna do Norte?”

Esta é a principal pro-
posta do Concurso Cul-
tural “Tribuna Nossa de 
Cada Dia” lançado pela 
Fundação Dr. João Ro-
meiro, mantenedora do 
jornal Tribuna do Norte. 
O veículo de comunicação 
completa em 2017, 135 
anos de existência con-
tribuindo para o registro 
histórico do município e, 
por meio de um rico acer-
vo, sendo instrumento de 
pesquisa.

Em celebração à data 
(11/6/1882), a Fundação 
vem realizando diversas 
atividades que buscam 
colaborar para a difusão 
da cultura e da ciência de 
Pindamonhangaba e da 
região. Dentro das ações 
está o concurso que en-
volve alunos e educadores 
das escolas municipais e 
estaduais (Ensino Funda-

mental I e II, Ensino Mé-
dio e EJA – Educação de 
Jovens e Adultos), além 
das universidades que 
têm Jornalismo na grade 
curricular. Os universi-
tários irão colaborar com 
matérias especiais sobre 
Ciência e Tecnologia.  

As atividades tiveram 
início no mês de abril e 
seguirão até julho, com 
exposições, homenagens 
e o concurso, que englo-
ba cinco categorias. Todas 
elas serão premiadas do 
primeiro ao terceiro luga-
res, com prêmios que vão 
desde tablet e celular até 
curso de inglês e de dese-
nho.

Com o tema “Pindamo-
nhangaba: um novo olhar 
sobre o passado”, a cate-
goria “Imagem” busca es-
timular a arte do registro 
fotográfico, reforçando o 
hábito de leituras relacio-
nadas à fotografia e pro-
vocando reflexões sobre 
o passado e a preservação 
histórica. Ao envolver os 
familiares nos trabalhos 
escolares, os estudantes 
ganham parceiros para vi-
sitas a acervos e espaços, 
e podem juntos realizar 
pesquisas e leituras no 
jornal Tribuna do Norte. 

Tribuna do Norte celebra 135 anos de história 
Fundação mantenedora do jornal lança concurso cultural para estudantes

Categorias, premiação e Comissão julgadora

Prefeitura lança site para 
adoção do “melhor amigo” 

Secretaria de Saúde  
faz treinamento 
com auxiliares de 
enfermagem e 
agentes comunitários

Auxiliares de enferma-
gem e agentes comunitá-
rios de saúde participa-
ram, na sexta-feira (5), de 
um treinamento promovi-
do pela Secretaria de Saú-
de da Prefeitura. Cerca de 
50 profissionais integra-
ram a iniciativa, realizada 
no auditório da Fatec.

O treinamento Coa-
ching Motivacional Técni-
cas e Habilidades Compor-
tamentais foi ministrado 
pelo comunicador e confe-
rencista Narciso Machado, 
com o objetivo de motivar, 
desenvolver talentos, des-
pertando a criatividade, 
iniciativa e liderança. Essa 
formação para a equipe 

vai refletir em um melhor 
atendimento ao público.

O primeiro grupo a re-
ceber o treinamento foi o 
de médicos e enfermeiros 
da Atenção Básica, em abril. 
A intenção é complementar 
a formação dos profissio-
nais que estão na linha de 
frente do atendimento nos 
bairros, para que compre-
endam sobre a importância 
de acolher bem.

Para a secretária de 
Saúde, Valéria dos Santos, 
o treinamento também foi 
uma oportunidade para 
motivar os profissionais 
que trabalham no aten-
dimento nos postos dos 
bairros.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba lançou, nes-
ta semana, uma página em 
seu site oficial para incen-
tivar e conscientizar sobre 
a adoção responsável de 
cães e gatos que foram re-
colhidos das ruas e estão 
morando no Abrigo Mu-
nicipal. É o www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br/
adoteumamigo/

A criação desta ferra-
menta de comunicação 
foi uma maneira de pos-
sibilitar às pessoas co-
nhecerem os animais que 
estão disponíveis para 
adoção, como a Barone-
sa, a Malhada, o He-man 
e o Scooby, entre outros. 
Além do encontro virtual, 
os interessados podem ir 
ao Abrigo Municipal co-
nhecer pessoalmente os 
animaizinhos. As visitas 
são autorizadas de segun-
da a sexta-feira, das 7 às 11 
horas e do meio-dia às 16 
horas.

O Abrigo Municipal de 
Animais fica na Estrada do 
Maçaim, s/n. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 3648-2959 
ou e-mail:abrigodeani-
mais@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

Adoção e doação
Para adotar um ca-

chorro ou gato do Abrigo 
Municipal, é necessário 
atender alguns requisi-
tos: ser maior de 18 anos, 
apresentar comprovante 
de residência de Pinda-
monhangaba, documento 
oficial com foto  e, no mo-
mento da retirada do ani-
malzinho, preencher e as-
sinar um termo de adoção.

Importante desta-
car que todos os animais 
adultos disponíveis para 
adoção são vacinados e 
castrados.

Além das adoções dos 
animais, a página infor-
ma também que é possí-
vel ajudar a causa animal 
por meio de doações 
de alimentos, medica-
mentos, roupas e outros 
itens, sempre por meio 
do Fundo Social de Soli-
dariedade.

A Prefeitura informa 
ainda que o Abrigo Mu-
nicipal não recebe ani-
mais e não está apto a 
realizar atendimento ou  
outro tipo de interven-
ção veterinária para o 
público. Os cães e gatos 
que estão no local foram 
recolhidos das ruas e 
somente eles podem re-

ceber os serviços veteri-
nários.

Outras ações
Além da criação do site, 

a Prefeitura realizou, em 
abril, o Animacão Legal, 
no Parque da Cidade. Este 
foi o primeiro evento vol-
tado exclusivamente para 
a conscientização e ado-
ção responsável de cães e 
gatos, com o apoio de pro-
tetores voluntários de ani-
mais. Na ocasião, 17 cães 
e gatos foram adotados, 
conseguindo um novo lar.   

Essas ferramentas 
fazem parte do planeja-
mento da Prefeitura para 
reduzir o número de ani-
mais abandonados nas 
ruas. Para o prefeito Isa-
el Domingues, além da 
preocupação com o bem
-estar dos animais, essas 
ações estão relacionadas 

com a saúde pública.  
“Animais bem trata-

dos dificilmente transmi-
tem doenças. Já animais 
abandonados e que vivem 
em condições de pouca hi-
giene, podem transmitir 
doenças para as pessoas, 
como por exemplo raiva, 
bicho geográfico, sarna 
etc”, explica o prefeito 
Isael Domingues, adian-
tando que outras edições 
do Animacão Legal serão 
realizadas durante o ano.

O prefeito lembrou, 
ainda que, em breve, o 
Abrigo Municipal será 
transferido para o Cepa-
tas, um centro de atendi-
mento que será criado no 
Parque da Cidade, espe-
cialmente adequado para 
receber animais abando-
nados com maior conforto 
e higiene. 

Divulgação

Motivar e incentivar a humanização estavam 
entre as propostas

Alguns dos animais que aguardam adoção, no Abrigo

Escolas municipais
categorias: “Desenho” para alunos dos 1º aos 3º 

anos do Ensino Fundamental I e do EJA; e “Redação” 
para estudantes dos 4º e dos 5º anos do Fundamental 
I e do EJA. 

Escolas Estaduais 
categorias: “Poema” para alunos dos 6º e dos 

7º anos do Fundamental II; e “Memórias Literárias” 
para estudantes dos 8º e 9º anos do Fundamental II 
e do EJA. Para a categoria “Imagem”, que engloba o 
Ensino Médio, além da premiação, o melhor trabalho 
receberá o direito de ser capa no jornal Tribuna do 
Norte do dia 9 de junho – Edição Comemorativa aos 
135 anos.  

A avaliação e a escolha dos trabalhos premiados 
serão realizadas por comissão formada por membros 

da Academia Pindamonhangabense de Letras – que 
têm vasta experiência em concursos e obras literárias 
– além de profissionais convidados. A solenidade de 
premiação dos trabalhos está prevista para acontecer 
no dia 8 de junho, no Teatro Galpão, às 19 horas. 

parcErias
Para a realização do concurso, a Fundação contou 

com a colaboração dos parceiros: Academia de Arte e 
Design Imago; Academia Oxy; Acip; Churrascaria Gra-
mado; CNC Profissionalizantes; Fatea; Fenomenal Je-
ans; Gonzaga Som; Loja Eclipse; Livraria Gadal; Nova 
Impressão; O Lojão Magazine; Ótica Diniz; Ótima FM; 
Pap Cop Papelaria; Prefeitura de Pindamonhangaba; 
Rádio Difusora; Yázigi Pinda e Unitau. 

* mais informções em 
www.jornaltribunadonorte.net
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LUIZ CARLOS PINTO

Por unanimidade, Câmara aprova criação da Frente 
Parlamentar dos Direitos da Mulher 
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Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

Os vereadores de 
Pindamonhangaba re-
alizaram no plenário 
“Francisco Romano de 
Oliveira”, do Palácio 
Legislativo “Dr. Geral-
do José Rodrigues Al-
ckmin”, na quinta-feira, 
dia 4, a 14ª Sessão Or-
dinária, que contou com 
um projeto na Ordem 
do Dia e apenas uma in-
clusão. As duas propos-
tas apresentadas foram 
aprovadas por unanimi-
dade.

Da Ordem do Dia 
constou o Projeto de 
Resolução n° 01/2017, 
de autoria da vereado-
ra Gislene Cardoso – Gi 
(DEM), que “Dispõe so-
bre a criação da Frente 
Parlamentar Municipal 
em Defesa dos Direitos 
Humanos da Mulher, 
com o objetivo de in-
centivar, desenvolver 
e apoiar discussões e 
ações relacionadas às 
mulheres”.

De acordo com a au-
tora, este Projeto de 
Resolução busca trazer 
a participação popular 

Câmara aprova criação da
Frente Parlamentar em defesa

dos Direitos Humanos da Mulher
Parlamentares também aprovaram Lei que ordena o encaminhamento de prestação de 

Contas das Organizações Sociais para análise da Câmara de Vereadores

para a discussão e elabo-
ração de políticas públi-
cas que visam a melhoria 
da qualidade de vida das 
pessoas, em especial, a 
igualdade entre homens 
e mulheres, o fim da vio-
lência doméstica e a au-
tonomia das mulheres. 

Considerando que de-
vemos manter um deba-
te permanente, o Legis-
lativo também deve se 
empenhar no processo 
de construção de uma 
sociedade mais igualitá-
ria, mais fraterna e mais 
solidária, lutando para 
superar essa desigual-
dade de gênero, bus-
cando incessantemente 
a igualdade plena que 
possa possibilitar a con-
vivência mais digna para 
todos e todas.  “Devemos 
nos unir e fazer cumprir 
o disposto no Art. 5°, 
inciso I da Constituição 
da República, buscando 
a igualdade de gêneros. 
Por este motivo, apre-
sentei este Projeto que 
cria a Frente Parlamen-
tar Municipal em Defesa 
dos Direitos Humanos 
da Mulher”, destaca a 
vereadora.

A segunda proposta 
aprovada e inclusa na 
Ordem do Dia é o Proje-
to de Lei n° 70/2017, de 
autoria dos vereadores 
Carlos Moura – Magrão 
(PR) e Professor Os-
valdo Macedo Negrão 
(PR), que “dispõe acer-
ca do encaminhamento 
de prestação de contas 
das Organizações So-
ciais à Câmara de Ve-
readores de Pindamo-
nhangaba”. 

Em suas justificati-
vas, os autores argu-
mentam que, para que 
a Câmara possa exercer 
o controle externo a ela 
atribuído, faz-se neces-
sário que lhe seja en-
viado periodicamente 
relatório de prestação 
de contas das Organiza-
ções Sociais, podendo, 
desta forma, dar cum-
primento ao disposto na 
Lei n° 5.801/2017, onde 
diz no Art. 1°, § 2° - Os 
contratos de gestão de 
que trata esta Lei serão 
submetidos ao controle 
externo da Câmara Mu-
nicipal, que o exercerá 
com o auxílio do Tribu-
nal de Contas, ficando o 

controle interno a cargo 
do Poder Executivo, ob-
servada a competência do 
Conselho Municipal de 
Saúde e Assistência So-
cial, conforme previsão 
legal.

Diploma de
Honra ao Mérito
O vereador Toninho da 

Farmácia (PSDB) é o au-
tor do Requerimento nº 
1.199/2017, de 10 de abril 
de 2017, em que solicita 
um Diploma de Honra 
ao Mérito, para home-
nagear a senhora Eliana 

Herondina de Godoy, 
pelo exemplo e dedica-
ção à causa social e os 
relevantes serviços pres-
tados à comunidade de 
Pindamonhangaba.

A homenageada é em-
presária e presidente da 
ONG pindamonhanga-
bense CIAVAM - Central 
Integrada de Assistência 
Voluntária e Apoio Mó-
vel, que atua no atendi-
mento social à popula-
ção carente, prestando 
assistência voluntária, 
locomovendo os neces-

sitados de suas casas 
ao Pronto Atendimen-
to (PA) ou em consultas 
médicas. Também pro-
move programas assis-
tenciais continuados, 
permanentes e planeja-
dos, na modalidade de 
atendimento, assesso-
ramento ou defesa e ga-
rantia de direitos. A en-
tidade mantém, ainda, 
um programa na emis-
sora Rádio Difusora de 
Pindamonhangaba com 
a participação da popu-
lação.

NOTA DE
ESCLARECIMENTO

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

 Devido a utilização do nome da Câmara e de 
alguns vereadores para aplicar golpes com o objetivo 
de obter vantagens indevidas em lojas de cidades 
da região, a Câmara de Pindamonhangaba 
informa e esclarece aos empresários, comerciantes 
e à população do município que não efetua compra 
de produtos e não adquire equipamentos ou outros 
materiais diretamente no comércio ou por outra via 
(telefone, e-mail ou mensagens em redes sociais). 
Toda e qualquer aquisição feita junto ao comércio 
local por “via direta” é realizada com a presença 
de um funcionário devidamente identificado e com 
a autorização de compra emitida pela Diretoria de 
Administração da Casa.
 Já as demais aquisições de materiais e/
ou equipamentos, produtos de consumo interno e 
bens móveis da Casa só são feitas por meio de um 
rigoroso e seguro “Processo de Compra”, também 
elaborado e conduzido de forma transparente sob a 
supervisão direta do Departamento de Administração 
da Câmara.
 Para qualquer dúvida ou novos esclarecimentos 
sobre compras ou aquisição de bens, serviços e 
materiais pela Câmara de Pindamonhangaba, o 
interessado pode entrar em contato com a Diretoria 
do Departamento de Administração pelos telefones 
(12) 3644-2250 e 3644-2274 ou pelo e-mail adm@
camarapinda.sp.gov.br . 

Pindamonhangaba, 27 de abril de 2017

Legislativo concedeu “Diploma de Honra ao Mérito” 
à ONG CIAVAM - Central Integrada de Assistência 
Voluntária e Apoio Móvel - pelo exemplo e dedicação 
à causa social e pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade de Pindamonhangaba

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4

Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara



CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO  
DA COMUNIDADENEGRA DEPINDAMONHANGABA 

 

TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP 
CONTATOS: FONE: 12 – 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br 

                                                              CEL: 12-98134-1737 

 

Pindamonhangaba, 08 de maio de 2017. 

 

 

Segunda Reunião Extraordinária de 2017. 

 

 

Ficam todos os Conselheiros Municipais do Conselho Municipal de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba, para a primeira Reunião 
Extraordinária do ano de 2017, a saber: 

Data: 11 de maio de 2017 – quinta feira 

Hora: 18 horas. 

Local: Travessa Rui Barbosa, 37 Centro Pindamonhangaba (atrás da antiga prefeitura). 

Pauta: 

 

 Elaborar diagnóstico de prioridades e também o Dossiê de estudos 
da comunidade negra com base na pesquisa realizada durante o 
cadastramento e assim participarmos de politicas públicas especificas em 
todas as áreas relacionadas com a Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba. 

 

Reunião aberta ao Público e de extrema importância à participação coletiva 

 

Antonio Rogério Lemes de Souza – Pai Rogério 

Presidente CMPDCN 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2003 
 

CONVOCAÇÃO 
(Em cumprimento a decisão judicial) 

 
    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 22/05/2017 às 14 horas 
 
AJUDANTE 
 
56º VALÉRIA CINTRA LINO 
RUA TURIAÇU, 841 – PARQUE INDUSTRIAL 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP 
CEP 12235-650 
 

 
 

FABRÍCIO AUGUSTO PEREIRA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
     PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 
 

RESOLUÇÃO Nº. 15, de 6 de abril de 2017. 
Dispõe sobre a relação de projetos apresentados e aprovados em atendimento ao 

Edital n.1/2017 – FMI – Fundo Municipal do Idoso, autoriza o repasse de recursos, 

via FMI, e dá outras providências. 

O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº. 4.492/2006, 

no uso de suas atribuições legais,  

            Considerando o disposto no § 2º artigo 5º da lei nº. 5.221/2011,

Considerando a deliberação da 4ª reunião ordinária, ocorrida em 6 de abril de 

2017,

RESOLVE: 

Art. 1º - Ao Lar Irmã Terezinha e ao Lar São Vicente de Paulo fica autorizado o repasse 
público de recursos provenientes do Fundo Municipal do Idoso, conforme quadro 
demonstrativo abaixo: 
 

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS 

Entidade – Proponente Projeto 

Valor inicial estimado para 

financiamento integral  

(R$) 

Lar Irmã Terezinha 

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO 

831.862,00 

PROJETO CIDADANIA ATIVA 48.000,00 

PREPARAÇÃO DE TERRENO 
PARA CONSTRUÇÃO CASA DIA 

52.000,00 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
E UNIFORMES 

174.300,00 

Lar São Vicente de Paulo 
MELHORIAS E ADEQUAÇÃO DO 
AMBIENTE INSTITUCIONAL DO 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO 

136.818,00 

 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
     PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 

Parágrafo único: Os valores referentes ao caput deste artigo são provenientes de 
recursos da lei de incentivo fiscal, que poderá financiar as ações da entidade via 
Subvenção, Convênio ou Auxílio. 
 

Art. 2º - As referidas entidades deverão apresentar Planos de Trabalhos, 
detalhando em sua planilha de execução financeira a aplicação dos recursos deliberados. 

Parágrafo único: Anexos aos Planos de Trabalhos, a entidade deverá apresentar ao 
Departamento de Assistência Social para as devidas providências, os documentos 
necessários à assinatura do termo de contrato de colaboração ou de fomento. 
 
 Art. 3º - As entidades beneficiadas deverão prestar contas conforme dispõe o 
artigo 7º da Lei nº. 5.221/2011. 
 
 Art. 4º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua aprovação e publicação. 
 
 

 
Adilson Lima da Silva 

Presidente do CMI - Gestão 2015/2017 

 
 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PINDAMONHANGABA/SP 

 
Convocação Extraordinária 

 
 

Pindamonhangaba, 05 de Maio de 2017. 
 
 
 Venho por meio desta, convocar o (a) Nobre Conselheiro (a) de 
Saúde, para Reunião Extraordinária: 
 
Dia: 16 de Maio de 2017. 
Horário: 18 horas - Chamada única 
Local: Centro de Especialidades Médicas - CEM – 1º andar 
R: Frederico Machado, 179, Centro - Pindamonhangaba / SP 
  
 

Pauta 
 
1ª - SISPACTO – Relator: Leonardo Martuscelli. Tempo estimado 60 min 
 
2ª - Plano Municipal de Controle de Dengue, Febre Chinkungunya e Zika 
Vírus – Relator: Rafael Lamana. Tempo estimado 60 min. 
 
3ª - CIST - Relatora: Presidente Sra. Irene Ribeiro. Tempo estimado 5 min. 
 
 
Obs: Em relação ao Sispacto, caso haja alguma dúvida, o funcionário 
Leonardo estará à disposição no setor da Vigilância Epidemiológica (ao lado 
do Laboratório Municipal). 

 
 
 

 
Irene Ribeiro 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de  
Pindamonhangaba

                                                                                                 

                                                                
R: Major José dos Santos Moreira, 570, São Benedito - Pindamonhangaba - SP - CEP 12410-050 

Telefone (12) 3550-0512. R: 8806 - e-mail: comus.pindamonhangaba@gmail.com

Durante o mês de 
maio, o Ministério das 
Cidades, por meio do De-
partamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), par-
ticipará da Campanha In-
ternacional Maio Amarelo 
– Atenção pela vida, que 
marca a mobilização para 
a diminuição dos aciden-
tes de trânsito. Pindamo-
nhangaba, mais uma vez, 
aderiu à campanha, por 
meio de conscientização 
feita pelos agentes muni-
cipais de trânsito com mo-
toristas e motociclistas da 
cidade, além da realização 
de palestras para diversas 
instituições, com o reforço 
da minicidade para crian-
ças da Rede Municipal de 
Ensino.

Em Pindamonhanga-
ba, os acidentes de trân-
sito aumentaram de 2015 
para 2016. De acordo com 
informações do Depar-
tamento de Trânsito da 
Prefeitura - com base nos 
registros de ocorrências 
feitos pela Polícia Mili-
tar (que coleta e tabula 
os dados), os acidentes 
de trânsito com vítimas 
aumentaram de 448 em 
2015, para 452 em 2016; 
os atropelamentos au-
mentaram de 81 em 2015, 
para 94 em 2016; e os aci-
dentes de trânsito com 
moto aumentaram de 23 

Na última semana, o 
Cmei - Centro Municipal 
de Educação Infantil “Dr. 
Francisco Lessa Júnior”, 
no bairro Cidade Jardim, 
iniciou o sexto ano do pro-
jeto Capoeirando.

A professora Maria do 
Carmo Silva de Camargo, 
do Infantil I – A, pedago-
ga e formada em Educação 
Física, é responsável pelo 
projeto que conta com a 
colaboração da toda equi-
pe escolar, Conselho de 

Escola e também com a 
mestre Moranguinho, do 
Grupo Capoeira Vida, que 
é parceira no desenvolvi-
mento desse projeto.

“A capoeira como ferra-
menta pedagógica possibi-
lita o desenvolvimento do 
aspecto motor, da autono-
mia, da destreza, da cria-
tividade e da linguagem 
promovendo a interação e 
o crescimento do aluno de 
forma lúdica e prazerosa”, 
explica a professora.

Pindamonhangaba 
adere ao Maio Amarelo

Programação Maio 
Amarelo em Pinda

Quarta-feira (10)

8h - Palestra para os militares do 2º BEC Batalhão 
Borba Gato
 

Segunda-feira (15)

8h - Palestra para alunos do Ensino Médio no Co-
légio Bom Jesus

 
Segunda-feira (22)

8h - Panfl etagem na área central da cidade
 

Sexta-feira (26)

7h e 13h - Palestra e minicidade para alunos da 
EM Elias Bargis (Araretama)
 

Segunda-feira (29)

7h e 13h - Palestra e minicidade para alunos da 
EM Vito Ardito (Araretama)

Minicidade é um dos meios de conscientização sobre o trânsito

Divulgação

Cmei do Cidade Jardim reinicia 
projeto sobre capoeira

em 2015, para 45 em 2016.
Os dados informam, 

ainda, que em 2016, ho-
mens entre 19 e 30 anos 
foram as maiores vítimas 
fatais de acidentes de trân-
sito na cidade.

O maior número de 
autuações relacionadas a 
acidentes de trânsito em 
2016 em Pinda foi por 
falta de cinto de segu-
rança (1844 autuações), 
seguido pela utilização de 
telefone celular durante a 
direção do veículo (1009 
autuações), avançar o si-
nal vermelho (220) e dei-
xar de dar preferência a 
pedestre ou veículo mo-
torizado na faixa de pe-
destre (195).

Sobre a campanha
A cor amarela foi esco-

lhida em alusão à sinali-
zação de advertência, uti-
lizada nos semáforos. Por 
isso fi cou conhecida como 
a cor da atenção pela vida. 
Assim como os movimen-
tos de conscientização 
de combate ao câncer de 
mama, de próstata e con-
tra o vírus HIV, o Maio 
Amarelo também é sim-
bolizado pelo laço, nesse 
caso, amarelo.

O mês de maio foi es-
colhido em comemoração 
ao Dia Mundial da Segu-
rança Viária e do Pedes-
tre, com a realização da 
Semana Mundial de Se-
gurança do Pedestre, lan-

çada em 2013. A semana 
também é conhecida como 
Campanha Zenani Man-
dela, em memória da neta 
de Nelson Mandela, víti-
ma de acidente de trânsito 
na África do Sul em 2010, 
com apenas 13 anos.

Outra referência mun-
dial ao mês é a realiza-
ção do balanço das ações 
concretizadas desde que a 
Organização Mundial das 
Nações Unidas (ONU) de-
cretou a Década de Ação 
para Segurança no Trân-
sito. Os países membros 
uniram esforços na redu-
ção de 50% no número de 
feridos e mortos no trân-
sito durante os próximos 
dez anos (2011 até 2020).

Na última semana, o 
Cmei - Centro Municipal 
de Educação Infantil “Dr. 
Francisco Lessa Júnior”, 
no bairro Cidade Jardim, 
iniciou o sexto ano do pro-
jeto Capoeirando.

A professora Maria do 
Carmo Silva de Camargo, 
do Infantil I – A, pedago-
ga e formada em Educação 
Física, é responsável pelo 
projeto que conta com a 
colaboração da toda equi-
pe escolar, Conselho de 

Escola e também com a 
mestre Moranguinho, do 
Grupo Capoeira Vida, que 
é parceira no desenvolvi-
mento desse projeto.

“A capoeira como ferra-
menta pedagógica possibi-
lita o desenvolvimento do 
aspecto motor, da autono-
mia, da destreza, da cria-
tividade e da linguagem 
promovendo a interação e 
o crescimento do aluno de 
forma lúdica e prazerosa”, 
explica a professora.

Cmei do Cidade Jardim reinicia 
projeto sobre capoeira

Divulgação
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Estudantes 
devem se 
inscrever para 
o Enem 2017

Terceiro lote de saque das contas 
inativas será liberado na sexta-feira

Os alunos do 3º ano do Ensino 
Médio já podem se inscrever para 
o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio, as inscrições estão abertas e 
podem ser feitas pelo site do Inep 
até 19 de maio. Os alunos da Rede 
Estadual têm isenção da taxa da 
avaliação, que será aplicada nos 
dias 5 e 12 de novembro. 

Para se inscrever, os can-
didatos devem preencher um 
formulário com informações 
pessoais, fornecendo RG, CPF e 
data de nascimento, além de nú-
meros de telefone. O sistema vai 
gerar um usuário e uma senha 
para que o aluno acompanhe o 
andamento da inscrição.

Mudanças no Enem 2017

Diferente das edições anterio-
res, neste ano, os candidatos devem 
se preparar para realizar a provas 
em dois domingos consecutivos.

Nesta sexta-feira (12), a Cai-
xa dará início ao pagamento do 
terceiro lote das contas inativas 
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). Serão 
beneficiados os trabalhadores 
que nasceram em junho, julho 
e agosto. Segundo a vice-pre-
sidente de Fundos de Governo 
da Caixa, Deusdina Pereira, R$ 
10,8 bilhões serão liberados 
para saque.

Haverá horário de funcio-
namento diferenciado para as 
agências no sábado (13), segun-
da-feira (15) e terça-feira (16). 
No fim de semana, o atendi-
mento será de 9 às 15 horas. Já 
nos outros dias, as agências vão 
abrir duas horas mais cedo para 
pagamento exclusivo de contas 
inativa.

Aproximadamente 7,6 mi-
lhões de trabalhadores serão 
beneficiados nessa terceira eta-
pa do calendário. Até a última 
atualização, a Caixa informou 
que R$ 16,6 bilhões foram sa-
cados por trabalhadores. Quem 
perdeu as datas para saque pode 
fazer a retirada até 31 de julho, 
mesmo que seu período marca-
do no calendário tenha passado.

Para valores até R$ 1,5 mil, o 
trabalhador precisa apenas do 
cartão cidadão para fazer o sa-
que. Para valores até R$ 3 mil, é 
possível sacar também em cor-
respondentes da Caixa e loterias. 
Acima de R$ 3 mil, é necessário 
procurar uma agência da Caixa 
e levar a Carteira de Trabalho, 
que contém o termo de rescisão 
do contrato de trabalho.

Caixa irá funcionar no sábado (13) para 
fazer orientações e saques do FGTS e terá 
horário diferenciado na próxima semana

Haverá horário diferenciado no sábado (13), 
na segunda (15) e na terça-feira (16)

No primeiro domingo a pro-
va terá questões de Linguagens, 
ciências humanas e redação, 
com duração de cinco horas. 
No segundo, os estudantes se-
rão avaliados nas questões de 
matemática e ciências da natu-
reza, com quatro horas e meia 
de prova. 

Para quem solicita isenção na 
taxa de inscrição as regras tam-
bém mudaram, passa a valer 
também para os estudantes que 
tiverem cadastro no CadÚnico 
(Cadastro Único para Progra-
mas Sociais). Caso o candida-
to isento não compareça e não 
justifique sua ausência, perderá 
o direito ao benefício no ano se-
guinte.

Outra alteração importante e 
que os alunos devem estar aten-
tos, é que o Enem 2017 não va-
lerá como certificado do Ensino 
Médio. 

Na Escola de Ensino Médio Integral E.E. Ryoiti Yasuda, os alunos já se preparam para as provas

AluNos dA REdE MuNIcIpAl 
ApRENdEM quíMIcA 
EM pEçA dE tEAtRo

Milton Michida - A2 Fotografia

Estudantes de escolas 
municipais de três bairros 
da cidade estão iniciando seu 
aprendizado em química de 
uma maneira diferente: por 
meio do teatro. A peça “O Show 
da Química” está sendo apre-
sentada desde segunda-feira 
(8), nos centros comunitários 
dos bairros Cidade Nova, Vale 
das Acácias e Vila Rica.

O projeto é idealizado e 
realizado pela Ciência Diver-
tida, empresa líder em ativi-
dades científicas interativas 
para crianças e adolescentes. 
As apresentações contam 
com o apoio da Ministério 

da Cultura e da empresa 
química Dow e, em Pindamo-
nhangaba, com a parceria 
da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura.

As apresentações tiveram 
início na segunda-feira (8), 
no Cidade Nova, e prosse-
guiram na terça-feira (9), 
no Vale das Acácias. Nesta 
quarta-feira serão encerra-
das no Vila Rica, com sessões 
às 8, 10, 14 e 16 horas.

Durante a apresenta-
ção, as crianças assistem e 
participam de experiências 
químicas, descobrindo um 

mundo mágico de cores, sons 
e explosões. Ao final da peça, 
todos são nomeados os mais 
novos ‘cientistas-mirins’.

A parceria da Dow com 
o Grupo Ciência Divertida 
está alinhada aos objetivos 
da estratégia de cidadania 
corporativa da empresa, que 
prevê, entre seus focos de 
atuação, desenvolver inicia-
tivas que buscam despertar 
o interesse e melhorar a 
preparação dos alunos nas 
áreas da Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática, 
por meio de parcerias estra-
tégicas.

Momentos da apresentação realizada no centro comunitário do cidade Nova

Divulgação

Divulgação

idadec
6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 10 de maio de 2017

quARtA-FEIRA


	TN1001
	TN1002
	TN1003
	TN1004
	TN1005
	TN1006

