
Pindamonhangaba sediou, no 
sábado (30), a Copa São Paulo de 
Ginástica Rítmica. O evento foi 
realizado no Ginásio de Esporte Juca 
Moreira, durante o dia todo, e contou 
com a participação de diversas 
cidades da região.
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Pinda e Taubaté ‘trocam’ pacientes 
em suas redes de atendimento

Pronto-socorro de Pinda atende, em média, 150 pacientes de Taubaté, por mês

Um levantamento da ABBC – 
Organização Social que adminis-
tra o Pronto-Socorro Municipal 
de Pindamonhangaba - revelou 
que o município atendeu quase 
o mesmo número de taubatea-
nos na unidade, em comparação 
com os dados de atendimentos 
divulgados pela Secretaria de 
Saúde de Taubaté.

Pinda recebeu em média, no 
seu pronto-socorro, 150 pacien-
tes de Taubaté por mês, neste 
ano. Já a Prefeitura de Taubaté 
divulgou que juntas as UPAS, 
Pronto-socorro e pronto-socor-
ro infantil da cidade receberam 
175 pacientes por mês, de Pinda, 
no mesmo período. 

PÁGINA 6

Município se destaca na Copa São Paulo de Ginástica Rítmica

As ginastas de Pinda se destacaram nas categorias individual e em conjunto
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BANDA DE PINDA ABRIRÁ 
SHOW  DO “SEPULTURA”

A banda “Faces of Death”, de Pindamonhangaba, abrirá 
o show da Sepultura e Ego Kill Talent, em novembro, no 
Clube Juventus em São Paulo

PÁGINA 6

Paróquia realiza 
“Benção dos 
Animais”

PÁGINA 5

FESTIPOEMA 
PREMIA ARTISTAS 
VENCEDORES

São Paulo inicia 
produção de vacina 
contra gripe

Câmeras do COI 
são utilizadas 
exclusivamente 
para segurança 
do cidadão

PÁGINA 3

CIDADE 
COMEMORA “MÊS 
DA EDUCAÇÃO” 
COM PALESTRAS 
E MOSTRA 
DE FILMES
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São Paulo inicia produção de vacina contra gripe
O Instituto Butantan, 

órgão vinculado à Secre-
taria de Estado da Saúde 
e responsável por mais da 
metade das vacinas pro-
duzidas no país, iniciou, 
na semana passada, a pro-
dução da vacina contra 
gripe que será usada na 
campanha do Programa 
Nacional de Imunização 
em 2018. A capacidade de 
fornecimento é de 60 mi-
lhões de doses, 15 milhões 
a mais do que o produzido 
no ano passado.

Com investimento de 
R$ 5 milhões, o Instituto 
pôde aumentar a capaci-
dade produtiva, inician-
do pela primeira vez o 

Fornecimento pode atingir 60 milhões de doses

processo de fabricação 
sem riscos. Ou seja, o 
início da produção é con-
comitante ao anúncio da 
Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que defi-
ne quais tipos de vírus 
estão mais circulantes, 
e não com mais de um 
mês antecedência como 

acontecia nos anos ante-
riores. 

A transferência de tec-
nologia para a produção 
da vacina contra a in-
fl uenza da francesa Sanofi  
Pasteur para o Butantan 
começou em 1999 e foi 
concluído em 2012. Nes-
te mesmo ano, o Instituto 
inaugurou a fábrica para 
a produção da vacina da 
gripe, a maior da Améri-
ca Latina exclusiva para 
a doença. Desde então, o 
número de doses produ-
zidas nacionalmente vem 
aumentando, passando 
de 6,3 milhões no pri-
meiro ano para o número 
atual.

Estudantes de Engenharia da Unesp visitam Gerdau em Pinda
Na última semana, 35 

estudantes da Faculdade 
de Engenharia de Gua-
ratinguetá FEG-Unesp  
(Universidade Estadual 
Paulista) visitaram a Ger-
dau Summit, joint venture 
da Gerdau e das compa-
nhias japonesas Sumito-
mo Corporation e The Ja-
pan Steel Works (JSW), 
voltadas para o atendi-
mento do setor de energia 
eólica e as indústrias de 
açúcar e álcool, óleo e gás, 
assim como o segmento 
de mineração. 

O grupo participou de 
uma visita guiada para 
conhecer a operação da 
planta, em mais uma ação 
gerada pela parceria entre 
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Arte, música, palestra e 
posse na Plenária da APL   

Na noite de sexta-
feira (29), em sua sede 
no Palacete 10 de Ju-
lho, com a presença de 
acadêmicos e convida-
dos a APL - Academia 
Pindamonhangabense  
de Letras realizou  sua 

plenária solene refe-
rente ao mês de setem-
bro. O evento constou 
de posse de acadêmi-
co, palestra, inaugu-
ração de exposição de 
arte e apresentação 
musical.

Posse e palestra
Para ocupar a cadeira  6H do quadro de membros 

honorários, que tem como patrono Mário de Assis Ce-
sar, a APL recebeu o professor e poeta William Castilho 
Moraes. Coube ao novo acadêmico fazer também a 
palestra do mês com o tema: “Culturas negra e indí-
gena no Heavy Metal nacional”. Trabalho de pesquisa 
que lhe valeu o  Prêmio José Luiz Pasin de Pesquisa 
Histórica do Centro Universitário de são Paulo – Unisal 
– unidade de Lorena, em 2016.

Mostra de Artes Plásticas
A plenária da APL marcou a inauguração da Mostra de 

Artes Plásticas no Palacete 10 de Julho, trabalhos da acadê-
mica, poetisa, escritora e artista plástica Judith Ribeiro de 
Carvalho.

Orquestra de Cordas
A noite cultural do palacete contou com a animação da 

orquestra de cordas da  centenária (192 anos de existência) 
Corporação Musical Euterpe.

Mesa dos trabalhos
Compuseram a mesa da plenária solene: Da esquerda 

para a direita: acadêmico Alberto Santiago; acadêmico 
José Valdez de Castro Moura; vice-presidente APL, Edmar 
de Souza; presidente APL, Bete Guimarães; diretor do 
Departamento Municipal de Cultura, Alcemir José Ribeiro 
Palma, e a ex-vereadora e grande prestigiadora da cultura 
local, Geni Dias Ramos.

William Castilho Moraes ao lado dos agora 
seus colegas acadêmicos

Judite Ribeiro de Carvalho (à direita) durante 
o ato inaugural da mostra

A apresentação musical coube à orquestra de cordas da 
Euterpe, sob a direção do maestro Willians Jobair da Silva 
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Shopping e Funvic promovem ação de conscientização do câncer de mama
O “Outubro Rosa” faz parte 

do calendário nacional. O mês 
é caracterizado por campanhas 
de prevenção e de combate ao 
câncer de mama. Durantes os 
fi ns de semana de outubro, 
professoras e alunos do curso 
de enfermagem da Funvic (Fa-
culdade de Pindamonhangaba) 

estarão no Shopping Pátio Pin-
da orientando os clientes sobre 
a doença e também realizando 
testes rápidos dentro da campa-
nha “Existe um laço entre nós”.

A campanha começou no úl-
timo fi m de semana e segue nos 
dias 7, 8, 21, 22, 28 e 29 de outu-
bro. Durante o horário de aten-

dimento, das 14 às 22 horas, os 
clientes que passarem pelo local 
terão orientações sobre a im-
portância do autoexame, que é 
uma das formas de prevenção 
e de descoberta em fase inicial, 
o que aumenta as chances de 
cura. Também haverá espaço 
de orientações e a realização de 

testes de glicemia e de pressão 
arterial.

Segundo Simone Braça, Ges-
tora de Projetos Sociais da Fun-
vic, são importantes ações den-
tro de locais por onde circula 
um número elevado de pessoas. 

“Em um espaço como esse temos 
um público maior de alcance, 
facilitando com que a prevenção 
e o conhecimento cheguem a to-
dos”, avalia. A campanha terá 
atendimento gratuito e será re-
alizada próxima à Loja Henring.

Gerdau e universidades da 
região para a aproximação 
entre universo acadêmico 
e indústria.

 Outra iniciativa recen-
te foi a participação da 
empresa na Semana de 

Ciência e Tecnologia da 
Faculdade de Engenha-
ria de Guaratinguetá com 
um curso ministrado pela 
gerente de pessoal da Ger-
dau Summit, Mirella Do-
lif. O evento foi uma opor-

tunidade para discussão 
de perspectivas sobre car-
reira e o como funcionam 
os processos seletivos no 
mercado de engenharia.

 Além da Unesp, a em-
presa realiza ações em 
parceria com USP, Uni-
tau, Fatec, Unifesp. Essa 
integração entre academia 
e indústria já contribuiu 
para a execução de diver-
sos trabalhos acadêmicos 
de estudantes de enge-
nharia química, mecâni-
ca, elétrica, de materiais e 
tecnólogo metalúrgico.

Grupo de estudantes 
conheceu a operação 
da planta 
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Cidades mais inteligentes 
e mais seguras 

           

Em Pindamonhangaba, assim como muitas ou-
tras cidades do Brasil, as pessoas estão sempre 
esperando que o poder público tome medidas 

na área de segurança, buscando trazer mais tranqui-
lidade às famílias. No município, uma das primeiras 
ações dentro desta demanda foi a implantação do COI 
(Centro de Operações Integradas), com câmeras de 
monitoramento. 

O sistema, que faz parte do programa “Cida-
de Inteligente” da prefeitura, é utilizado exclu-
sivamente em favor da segurança das pessoas e 
patrimonial, além de contribuir para a melhora 
da mobilidade urbana. Mesmo ainda em fase de 
implantação, o COI vem permitindo o aumento da 
segurança no município, contribuindo para a eluci-
dação de diversas ocorrências de crimes em várias 
regiões da cidade. 

Com 16 câmeras instaladas (até o momento), o COI 
atua em diversos pontos do município. Sendo em Mo-
reira César, no Araretama, no bairro Cidade Nova, e 
nas principais rotatórias e região central. 

Outra novidade do sistema será a utilização do 
sistema “Detecta” – que, por meio de um software de 
computador – torna possível o reconhecimento de 
placas de veículos roubados, furtados ou utilizados em 
crimes. Essa implantação será realizada em parceria 
com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo.

Junto com o retorno da Atividade Delegada, o 
COI é mais um recurso para aumentar a seguran-
ça na cidade e não um “instrumento para fabricar 
multas”. Às vezes, é preciso filtrar informações le-
vianas e de má fé e querer ver a cidade crescer e se 
desenvolver como um município seguro, inteligente 
e sustentável. 



Pindamonhangaba, 3 de outubro  de 2017 Tribuna do Norte 3

idadeC

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Educação e Cultura, irá 
promover, no mês de outubro, 
uma mostra de fi lmes e um ciclo 
formativo com HTPCs temáti-
cos para falar sobre educação. As 
atividades temáticas serão para 
celebrar o “Dia do Professor”, co-
memorado no dia 15 de outubro.

A mostra de fi lmes será nas 
quartas-feiras, às 19 horas, no Pa-
lacete 10 de Julho.

A primeira exibição será no dia 
4 de outubro, e será apresentado o 
documentário nacional “Nunca me 
sonharam”, com direção da Cacau 
Rhoden e classifi cação de 10 anos. 
O documentário mostra os desa-
fi os e as expectativas de quem está 
presente na realidade do Ensino 
Médio nas escolas públicas do Bra-
sil, na visão de professores, gesto-
res, alunos e especialistas.

A segunda produção será 
apresentada no dia 11, com a exi-
bição de outro documentário da 
diretora Cacau Rhoden, chama-
do “Tarja Branca”. O documen-
tário busca, através de depoi-
mentos, exaltar a importância do 
brincar, trazendo diversas brin-
cadeiras tradicionais presentes 
na nossa cultura popular.

No dia 18, exibição do docu-
mentário “Pro dia nascer feliz”, 
com a direção do João Jardim e 
classifi cação de 10 anos. A produ-
ção expõe depoimentos de estu-
dantes sobre seus receios no am-
biente da rede pública e particular.

O último documentário será 
no dia 25, quando  será exibida 
a produção do diretor Antonio 
Sagrado, “Quando sinto que já 
sei”. O intuito do documentário 
é provocar uma refl exão sobre 
o modelo tradicional de ensino, 

Município comemora “Mês 
da Educação” com palestras 
e mostra de fi lmes

apresentando projetos educacio-
nais inovadores do Brasil.

As exibições são gratuitas e 
abertas ao público, e as sessões 
são limitadas a 50 lugares. O Pa-
lacete 10 de Julho fi ca   na rua De-
putado Claro César, 33, centro.

PALESTRAS TEMÁTICAS
O ciclo formativo de HTPCs 

começa com a palestra “Ensinar 
a escrever nos anos iniciais: da al-
fabetização à produção de textos”, 
que ocorreu na segunda-feira (2), 
às 18h30, no auditório da Facul-
dade Anhanguera. O segundo será 
“Os desafi os da diversidade sexual 
na escola”, na terça-feira (3), às 14 
horas, no Palacete Dez de Julho.

A próxima palestra será “Esco-
la como local seguro: trabalhando 
com o pensar, o sentir e o querer”, 
no dia 10 (terça-feira), às 18h30, 
no Auditório da Fabad. No dia 16 
(segunda-feira), às 18h30, no au-
ditório da Faculdade Anhanguera, 
o tema será “Financiamento pú-
blico da educação”. Já no Palace-
te Dez de Julho, no dia 17 (terça-
feira), às 14 horas, “Educação de 
jovens e adultos: uma educação 
inclusiva, uma escola acolhedora” 
será o tema discutido.

O último assunto será “+ 
Meninas + Ciências + Matemá-
tica”, no dia 24 (terça-feira), às 
18h30, no auditório da Faculda-
de Anhanguera.

O evento é voltado para os 
educadores da Rede Municipal 
de Ensino de Pindamonhan-
gaba, porém a partir de segun-
da-feira (2), os interessados em 
geral poderão se inscrever pre-
sencialmente na Secretaria de 
Educação e Cultura, na rua For-
tunato Moreira, 155, centro, ou 
pelo telefone 3644-1570.

As câmeras de monitora-
mento do COI - Centro de 
Operações Integradas - do pro-
grama Cidade Inteligente, da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, são utilizadas exclusiva-
mente em prol da segurança do 
cidadão e patrimonial, além de 
contribuir para a mobilidade 
urbana. De acordo com infor-
mações da Prefeitura, diferen-
temente do que vem sendo di-
vulgado em meios não ofi ciais, 
as câmeras do COI não estão 
sendo utilizadas para autuações 
e multas de trânsito.

“Nossa central de monito-
ramento era uma proposta que 
já colocamos em funcionamen-
to, juntamente com a Atividade 
Delegada, para aumentar a se-
gurança da cidade”, explicou o 
prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues.  

Mesmo estando em fase de 
implantação desde julho, o COI 
vem contribuindo para aumen-

Câmeras do COI são 
utilizadas exclusivamente 
para segurança do cidadão

tar a segurança no município e 
para a elucidação de ocorrências 
de crimes em diversas regiões 
da cidade. Dentre os casos mais 
recentes, estão a recuperação de 
um Fox prata roubado no bairro 
Parque São Domingos, a deten-
ção de pichadores no centro, de 
estelionatários que aplicavam 
golpes em idosos em bancos, e 
uma prisão por tráfi co de drogas 
no Cidade Nova.

Atualmente, o COI atua com 
16 câmeras instaladas em diver-
sos pontos do município: quatro 
em Moreira César, duas no Ara-
retama, uma no Cidade Nova, 
principais rotatórias e região 
central. A base operacional do 
COI, instalada na Praça Emílio 
Ribas, centro da cidade, está 
preparada para atuar com até 
32 câmeras, que estão previstas 
para serem instaladas já no pró-
ximo ano.

De acordo com informações 
do secretário de Proteção e Bem

-Estar ao Cidadão, José Sodário 
Viana, a próxima etapa do COI 
será utilizar o sistema “Detecta” 
que, por meio de um software 
de computador, torna possí-
vel o reconhecimento de placas 
de veículos roubados, furtados 
ou utilizados em crimes. Essa 
implantação será realizada em 
parceria com a Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de 
São Paulo.

O retorno da Atividade Dele-
gada com até 32 policiais na rua 
é mais um recurso para aumen-
tar a segurança na cidade, por 
meio da presença de policiais 
militares além do efetivo nor-
mal.  

O prefeito Isael Domingues 
adianta que “na próxima sema-
na, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba irá entregar 19 novas 
viaturas, entre carros e motos, 
para utilização da Polícia Mili-
tar, Guarda Municipal e Bom-
beiros”. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do CIEE - 
Centro de Integração Empresa 
Escola - abriu inscrições para 
processo seletivo de estagiá-
rios para 2018. As vagas são 
para cadastro reserva e estão 
disponíveis em 15 áreas de cur-
so superior: Administração de 
Empresas, Arquitetura e Urba-
nismo, Biologia, Comunicação 
Social (Jornalismo), Direito, 
Educação Física, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil, 
Farmácia, Fisioterapia, Infor-
mática (Ciência da Computação, 
Computação Aplicada, Enge-
nharia da Computação, Análi-
se de Sistemas,  Tecnologia em 
Redes de Computadores, Tec-
nologia em Análise de Desen-
volvimento de Sistemas), Peda-
gogia, Psicologia, Serviço Social, 

Prefeitura abre inscrições para 
processo seletivo de estagiários

e Terapia Ocupacional; quatro 
de nível técnico: Administra-
ção; Informática, Segurança do 
Trabalho, e Serviços Jurídicos; 
além de nível médio.

Os interessados devem fazer 
cadastro gratuito pelo site www.
ciee.org.br até dia 15 de outu-
bro. A prova seletiva será reali-
zada dia 22 de outubro na Fun-
vic - campus Dutra, às 9 horas 
para curso superior; e às 12 ho-
ras para nível técnico e médio.

O valor da bolsa auxílio é de 
R$ 472,44 (nível superior) e R$ 
420,42 (médio e técnico), além 
de auxílio transporte de R$ 
30,00.

Mais informações pelo site 
da Prefeitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br (botão Con-
cursos - link Processo Seletivo 
02/2017).
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Para curso superior são 15 áreas; além de nível técnico e médio

Sistema contribui para segurança e para elucidação de ocorrências
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2017 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 100/2017 de “aquisição de blocos e canaletas, 
conforme solicitação do Departamento de Serviços Públicos”, foram elaboradas as Atas 
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 18/09/2016: 

ATA nº 123/2017 Empresa: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PÇ 1.013.002.005483 - CANALETA DE CONCRETO 
DE 10CM. 

CBTS 2,02 5.000 

ATA nº 124/2017 Empresa: TOTIS-X LTDA. ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 PÇ 1.013.002.005451 - CANALETA DE CONCRETO 
DE 15CM. 

ITABIRA 2,52 10.000 

ATA nº 125/2017 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 PÇ 1.013.002.005484 - CANALETA DE CONCRETO 
DE 20CM. 

FBIL 3,20 6.000 

ATA nº 126/2017 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA. EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

04 PÇ 1.013.001.019494 – BLOCO DE 10 COM 2 
FUROS 

MACALE 1,74 8.000 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2017 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 101/2017 de “aquisição de tinta para demarcação à 
base de resina acrílica aplicado pelo processo mecânico (máquinas ailess) ou manual 
(rolo ou trincha)”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 
12 meses, assinadas em 11/09/2016: 

ATA nº 116/2017 Empresa: K. S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 BD 1.012.002.015150 - Tinta para demarcação 
viária na cor BRANCA. 

NIWS COLOR 171,32 500 

02 BD 1.012.002.015151 - Tinta para demarcação 
viária na cor AMARELA. 

NIWS COLOR 163,90 500 

06 BD 1.012.002.015155 - Solvente para tinta 
PADRÃO DERSA. 

NIWS COLOR 119,30 400 

ATA nº 117/2017 Empresa: SINALMAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA SINALIZAÇÃO LTDA 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 BD 1.012.002.015152 - Tinta para demarcação 
viária na cor PRETA 

SINALMAX 175,00 30 

04 BD 1.012.002.015153 - Tinta para demarcação 
viária na cor AZUL 

SINALMAX 197,20 10 

ATA nº 118/2017 Empresa: SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

05 BD 1.012.002.015154 - Tinta para demarcação 
viária na cor VERMELHA 

SUPER VIA 168,30 200 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria Municipal  de Saúde e Promoção Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
            Dengue Mata                                                                                                                             

Faça Sua Parte 
                                                                                                                                                                                                                                Não Deixe Água Parada 

 
 
 

AUTO DE INFRAÇÃO 
 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: Marcos Vinicius Marques dos Santos 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 52 
  
Em: 26/09/2017 
 
Processo nº 29821/2017 
 
Atividade: Consultório Odontológico 
 
Razão Social: Marcos Vinicius Marques dos Santos 
 
CPF:  220 368 778-93 
 
Endereço: Rua Dr. Gustavo de Godoy, 128, Centro 
 
Município: Pindamonhangaba. 
 
Responsável Legal:  Marcos Vinicius Marques dos Santos 
 
CPF: 220 368 778-93 
 
Auto de Infração  nº:3401            
 
 
 
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, TORNA PUBLICO em 26/09/17 O ACIMA DISCRIMINADO. 

 
 

RAFAEL LAMANA 
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

 
 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 
 

 

 
CONVOCAÇÃO PARA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

 
 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, 

convocados a comparecer à 10ª Reunião Ordinária/2017 do Conselho Municipal do 

Idoso, no dia e local abaixo discriminados: 

 
 
 

Dia:                             05/10/2017 (quinta- feira) 
Horário:                     14h (tolerância 10 minutos) 
Duração prevista:     Aproximadamente 2 horas 
Local:                         Auditório da Prefeitura 
Rua:                           Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400. 
 
Pauta: 
 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. Avaliação da V Semana Municipal do Idoso - 2017; 

III. Processo Eleitoral; 
IV. Assuntos pertinentes ao Conselho; 
V. Informes e encerramento.  

 
 

 
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: 

cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 
 
 
 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

AIT7585 O440002189 60683 28/08/2017 AIT7585 B440229935 53800 14/09/2017
ALI3934 Z440024001 55412 12/09/2017 ALI3934 Z440024027 55412 13/09/2017
ANR8455 Z440024018 55412 12/09/2017 ATO0959 O440002215 60683 29/08/2017
BFK3548 E000002623 51851 19/09/2017 BFQ3637 B440239105 61220 20/09/2017
BFQ7910 Z440024055 55412 14/09/2017 BHM9836 O440002191 60683 28/08/2017
BHM9836 O440002219 60683 29/08/2017 BHS0202 Z440024078 55412 15/09/2017
BMM2829 O440002207 60683 29/08/2017 BMT0900 O440002270 60683 31/08/2017
BNS8660 B440237468 54521 17/09/2017 BOL2899 Z440024048 55412 14/09/2017
BQO9135 O440002209 60683 29/08/2017 BUZ8397 Z440023979 55412 11/09/2017
BVS4755 O440002266 60683 31/08/2017 BYS8570 B440237467 54521 17/09/2017
BYS8570 B440234912 53800 17/09/2017 CAD1820 B440239024 76331 14/09/2017
CAH0179 Z440024099 55412 16/09/2017 CBA8713 B440237470 53800 17/09/2017
CEN3060 Z440023986 55412 11/09/2017 CFA9388 O440002198 60683 28/08/2017
CFX6687 E000002626 51851 20/09/2017 CGA4986 B440238731 55500 12/09/2017
CJJ0977 Z440024073 55412 15/09/2017 CKA6202 Z440023989 55412 11/09/2017

CKH0533 Z440024049 55412 14/09/2017 CMH8713 Z440024071 55412 15/09/2017
CMO4080 Z440023982 55412 11/09/2017 CNV3838 B440238856 76331 11/09/2017
CNV5228 B440239071 76331 12/09/2017 CNV8092 Z440024036 55412 13/09/2017
CNV8092 Z440024051 55412 14/09/2017 CPP8930 Z440024064 55412 14/09/2017
CQL8786 Z440024082 55412 15/09/2017 CTA1475 E000002618 51851 19/09/2017
CUE7149 Z440024101 55412 16/09/2017 CXX3870 B440237464 53800 17/09/2017
CXX3870 B440237465 51852 17/09/2017 CYW0023 Z440024075 55412 15/09/2017
CZF1707 Z440023975 55412 11/09/2017 DAF1967 O440002192 60683 28/08/2017
DAQ6134 O440002216 60683 29/08/2017 DAU4856 B440229934 53800 14/09/2017
DBU9452 B440238858 60501 12/09/2017 DCX7523 Z440023996 55412 11/09/2017
DDM9388 Z440024098 55412 16/09/2017 DDY9686 Z440024074 55412 15/09/2017
DEE2273 B440239104 51851 16/09/2017 DFQ3811 Z440023978 55412 11/09/2017
DFQ4253 Z440024091 55412 16/09/2017 DFR7708 Z440024007 55412 12/09/2017
DGA3863 Z440024070 55412 15/09/2017 DGU1484 Z440024054 55412 14/09/2017
DIX2368 B440239022 55680 12/09/2017 DJY4713 B440234911 53800 17/09/2017
DKF1740 Z440023993 55412 11/09/2017 DKQ2617 Z440024019 55412 12/09/2017
DLJ5470 B440219628 70561 12/09/2017 DLR9735 Z440024028 55412 13/09/2017

DMQ5245 Z440023994 55412 11/09/2017 DOT1340 O440002237 60683 30/08/2017
DOT1340 O440002268 60683 31/08/2017 DQC5537 Z440024061 55412 14/09/2017
DQN9653 Z440024050 55412 14/09/2017 DRC1468 E000002620 53800 19/09/2017
DRT3053 B440238937 55412 12/09/2017 DSE6776 O440002208 60683 29/08/2017
DSN0100 E000002624 54523 19/09/2017 DSQ3697 Z440023991 55412 11/09/2017
DSZ9245 E000002616 76331 18/09/2017 DTI6919 B440238938 58191 13/09/2017
DUR0336 B440237471 53800 17/09/2017 DWK6141 Z440024046 55412 14/09/2017
DXG0469 B440239072 54522 16/09/2017 DXX1276 Z440023995 55412 11/09/2017
DZG8981 Z440024025 55412 12/09/2017 DZW2814 B440229929 55411 14/09/2017
EAD7426 B440237537 58191 20/09/2017 EAI7613 B440239075 73662 20/09/2017
EAM2118 O440002197 60683 28/08/2017 EAO8626 Z440024068 55412 14/09/2017
EAO9274 Z440024040 55412 13/09/2017 EBB1220 E000002633 55417 22/09/2017
EDQ4489 Z440024062 55412 14/09/2017 EDT3434 B440237510 73662 13/09/2017
EEO4697 E000002630 55500 21/09/2017 EGO5545 O440002218 60683 29/08/2017
EGU1225 Z440024022 55412 12/09/2017 EIB8560 B440222954 76332 20/09/2017
EIB9090 O440002214 60683 29/08/2017 EIN8447 Z440023985 55412 11/09/2017
EIZ8483 Z440024077 55412 15/09/2017 EJM7737 B440237533 59670 19/09/2017
EJT4675 O440002213 60683 29/08/2017 EJZ4151 E000002631 55680 21/09/2017

EKM5188 B440239023 76331 12/09/2017 EKN4670 Z440024017 55412 12/09/2017
EKS2125 Z440024060 55412 14/09/2017 EKX1590 Z440024059 55412 14/09/2017
ELK9661 B440234910 54521 17/09/2017 EMM7933 B440238860 60501 14/09/2017
EMW0449 Z440023998 55412 11/09/2017 ENB2580 Z440023981 55412 11/09/2017
ENB2580 Z440024011 55412 12/09/2017 ENR7638 Z440024067 55412 14/09/2017
EOR9044 B440229933 55411 14/09/2017 EPH3599 Z440024026 55412 13/09/2017
EPV7249 Z440024016 55412 12/09/2017 EPV7249 Z440024065 55412 14/09/2017
EPV9844 Z440023988 55412 11/09/2017 EQX6364 B440238857 73661 11/09/2017
ERC4570 B440237535 59670 20/09/2017 ERC4663 Z440024034 55412 13/09/2017
ERM7297 Z440023997 55412 11/09/2017 ERM7307 Z440024081 55412 15/09/2017
ERN0710 Z440024045 55412 14/09/2017 ERQ6272 Z440024014 55412 12/09/2017
ERQ6272 Z440024012 55412 12/09/2017 ERS1139 Z440024085 55412 15/09/2017
ESQ2368 B440237466 54521 17/09/2017 ETI6872 Z440024037 55412 13/09/2017
ETW2987 Z440024100 55412 16/09/2017 EUB3120 Z440024089 55412 15/09/2017
EUH2887 Z440024015 55412 12/09/2017 EUT3570 Z440024039 55412 13/09/2017
EUZ1997 B440238859 54522 13/09/2017 EVI9083 E000002625 51851 19/09/2017
EWR3583 O440002188 60683 28/08/2017 EWT6157 O440002220 60683 29/08/2017
EYJ8704 Z440023987 55412 11/09/2017 EYJ8931 Z440024057 55412 14/09/2017
EYJ9067 Z440023976 55412 11/09/2017 EYJ9681 Z440024052 55412 14/09/2017
EYJ9837 Z440024032 55412 13/09/2017 EYR8080 Z440024021 55412 12/09/2017
EYU2956 Z440024069 55412 14/09/2017 EZM7923 B440239061 55680 12/09/2017
FAD7234 Z440024088 55412 15/09/2017 FBB3571 Z440023999 55412 11/09/2017
FBB3743 B440237536 59670 20/09/2017 FCR0130 Z440024083 55412 15/09/2017
FCV4474 B440239067 76331 12/09/2017 FDA9050 B440239103 51851 16/09/2017
FDF1825 B440239073 55680 16/09/2017 FDF1826 B440239101 54010 16/09/2017
FDT2957 Z440023977 55412 11/09/2017 FDT3314 B440239064 61220 05/09/2017
FDV8295 O440002206 60683 29/08/2017 FEB6528 Z440024043 55412 13/09/2017
FEB7031 B440239070 76331 12/09/2017 FEF4114 Z440024086 55412 15/09/2017
FFG3110 B440239074 76332 20/09/2017 FFR8779 Z440024094 55412 16/09/2017
FFR9020 Z440024080 55412 15/09/2017 FGE6228 E000002632 76331 22/09/2017
FGK2212 B440239069 76331 12/09/2017 FGK6216 Z440024042 55412 13/09/2017
FGM5880 Z440024035 55412 13/09/2017 FGZ4525 Z440024066 55412 14/09/2017
FHF4486 O440002212 60683 29/08/2017 FHM0849 B440239065 76331 05/09/2017
FIX8709 O440002326 60683 01/09/2017 FJW8097 E000002627 76331 20/09/2017
FKA9797 B440229530 51851 19/09/2017 FKU1032 Z440024029 55412 13/09/2017
FKU1035 Z440024002 55412 12/09/2017 FKU1035 Z440024092 55412 16/09/2017
FKU1636 Z440023983 55412 11/09/2017 FLS7726 Z440024006 55412 12/09/2017
FMB8211 Z440024058 55412 14/09/2017 FMB8978 Z440024084 55412 15/09/2017
FMB9099 Z440024030 55412 13/09/2017 FMB9174 B440237534 59402 19/09/2017
FMV3637 Z440024047 55412 14/09/2017 FNG3495 E000002629 55500 21/09/2017
FOZ9980 B440238948 60501 20/09/2017 FPU6820 Z440024038 55412 13/09/2017
FQD5298 Z440024044 55412 14/09/2017 FQW2657 Z440024000 55412 11/09/2017
FRR8070 Z440024095 55412 16/09/2017 FSD3276 Z440024024 55412 12/09/2017
FSK7499 Z440024063 55412 14/09/2017 FTI6553 Z440024093 55412 16/09/2017
FVA1473 B440239063 76332 05/09/2017 FVO0210 O440002211 60683 29/08/2017
FWO0749 Z440023984 55412 11/09/2017 FXV1685 O440002329 60683 01/09/2017
FYB3807 B440229932 55411 14/09/2017 FYW6292 Z440024087 55412 15/09/2017
FZF6320 E000002628 51851 20/09/2017 GAX6140 Z440024023 55412 12/09/2017
GBK3629 Z440024010 55412 12/09/2017 GCB3713 O440002238 60683 30/08/2017
GCB7979 E000002622 55411 19/09/2017 GCN3725 Z440024053 55412 14/09/2017
GDG8599 B440239052 76331 09/09/2017 GEA7938 Z440024033 55412 13/09/2017
GFP7160 B440239026 55417 20/09/2017 GFU1249 B440238947 70561 19/09/2017
GGK8490 Z440024013 55412 12/09/2017 GHY4141 B440222953 73662 18/09/2017
GJV7151 Z440024076 55412 15/09/2017 GUX5421 B440239062 76331 04/09/2017

GWK5287 Z440024090 55412 15/09/2017 GWK5397 B440239053 55414 09/09/2017
HDK0536 B440229519 55411 17/09/2017 HDO6936 O440002195 60683 28/08/2017
HKN9539 Z440023992 55412 11/09/2017 HKQ2525 Z440024004 55412 12/09/2017
HMJ5923 B440239025 55680 14/09/2017 HNQ2846 B440234908 54521 17/09/2017
HZY3319 Z440024056 55412 14/09/2017 JED8621 O440002217 60683 29/08/2017
JQH9614 B440237475 54521 17/09/2017 JUC9194 Z440024041 55412 13/09/2017
KAL8600 O440002233 60683 30/08/2017 KAL8600 O440002234 60683 30/08/2017
KIV3487 B440239066 76331 05/09/2017 KKW8503 Z440024096 55412 16/09/2017
KLQ5069 B440229930 55411 14/09/2017 LBV6665 Z440023990 55412 11/09/2017
LCQ4517 B440234177 54522 05/09/2017 LLB3523 B440237469 53800 17/09/2017
LOA8689 B440238855 76331 11/09/2017 LOX2186 Z440024003 55412 12/09/2017
LPV3872 E000002621 51851 19/09/2017 MFF7655 Z440024097 55412 16/09/2017

MHW8783 Z440024031 55412 13/09/2017 NIK3231 Z440024079 55412 15/09/2017
NRS9138 Z440024072 55412 15/09/2017 NYF1611 Z440024005 55412 12/09/2017
OWH6396 Z440023980 55412 11/09/2017 PUR9874 B440239141 60501 18/09/2017
PVE7899 Z440024009 55412 12/09/2017 PWV8237 Z440024020 55412 12/09/2017

PWW7295 Z440024008 55412 12/09/2017

Pindamonhangaba,03deoutubrode 2017.
Luciana Viana - iretor do Departamento de Trânsito 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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, notifi ca 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 identifi cado na lavratura do auto de 
infração.
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Banda de Pinda abrirá show de rock da “Sepultura” em novembro
COLABOROU COM O 
TEXTO: JOyCE DiAs

A banda “Faces of Dea-
th”, de Pindamonhangaba, 
abrirá o show da Sepultu-
ra e Ego Kill Talent, no dia 
11 de novembro, no Clube 
Juventus em São Paulo 
(Mooca).

O show terá início às 21 
horas e será a última apre-
sentação da banda Sepul-
tura do ano em São Paulo. 

Faces Of Death é uma 
banda que dissemina 
o rock in roll no estilo 
thrash metal, com influên-
cia da Sepultura, Slayer e 

A banda “Faces of 
Death” abrirá o show 

no Clube Juventus em 
São Paulo (Mooca)

Kreator. Nas redes sociais 
da banda (Faces of Death) 
é possível encontrar suas 
músicas e mais informa-
ções sobre o show. 

Os ingressos para a 
atração podem ser adqui-
ridos online no site http://
www.aloingressos.com.br. 
Os valores variam entre 
$80 para quem comprar 
antecipadamente no pri-
meiro lote.

Divulgação

Cerimônia homenageia 
líder budista em Pinda

Em meio à turbulência a 
que o mundo vive atualmente, 
Pindamonhangaba realizou um 
gesto em homenagem à paz, na 
manhã desta segunda-feira (2). 
Foi realizada uma homenagem 
ao líder budista japonês Daisaku 
Ikeda, na praça que leva seu 
nome - “Dr. Daisaku Ikeda - Pa-
cifista” -, localizada entre as ave-
nidas Rio de Janeiro e Princesa 
do Norte e a rua Caçapava, no 
bairro Cidade Nova.

Nascido em 2 de janeiro de 
1928, Daisaku Ikeda é filósofo, 
escritor, fotógrafo e poeta, além 
de ser o líder budista japonês. 
Ele prossegue percorrendo o 
mundo, aplicando ativamente 
os princípios da filosofia budista 
aos problemas da humanidade e 
empenhando-se vigorosamente 

para criar uma nova era de es-
perança, compreensão, respeito 
mútuo e de paz e prosperidade 
embasadas no verdadeiro hu-
manismo.

A homenagem se deu por 
meio da inauguração de uma 
placa, do plantio de uma árvore 
ipê roxo e da revitalização da 
praça que leva seu nome. 

O evento contou com a pre-
sença da comunidade budista 
de Pindamonhangaba que, além 
de agradecer a homenagem, se 
propôs a ajudar a Prefeitura a 
cuidar da praça. Também esteve 
presente a equipe de TV da BSGI 
(Associação Brasil SGI), repre-
sentação no Brasil da SGI (Soka 
Gakkai Internacional), que fez a 
transmissão da cerimônia dire-
tamente para o Japão.

Plantio de ipê roxo na praça fez parte da homenagem

Caminhada Trabiju homenageia criador 
do conceito indigenista do Parque

O Parque Natural Munici-
pal do Trabiju realizou, no sá-
bado (30), a terceira edição da 
caminhada solidária, desta vez 
até a trilha da Gruta. O even-
to contou ainda com a doação 
das fotografias da exposição 
itinerante do grupo “Olhos de 
Pindamonhangaba” e uma ho-
menagem para o arquiteto e ur-
banista, Ney Marcondes, idea-

lizador do conceito indigenista 
do Parque Trabiju.

Na homenagem, foi lida uma 
parte da biografia do arquite-
to, entregue um certificado e 
afixada uma placa no Parque, 
marcando o reconhecimento 
ao profissional pelos serviços 
prestados.

Devido às chuvas do dia an-
terior, algumas pessoas que 

haviam feito inscrição não 
compareceram à caminhada. 
“As pessoas inscritas que não 
participaram da caminhada 
devido às chuvas, podem ficar 
sossegadas que suas inscrições 
estão asseguradas para a pró-
xima edição, que será realizada 
em dezembro”, garantiu o co-
ordenador de eventos, Ricardo 
Flores.

Secretário de Meio Ambiente entrega certificado ao homenageado

Akim/AgoraVale

Festipoema premia destaques 
da poesia e da interpretação

As apresentações do 11º Fes-
tipoema - Festival de Poemas de 
Pindamonhangaba - foram rea-

lizadas no último fim de sema-
na, no Teatro Galpão, com pre-
miação aos destaques da poesia 

e da interpretação.
O prêmio de Melhor intér-

prete foi para Rhosana Dalle, 

para “A casa que habito”, de 
André Kondo, de Caraguatatu-
ba. Rafael Gomes, com “Racis-
mo”, de Nicole de Oliveira so-
ares, ficou com o segundo lugar 
e Wesley silva, com “Filhos do 
Brasil”, de Maicon de Almeida 
Moreira, ficou com o terceiro 
lugar.

Na categoria Revelação, a 
vencedora foi isabela Araújo, 
interpretando o poema “Você 
é uma moça”, de autoria de 
Thayla santos.

Na categoria infantil, “Meu 
Passarinho”, de Heitor sampaio 
de Freitas, ficou com o primeiro 
lugar, levando o troféu Bertha Ce-
leste Homem de Mello. No Juve-
nil, Luceryta santos de Andrade 
levou o primeiro lugar e o troféu 

Juó Bananeri, com o poema “Ae-
des Corruptus”. Já no Adulto, 
o grande vencedor foi o poema 
“Fada Poeta”, de Lúcio Rodrigues 
Júnior, que ganhou o troféu Bal-
tazar de Godoy Moreira.

Nas duas novas categorias, 
Clara Achiles Ribas levou o pri-
meiro lugar com a fotografia 
que representou o poema “De-
samor”, de Diógenes silva e, 
no vídeo, o vencedor foi ighor 
Wallace Trotta que fez uma pro-
dução para o poema “Como sa-
ber Amar”, de Nicole silva.

O Festival de Poemas de Pin-
damonhangaba é realizado pela 
Academia Pindamonhangaben-
se de Letras com apoio do De-
partamento de Cultura da Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

Vencedores da categoria Interpretação

Luis Claudio / Portal R3

Divulgação



idadeC
6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 3 de outubro de 2017

Paróquia realiza “Benção dos 
Animais” na quarta-feira

Cidade discute marco 
regulatório e lança chamamento 
público para entidades sociais

 Pindamonhangaba recebeu, 
na sexta-feira (29), a palestra ex-
plicativa “Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil 
- Lei 13019/2014”, com o secre-
tário de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo, Floriano 
Pesaro, e a assessora técnica de 
Gabinete da SEDS, Dra. Gláucia 
Barbosa. O evento foi realizado 
no Instituto Profissional Sale-
siano, e contou com a presença 
de representantes de entidades 
sociais, conselheiros, secretários 
municipais, vereadores e do pre-

feito Isael Domingues.
A palestra teve como meta 

dar as diretrizes para as insti-
tuições sociais se enquadrarem 
nessa nova lei, criada em 2014 
e que entrou em vigor em 2016.

“Esse foi um encontro muito 
importante, com a presença do 
secretário Floriano Pesaro, em 
que os participantes puderam 
tirar suas dúvidas e trocar ex-
periências a respeito do tema”, 
explicou o prefeito Isael Domin-
gues. “Foi também a oportuni-
dade para lançarmos o chama-

mento público para entidades 
sociais, que deixará de forma 
mais transparente e mais ética 
a parceria em regime de mútua 
cooperação com organizações 
da sociedade civil (OSCs), envol-
vendo transferência de recursos 
financeiros mediante termo de 
colaboração”, completou.

O Edital de Chamamento 
Público nº 002/2017 está dis-
ponível no site oficial da Prefei-
tura, www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, e tem o prazo de ins-
crições até o dia 31 de outubro. 

Palestra contou com representantes de instituições, conselheiros, entre outros

Levantamento mostra que Pinda e Taubaté 
‘exportam’ números parecidos de pacientes

Um levantamento da ABBC 
– Organização Social que ad-
ministra o Pronto-Socorro Mu-
nicipal de Pindamonhangaba - 
revelou que desde que assumiu 
a administração em maio de 
2017, Pindamonhangaba aten-
deu quase o mesmo número de 
taubateanos na unidade, em 
comparação com os dados de 
atendimentos divulgados pela 
Secretaria de Saúde de Taubaté 
em suas unidades.

Pindamonhangaba recebeu 
em média, no seu pronto-socor-
ro, 150 pacientes de Taubaté por 
mês, neste ano. Já a Prefeitura 
de Taubaté divulgou que jun-
tas às UPAS, pronto-socorro e 
pronto-socorro infantil da cida-
de receberam 175 pacientes por 
mês, vindos de Pinda, também 
em 2017. 

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues, expli-
ca que é normal este fluxo de 
atendimento entres as cidades 
vizinhas, pois o atendimento do 
SUS é universal. O prefeito de 
Pinda rebateu a fala do chefe do 
Executivo de Taubaté na qual 
foi acusado de mandar pacien-
tes para a cidade vizinha. “Nós 
atendemos também bastante 
taubateanos, sim. E não recu-
samos atendimentos aos tauba-
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“Primeiro Desfile de Primavera” 
do Feital acontece nesse sábado

teanos, pelo contrário, como 
médico eu aprendi que devemos 
atender a todos independente-
mente de onde forem”, comen-
tou o prefeito Isael.

Ele também explica que 
muitas mães de Taubaté pro-
curam Pinda para terem filhos. 
Os nascimentos de taubateanos 
em Pinda representam 30% dos 

nascimentos na Santa Casa da 
cidade. “Vamos dar total assis-
tência e acolhimento a todos que 
necessitarem da saúde pública 
de Pindamonhangaba, especial-
mente na maternidade - que é 
uma de nossas referências e, por 
outro lado, uma das deficiências 
de algumas cidades”, ressalta o 
prefeito Isael.

Se somar os atendimentos 
da Santa Casa de Misericórdia, 
Pindamonhangaba supera o nú-
mero de atendimentos mensais 
em comparação com Taubaté, 
atingindo 206 taubateanos aco-
lhidos nas duas unidades.

Neste caso específico, as 
mães ainda retornam com seus 
filhos para Pindamonhanga-

ba para a realização de exames 
como ‘pezinho’, ‘orelhinha’ e va-
cina BCG - procedimentos nor-
mais após o parto.

Em números totais Pinda-
monhangaba atendeu, somente 
no Pronto-Socorro Municipal, 
2.115 moradores de outras ci-
dades da região e várias partes 
do país, desde que a ABBC as-
sumiu o PS. Taubaté é a cidade 
que mais “exporta” pacientes, 
com 747 que procuraram o PS 
para atendimento emergencial, 
entre maio a setembro - o que 
significa 35,32% do volume to-
tal de pacientes de outras loca-
lidades.

Deste montante, as duas 
áreas mais procuradas foram 
atendimento “Clínico Médico”, 
com 367 pessoas de Taubaté, e 
a “Ginecologia e Obstetrícia”, 
com 336 taubateanos.  Apenas 
na maternidade, o índice de mo-
radores de Taubaté que procu-
ram a saúde pública em Pinda-
monhangaba significa 57,24% 
do total de pessoas de fora da 
cidade.

Outros municípios com ele-
vado índice de atendimento no 
pronto-socorro - em diversas 
áreas - são Tremembé e Roseira, 
com 401 e 109, respectivamen-
te, no período.

COLABOROU COM O TExTO: 
VíCTOR BELMONTE

As Associações de Mo-
radores dos bairros Feital 
e Vista Alegre promovem 
no sábado (7) o “Primei-
ro Desfile de Primeira”. 
O Desfile acontece para 
aproximar a comunidade 
compartilhando momentos 
emocionantes.

O evento acontecerá na 
praça do Feital, com início 

às 18 horas. Ao todo, serão 
18 crianças de 2 a 10 anos 
de idade desfilando para 
se tornarem a Miss Prima-
vera. Um dos intuitos da 
organização é promover a 
cultura, por meio do desfi-
le, para as crianças e seus 
familiares.

A renda obtida no evento 
será destinada a festa do 
“Dia das Crianças”, que será 
realizada no feriado de Nos-
sa Senhora Aparecida. 

A Paróquia Nossa Senhora 
do Bom Sucesso realiza nesta 
quarta-feira (4), a Benção dos 
Animais no Santuário Ma-
riano (Igreja Matriz). Toda 
comunidade está convidada a 
participar levando seu animal 
de estimação para benção às 
10 horas e às 16h30. 

Nesta data, a igreja celebra 
a memória de São Francisco 
de Assis, o protetor dos ani-
mais e padroeiro da ecologia. 
Nascido em 4 de outubro, na 
cidade de Assis (Itália), em 
1182, é considerado o santo 
protetor dos animais. Ele pre-
gava sobre a necessidade de 
cuidar de tudo que faz parte 
da obra de Deus. 

São Francisco é o santo 
protetor dos animais

Pronto-socorro recebe, em média, 150 pacientes de Taubaté, por mês
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Pindamonhangaba sediou, no sába-
do (30), a Copa São Paulo de Ginástica 
Rítmica. O evento foi realizado no Giná-
sio de Esportes Juca Moreira, durante 
o dia todo, e contou com a participação 
de diversas cidades da região.

As ginastas de Pinda se destaca-
ram em sua participação no evento, 
realizado nas categorias Individual 
e Conjunto. No Juvenil Elite, Julia 
foi campeã no arco, no mãos livres e 
no geral. Maria Eduarda, vice-cam-
peã no arco, no mãos livres e no ge-
ral na categoria Pré-Infantil. Isabe-
la foi vice-campeã no arco e 7º lugar 
na bola e foi vice-campeã no geral na 
categoria Juvenil nível 2. Já Lavinia 
sagrou-se campeã na bola, vice no 
arco e campeã no geral. Larissa foi 
campeã no arco, vice-campeã na bola 
e vice campeã no geral. E Maria Sub-
til ficou com o terceiro lugar na bola, 
no arco e no geral.

No Conjunto Pré-infantil, as meni-
nas de Pinda ficaram com o 9º lugar. 
Essa foi a primeira competição das 
ginastas Íris,  Mariana , Yasmim , 
Julia e Gabriela.

A Copa São Paulo de Ginástica 
Rítmica continua no próximo fim de 
semana, quando a Quadra Coberta 
sedia as categorias Infantil e Adulto, a 
partir das 13 horas. 
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Festival de Voleibol Master homenageia professores do esporte

SEMElp prEpara FEStaS 
para “Dia DaS CriançaS”

Muitas brincadeiras, 
apresentações artísticas, 
música, jogos recreati-
vos, zumba e até piscina 
são algumas das atrações 
das duas festas comemo-
rativas ao Dia da Criança, 
que a Semelp está prepa-
rando.

No dia 8 de outubro, a 
festa será no Centro Es-
portivo José Ely Miranda 

“Zito”, em Moireira César, 
e no dia 12 de outubro, 
no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira “João 
do Pulo”. Nos dois locais, 
a comemoração será reali-
zada das 13h30 às 18 ho-
ras com entrada gratuita.  

Importante ressaltar 
que, para as atividades 
nas piscinas, crianças 
menores de 7 anos pode-

rão participar somente se 
estiverem acompanhadas 
de pessoa maior de ida-
de. A brincadeira é para 
crianças até os 15 anos, e 
todos devem, obrigatoria-
mente, trajar maiô, biquí-
ni, sunga ou shorts de ba-
nho. Não será permitido 
entrar na água com ves-
timentas que não sejam 
essas. 

Futsal feminino enfrenta Taubaté pelo Paulista
a equipe de futsal feminino de pindamonhangaba “Guerreiras de pinda” 
participa de mais um desafio nesta terça-feira (3), pelo Campeonato 
Paulista. Às 20 horas, as pindenses enfrentam a equipe de Taubaté. Será 
no Ginásio de Esportes do Tabaú, com entrada gratuita. Toda a população 
está convidada a torcer para as “Guerreiras de Pinda”.
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Pinda se destaca na coPa 
são Paulo de Ginástica Rítmica

A Semelp - Secretaria 
Municipal de Esporte e La-
zer da Prefeitura de Pinda-
monhangaba - promoveu, 
no domingo (1º/10), o “1º 

Festival de Voleibol Mas-
ter”, no GE Manoel César 
Ribeiro “Quadra Coberta”. 
O evento contou com ho-
menagens aos professores 

Alfredo de Andrade “Una” 
e Maria Helena Gíudice de 
Andrade, pelos importan-
tes serviços prestados para 
a implantação, a formação 

de atletas e a divulgação do 
vôlei na cidade.

Os jogos das equipes 
femininas foram  realiza-
dos no período da manhã 
e o das equipes masculi-
nas, na parte da tarde.

O Voleibol Master foi 
implantado na Semelp 
(na época DEP) em 1997, 
com o objetivo de atender 

a demanda de munícipes 
adultos que apreciam o 
voleibol, porém, não fa-
ziam parte das equipes de 
competição. Com o pas-
sar dos anos, a procura 
pela modalidade cresceu 
e, hoje, atende no Centro 
de Treinamento Luiz Ca-
loi, Centro Esportivo Zito, 
Centro Esportivo Arareta-

ma e Ginásio de Esportes 
Pai João, com os professo-
res: Márcia, Moacir, Adal-
ton e Pedro.

Os professores Maria 
Helena e Una fazem parte 
deste legado do Voleibol 
em Pindamonhangaba, 
graças à dedicação, res-
peito e amor à Educação 
Física e ao Voleibol.

Professores “Una” e Maria Helena são homenageados pelo grande legado
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Ginastas do município brilham e conquistam bons resultados na competição

Divulgação



ducaçãoE
8 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 3 de outubro de 2017

TERÇA-FEIRA

Na semana passada, 
as escolas muni-
cipais Profª Yvo-

ne Apparecida Arantes 
Corrêa (bairro Goiabal), 
Padre Mário Antônio Bo-
notti (bairro Maria Áu-
rea), Prof. Mário de As-
sis César (bairro Padre 
Rodolfo) receberam as 
“Ofi cinas de Eco-Cartum 
e Desenhos Infantis”, mi-
nistradas pelo professor 
Francisco Machado. 

Ao todo, foram dez ofi -
cinas realizadas para os 
alunos e professores, a 
convite das escolas.

Para o professor Fran-
cisco, o “entusiasmo, a 
curiosidade e a participa-
ção de todos foram sur-
preendentes”.  

“Foi incrível ver o en-
cantamento e o entusias-

Escolas municipais recebem 
O� cinas de Cartum

mo dos alunos durante e 
após a ofi cina. Aprecia-
mos muito e esperamos 
ter novamente o prazer da 

sua presença em nossa es-
cola,  com novas técnicas e 
outras dicas de desenho”, 
destacou a professora Ma-

ria Aparecida da Costa, da 
escola Yvone Apparecida.

As crianças também 
aprovaram as aulas. “Eu aprendi a desenhar com 

esboço, desenhar cartum 
e ter criatividade. A aula 
foi muito boa e diverti-
da, o professor explicou 
muito bem. Aprendemos 
a desenhar o Mickey, o 
Minion e a fazer o folios-
cópio”, contou Davi Ma-
teus da Motta.

Na escola Padre Mário 
Antônio Bonotti a reação 
também foi positiva.  “Os 
alunos fi caram muito fe-
lizes em aprender sobre 
o cartuns, charges e ca-
ricaturas. Todos se di-
vertiram com a ofi cina e 
puderam colocar seus ta-
lentos à mostra. No mo-
mento da saída da aula, 
foi muito bom ver o alu-

nos mostrando seus dese-
nhos para os pais e para 
os familiares, satisfeitos 
por terem aprendido algo 
signifi cativo para eles”, 
afi rmou a pofessora Már-
cia Fernandes Lima Silva. 

A pequena Hemilly 
Isabele de Almeida, da 
escola Mário de Assis 
César, se divertiu na ofi-
cina. “Eu gostei muito 
quando o Francisco nos 
ensinou a desenhar e 
também falou sobre os 
animais. Aprendi a dese-
nhar melhor e fazer vá-
rios bichos, gostei muito 
de saber sobre o Parque 
do Trabiju e vou pedir 
para a minha mãe me le-
var lá”, garantiu.

Alunos da E.M. Profa. Yvone Apparecida tiveram uma aula diferente

E
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Concentração e muita técnica marcaram as atividades na E.M. Padre Mário Bonotti
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Alunos 
reproduzem 
em desenho o 
aprendizado

Crianças da E.M. 
Padre Mário Bonotti 
capricharam nos 
desenhos

A criatividade 
também fl uiu na E.M. 
Prof. Mário Assis


