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Gestantes terão  atendimento 
de emergência especializado

Nos próximos dias, Pindamo-
nhangaba terá o “Pronto-Socor-
ro de Ginecologia e Obstetrícia”, 
voltado exclusivamente para as 
gestantes assistidas pela Rede 
Municipal de Saúde da cidade. 
O serviço visa a humanização do 
atendimento na Saúde e acolhi-
mento das gestantes, nesta fase 
tão especial de suas vidas.

O “Pronto-Socorro 
de Ginecologia e 
Obstetrícia” funcionará 
na Santa Casa e será 
inaugurado 
em até 30 dias

COM REFORÇO DO 
“ÔNIBUS DA SAÚDE”, 
CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO SEGUE 
ATÉ SEXTA-FEIRA

 
A campanha de vacinação 

contra febre amarela se encerra 
no dia 2 de março. No fi nal de se-
mana, o ônibus “No caminho da 
Saúde”, da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura, reforçou a campa-
nha, levando a imunização para 
a Praça Monsenhor Marcondes 
e o Parque da Cidade.

PÁGINA 3

Declaração do IR fica 
mais trabalhosa para 
quem tem filhos

Pinda sedia reunião 
preparatória para 
Congresso de Municípios
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TERMINAM AS 
INSCRIÇÕES 
PARA O FIES
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As assinaturas acontecem no Ginásio de Esportes Manoel César Ribeiro, a “Quadra Coberta”, a partir das 9 horas

Moradores do “Bem Viver” assinam contratos para retirada das chaves
Após a cerimônia de solenidade que marcou 

a entrega ofi cial do empreendimento “Bem Vi-
ver” para a cidade, os moradores agraciados 

com os apartamentos no bairro do Araretama 
começaram a etapa de assinatura dos contratos 
na segunda-feira (26).
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      REFLEXÕES SOBRE O BUDISMO
Há vinte e cinco sé-

culos , um homem, com 
observações intuitivas, 
prática e equilibradas,-
que aprendeu a ver as 
coisas de maneira clara 
e direta na natureza da 
experiência, passou por 
um fenômeno  deno-
minado libertação. Ele 
despertou e alcançou 
a grande liberdade da 
mente. Passou a ensi-
nar como conquistá-la.
Viveu na Índia (numa 
região ao Norte desse 
país, onde hoje se loca-
liza o Nepal), fi lho único 
de um rei, e chamava-se 
GAUTAMA, conhecido 
entre nós como BUDA.
Interessante é notar que 
ele jamais atribuiu a si a 
condição de um ser so-
brenatural, milagreiro,-
nem status de um deus 
especial, mas simples-
mente dizia: “Estou des-
perto”.

BUDA passou a en-
sinar aos homens como 
conseguir liberdade de 
mente, estabelecendo 
uma doutrina que não é 
um sistema de crenças, 
de princípios. É uma 

doutrina de libertação 
do sofrimento humano,  
sofrimento esse que é 
universal (todos sofre-
mos indistintamente).
Daí nasceu o BUDISMO  
que encoraja os seres a 
tomar consciência , não 
consciência de algu-
ma coisa em particular, 
mas, consciência em si, 
estar alerta com o que 
acontece. E, assim, com-
preendemos que o BU-
DISMO diz respeito a 
ver, examinar claramen-
te o mundo, conhecer, 
ao invés de acreditar,-
querer ou esperar. Ter 
coragem de examinar os 
fatos e as coisas, sobre-
tudo as nossas ativida-
des. O sábio BUDA con-
clama as pessoas a saber 
por si mesmas que exis-
tem coisas prejudicias e 
erradas (e, o importante 
é abandoná-las) e coisas 
saudáveis e verdadeiras, 
construtivas que devem 
ser cultivadas e propala-
das. O importante é que 
nós, pela nossa própria 
experiência, passemos 
a ver por nós mesmo, o 
que é verdadeiro, dei-

xando de lado o redu-
cionismo do julgamento 
e da crítica. Estarmos 
dispostos a ver as coisas 
como ela são e não como 
esperamos como elas 
sejam. O BUDISMO é 
um processo, uma cons-
ciência, não é um siste-
ma de crenças ,é, como 
pontuei, a doutrina dos 
despertos. Ensina-nos 
que os escritos budis-
tas podem nos ajudar, 
mas, a Verdade, a nossa 
Verdade que devemos 
buscar, não reside nas 
palavras de BUDA (nem 
de qualquer profeta), 
mas o encontro com ela 
devemos fazer por nós 
mesmos, vendo por nós 
mesmos (parece ser esse 
um ponto central do BU-
DISMO), assim como 
ele, o BUDA encontrou 
a iluminação quando es-
tava meditando embaixo 
de uma árvore.

O BUDA-DHARMA 
(doutrina dos desper-
tos) nos conduz a re-
fl etir sobre a condição 
humana que a primei-
ra grande verdade da 
nossa existência  é esse 

descontentamento, essa 
insatisfação (“ dharma”) 
profunda , e que o sofri-
mento que causamos em 
nós mesmos e nos outros 
(ódio, humilhação, in-
veja, confl itos, etc) tem 
origem na nossa mente 
e no nosso coração.

Portanto, ao admi-
tirmos que a nossa in-
satisfação (sofrimento, 
digamos assim) tem 
origem em nós, na  nos-
sa cegueira, no nosso 
orgulho, podemos com-
preendê-la (se quiser-
mos!!!!) ao empreender 
uma viagem ao nosso 
interior,despertando 
para o aqui e agora. Ao 
procurar enxergar e en-
carar a Realidade, com 
seriedade, ao invés de 
camufl á-la, seja nos blo-
queando, seja buscando 
refúgio ou culpa no ou-
tro, talvez vivamos um 
pouco melhor. Nós so-
mos a nossa autoridade 
(não podemos passá-la 
para ninguém, seja pai, 
mãe, fi lósofo, padre ou 
guru), os responsáveis 
diretos por nossas pala-
vras e atos.
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Terminam as inscrições para 
a corrida benefi cente em prol 
dos pacientes da Inefro 

Terminam nesta ,quar-
ta-feira (28) as inscrições 
para a “Corrida pela Saúde 
dos Rins”, que terá a renda 
das inscrições revertidas 
para fi ns sociais, com a 
aquisição e a distribuição 
de cestas básicas e suple-
mentos nutricionais a pa-
cientes carentes em trata-
mento dialítico atendidos 
no Inefro (Instituto de Ne-
frologia). 

A ação marca o encer-
ramento da campanha 
do “Dia Mundial do Rim 
do Inefro”, que tem como 
tema “A Mulher e a Doença 
Renal - Incluir, Valorizar, 
Capacitar”. 

A corrida, que aconte-
ce no dia 11 de março, terá 
duas modalidades:  corrida 
de 5 km e caminhada de 2 
km,início às 7h30. O local 
da saída, marcada para às 
8h, e a chegada serão na 
unidade do Instituto em 
Taubaté (Av. Bandeiran-
tes, 3.100, Jardim Eulália). 
As inscrições devem ser 
realizadas pelo site www.
inefro.com.br/corrida-pe-
la-saude-dos-rins/.

Os valores da inscrição 
são de R$ 20 para os pa-
cientes do Inefro e para os 
primeiros cinco portadores 
de necessidades especiais 
que se inscreverem. Para 
o público em geral o valor 
da inscrição é de R$ 35. O 
valor dá direito a uma ca-
miseta que será entregue 
no dia 10 de março, véspe-
ra da corrida, na unidade 
de Taubaté, das 9h às 12h 
e das 14h às 17h e medalha 
+ lanche que serão entre-
gues no domingo, no fi nal 
da atividade.

As inscrições para a corrida vão até esta quarta-feira, 28 

Marcelo Rosa Fotografi as

Vale do Paraíba recebe curso 
de redes sociais com especialista 
formado em Harvard

Voltado a empreendedores e empre-
sários, profi ssionais de marketing, co-
municação e gestão, além de estudantes 
e interessados em redes sociais, o curso 
“Formação Completa em Redes Sociais 
e Marketing Digital” chega ao Vale do 
Paraíba em abril.

O curso, ministrado por Pedro Her-
mano, publicitário, especialista em 
branding e planejamento estratégico de 
marcas, e pós-graduado em gestão de 
negócios, contará com apresentação de 
cases reais do mercado. “As aulas vão 
ser dinâmicas e interativas, com expo-
sição de conteúdos, cases atuais e muita 
interação. A proposta é que o aluno am-
plie a sua capacidade em compreender 
o marketing a partir de uma perspectiva 
estratégica”, destaca Pedro Hermano, 
que é sócio fundador e diretor de cria-
ção digital paulistana Agência 242. O 
especialista foi um dos primeiros brasi-
leiros a ingressar no curso de Marketing 
Digital da Harvard Business School.

O curso “Formação Completa em 
Redes Sociais e Marketing Digital” tem 

duração de um dia, em 7 de abril e contará  
com a participação de palestrantes convi-
dados, além de certifi cado físico ao fi nal. O 
conteúdo programático completo e as ins-
crições já estão disponíveis no site  https://
goo.gl/1WFgze.  

Pedro Hermano é sócio fundador 
da Agência 242, especializada em 
marketing digital e consolidada 
entre as principais agências 
digitais do BrasilDeclaração do 

IR fi ca mais 
trabalhosa para 
quem tem fi lhos

A temporada do Im-
posto de Renda 2018 
(ano-calendário 2017) 
começa na quinta-feira 
(1/3) e vai até o dia 30 de 
abril. Desta vez, o proces-
so de declaração pode ser 
um pouco mais trabalho-
so para quem tem crian-
ças. Isso porque o Fisco 
voltou a apertar as regras 
para os dependentes ou 
para quem recebe pensão 
alimentícia. A mudança é 
parte de um esforço para 
reduzir fraudes e sonega-
ções.

Agora, é obrigatório o 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) para dependentes a 
partir de oito anos - o limi-
te antes era de 12 anos. No 
ano que vem, a obrigato-
riedade será para todos os 
dependentes, de qualquer 
idade.

Portanto, há agora a 
tarefa extra de emitir o 
CPF da criança - mas o 
processo não é dos mais 
complicados. É necessá-
rio ir a uma agência do 
Banco do Brasil, da Cai-
xa Econômica Federal ou 
dos Correios, apresentar 
certidão de nascimento 
ou RG da criança, o RG 
do responsável e pagar 
uma taxa de R$ 7,50. 
O número é gerado na 
hora. O limite anual de 
dedução por dependen-
tes é de R$ 2.275,09.

Divulgação

Atendimento 
especializado                  

       

Uma boa notícia para a saúde de 
Pindamonhangaba: o município 

ganhará um “Pronto-Socorro de Ginecologia 
e Obstetrícia”, voltado exclusivamente para 
as gestantes assistidas pela Rede Municipal 
de Saúde da cidade. 

A intenção é proporcionar um espaço 
adequado para o atendimento de emergência 
das gestantes, para que elas não precisem 
mais fi car no pronto-socorro convencional. 

No local, o atendimento será especializado 
e por isso, dará mais agilidade a todo o 
acolhimento das grávidas e de seus bebês – 
incluindo recém-nascidos com até 28 dias de 
vida, evitando também que essas crianças 
precisem passar pelo PS comum, caso 
apresentem algum problema de saúde.

O serviço atende a proposta de 
humanização no atendimento na saúde e 
acolhimento das gestantes. 

A previsão da Prefeitura é que o “Pronto-
Socorro da Gestante” seja inaugurado em no 
máximo 30 dias.



Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2018 Tribuna do Norte

idadeC
3

Pinda terá atendimento de emergência 
especializado para gestantes

A campanha de vaci-
nação contra febre ama-
rela se encerra no dia 2 de 
março. No final de sema-
na, o ônibus “No caminho 
da Saúde”, da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura, 
levou a imunização para 
a Praça Monsenhor Mar-
condes e o Parque da Ci-
dade, com grande adesão 
dos munícipes.

No sábado (24), das 9 
horas às 16 horas, a equi-
pe da Saúde esteve na Pra-
ça Monsenhor Marcondes 
e vacinou 1.136 pessoas. 
E no domingo (25), das 
8 horas às 16 horas, 833 
doses foram aplicadas no 
Parque da Cidade. Nos 
dois dias, a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura con-
tou com o apoio dos alu-
nos do curso técnico de 
Enfermagem do Colégio 
Tableau e do Instituto 
Educacional de Taubaté. 
Somando-se às doses apli-
cadas na zona rural, um 

Comus elege nova diretoria

Nos próximos dias, 
Pindamonhangaba terá 
o Pronto-Socorro de Gi-
necologia e Obstetrícia, 
voltado exclusivamente 
para as gestantes assis-
tidas pela Rede Munici-
pal de Saúde da cidade. 
O serviço segue a pro-
posta do prefeito Isael 
Domingues para a hu-
manização no atendi-
mento na Saúde e aco-
lhimento das gestantes, 
nesta fase tão especial 
de suas vidas.

De acordo com a se-
cretária de Saúde, Valé-
ria dos Santos, o “Pron-
to-Socorro da Gestante” 
está sendo criado para 
dar uma atenção espe-
cial às grávidas. “Nossa 
intenção é proporcio-
nar um espaço adequa-
do para o atendimen-
to das gestantes, para 
que elas não precisem 
ir até o pronto-socorro 
convencional, onde po-
dem estar sujeitas a in-
fecções, por exemplo”, 
explicou. “No Pronto-
Socorro da Gestante, 
haverá atendimento es-
pecializado e, por isso, 
mais agilidade, o que 
faz a diferença para sal-
varmos vidas dos bebês 
e das grávidas”.

O “Pronto-Socorro 
da Gestante” também 
é o espaço adequado 
para o atendimento de 
recém-nascidos com 
até 28 dias de vida, evi-
tando também que es-
sas crianças precisem 
passar pelo PS conven-
cional, caso apresen-
tem algum problema de 
saúde.

A proposta da Pre-
feitura é que o “Pron-
to-Socorro da Gestan-
te” seja inaugurado, no 
máximo em 30 dias.

O  Pronto-Socorro 
de Ginecologia e Obste-
trícia será implantado 
na Santa Casa de Mise-
ricórdia, que apresen-
ta, no mesmo espaço, a 
maternidade referência 
da cidade e a UTI neo-
natal. O “Pronto-Socor-
ro da Gestante” estará 
preparado para aten-
dimento de urgência e 
emergência 24 horas 
por dia, sete dias por 
semana, com gineco-
logista de plantão e re-
taguarda de pediatria e 
do médico da UTI neo-
natal.

A assinatura do novo 
convênio entre a Pre-
feitura e a Santa Casa 
para a implantação do 
“Pronto-Socorro da 
Gestante” foi realizada 
na última segunda-fei-

ra (26), no gabinete do pre-
feito Isael Domingues, com a 
presença dos representantes 
da Santa Casa, da Secreta-
ria de Saúde da Prefeitura, 
do Comus e da comissão 
de Saúde da Câmara Mu-
nicipal. “Esse espaço para 
atendimento exclusivo das 
gestantes era uma proposta 
que vinha desde o início de 
nossa gestão e vai somar aos 
nossos projetos de humani-
zação na Saúde. Com o novo 
pronto-socorro específico 
para as grávidas e recém-
nascidos, organizaremos o 
atendimento e, com certeza, 
salvaremos muitas vidas”, 
destacou o prefeito.

O Pronto-
Socorro de 

Ginecologia 
e Obstetrícia 

funcionará na 
Santa Casa e 

será inaugurado 
em até 30 dias

Assinatura do novo convênio foi realizada na segunda-feira (26)

Após reforço do ônibus da saúde, 
campanha de vacinação vai até sexta-feira

total de 2.150 pessoas fo-
ram imunizadas somente 
nos dois dias.

Os moradores que ain-
da não aderiram à campa-
nha podem aproveitar até 
a sexta-feira (2). Todos de-
vem levar RG e, se tiverem, 
carteirinha de vacinação 
nos pontos de vacinação 

dispostos pela cidade.
Ao todo, 30.231 ha-

bitantes do município 
foram vacinados no de-
correr da campanha, ini-
ciada no dia 25 de janei-
ro. A meta da vacinação é 
alcançar 138 mil morado-
res, ou seja, cerca de 108 
mil pessoas ainda preci-

sam adquirir a proteção.
Além disso, aqueles 

que não se vacinarem até 
o fim da campanha con-
tra febre amarela podem 
procurar a imunização 
durante o ano inteiro em 
seis postos de vacinação 
da cidade, sendo eles: PSF 
Cidade Nova, PSF Campi-

nas, PSF Araretama III, 
CISAS (Moreira César), 
UBS Terra dos Ipês (IPÊ 
2) e CIAF/Saúde da Mu-
lher (UBS Centro).

Lembrando que não 
há nenhum caso de febre 
amarela nem de maca-
cos mortos em Pindamo-
nhangaba.

Na última segunda-fei-
ra (26), o Conselho Mu-
nicipal de Saúde - Comus 
- realizou a cerimônia 
de posse dos novos con-
selheiros para a gestão 
2018/2021 e eleição de sua 
nova diretoria. O evento 
foi realizado no auditó-
rio da Prefeitura e contou 
com a presença do prefei-

to Isael Domingues e re-
presentantes da Saúde do 
município.

Tomaram posse os se-
guintes conselheiros: Seg-
mento Usuários -  Salvador 
Batista dos Santos, Lauro 
de Oliveira Nascimento, 
Rogério Ramos, André de 
Farias Florencio, Luis Ro-
sas Júnior, Leila Mara da 

Silva, Pedro Flávio Papi de 
Lia, Marcelo Augusto Ro-
drigues Costa;  Segmento 
Trabalhador: Cinthia Mar-
condes M. Muniz, André 
Luiz Correa Veronez, Mei-
lai Jesus Shen, Rogéria 
de Fátima do Nascimento 
Braga. Segmento Presta-
dor de Serviço: Camillo 
Alonso Filho (Santa Casa) 

e Eurico Aguiar e Silva 
(ABBC). Segmento Gestor: 
Valéria dos Santos e Ma-
riana do Prado Freire.
Eleição da nova diretoria

A eleição da nova dire-
toria teve a participação de 
duas chapas, sendo a ven-
cedora a chapa composta 
por Rogério Ramos (presi-
dente), Rogéria de Fátima do 

Nascimento Braga (vice-pre-
sidente), Meilai Jesus Shen 
(1ª Secretária) e Leila Mara 
da Silva (2ª Secretária).

O presidente eleito, Rogé-
rio Ramos, garantiu que irá 
“trabalhar desde as primeiras 
horas de sua posse até o último 
dia de seu mandato, para fisca-
lizar e levar melhorias à Saúde 
de Pindamonhangaba”.

Nova diretoria estará à frente 
do Comus até 2021

Divulgação

Divulgação
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Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

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

Sessão solene da Campanha 
da Fraternidade contou 
com a presença de 
autoridades civis e militares 
e de fiéis das paróquias de 
Pindamonhangaba

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhanga-
ba sediou na noite desta 
quarta-feira, dia 21 de fe-
vereiro, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de 
Oliveira”, a sessão solene 
que marcou a abertura da 
Campanha da Fraterni-
dade de 2018, promovida 
pela Confederação Nacio-
nal do Bispos do Brasil 
– CNBB. Autor do reque-
rimento nº 116/2018 que 
deu origem à sessão, o 
vereador Roderley Miotto 
(PSDB) presidiu o ato so-
lene que também contou 
com a presença do verea-
dor Renato Nogueira Gui-
marães  - Renato Cebola 
(PV). Estiveram presentes, 
ainda, na Mesa Diretora 
dos Trabalhos, o coorde-
nador da Campanha da 
Fraternidade da Diocese 
de Taubaté e orador ofi-
cial, Padre Leandro Alves 
de Souza; o Vigário Forâ-
neo de Pindamonhangaba, 
Padre Joaquim Vicente 
dos Santos; a Presidente 
da Fundação Dr. João Ro-
meiro, jornalista Jucélia 
Batista (que representou o 
Executivo Municipal); e os 
tenentes do Exército, Éri-
co Vinícius dos Santos Fa-
ria (representando o Co-
mando da 11ª Companhia 
de Engenharia de Comba-
te) e Roberto Gutierre Sil-
va (que representou o Co-
mando da 12ª Companhia 
de Engenharia de Combate 
Leve). Participaram do ato 
também os padres Cipria-
no Alexandre Oliveira (Pa-

Com tema “Superação da violência”, Câmara 
promove, em ato solene, o lançamento oficial da 

Campanha da Fraternidade em Pindamonhangaba
Tema deste ano é “Fraternidade e Superação da Violência” e o lema proposto

pela Igreja é baseado no evangelho de Matheus: “Vós sois todos irmãos”

róquia São Miguel Arcanjo 
do Araretama) e Gabriel 
Henrique de Castro ( Pa-
róquia Menino Jesus de 
Caçapava e assessor da 
Pastoral Carcerária) e o 
advogado Carlos Alberto 
de Souza Pompêo, da OAB 
de Pindamonhangaba. O 
tema deste ano da Campa-
nha é “Fraternidade e Su-
peração da Violência” e o 
lema proposto pela Igreja 
é baseado no evangelho de 
Matheus: “Vós sois todos 
irmãos – Mt 23,8”.

Após a abertura oficial 
com a execução dos Hinos 
Nacional Brasileiro e de 
Pindamonhangaba, o pre-
sidente da Mesa, vereador 
Roderley Miotto saudou os 
presentes. “Esta celebra-
ção ecumênica nos remete 
para a doação espiritual e 
a adoção de esforços vis-
lumbrando o resgate do 
“bem” frente ao “mau”, 
afinal, somos todos filhos 
de Deus”, afirmou. Antes 
da apresentação do orador 
oficial, o Vigário Forâneo 
de Pindamonhangaba, Pa-
dre Joaquim Vicente dos 
Santos, fez uma oração e 
concedeu uma benção es-
pecial aos presentes.

Na sequência, o ora-
dor oficial, Padre Lean-
dro Souza apresentou as 
informações detalhadas 
da Campanha da Frater-
nidade 2018. Segundo 
ele, o objetivo principal é 
“construir a fraternidade, 
promovendo a cultura da 
paz, da reconciliação e da 
justiça, à luz da Palavra de 
Deus, como caminho de 
superação da violência”. 
Padre Leandro também 
elencou alguns objetivos 
mais específicos da cam-
panha: 

1. Anunciar a Boa-No-
va da fraternidade e da 
paz, estimulando ações 
concretas que expressem 
a conversão e a reconci-
liação no espírito quares-
mal;

2. Analisar as múlti-
plas formas de violência, 

especialmente as provo-
cadas pelo tráfico de dro-
gas considerando suas 
causas e consequências na 
sociedade brasileira;

3. Identificar o alcan-
ce da violência, nas re-
alidades urbana e rural 
de nosso país, propondo 
caminhos de superação, a 
partir do diálogo, da mi-
sericórdia e da justiça, em 
sintonia com o Ensino So-
cial da Igreja

4. Valorizar a família e 
a escola como espaços de 
convivência fraterna, de 
educação para a paz e de 
testemunho do amor e do 
perdão;

5. Identificar, acom-
panhar e reivindicar po-
líticas públicas para su-
peração da desigualdade 
social e da violência;

6. Estimular as comu-
nidades cristãs, pastorais, 
associações religiosas e 
movimentos eclesiais ao 
compromisso com ações 
que levem à superação da 
violência e;

7. Apoiar os centros 
de direitos humanos, co-
missões de justiça e paz, 
conselhos paritários de 
direitos e organizações da 
sociedade civil que traba-
lham para a superação da 
violência.

Para o sacerdote, a su-
peração da violência está, 
sobretudo, na mudança de 
mentalidade de nossa so-
ciedade. “Precisamos valo-
rizar a cultura da Paz e da 
família sob a luz de Deus”, 
concluiu.

Após a apresentação 
do coordenador da Cam-
panha da Fraternidade, o 
presidente da Mesa, ve-
reador Roderley Miotto 
concedeu a palavra aos 
presentes para manifes-
tações sobre a campanha 
deste ano. Cinco pessoas 
da plateia opinaram e to-
das apontaram na dire-
ção de que somente com a 
mudança de atitude e uma 
ação efetiva da sociedade é 
que irá se conseguir supe-
rar a violência.

Finalizando a sessão, 
o Padre Joaquim Vicente 

dos Santos, fez uma nova 
oração e encerrou com 
uma benção aos presentes. 
Em seguida, o vereador 
Roderley Miotto agrade-
ceu a todos e concluiu os 
trabalhos da noite.

Vigário Forâneo de Pindamonhangaba, 
Padre Joaquim Vicente dos Santos

Orador oficial, Padre Leandro 
Alves de Souza
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Moradores do “Bem Viver” assinam 
contratos para retirada das chaves

Butantan produzirá 
seis novos medicamentos 

As inscrições para o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) termi-
nam nesta quarta-feira 
(28), às 23h59. Coorde-
nado pelo Ministério da 
Educação (MEC), o pro-
grama oferece crédito para 
custear a mensalidade de 
estudantes interessados em 
cursar o ensino superior 
em instituições privadas.

Para se inscrever, o 
candidato deve fornecer o 
número de CPF, a data de 
nascimento e um e-mail 
válido no site do MEC. 
Além disso, deve infor-
mar a renda familiar para 
comprovar que se encaixa 

nas exigências do pro-
grama. Os contratos vão 
seguir as novas regras do 
programa, aprovadas no 
ano passado.

Após o encerramento 
das inscrições serão di-
vulgados os resultados de 
pré-seleção e as listas de 
espera. 

A modalidade Fies 
(primeira faixa) disponi-
bilizará os nomes no dia 5 
de março, e a P-Fies (se-
gunda e terceira faixas), 
no dia 12 de março. No 
total, serão ofertadas 310 
mil vagas, sendo 155 mil 
para o primeiro semestre 
de 2018. 

Após a cerimônia de 
solenidade que marcou a 
entrega ofi cial do empre-
endimento “Bem Viver” 
para a cidade, os mora-
dores agraciados com os 
apartamentos no bairro 
do Araretama começaram 
a etapa de assinatura dos 
contratos nesta segunda-
feira (26).

No dia 22 de fevereiro, 
logo após o cerimonial, 
idosos e pessoas com de-
fi ciência deram início ao 
processo de assinar os 
documentos de suas mo-
radias. Em seguida, no 
começo desta semana, 
os demais contemplados 
também entraram na 
fase, conforme o crono-
grama divulgado pela Se-
cretaria de Habitação da 
Prefeitura.

As assinaturas aconte-
cem no Ginásio de Espor-
tes Manoel César Ribei-
ro, a “Quadra Coberta”, 
a partir das 9 horas. E 

como o andamento do 
processo está dentro da 
normalidade, de acordo 
com o esperado e com 
poucas ausências de as-
sinantes, a expectativa da 
Secretaria de Habitação é 
de que a etapa ocorra até 
2 de março.

Vale destacar que so-
mente após a assinatura 
dos contratos é que os 
moradores poderão reti-
rar suas chaves, a partir 
do dia 5 de março, e aí, 
sim, iniciar sua mudança 
para o empreendimento.

No geral, 1536 famí-
lias estão prestes a re-
alizar o sonho da casa 
própria através do empre-
endimento de R$138,2 
milhões, construído pela 
parceria entre a Prefei-
tura Municipal de Pinda-
monhangaba, o Governo 
do Estado de São Paulo 
e o Governo Federal, por 
meio do Ministério das 
Cidades.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL

Edital completo, fotos e leilão online: www.multleiloes.com
Fernando Gonçalves Costa - Leiloeiro Público Oficial Rural

Imóvel ocupado. Fica o devedor desde logo intimado através deste edital, caso não seja localizado.
Cond. de pag.: à vista mais a comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Inf. (61) 3465-2203.

Fernando Gonçalves Costa, Leiloeiro Público Oficial e Rural, inscrito na JCDF sob o nº 10/99, comunica a todos quanto o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem que devidamente autorizado pela CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, inscrita no CNPJ/MF. Sob 
nº 05.349.595/0001-09, com sede em Brasília-DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1101, Brasília-DF, Cep: 70.701-050, 
promoverá a venda em Leilão Público com base no artigo 27 da Lei 9.514/97 e da Lei 21.981/1932, nas seguintes condições: 

1º Leilão: Em 05/03/2018, 2º Leilão: Em 07/03/2018 às 15hs; 
Escritório do leiloeiro, no SOF/Norte Qd. 01, Conj. “A”, Lote 08, Brasília-DF.
PINDAMONHANGABA/SP: Prédio residencial com área de 84,70 m2 em terreno 
de 200,00 m2, localizado na Rua José Alfredo Coli Corrêa Junior nº 194, 
Loteamento Residencial e Comercial Parque das Palmeiras, Bairro de Água 
Preta, Pindamonhangaba/SP. Matrícula 52.047 do Oficial de Registro de Imóveis 
e Anexos Comarca de Pindamonhangaba/SP. Grupo 1004 Cota 259.Valor 
mínimo no 1º Leilão R$ 221.000,00; Valor mínimo no 2º Leilão R$ 283.343,79. 

Inscrições para o 
Fies terminam na 
quarta-feira 
Contratos seguirão as 
novas regras do programa, 
aprovadas no ano passado

O Instituto Butantan, 
unidade da Secretaria de 
Estado da Saúde de São 
Paulo e um dos maiores 
centros de pesquisas 
biomédicas do mundo, 
construirá uma nova 
fábrica para o desenvol-
vimento de seis novos 
medicamentos a serem 
fornecidos para o Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS). Parcerias para o 
Desenvolvimento Produ-
tivo (PDP) também pos-
sibilitaram a produção 
de duas novas vacinas. 
Os anúncios marcam o 
aniversário de 117 anos 
da instituição, celebrados 
na semana passada.

Em parceria com a 
farmacêutica Libbs, em-
presa farmacêutica 100% 
nacional, a construção 
do laboratório industrial 
de anticorpos monoclo-
nais será numa área de 
800m². O projeto execu-
tivo já foi concluído e a 
contratação da obra será 
iniciada com o incen-
tivo de R$ 40 milhões 
da empresa parceira. A 
obra terá duração de dois 
anos.

Este laboratório novo 
será responsável pela 
produção de pelo me-
nos seis produtos que já 
possuem Parceria para 
Desenvolvimento Pro-
dutivo (PDP) aprovadas 
junto ao Ministério da 

Saúde. Estes anticorpos 
são insumos estratégi-
cos que serão fornecidos 
para o Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Anticorpos monoclo-
nais são utilizados há 
anos para o tratamen-
to de câncer e outras 
doenças. Inspirados nos 
anticorpos naturais no 
nosso organismo, eles 
são medicamentos pro-
duzidos em laboratório 
que permitem o comba-
te ao câncer e doenças 
autoimunes por meio do 
reconhecimento seletivo 
de alvos moleculares.

Com a nova fábrica, 
o Butantan estará em 
condições de produzir 
o primeiro medica-
mento biossimilar do 
Trastuzumabe do Bra-
sil, conforme o com-
promisso de parceria 
entre o Instituto, o 
Ministério da Saúde e 
a Libbs. A expectativa 
da parceria é aumen-
tar o acesso ao trata-
mento de alto custo 
de câncer de mama 
HER2+.

Novas vacinas
Além da parceria 

que envolve a disponi-

bilização de anticorpos 
monoclonais, o Insti-
tuto Butantan também 
fi rmou acordos para a 
produção das vacinas 
contra hepatite A e a 
tríplice acelular (dTPa).

Com o registro 
concedido pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), o 
Butantan será um de 
apenas quatro pro-
dutores mundiais da 
vacina contra a hepa-
tite A e um dos três 
produtores da vacina 
contra difteria, tétano 
e coqueluche.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Instituto será um dos quatro produtores mundiais da vacina contra a hepatite A

Somente após as assinaturas dos contratos é que os moradores poderão pegar as chaves
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EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO DE 2018
O SINDICATO DOS PROFESSORES DE PINDAMONHANGABA - SINPRO PINDA, com sede 
à Rua José Carlos Ribeiro nº 136, Jardim Cristina, na cidade de Pindamonhangaba – SP, 
CEP: 12.412-060, pelo presente Edital, faz saber aos senhores empregadores dos Esta-
belecimentos Particulares de Ensino e Educação do Município de Pindamonhangaba/SP, 
que conforme dispõe os arts. 578, 580 e 582, da NCLT, deverão descontar dos salários de 
seus empregados a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL correspondente a um dia de trabalho dos 
salários do mês de Março de 2018, e recolher nas Agências da CEF, Banco do Brasil, ou 
quaisquer estabelecimentos bancários nacionais conveniados, até o dia 30 de Abril de 
2018 (Art. 586 da NCLT). Ficam os interessados, cientificados, desde já que o não recolhi-
mento da Contribuição Sindical de seus empregados até o dia 30 de Abril de 2018, impor-
tará na multa de 10% (dez por cento) nos primeiros trinta dias, com adicional de 2% (dois 
por cento) ao mês subsequente, juros de 1% (hum por cento) e atualização monetária 
conforme estabelece o art. 600 na NCLT. Os estabelecimentos de ensino e educação que 
não receberem as referidas guias poderão solicitar através do telefone (12) 3126.4200, 
ou do e-mail: sinpro.pinda@terra.com.br. Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2018. 
Professora AURELIA CRISTINA COSTA - Presidente do SINPRO – PINDA.

CONSELHO COMUNITÁRIO DE  
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA 

 

 
Ordem do Dia 

II REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 

Data: 06 de março de 2018       Horário Início: 19h          Horário Término: 21h30 
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro 
 
 

 Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa 
 

 Saudação à Bandeira Nacional 
 

 Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior 
 

 Palavra dos Membros Natos do Conselho 
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações 

adotadas pelo órgão policial durante o MÊS FEVEREIRO 2018. 
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações 

adotadas pelo órgão policial durante o MÊS FEVEREIRO 2018. 
 

 Palavra dos Membros Institucionais Públicos 
a- Representante do Poder Executivo Municipal 
b- Representante do Poder Legislativo Municipal 
 

 Ordem do Dia com tema específico: 
“Curso de Prevenção ao Uso de Álcool e outras drogas nas escolas e na Sociedade”, que será 
apresentado por Fernando Antunes Lima – Presidente da APAMEX (Associação Pindamonhangabense 
de Amor Exigente) e Coordenador do Grupo de Auto e Mútua ajuda Amor Exigente. 
 

 Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro 
 

 Palavra aberta à Comunidade 
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo 

 
 Encerramento 

Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais. 
 
Convocação da próxima reunião: 03/04/2018 
 
 
 

Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

Alexandre Pereira Costa “Pió” 
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011 
 
 

Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro – CEP 12410-030 – Pindamonhangaba-SP 
Fone: (12) 3642-1249         -         e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 

1ºREUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

 
Maura Prado Vieira, Presidente do Conselho Municipal de Educação de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, CONVOCAos membros 
do CME para comparecerem:  

 
Local: Casa dos Conselhos, naAv: Albuquerque Lins, 138 São Benedito 
Data: Dia 28 de fevereiro de 2018 
Horário: 17:00h em primeira convocação 
17:30 h em segunda convocação, com a seguinte pauta: 
 

1º)Cumprimento aos membros presentes, convidados do Fundeb, Fórum 
Municipal de Educação , secretário,  e outros. 

2º Esclarecimentos de dúvidas, discussões sobre as propostas Educacionais, 
apresentação das Diretrizes Educacionais para a cidade de Pindamonhangaba, 
com o secretário. 
3º) Também será assunto a  Conferência Municipal (CONAPE), Conferência 
Estadual e Nacional . 

  4º) Devolutiva dos ofícios  01 e 02 de 2018 (Questionamentos dos professores, 
convênios, 1/3, materiais escolares) 
  5º) E outros assuntos pertinentes (Reportagem Vanguarda), funcionários, 
professores para substituição e apoio. 
 
  Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2018 
 
   

 
Maura Prado Vieira 
Presidente do CME 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2017 (PMP 19226/2017) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras (memorandos 
004, 013 e 027-SMSP), homologou, em 15/02/2018, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de materiais elétricos para serem usados em manutenção 
de praças, quadras, prédios públicos (escolas, creches, bibliotecas, PSF, UBS, 
etc), ampliação em diversas obras e instalações festivas, conforme solicitação do 
Departamento de Serviços Municipais”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit 
em R$): Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP: 01-1,50; 02-0,96; 03-1,38; 04-2,20; 05-
3,01; 07-8,80; 12-0,11; 13-0,19; 14-0,29; 15-1,70; 16-3,30; 17-4,30; 18-6,30; 19-9,00; 
20-3,60; 22-14,00; 23-16,10; 25-398,00; 26-7,41; 27-223,33; 29-290,00; 30-445,00; 
32-402,00; 34-940,00; 35-106,00; 36-180,00; 38-987,66; Elétrica Luz Comercial de 
Materiais Elétricos Ltda: 06-4,70; 09-3,01; 24-9,44; 28-356,40; 31-4,62; 33-186,30; 
37-1755,00; Raul Rabello Neto EPP: 08-2,49; 10-2,44; 11-1,65. Item fracassado: 21. 

PREGÃO Nº 184/2017 (PMP 37434/2017) 
A autoridade superior, com base na manifestação técnica do Departamento de 
Tecnologia da Informação e parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
negou provimento aos recursos administrativos interpostos pelas empresas 
Allcomnet Tecnologia e Sistemas Ltda EPP (processo 1958/2018) e Idea Solutions 
Tecnologia da Informação Ltda EPP (processo 1959/2018), e homologou, em 
09/02/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na locação de equipamento Next Generation Firewall (NGFW) para 
substituição de fi rewalls existentes na Prefeitura de Pindamonhangaba, incluindo 
serviços de instalação, confi guração, treinamento, garantia e suporte, conforme 
especifi cações deste termo de referência por 36 meses”, em favor da empresa 
Netware Telecomunicações e Informática Ltda, o item 01, no valor total de R$ 
320.400,00. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501453-57.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Manoel Correa da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Manoel Correa da Silva
Documentos da Executada: CPF: 132.466.238-72
Execução Fiscal nº: 1501453-57.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE120608006000
Valor da Dívida: R$ 3.444,05

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502941-13.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Mirante Construção e Comércio S/A e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Adriana da Silva
Documentos da Executada: CPF: 274.244.328-26
Execução Fiscal nº: 1502941-13.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 29/07/2016
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 972,43

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de julho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Biblioteca do Senac atenderá comunidade

Pinda sedia reunião reparatória 
para Congresso de Municípios 
Evento acontece em Santos, entre os dias 2 e 7 de abril; e a 
terceira reunião preparatória acontece em Pindamonhangaba

Nos dias 1º e 2 de mar-
ço, quinta e sexta-feira, 
estudantes de medicina 
da Unitau – Universi-
dade de Taubaté -  irão 
realizar o “V Mutirão 
das Ligas”,  formado por 
grupos que proporcio-
nam aos alunos contato 
com a população desde o 
início do curso. 

O evento é organizado 
todos os anos pelo De-
partamento Científico 
Benedicto Montenegro. 
Ao longo dos dois dias, 
as ligas serão respon-

sáveis por passar orien-
tações sobre glaucoma 
e câncer de mama. No 
Taubaté Shopping atua-
rão as seguintes equipes: 
Liga de Oncologia, Liga 
de Radiologia Interven-
cionista, Liga de Imagi-
nologia e Diagnóstico 
por Imagem, Liga de 
Cirurgia Plástica, Liga 
de Medicina Intensiva e 
Liga de Oftalmologia.

As atividades terão 
início na quinta-feira, 
com orientações sobre 
o glaucoma, como os fa-

tores de risco, as formas 
de diagnóstico e o trata-
mento. Os alunos estarão 
no centro de compras 
das 12h às 20h. No se-
gundo dia, sexta-feira, 
seguindo o mesmo ho-
rário, será a vez de falar 
sobre o câncer de mama, 
com foco no autoexame, 
informações sobre a do-
ença e maneiras de diag-
nóstico.

Os atendimentos são 
gratuitos e serão realiza-
dos na Praça de Eventos 
do Taubaté Shopping.

A leitura é de suma impor-
tância para o desenvolvimento 
do intelecto e da imaginação, 
além de aprimorar o vocabu-
lário, adquirir conhecimento, 
estimular a criatividade, entre 
outras dezenas de benefícios. O 
estímulo à leitura deve ser feito 
desde a infância, a fim de trans-
formar em hábito um instru-
mento que será usado durante 
toda a vida.

Com o objetivo de incentivar 
a leitura, a biblioteca do Senac 
de Pindamonhangaba estará 
de portas abertas para atender 
a comunidade. O espaço conta 
com um grande acervo de livros, 
além de CDs, DVDs e folhetos.

Para as pessoas que desejam 
utilizar a biblioteca da unidade, 
é necessário fazer um cadastro 
no local. Os interessados devem 
apresentar cópia do RG e com-
provante de residência. Após a 
efetivação do cadastro, a pessoa 
poderá pesquisar o acervo e uti-
lizar o espaço e computadores 
com internet para trabalhos e 
pesquisas escolares, gratuita-
mente.

As bibliotecas da rede Senac 
são abertas à comunidade e to-
talizam 56 centros de informa-
ção em todo o Estado. São mais 
de 10.500 metros quadrados 
construídos para atender clien-
tes e comunidade em geral. O 
acervo inclui mais de 500 mil 
volumes.

Serviço de alerta de desastres 
por celular chega a todo o País

Com as portas sempre aber-
tas à população, além dos livros 
literários e periódicos, as biblio-
tecas possuem publicações em 

vários formatos e as prateleiras 
são ocupadas com as novidades 
do mercado nas áreas contem-
porâneas em que o Senac São 

Paulo atua. São elas: jornalis-
mo, fotografia, publicidade, ci-
nema, design de multimídia, 
informática, moda, saúde, ter-

ceiro setor, turismo, hotelaria, 
gastronomia, meio ambiente, 
educação, idiomas, administra-
ção e negócios.

As bibliotecas da rede Senac são abertas à comunidade e totalizam 56 centros de informação em todo o Estado de São Paulo

Imagem meramente ilustrativa / Senac-SP

Com a ajuda da tecnologia, os 
cidadãos de todo o Brasil vão re-
ceber pelo celular alertas de de-
sastres naturais. Desde outubro 
do ano passado, a Defesa Civil 
envia mensagens de texto para 
cadastrar a população no servi-
ço em 12 estados do Sudeste, Sul 
e Centro-oeste. Agora, outros 15 
estados farão parte do sistema.

O serviço é gratuito e, além 
de alertar os cidadãos, a Defesa 
Civil também fornece orienta-
ções à população sobre o que 
fazer em momentos de emer-
gência. A ideia é que as mensa-
gens consigam salvar vidas em 
situações de risco. Até agora, 
mais de 2,6 milhões de celula-
res foram cadastrados. O siste-
ma já é utilizado em outros 20 
países que enfrentam desastres 
naturais.

O Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM) classifica como desastre 
natural eventos como inundações, 
alagamentos, temporais ou desli-
zamentos de terra e que oferecem 
risco à propriedade e deixam mui-
tas vítimas. É preciso ficar alerta 
sobretudo em áreas de encostas, 
pois são os deslizamentos de ter-
ra uma das principais causas de 
desastres no País, de acordo com 
estudo da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). 

Aderir ao serviço é bastante 
simples, e todo o processo é feito 
pelo celular. A Defesa Civil envia 
uma mensagem aos moradores. 
Em seguida, é preciso responder 
o SMS com o CEP do local de in-
teresse para o número 40199. Se 
a mensagem não chegar, é pos-
sível se antecipar e cadastrar o 
CEP neste mesmo telefone.

Divulgação

Com o tema “País moder-
no; cidades inteligentes”, o 62º 
Congresso Estadual de Municí-
pios, será promovido pela As-
sociação Paulista de Municípios 
(APM) em Santos, entre os dias 
02 e 07 de abril.

O Congresso, que vai come-
morar os 70 anos da APM, é o 
principal evento municipalista 
do País, com presença de prefei-
tos, vereadores e gestores públi-
cos das 645 cidades do Estado 

– também participam deputa-
dos, senadores, governadores e 
lideranças populares e empre-
sariais.

Na quarta-feira (28), Pinda-
monhangaba sediará a terceira 
reunião preparatória para o con-
gresso, que deve contar com a pre-
sença de 16 prefeitos da região.

As cidades inteligentes são 
espaços em que pessoas inte-
ragem ao utilizarem estrategi-
camente da infraestrutura, dos 

serviços, da informação e da 
comunicação na gestão urba-
na para atender às demandas 
sociais e econômicas dos mu-
nicípios, gerando, dessa forma, 
desenvolvimento econômico e 
humano. 

A Reunião Preparatória para 
o 62º Congresso dos Municípios 
em Pindamonhangaba aconte-
ce  a partir das 9h, no Auditório 
Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba.

Universitários promovem mutirão 
de conscientização na região



ultura & LazerC
8 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2108

QUARTA-FEIRA

Banda The Beetles One faz show 
beneficente em Pinda em prol da Abrapes 

Festival de música reunirá jovens do mundo inteiro no Brasil
Evento internacional trará atrações musicais para a região, com apresentações em São José dos Campos e Taubaté

Museu de Cera de Aparecida 
apresenta estátua do cantor Daniel

A Banda The Beetles One – 
considerado o melhor grupo 
cover dos Beatles – estará em 
Pindamonhangaba na próxima 
sexta, dia 2 de março, a par-
tir das 21 horas, no Marinelli 
Eventos. 

Na ocasião, a banda fará um 
show beneficente em prol da 
Abrapes (Associação Brasileira 
de Pacientes de Esclerose Sistê-
mica), com sede em Campinas, 
e que também atende pacientes 
de Pindamonhangaba e região. 

A Abrapes é uma instituição 
sem fins lucrativos, de caráter 
cultural, educacional, de saú-
de, de estudo e de pesquisa, 
que tem por objetivos princi-
pais “ajudar na qualidade de 
vida das pessoas acometidas 
pela esclerodermia e doenças 
relacionadas”; “lutar para me-
lhores e precoces diagnósticos 
no Brasil”; “fornecer suporte 
aos pacientes e seus familia-
res, por meio da divulgação de 
informações”; “requerer junto 
aos poderes públicos, a apro-
vação de medidas legislativas 
de proteção dos interesses dos 
pacientes” e “promover o vo-
luntariado”, entre outros.

O show em Pindamonhan-
gaba é totalmente beneficente 
e visa arrecadar fundos para a 

Abrapes e para a continuidade 
dos tratamentos de seus pacien-
tes. O apresentador oficial do 
evento será o Dunga (Canção 
Nova).

Ingressos

Os ingressos podem ser ad-
quiridos nos seguintes pontos 
de vendas: 

- Neto Jeans e Conveniência 
do Posto Ipiranga Avenida (pró-
ximo à praça São Benedito) – 
Mesa e Área Vip;

- Clínica Pé e Mão Soraia;

- Duetto Mix;
- Hotel Majore; 
 - Marinelli Eventos – que tam-

bém terá ingressos à venda no dia 
do show, a partir das 20h30.

Grupo já foi 
considerado o 
melhor cover dos 
Beatles do mundo

Divulgação

Famoso devoto de Nossa 
Senhora Aparecida e uma das 
principais estrelas das homena-
gens do Jubileu dos 300 anos, o 
cantor sertanejo Daniel é a mais 
nova personalidade represen-
tada no Museu de Cera do Me-
morial da Devoção Nossa Se-
nhora Aparecida, do Santuário 
Nacional.

A nova estátua foi apresenta-
da aos visitantes no sábado (24) 
e faz parte da Exposição de Arte-
sanato “Romaria”, uma parceria 
com o programa Kombina, da 
TV Aparecida. A mostra reúne 
trabalhos de artesãos de várias 
partes do País, que expressam 
a devoção à Rainha e Padroeira 
do Brasil.

Para garantir a fidelidade da 
estátua, Daniel teve suas medi-
das registradas pela equipe de 
arte do Memorial. Foram mais 
de 100 medições para uma ca-
racterização fiel do rosto e corpo 
do cantor. 

A estátua de Daniel vai coroar 
a exposição Romaria, que desde 
outubro encanta os visitantes do 
Memorial. São mais de 80 peças, 
produzidas com materiais, como 
tecidos, argila, metais, pedraria, 

palha e madeira. Tudo confec-
cionado com muitas cores e cria-
tividade, retratando o carinho do 
povo brasileiro pela imagem da 
Santa, encontrada nas águas do 
Rio Paraíba do Sul, em 1717.

A Exposição Romaria fica-
rá no Memorial até o dia 31 de 
março. O funcionamento do 
museu é de segunda à sexta-fei-
ra, no horário das 9h às 18h, sá-
bados das 8h às 19h e domingos 
e feriados das 7h às 18h.

Wilson Silvaston / Divulgação Memorial da Devoção 

“Exposição Romaria” 
fica no Memorial 
até o dia 31 de março

Em sua primeira edição no 
País, o festival Ethno Brazil reu-
nirá jovens de 18 a 30 anos do 
mundo inteiro na Fazenda Ser-
rinha, em São Paulo, para práti-
cas e trocas musicais coletivas. 
O evento ocorrerá entre os dias 
17 e 28 de junho e as inscrições 
estão abertas até 7 de março.

Para participar, basta se 
inscrever pelo site www.ethno-
brazil.org.br. O festival Ethno é 
promovido pela Jeunesses Mu-
sicales International (JMI), em 
mais de 70 países.

Das 25 vagas disponíveis, 
cinco estão reservadas para 

jovens brasileiros. Os inscri-
tos serão selecionados pela 
equipe do festival, que levará 
em consideração a diversida-
de de países, instrumentos e 
gêneros musicais representa-
dos. Os nomes dos seleciona-
dos serão divulgados até 12 de 
março.

Para participar, é necessário 
pagar uma taxa de inscrição, 
que contempla hospedagem, 
alimentação e traslados por 
todo o período do festival. 

Jovens selecionados de vá-
rios países ficarão juntos du-
rante 12 dias para práticas 

coletivas de música, oficinas, 
shows, experiências de imer-
são cultural, trocas e vivências 
múltiplas, sob a liderança de 
Gabriel Levy, acordeonista, ar-
ranjador, compositor, educa-
dor e produtor musical.

A Serrinha é uma tradicio-
nal fazenda de café e olarias, 
localizada em Bragança Paulis-
ta – a 90 km de São Paulo.

As apresentações do festival 
ocorrerão também na capital, 
e em três municípios do Esta-
do de São Paulo: São José dos 
Campos, Bragança Paulista e 
Taubaté.

Os jovens selecionados de vários países ficarão juntos durante 12 dias para práticas coletivas 
de música, oficinas, shows, experiências de imersão cultural, trocas e vivências múltiplas

Divulgação
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