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Fonte CPTEC/INPE
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PÁGINA 8

Estudantes conquistam “Prêmio 
por Excelência no Estudo”

Pelo 12º ano consecutivo, a Te-
naris no Brasil realizará o “Prêmio 
por Excelência no Estudo”, iniciativa 
da área de Desenvolvimento Social 

da empresa que visa a reconhecer os 
estudantes do Ensino Médio de Pinda-
monhangaba que tenham registrado 
elevado desempenho escolar durante 

o ano letivo anterior. Os 200 melhores 
estudantes das redes pública e particu-
lar receberão certifi cado e prêmio em 
dinheiro.

Em cerimônia a ser realizada nesta quinta-feira (5), 200 alunos do Ensino Médio de Pindamonhangaba serão reconhecidos devido ao elevado desempenho escolar

MAZZAROPI É O DESTAQUE DA 
PROGRAMAÇÃO DO MUSEU EM ABRIL

Em abril, o Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina receberá di-
versas atividades. O destaque  é 
o “Cine Mazzaropi”, com exibi-
ções de fi lmes do cineasta até o 
dia 28 de abril.

Outra ação é a  exposição fo-
tográfi ca  “Se você não entende 
não vê. Se não me vê, não enten-
de”, do fotógrafo carioca Wan-
der Rocha.

Até o dia 7 (sábado), será apresentado o fi lme “Corintiano”

PÁGINA 7

Termina o prazo 
de inscrição para 
isenção da taxa do 
vestibular da Fatec

PÁGINA 5

“Circuito Sesc 
de Artes” traz 
atrações culturais 
para a cidade

Moradora 
de “Nova 
Gokula” lança 
novo livro

PÁGINA 7

“Pescaria 
Solidária” no 
Bosque é sucesso

PÁGINA 5
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PROBLEMAS X SOFRIMENTOS
A preocupação com 

os problemas humanos, 
com o nosso planeta, 
cada vez mais agredi-
do, é de responsabilida-
de de todos nós. Quan-
do pensamos na origem 
deles, enxergamos que 
eles principiam em nós 
e se expandem. Convém 
salientar que, proble-
mas antes circunscri-
tos a uma determinada 
região ou povo, com a 
tecnologia e globaliza-
ção, aumentam e se ex-
pandem cada vez mais.

Aqui surgem per-
guntas cruciais: o que 
dizer dos sofrimentos 
inevitáveis como o en-
velhecimento, as di-
ferenças de opiniões, 
os confl itos, as deno-
minadas contradições 
que geram enorme 
gradiente energético 
de forças, muitas vêzes 
antagônicas, às vezes 
se movendo em vários 
sentidos? Onde deve-
mos procurar as pos-

síveis soluções para 
enfrentar essas forças 
poderosas? Ora, confl i-
tos e contradições são 
inerentes à condição 
humana, até mesmo 
para compreendermos 
que tudo isso faz par-
te do progresso da hu-
manidade. Torna-se 
essencial entendermos 
que as nossas atitu-
des mentais ante essas 
forças é o que existe de 
mais importante! Tudo 
indica que, ao nos re-
lacionarmos com elas, 
procurando manter o 
equilíbrio, sem atitu-
des hostís frente às si-
tuações e pessoas, pos-
sívelmente estaremos 
enfrentando, com in-
teligência e mais tran-
quilidade, o que nos faz 
sofrer. Buda falava que 
o sofrimento é igual 
às ondas do mar: vem 
uma e logo surge ou-
tra, indefi nidamente. A 
questão importante é 
saber pular as ondas.

Nunca, na História 
da Humanidade se usu-
fruiu de tanto conforto 
material (devido avan-
ços, sobretudo da Ci-
ência e da Tecnologia). 
Todavia aumentou o 
nível de sofrimento dos 
seres humanos. Não se 
trata de dizer que essas 
“comodidades” criam 
problemas (elas são 
úteis e práticas!). O que 
precisamos observar 
é que tudo vai ladeira 
abaixo, quando esses 
“confortos” fazem sur-
gir  os terríveis senti-
mentos de querer mais, 
da competição, que irão 
causar perenes insa-
tisfações, sofrimentos 
inenarráveis, tudo isso 
produzido na nossa 
mente gananciosa, in-
vejosa, consumista, que 
mina nossos sentimen-
tos mais positivos. Daí 
entendermos que, nun-
ca se produziu tantos 
medicamentos na área 
da Psiquiatria, me-

ros paliativos que nos 
tornam dependentes 
da poderosa indústria 
farmacêutica que lucra 
bilhões de dólares com 
tudo isso. Nunca é tar-
de para salientar uma 
verdade: esses sofri-
mentos provenientes, 
sobretudo, das nossas 
preocupações, ânsia de 
poder, fama e dinheiro, 
trazem no seu bojo as 
depressões e suicídios 
que aumentam em toda 
parte da Terra. Não 
chegam os sofrimentos 
físicos? As doenças? 
Que, ao refl etirmos 
sobre as contradições 
do mundo, surjam lu-
zes para crecimento e 
consciência de que, ao 
procurarmos paz de es-
pírito, por meio da prá-
tica do bem, desenvol-
vamos antídotos conta 
a raiva, a inveja, o de-
samor que nos fazem 
sofrer mentalmente e 
espiritualmente,cada 
vez mais!
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Cmei realiza comemoração 
ao ‘Mês da Mulher’

PARCERIA DO DETRAN REQUALIFICA 95% DOS 
INSTRUTORES DE MOTOCICLETA NO ESTADO

Concurso ‘Volkswagen na 
Comunidade’ prorroga 
prazo de inscrições 

O Cmei - Centro Mu-
nicipal de Ensino In-
fantil Maria Aparecida 
Gomes – Sá Maria re-
alizou trabalhos com 
diversos temas durante 

o mês de março, entre 
eles o assunto “Mu-
lher”, em comemoração 
ao “Dia Internacional” 
delas, celebrado dia 8 
de março.

Neste dia, foi realiza-
da uma comemoração 
em que os alunos pude-
ram expressar seu cari-
nho pelas mulheres da 
família através de uma 

As mulheres da comunidade que participaram da comemoração foram 
homenageadas pelas crianças 

Parceria do Departa-
mento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (De-
tran.SP) com a Honda e 
o Sindicato das Autoes-
colas do Estado de São 
Paulo (Sindautoescola.
sp) requalifi cou, em qua-
tro anos, 95% dos instru-
tores de motocicleta de 
todo o Estado.

Criada em 2014 com 
o objetivo de atender as 
necessidades de aper-
feiçoamento dos instru-
tores na categoria “A” 

e repassar os conheci-
mentos para os alunos 
das autoescolas, o pro-
grama beneficiou cerca 
de 4.000 profissionais 
no período.

O curso tem oito ho-
ras e é dividido em teoria 
e prática. São passados 
conceitos de inspeção 
preventiva, mecânica, 
uso de equipamentos de 
segurança, postura e téc-
nicas de curva, frenagem 
e comportamento no 
trânsito.
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cartinha ressaltando 
que todos os dias do 
ano são dias especiais 
para as mulheres. Eles 
também puderam to-
mar conhecimento das 
batalhas diárias enfren-
tadas, e aprenderam a 
valorizar o espaço que 
elas conquistaram com 
muito esforço e perse-
verança.

Houve o momento 
de leitura de uma nota 
enviada pelo Secretário 
de Educação e Cultura, 
professor Júlio Vale, 
parabenizando todas as 
mulheres em geral. “Foi 
muito gratifi cante per-
ceber no olhar de cada 
uma aquela sensação 
de felicidade e grati-
dão, sentindo-se valo-
rizadas”, comentou a 
professora correspon-
sável, Adriana Cristina 
Ribeiro.

O concurso de projetos 
sociais “Volkswagen na Co-
munidade”, da Fundação 
Volkswagen, prorrogou até 
o dia 23 de abril o prazo de 
inscrições para sua 11ª edi-
ção por meio do site (www.
vwnacomunidade.com.br). 
Há 10 anos promovendo o 
desenvolvimento social, o 
“Volkswagen na Comuni-
dade” já entregou R$ 3,52 
milhões,  em 96 prêmios, a 
entidades que conseguiram 
viabilizar seus projetos so-
ciais. Os projetos vencedores 
envolvem os mais diversos 
temas: nutrição adequada a 
bebês, capacitação de jovens 
e adultos para o mercado 
de trabalho, promoção de 
educação, cultura e esportes 
a crianças e adolescentes, 
acolhimento de dependen-
tes químicos e muitas outras 
histórias bem sucedidas.

A 11ª edição do concurso 
entregará total de R$ 440 
mil às 11 entidades vencedo-
ras (R$ 40 mil cada), sendo 
que elas devem investir o 
valor no projeto social ins-
crito. Dez projetos sociais 
serão inéditos (sendo nove 
inscritos por colaboradores 
da Volkswagen do Brasil/
Volkswagen Serviços Finan-
ceiros e um por colaborado-
res da MAN Latin America, 
do Grupo Volkswagen). 

Esta edição do prêmio 
conta com um novo crité-
rio de avaliação. Terão mais 
chances de vencer, os pro-
jetos que incluírem o tema 
“Mobilidade/Movimento”. 
Os representantes das enti-
dades vencedoras e também 
das fi nalistas ainda ganham 
um Curso de Gestão de Pro-
jetos Sociais à distância com 
certifi cação internacional.

O estágio e o mercado 
de trabalho     

Sem dúvidas, a realização do estágio é um 
dos melhores caminhos para se começar 

bem uma jornada profi ssional. Participar de 
estágios dá aos jovens a oportunidade de eles 
participarem ativamente da rotina e dos projetos 
de uma empresa: e é uma experiência que faz 
toda a diferença para o desenvolvimento da 
carreira.

Em outras palavras, o processo de estágio 
pode ser a porta de entrada para a efetivação 
do primeiro emprego. Em muitos casos, com 
plano de carreira para aqueles que apresentarem 
bons resultados. E, mesmo que o emprego não 
seja garantido, o aprendizado com profi ssionais 
experientes colabora para o crescimento dos 
jovens que estão ingressando no mercado de 
trabalho.

Neste contexto, criar canais e programas 
que viabilizem a busca pelo estágio é papel 
fundamental das instituições de ensino. Uma 
das plataformas que seguem esta linha é o 
“Canal Conecta”, que é 100% gratuito, e tem por 
objetivo conectar as principais empresas do País 
aos estudantes da instituição idealizadora do 
programa.

Além de disponibilizar oportunidades de 
estágio e de empregos, é importante que esses 
canais também ofereçam dicas de “como montar 
um currículo ideal” ou “como se portar durante 
uma entrevista”, por exemplo. 

O estudo é um bem durável. E a realização do 
estágio fi rma-se como uma grande oportunidade 
para alavancar a carreira de jovens 
profi ssionais.

Cerca de 4 mil profi ssionais já foram benefi ciados



Dayane Gomes
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“Cine em Cena Brasil” leva 
entretenimento gratuito a Moreira César

Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos realiza diversas obras

PREFEITURA REPARA 
DANOS NA RUA 
CARAGUATATUBA

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
No meio de uma praça, 
a grande tenda colorida 
com os dizeres “O cine-
ma chegou até você” se 
destacava no cenário ur-
bano banhado pela tarde 
ensolarada. A tenda por 
si só anunciava a atividade 
cultural pela qual as pessoas 
ao seu redor estavam aguar-
dando: se tratava de uma 
sessão de um fi lme do pro-
jeto “Cine em Cena Brasil”.

O cinema itineran-
te de 225 lugares esteve 
no residencial Vale das 
Acácias, em Moreira Cé-
sar, na semana passada. 
Ao todo, 12 exibições dos 
fi lmes “Sing, Quem Can-
ta Seus Males Espanta”, 
“Carros 3” e “Meu Malva-
do Favorito 3” acontece-
ram nos dias 26, 27 e 28 
de março, nos períodos da 
manhã e de tarde.

Gratuitamente e sem 
restrição de idade, os mo-

radores puderam aprovei-
tar o ambiente que possui 
uma estrutura similar a 
uma sala de cinema con-
vencional para assistir 
às animações internacio-
nais. “Eu e minhas ami-
gas, além de conferir o 
evento, viemos ver o fi lme 
também”, disse a aposen-
tada, de 70 anos, Suely 
Santos Luciano, que é 
presidente da Associação 
de Apoio as Crianças e 
Idosos (AACI) do centro 
comunitário do bairro.

Esta iniciativa cultura 
é desenvolvida pelo Mi-
nistério da Cultura e pelo 
Instituto CCR. A sua vin-
da a Pindamonhangaba 
está atrelada ao patrocí-
nio da CCR NovaDutra 
e ao apoio da prefeitura, 
por isso muitas escolas da 
cidade conduziram seus 
alunos até a tenda. Inclu-
sive, a instituição dispo-
nibilizou três ônibus para 
o transporte das crianças.

Do bairro Mantiquei-
ra, uma turma de 15 alu-
nos do 1º ano da Escola 
Municipal Prof. Joaquim 
Pereira da Silva foi um 
dos grupos que chegou 
até o local com a condu-
ção cedida pela prefeitu-

ra. “Foi disponibilizado o 
ônibus para a gente, pois 
nós agendamos tudo di-
reitinho. Até porque nos-
so bairro é distante daqui, 
então precisaria que viés-
semos de ônibus mesmo”, 

confi rmou a professora 
Letícia de Almeida Bastos.

A educadora Letícia, de 
32 anos, ressaltou a im-
portância de experiências 
como essas para os peque-
nos. “Acredito que seja um 

momento de descontração 
e de aproveitar essa opor-
tunidade de lazer. Tam-
bém é gostoso e diferente, 
fora que passear com os 
amigos é super legal”, sa-
lientou.

O cinema itinerante esteve durante três dias no residencial Vale das Acácias, no Distrito

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na última semana, a 

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, realizou 
diversas obras de manu-
tenção e reparos pela ci-
dade, entre elas: a pintura 
de lombadas, reparos na 
pavimentação de vias pú-
blicas e reforma na sede 
da Cerâmica.

Na manhã do último 
dia 26, o Departamen-
to de Trânsito esteve na 
avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso,  fazen-
do manutenção na pintu-

ra da lombada em frente 
à faculdade Anhanguera. 
Funcionários da prefeitu-
ra estiveram reforçando a 
sinalização, esta obra de 
reparo foi concluída na 
mesma semana.

Segundo o secretário 
de Serviços Públicos, Jo-
sué Bondioli, durante toda 
a última semana, equipe 
do setor de usina de pa-
vimentação da Prefeitura 
de Pindamonhangaba es-
teve trabalhando para que 
houvesse a conclusão de 
trecho de recapeamento 
no Goiabal. O trecho de 
terra já havia sido conclu-
ído, e no trecho de asfalto 
foram feitos reparos pela 

“Operação Tapa-Buraco”. 
As obras no Goiabal foram 
estendidas até o fi m de 
semana para que fossem 
concluídas brevemente. 
No bairro Cidade Nova, o 
asfalto foi refeito devido 
aos grandes buracos cau-
sados pelo fl uxo intenso 
de carretas. A via que re-
cebeu novo asfalto está 
próxima às transportado-
ras ao lado direito da pista 
“Manoel César Ribeiro”. A 
estrada do Kanegae tam-
bém recebeu serviços com 
máquinas para que fossem 
tapados os buracos na es-
trada rural, possibilitando 
que a rua seja utilizada 
pela população local.

No domingo do dia 25 
de março, depois da Se-
cretaria Municipal de Ser-
viços Públicos   ceder as 
tintas para a manuten-
ção da sede do projeto 
Cerâmica, houve a pin-
tura do local, no Piracu-
ama. Moradores da área 
relatam que se uniram 
em mutirão para pintar 
o espaço interno, além 
de afirmarem que sem o 
apoio da prefeitura não 
conseguiriam manter o 
local.

Todas as obras reali-
zadas pela SMSP da Pre-
feitura  de Pindamonhan-
gaba passam por vistoria 
técnica e supervisão.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
 A SMSP-Secretaria 

Municipal de Serviços Pú-
blicos de Pindamonhan-
gaba reparou os danos 
causados pelas chuvas, 
na rua Caraguatatuba, no 
Alto Cardoso. Pela for-
ça das águas, uma antiga 
galeria havia se rompido 
na madrugada do último 
dia 21, abrindo um bu-
raco que afetou algumas 
casas daquela rua. Devido 
a esses danos, algumas re-
sidências precisaram ser 
interditadas, pois corriam 
risco de desabamento.

De acordo com o secre-
tário de Serviços Públicos, 
Josué Bondioli, na última 
semana, a via passou por 
obras de reparação. Para 
que o transtorno fosse 
solucionado rapidamen-
te a SMSP agiu em con-
junto com a Defesa Civil, 
preservando também a 
integridade dos morado-
res e servidores que estão 
atuando na obra de repa-

ro. A equipe de obras está 
sendo coordenada pelo 
servidor  Thiago Gonçal-
ves e supervisionada por 
Juarez Teodoro, sob o 
acompanhamento do se-
cretário.

Nas ações realizadas 
na semana passada, foi 
estabilizado o buraco e 
repostos os tubos. A pró-
xima construção será a 
caixa de ponto de vistoria 
– elemento relevante em 
uma galeria de águas plu-
viais, pois através dele se 
faz o monitoramento e a 
avaliação da galeria, além 
de ser por onde se realiza 
a limpeza e desobstrução 
em caso de entupimento.

Os serviços prestados 
na rua do Alto Cardoso se-
guem ininterruptamente e 
devem ser entregues ainda 
nesta semana e havendo 
também a liberação da 
via. Conforme o secretário, 
essa é uma obra grande, 
em que está sendo feito 
um estudo mais detalhado 
da bacia de contribuição 
do Alto do Cardoso.

Divulgação

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso foi um dos locais a receber melhorias
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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

As ações do turismo de 
Pindamonhangaba foram os 
temas mais discutidos durante 
a realização da 9º sessão ordi-
nária promovida nesta segun-
da-feira, dia 26 de março, no 
Plenário “Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira”, na Câmara 
de Pindamonhangaba. Dos 3 
Projetos de Lei relacionados 
na Ordem do Dia, dois trata-
vam do tema e ganharam des-
taque nos debates e votações.

O primeiro projeto - PL n° 
31/2018 - do Poder Executivo, 
que “Altera o art. 5° da Lei n° 
3.393, de 15 de dezembro de 
1997, que dispõe sobre o Con-
selho Municipal de Turismo” 
recebeu 10 votos dos verea-
dores presentes. Na alteração 
proposta pelo Executivo, o art. 
5° passou a ter a seguinte re-
dação: “O Conselho Municipal 
de Turismo, cujas funções não 
serão remuneradas, será com-
posto de 20 (vinte) membros, 
entre representantes do Poder 
Público e da Sociedade Civil, 
distribuídos nos seguintes se-
tores, a saber: Departamento 
de Turismo, Departamento 
da Cultura, Departamento do 
Meio ambiente e Urbanismo, 
Departamento da Educação, 
Setor hoteleiro, Setor de gas-
tronomia, Setor de comércio/
ACIP, Setor de turismo recep-
tivo, Setor artesãos, Setor de 
turismo de aventura, Ensino 

Por unanimidade, vereadores garantem 
aprovação do Plano Diretor do Turismo 

de Pindamonhangaba
Plenário confirmou, ainda, as alterações no Conselho Municipal de Turismo e apoiou a 

criação do Programa Educacional “ESCOLA VAI À CÂMARA”

de turismo – SENAC, Núcleo 
Turístico do Ribeirão Grande, 
Núcleo Turístico do Piracua-
ma, Setor Rural, Turismo Ru-
ral e Agronegócio, Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e 
Urbanistas de Pindamonhan-
gaba, Setor das transportado-
ras turística do Município e 
Setor de Guias de Turismo”.

O projeto determina, ainda 
que cada representação terá 
um titular e um suplente e os 
membros do COMTUR serão 
nomeados através de Portaria 
pelo Prefeito Municipal, com 
mandato de dois anos, sendo 
permitida a recondução. Em 
mensagem ao Legislativo, o 
Chefe do Poder Executivo es-
clarece que “o projeto propos-
to visa adequar a composição 
do Conselho Municipal de Tu-
rismo às orientações da Secre-
taria de Turismo do Estado de 
São Paulo conforme o Guia de 
Criação e Fortalecimento dos 

Conselhos de Turismo”.
Ainda no campo do turis-

mo, o Projeto de Lei Comple-
mentar n° 02/2018, do Poder 
Executivo, que “Institui o Pla-
no Diretor de Turismo do Mu-
nicípio de Pindamonhangaba” 
foi apreciado, discutido e vota-
do em seguida. O documento 
de 299 páginas foi confi rmado 
pelo plenário com aprovação 
unânime dos vereadores.

O Plano Diretor de Turis-
mo (PDT) do Município de 
Pindamonhangaba foi insti-
tuído como forma de ser “um 
instrumento de planejamento 
capaz de orientar o desenvol-
vimento sustentável do tu-
rismo, aliando a conservação 
de seu patrimônio natural e 
cultural ao desenvolvimento 
socioeconômico de Pindamo-
nhangaba”. De acordo com o 
projeto, o PDT estabelecerá os 
objetivos, metas, estratégias, 
programas e projetos para o 
turismo da cidade. Segundo a 
equipe que elaborou o PDT, o 
Plano faz parte de um processo 
permanente de planejamen-
to municipal, constituindo-se 
como o instrumento estraté-
gico da política de desenvol-
vimento turístico do municí-
pio e a revisão do documento 
deverá ser realizada a cada 03 
(três) anos, sendo que as al-
terações serão submetidas à 
apreciação do Conselho Muni-
cipal de Turismo (COMTUR), 
antes de serem encaminhadas 
à Câmara Municipal.

Ao enviar mensagem à 
Câmara, o Prefeito de Pinda-
monhangaba enfatizou que “é 
preciso consolidar estratégias 
e fomentar políticas públicas 
que incentivem o turismo lo-
cal, auxiliando na geração de 
emprego e contribuindo para 
alavancar o desenvolvimen-
to econômico e social de cada 
cidade”. “Por esta razão, op-
tamos por construir um Pla-
no Diretor de Turismo sólido, 
sensível, completo e participa-
tivo que visa, sobretudo, gerar 
impactos positivos para a cole-
tividade. Ressalte-se neste ce-
nário, a parceria do COMTUR 
(Conselho Municipal de Tu-

rismo) com a sociedade civil e 
com o SENAC, que foi de fun-
damental importância para o 
desenvolvimento de um Plano 
Diretor de Turismo robusto 
e efi caz. Assim, cremos que o 
PDT contribuirá na promoção 
de estratégias e implantação 
de ações que objetivam faci-
litar o desenvolvimento, pro-
mover riquezas, bem como di-
vulgar a história e a cultura de 
Pindamonhangaba”, concluiu 
o prefeito.

Escola vai à Câmara
O terceiro projeto da noi-

te avaliado pelos vereadores 
foi o Projeto de Resolução n° 
07/2018, dos vereadores Ro-
naldo Pinto de Andrade – Ro-
naldo Pipas (PR) e Rafael Goffi  
Moreira (PSDB), que “Dispõe 
sobre o Programa Educacional 
ESCOLA VAI À CÂMARA”. A 
aprovação foi por 10 votos a 
zero.

O Programa tem como ob-
jetivo geral “promover a inte-
ração entre a Câmara de Vere-
adores de Pindamonhangaba 
e as Escolas da Rede Munici-
pal, Estadual e Privada, per-
mitindo ao estudante compre-
ender o papel do Legislativo 
Municipal dentro do contexto 
social em que vive, contribuin-
do assim para formação da sua 
cidadania e entendimento dos 
aspectos políticos da socie-
dade brasileira”. Segundo os 
autores, o Programa ESCOLA 
VAI À CÂMARA envolverá os 
alunos do ensino fundamen-
tal e ensino médio da cidade, 
regularmente matriculados e 
será implementado mediante 
a adesão das escolas através 
de inscrição no portal da Câ-
mara de Vereadores. Entre os 
objetivos específi cos do pro-
grama estão: visita da escola 
interessada à Câmara de Vere-
adores, com acompanhamen-
to de um professor da escola e 
um funcionário do Poder Le-
gislativo; distribuição de ma-
terial informativo, produzido 
pelo Departamento Legislati-
vo da Câmara e entrega de um 
certifi cado à sala participante, 
em nome da escola com o títu-
lo ESCOLA VAI À CÂMARA; 

 

ORDEM DO DIA
10ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 06 de abril de 

2018, sexta-feira, às 14h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 32/2018, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”.

Pindamonhangaba, 27 de março de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores 
Vereadores no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO

AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!
O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDIANTE 
CADASTRO NA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO.

TELEFONE: (12) 3644-2284
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

 
RESOLUÇÃO N.º 02, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre o Programa Educacional ESCOLA VAI À CÂMARA

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

 Art. 1° Fica instituído o Programa ESCOLA VAI À CÂMARA, com o objetivo geral 
de promover a interação entre a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba e as Escolas 
da rede municipal, estadual e privada, permitindo ao estudante compreender o papel do 
Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo assim para a 
formação da sua cidadania e entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira.

 Art. 2° O programa envolverá os alunos do ensino fundamental e ensino médio 
do Município, regularmente matriculados.

 Art. 3° O programa será implementado mediante a adesão das escolas através 
de inscrição no portal da Câmara de Vereadores.

 Art. 4° Constituem objetivos específi cos do programa:
 I- uma visita da escola interessada à Câmara de Vereadores, com 
acompanhamento de um professor da escola e um funcionário do Poder Legislativo;
 II- distribuição de material informativo, produzido pelo Departamento Legislativo 
da Câmara, e entrega de um certifi cado à sala participante, em nome da escola com o título 
ESCOLA VAI À CÂMARA;
 III- proporcionar a circulação de informações nas escolas sobre projetos, leis e 
atividades gerais da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba; e
  IV- possibilitar aos alunos o acesso e conhecimento dos 
Vereadores a Câmara.

 Art. 5° O programa poderá ser operacionalizado pelas seguintes condições:
 I- divulgação pela Câmara do referido programa nas escolas do Município, no 
portal da Câmara e no jornal ofi cial de circulação no Município;
 II- inscrição das escolas através do site da Câmara e agendamento de uma 
visita por mês, na última quinta-feira;
 III- a inscrição será de até 02 (duas) salas de aula, totalizando, no máximo 60 
alunos;
 IV- passeio pelas dependências da Câmara com apresentação do perfi l dos 
vereadores e o funcionamento do Legislativo; e
 V- apresentação de palestras e vídeos institucionais educativos.

 Art. 6° A escola interessada fi cará responsável pelo transporte de ida e volta dos 
alunos.

 Art. 7° Fica revogada a Resolução n° 12, de 25 de abril de 2005.

 Art. 8° As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de 
verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se necessário.

 Art. 9° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

  Pindamonhangaba, 27 de março de 2018.
  

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Projeto de Resolução n.º 07/2018, de autoria do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – 
Ronaldo Pipas e do Vereador Rafael Goffi  Moreira.

Publicado no Departamento Legislativo.

proporcionar a circulação de 
informações nas escolas sobre 
projetos, Leis e atividades ge-
rais da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, e pos-
sibilitar aos alunos o acesso e 
conhecimento dos Vereadores 
da Câmara. Na justifi cativa do 
projeto, os autores relataram 
que “a meta é incentivar a par-
ticipação das crianças e jovens 
nos assuntos que envolvam 
os aspectos políticos de nossa 
sociedade, através da aproxi-
mação das escolas ao Poder 
Legislativo”.

Tribuna Livre 
Antes do início ofi cial da 

sessão, o munícipe Ricardo 
da Cunha, do bairro Arareta-
ma, fez uso da Tribuna Livre. 

Durante 5 minutos, Cunha 
relatou os problemas que os 
moradores do bairro e do re-
cém-inaugurado Empreen-
dimento Bem Viver – com 
mais de 6 mil moradores – es-
tão enfrentando em diversas 
áreas. Porém, ele destacou a 
questão do transporte coleti-
vo, cujo o número de ônibus e 
vans não tem sido sufi cientes 
para atender a comunidade. 
Segundo o morador do bair-
ro, faltam horários e os ônibus 
andam superlotados. Além 
disso, Ricardo da Cunha co-
brou das autoridades melho-
rias na iluminação da avenida 
que dá acesso ao “Bem Viver” 
para dar maior segurança aos 
moradores do local. 
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Museu sedia exposição 
fotográ� ca e  Cine Mazzaropi

“Circuito Sesc de Artes” traz 
atrações culturais para a cidade

Moradora de 
Nova Gokula 
lança novo livro

CRONOGRAMA DE EXIBIÇÃO 
“CINE MAZZAROPI” – 

MÊS DE ABRIL

2 a 7 – O Corintiano
9 a 14 – Zé do Piriquito
16 a 20 – Jecão Um Fofoqueiro do Céu
23 a 28 – Jeca Contra o Capeta

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Em abril, acontece no 

Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, a ex-
posição fotográfi ca  “Se 
você não entende não vê. 
Se não me vê, não enten-
de”. Neste trabalho, o fo-
tógrafo carioca Wander 
Rocha apresenta o olhar 
sensibilizado através da 
fotografi a em preto e 
branco sobre a realidade 
da sociedade atual. Tendo 
como instrumento de ob-

servação personagens do 
cotidiano urbano como os 
moradores de rua, idosos 
e menores abandonados, 
esta exposição conta com 
18 fotos tiradas em São 
Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro.

Além da exposição fo-
tográfi ca, está programa-
do para este mês o “Cine 
Mazzaropi”, com exibi-
ções de fi lmes de 2 a 28 de 
abril. Os fi lmes apresenta-
dos serão: O Corintiano, 
Zé do Piriquito, Jecão um 
Fofoqueiro do Céu e Jeca 
contra o Capeta. Segun-

A escritora Eva 
Andrade, moradora 
da  Comunidade Nova 
Gokula, em Pinda-
monhangaba, lança, 
neste sábado (7), mais 
um romance. Trata-se 
do seu livro “Pai, eu 
estou aqui”. A auto-
ra explica que a ins-
piração para a obra 
surgiu da observação 
da sociedade. “Atual-
mente, a instituição 
da família passa por 
novas constituições, 
formatos e dinâmicas. 
De forma que, inde-
pendentemente dessas 
novas confi gurações, 
os fi lhos precisam ser 
educados e protegidos 
e o exercício da pa-
ternidade ou da ma-
ternidade não precisa 
ser desconstruído. O 
romance não faz uma 
alusão nostálgica ao 
passado. Ao contrá-
rio, suscita em uma 
afi rmação positiva de 
uma educação natural 
e saudável, que deve-
ria ser própria do lar”, 
diz.

“O livro Pai, eu es-
tou aqui é uma obra 
que pessoalmente in-
dico para todos en-
volvidos com educa-
ção. Sem almejar uma 
refl exão absoluta, o 
enredo levanta con-
teúdos do repertório 
geral, mas que abor-

dados de forma envol-
vente, trazem a neces-
sidade de recordação 
de qualidades que nos 
tornam mais huma-
nos”, declara Eva.

Autora de quatro 
romances e três li-
vros infantis, Eva é 
licenciada em Letras/
Inglês (UPE) e em Pe-
dagogia (Uninter), 
cursou disciplinas do 
Programa de Mes-
trado em Estudos 
Comparados de Li-
teraturas de Língua 
Portuguesa (USP), é 
pós-graduada latu 
sensu em Literatura 
(Unitau), foi docente 
da rede escolar SESI
-SP em Língua Por-
tuguesa, Literatura 
e Leitura e Produção 
de Textos para o En-
sino Médio. Facilita 
oficinas de criação 
literária e realiza 
eventos de lançamen-
tos e palestras.

O lançamento 
acontece no Espaço 
Cultural e Restaurante 
Confraria Vegana, na 
Fazenda Nova Goku-
la, a partir das 11 ho-
ras. Na programação, 
consta o lançamento, 
palestra e dedicató-
rias seguidas de al-
moço (cardápio do dia 
com quatro itens, sala-
da, suco e sobremesa a 
R$ 34).

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Sesc Taubaté desen-

volverá o “Circuito Sesc de 
Artes” em Pindamonhan-
gaba, com apresentações 
de música, circo, dança e 
teatro, exibição de cinema 

e ofi cinas de literatura e 
artes visuais. A programa-
ção completa tem entrada 
franca, é livre para todos 
os públicos e acontecerá 
na praça Padre João Faria 
de Fialho, o Lago do Quar-
tel, no dia 15 de abril.

O evento corresponde a 

uma realização do Serviço 
Social do Comércio de São 
Paulo (Sesc SP) em parce-
ria com as prefeituras e os 
sindicatos comerciais de 
120 cidades do interior, 
litoral e região metropoli-
tana do estado. Em Pinda, 
o projeto contará com a 
participação de sete ativi-
dades culturais.

Dentro do “Gabinete 
de Curiosidades e Habili-
dades”, a ofi cina “Bruxi-
nhas de Pano” terá a arte
-educadora Glória Viana 
orientando o público na 
construção e customi-
zação de bonecos/as de 
pano, bem como o exer-
cício “Palavra + Imagem” 
do Instituto Clio (SP) con-
vidará os participantes 
a leituras individuais e/
ou compartilhadas de li-
vros ilustrados, enquanto 
haverá uma exibição de 
alguns curtas-metragens 
de animação criados pelo 
estúdio Pixar.

Além disso, a compa-
nhia argentina “mano-
Amano” usará o humor 
junto com malabarismo, 
acrobacia, equilibrismo 
e outras habilidades do 
circo contemporâneo em 

uma linguagem urbana e 
atual no espetáculo “Kine-
matos”. Já a Cia. da Re-
vista (SP) apresentará a 
peça de teatro “Cada Qual 
no Seu Barril” utilizando 
técnicas de palhaço, dan-
ça e mímica dramática 
para interagir e divertir a 
plateia. 

O corpo dos intérpre-
tes do Grupo Zumb.boys 
(SP) ganhará movimentos 
como se fossem articula-
dos por corda e que são 
facilmente reconhecidos 
pelo público, que também 
será convidado a entrar na 
brincadeira e participar da 
dança do “Mané Boneco”. 
E a música fi cará a cargo 
do Emblues Beer Band 
(SP), que une a formação 
das tradicionais bandas 
de rua de Nova Orleans 
(EUA) com instrumen-
tos não convencionais e a 
infl uência do jazz, blues, 
folk e da música regional 
brasileira.

A relação detalhada 
das atrações e outras in-
formações do “Circuito 
Sesc de Artes” podem ser 
consultadas no site do 
evento: https://circuito.
sescsp.org.br/.

Nicole Oestreich

A companhia 
argentina de circo 

“manoAmano” 
apresentará 

o espetáculo 
“Kinematos”

Foto integrante da mostra “Se você não entende não vê. Se não me vê, não entende”

do informações do coor-
denador do museu, José 
Caramez, as obras cine-
matográfi cas devem ser 
exibidas às 14 horas, com 
média de duração de 90 
minutos cada fi lme.

A exposição fotográ-
fi ca e os fi lmes podem 
ser visitados de segunda 
a sábado das 9 às 17 ho-
ras, no museu, que fi ca na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, centro.

Este é o sétimo livro da autora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 161/2017 (PMP 34914/2017) – reabertura 
Comunicamos o adiamento “sine-die” do Pregão n° 161/2017, que cuida da 
“Contratação de empresa de engenharia especializada para locação de Sistema de 
Radiocomunicação Digital com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços 
de instalação, ativação e treinamento para atender as necessidades operacionais 
do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba, em plena 
conformidade com as especifi cações técnicas constantes neste termo”, para análise 
da impugnação interposta pela empresa TRC Telecom ME (processo nº 9895/2018). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018 (PMP 7877/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine-die” do Pregão registro de preço n° 035/2018, 
que cuida da “aquisição de móveis hospitalares”, para análise das impugnações 
interpostas pelas empresas Inovali Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (processo 
nº 9792/2018), e Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda EPP 
(processo nº 9913/2018). 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018 (PMP 07895/2018) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de mistura 
em pó para o preparo de bebida para atendimento à alimentação escolar”, para o dia 
16/04/2018, às 08h30, por motivo de alteração do termo de referência. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018 (PMP 03162/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, 
revogou o item 05, e homologou, em 14/03/2018, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
transporte de passageiros na modalidade de tratamento contínuo para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMELP”, em favor da 
empresa Pindatur Transportes e Turismo Ltda ME, os itens 01, 02 e 06, nos valores 
unitários de R$ 7,00, R$ 4,50 e R$ 4,10, respectivamente. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2018 (PMP 04526/2018) 
A autoridade superior homologou, em 19/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição dos lanches será destinada ao atendimento 
mensal das famílias participantes dos grupos realizados pelos CRAS, eventualmente 
pelo CREAS, Abordagem Social e Conselhos”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl  unit em R$): E. E. Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda ME: 02-23,69; 
03-50,25; 05-3,90; Maria de Lourdes de Souza Rezende ME: 04-4,50; Totis-X Ltda 
ME: 01-4,26. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018 (PMP 06397/2018) 
A autoridade superior homologou, em 15/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisições de materiais necessários para vegetação, 
nutrição e correção de solo e controle de pragas nos vegetais implantados em 
espaços públicos de responsabilidade do Município de Pindamonhangaba”, em favor 
da empresa Sergio Funke ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-5,00; 02-5,50; 03-
19,00; 04-18,81; 05-2,28; 06-2,50; 09-2,67; 11-0,57; 12-111,00; 14-24,40; 15-58,50; 
16-76,00; 20-4,60; 21-8,00; 22-63,50; 23-5,40; 24-6,45; 25-1,23; 26-1,22; 27-1,22; 
28-1,22; 29-1,23; 30-1,22; 31-1,23; 32-1,22; 33-4,90; 34-1,22; 35-1,22; 36-1,22; 37-
3,12; 38-1,23; 39-3,12; 40-1,22; 41-3,15; 42-57,50; 43-75,50; 44-84,50; 45-28,00; 
48-145,50; 49-329,00; 50-145,50; 52-145,50; 55-329,50; 58-145,50; 60-145,50; 
62-145,50; 63-330,00; 64-145,50; 65-330,00; 66-145,50; 67-333,00; 68-145,50; 
69-333,00; 70-145,50; 71-333,00; 72-145,50; 73-333,00; 74-145,50; 75-333,00; 
76-145,50; 77-333,00; 78-145,50; 79-333,00; 80-145,50; 83-333,00; 84-145,50; 91-
275,00; 93-275,00. Itens fracassados: 07, 08, 10, 13, 17, 18, 19, 46, 47, 51, 53, 54, 
56, 57, 59, 61, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 92. 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Extrato de Termo de Doação
Processo n.º 22882/2017

Doador: Antônio Edwar Alves Ferreira. Donatária: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. Objeto: doação do jateamento de uma porta de vidro no andar 
superior do prédio sede desta Prefeitura,  perfazendo o valor total estimado de 
R$144,04 (cento e quarenta reais e quatro centavos). Data da assinatura: 17/08/2017

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 

 
 
 
 

COMUNICADO 
 
 
 
 

O Conselho Municipal de  Educação, comunica que no dia 28 de março de2018, foi realizada na 
Central dos Conselhos Municipais, Avenida Albuquerque Lins, 138, às 18:30 hs, a 2ª Reunião 
Ordinária de 2018, com a seguinte pauta: 

 
 
1)Esclarecimentos sobre as denúncias relacionadas na Escola Bem – Viver. A presidente  
Do CME e vice-presidente estarão socializando os esclarecimentos recebidos via email pela 

Secretaria Municipal de Educação sobre este assunto. 
 
2) Sistema Municipal de Educação- O jurídico avaliou a possibilidade de nos tornarmos sistema 

dando um sinal positivo, depende da anuência do CME. 
 
3) CONAPE ( Conferência Municipal de Educação) com data para o dia 07  de abril- 8 h às 18 horas. 
Local : Faculdade Anhanguera todos os detalhes serão repassados hoje em plenária toda a 

programação completa e também o documento- Referência da CONAPE para preenchimento. 
- Inscrições para participação da Conferência  com datas: 28 de março a 03 de abril pelo site da 

Prefeitura.  
Haverá certificação (10 Horas) , será validada para bonificação para professores da Rede Municipal. 

200 vagas, sendo 25 para cada um dos 8 eixos.  
Foi solicitada  também a participação dos profissionais da Rede Estadual pela coordenadora Luciana 

de Oliveira Ferreira (Diretora do Departamento Pedagógico). 
 

 
        Agradecemos a presença de todos. 
 
 Pindamonhangaba, 29 de março de 2018 
 
 
 

Profª. Maura Prado Vieira 
Presidente do CME 

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

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 
 
 

 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 

 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 

Suplentes, convocados a comparecer à 4ª Reunião Ordinária/2018 do 

Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados: 

 
 
 

Dia:                             05/04/2018 (quinta- feira) 
Horário:                      14h (tolerância de 10min) 
Duração prevista:      Aproximadamente 2 horas. 
Local:                          Auditório da Prefeitura  
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso. 
 
Pauta: 

I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
II. Campanha de Enfrentamento à Violência contra o Idoso; 

III. 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.998, DE 26 DE MARÇO  DE 2018

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Adalberto Leme Pinto, Motorista 
Especializado, para substituir o Gerente de Unidade, Sr. Guilherme Stadtlober, 
durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 19 de fevereiro a 04 
de março de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 
de fevereiro de 2018.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 26 de março de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretaria de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.001, DE 28 DE MARÇO DE 2018
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Eng. Kennedy Flores Campos, para 
substituir a Diretora de Serviços Municipais, Engª. Andréia Pandovani Junquetti, 
durante o período em que a mesma encontra-se em férias, de 26 de dezembro de 
2017 a 14 de janeiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 
de dezembro de 2017.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 28 de março de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

As vacinas contra he-
patite A e a tríplice ace-
lular (dTPa) serão pro-
duzidas pela primeira vez 
no Brasil pelo Instituto 
Butantan. A iniciativa foi 
possível devido ao anún-
cio da construção de uma 
nova fábrica de medica-
mentos que dará espaço 
para a produção das duas 
substâncias.

Com o registro conce-
dido pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), a instituição 
será um dos quatros pro-

Duas novas vacinas serão produzidas 
pelo Instituto Butantan
Com nova fábrica, instituição poderá receber tecnologia das vacinas 
contra hepatite A e a tríplice acelular (dTPa) e incorporá-las ao SUS

dutores mundiais da va-
cina contra hepatite A e 
um dos três produtores da 
vacina contra difteria, té-
tano e coqueluche.

“Este novo laboratório 
reafi rma a missão do Bu-
tantan com as pesquisas, 
inovação, produção e de-
senvolvimento de produ-
tos, contribuindo com a 
saúde pública do país”, diz 
Dimas Covas, diretor do 
Instituto. 

A primeira vacina con-
tra hepatite A é provenien-
te de uma parceria com 

a empresa Merck Sharp 
Dohme, que irá conceder 
a transferência integral da 
tecnologia utilizada na fa-
bricação da vacina. O pro-
cesso será feito em etapas 
e o Butantan receberá os 
blocos de produção aos 
poucos.

“Hoje, o Instituto já 
oferece essa vacina para 
o SUS. Mas o processo de 
produção não é feito total-
mente aqui. Nós fazemos 
o controle e a embalagem 
antes de distribuir para 
a rede. Com a parceria e 

com a absorção da tecno-
logia, a ideia é conseguir 
avançar em outras fases 
da vacina”, explica o ge-
rente de transferência de 
tecnologia do Butantan, 
Tiago Rocca.

No caso da tríplice, o 
processo será um pouco 
diferente. A parceria com 
a farmacêutica britânica 
GlaxoSmithKline (GSK) 
oferecerá parte da tecnolo-
gia de fabricação da vacina. 
Isso porque o Instituto já 
possui a ciência de dois dos 
três elementos presentes 
na substância.

Segundo Rocca, ela 
também já está incorpora-
da ao SUS no Brasil. “Hoje 
a farmacêutica europeia 
produz cerca de 90% da 
vacina. A ideia é desenvol-
ver o produto combinando 
as frações que o Brasil já 
tem com o que a GSK nos 
forneceu. Lá na frente te-
remos um produtor 100% 
desenvolvido pelo Butan-
tan”, completa.

Ela será, portanto, con-
fi gurada como um novo 
produto nacional, uma vez 
que a instituição de pesqui-
sa deve realizar estudos clí-
nicos dentro do país.

“A produção dessas 
duas vacinas será extre-
mamente estratégica. En-
quanto a hepatite A aco-
mete diversos brasileiros, a 
vacina contra difteria, téta-

A nova fábrica do Instituto Butantan pruzirá seis novos 
medicamentos para o Sistema Único de Saúde

Divulgação

Começa prazo para 
pedido de isenção da 
taxa do Enem 2018

O prazo para os in-
teressados em solicitar 
a isenção da taxa de 
inscrição do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2018 começou 
nessa segunda-feira 
(2) e segue até o pró-
ximo dia 11. Para fazer 
o pedido, o candidato 
deve acessar a Página 
do Participante e infor-
mar o número do CPF e 
a data de nascimento. 
Em seguida, o sistema 
informa quem tem di-
reito ao não pagamento 
da taxa. 

Ainda no sistema, o 
candidato deverá pre-
encher outras informa-
ções como endereço, o 
ano e em qual tipo de 
escola concluiu o ensi-
no médio, além de da-
dos socioeconômicos 
da família. Quem teve a 
isenção no Enem 2017 
e faltou aos dois dias de 
prova terá de justifi car a 

ausência para solicitar o 
benefício neste ano.  

Para isso, terá de in-
formar o motivo da au-
sência e fazer o upload 
dos arquivos que com-
provem a falta. Serão 
aceitos os documentos 
que comprovem aci-
dente de trânsito, assal-
to, casamento, morte 
na família, acompanha-
mento de cônjuge, pro-
blemas de saúde, ma-
ternidade e paternidade 
e trabalho no dia das 
provas.  

O resultado do pe-
dido de isenção será 
divulgado no dia 23 
de abril. Quem não for 
contemplado poderá 
entrar com recurso a 
partir dessa data até o 
dia 29. A isenção não 
garante a inscrição no 
Enem. A inscrição deve 
ser feita por todos os 
candidatos entre os 
dias 7 e 18 de maio.  

no e coqueluche tem as ges-
tantes como público-alvo. 
Com o anúncio da parceria, 
nós diminuiremos a impor-

tação de materiais, teremos 
autossufi ciência de produ-
ção e, claro, reduziremos os 
custos”, fi naliza Rocca.
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Estudantes conquistam 
“Prêmio por Excelência no Estudo”

Termina o prazo de inscrição para 
isenção da Taxa do vesTibular da FaTec

Um dos melhores ca-
minhos para começar bem 
em uma profissão é a rea-
lização de estágios. A prá-
tica permite que os jovens 
profissionais participem 
ativamente da rotina e dos 
projetos de uma empresa, 
e é uma experiência que 
faz toda a diferença para 
o desenvolvimento de car-
reira.

“O estágio traz a opor-
tunidade de efetivação do 
primeiro emprego e, em 
muitos casos, é ofereci-
do um plano de carreira 
para aqueles que apresen-
tarem bons resultados”, 
destaca o diretor da Fa-
culdade Anhanguera de 
Pindamonhangaba, Leo-

nardo Danelon. “Mesmo 
que o emprego não seja 
garantido, o aprendizado 
com profissionais expe-
rientes colabora para o 
crescimento dos jovens 
que estão ingressando no 
mercado de trabalho”, 
complementa o professor.

Segundo o diretor, na 
Anhanguera, os alunos 
são estimulados a realizar 
estágios e conquistar um 
emprego. Para isso, con-
tam com o Canal Conec-
ta, uma plataforma 100% 
gratuita que tem por obje-
tivo conectar as principais 
empresas do país que pre-
cisam contratar profissio-
nais, com os estudantes 
da instituição. Desde a 

Pelo 12º ano con-
secutivo, a Tenaris no 
Brasil irá realizar o 
“Prêmio por Excelên-
cia no Estudo”, inicia-
tiva da área de Desen-
volvimento Social da 
empresa que visa a re-
conhecer os estudan-
tes do Ensino Médio 
de Pindamonhangaba 
que tenham registra-
do elevado desempe-
nho escolar durante 
o ano letivo anterior. 
Em mais uma opor-
tunidade, os 200 
melhores estudantes 
das redes pública e 
particular receberão 
um certificado e um 
prêmio em dinheiro 
nesta quinta-feira (5), 
em cerimônia no Clu-
be ADC da Confab.

Além de superar 
a média geral 9,0 ao 
longo do ano letivo 

de 2017, os premiados 
atenderam ainda aos 
critérios de limite má-
ximo de 15 faltas não 
justificadas ao longo 

do ano e apresentaram 
boa disciplina. Os 200 
vencedores integram 
uma rede de ensino que 
reúne cerca de oito mil 

alunos. “A educação é o 
pilar fundamental das 
ações sociais da nossa 
companhia”, destaca 
a responsável por Re-

lações Comunitárias, 
Bruna Prado De Bellis. 
“Atualmente, projetos 
como o Prêmio por Ex-
celência no Estudo, o 

Aula Extra e o Gen 
Técnico, entre ou-
tros, atuam de ma-
neira a abranger 
diferentes faixas etá-
rias, promovendo e 
fortalecendo a edu-
cação.”

Criado em 2007 
com o intuito de es-
timular a dedicação 
aos estudos, a inicia-
tiva global da empre-
sa chega, em 2018, à 
marca de 2.291 prê-
mios entregues em 
Pindamonhanga -
ba – na edição des-
te ano, a média dos 
alunos ganhadores 
foi de 9,5.  Dos ven-
cedores, 170 são es-
tudantes de escolas 
públicas estaduais, 
15 entre alunos de 
escolas particulares 
e 15 de uma escola 
técnica.

Estágio dá oportunidade para 
alavancar carreira de jovens 
profissionais

criação do programa, em 
2013, mais de um milhão 
de universitários já foram 
contratados por peque-
nas, médias e grandes em-
presas. 

O resultado disso é 
que, no segundo semes-
tre de 2017, 75 estudan-
tes da instituição no Vale 
do Paraíba conquistaram 
novas oportunidades no 
mercado, com o auxílio da 
plataforma.

Um exemplo é o es-
tudante Pablo Henrique 
Pereira, que está no 5º 
semestre do curso de Far-
mácia, na Anhanguera de 
São José dos Campos, e 
hoje estagia em um hos-
pital renomado na cidade. 
“Foi por meio do Canal 
Conecta que identifiquei 
essa vaga”, comemora 
Pablo. “A plataforma dis-
ponibiliza oportunidades 
excelentes de empregos 
e estágio, fora as ótimas 
dicas que nos ajudam a 
montar um currículo ide-
al”, ressalta.

O acadêmico destaca 
que o estágio é fundamen-
tal para o aperfeiçoamen-
to profissional. Segundo 
Pablo, a possibilidade de 
vivenciar e praticar os co-
nhecimentos adquiridos 
dentro da sala de aula é 
gratificante. “Estou tendo 
a oportunidade de conhe-
cer toda a rotina de um far-
macêutico hospitalar. Uma 
experiência que nunca será 
tirada de mim, além de ser 
uma oportunidade para 
que eu possa seguir na 
área”, enfatiza. 

O diretor da faculdade Anhanguera 
Pindamonhangaba,  Leonardo Danelon
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O prazo para solicitar 
a isenção total e redução 
de 50% na taxa de inscri-
ção do processo seletivo 
da Faculdade de Tecno-
logia (Fatec) do Estado 
de São Paulo para o se-
gundo semestre de 2018 
vai até as 15 horas desta 
quinta-feira (5).

É possível pleitear 
os dois benefícios, des-
de que os candidatos 
atendam aos requisitos 
determinados para cada 
finalidade. Neste caso, é 
preciso fazer duas ins-
crições.

Os candidatos devem 
preencher o formulário 
específico, disponível 
no site www.vestibular-
fatec.com.br. Em segui-
da, é necessário sele-
cionar o link “Envio de 
Documentos”, que está 
na seção “Documentos 
Comprobatórios”, para 
encaminhar os docu-
mentos relacionados 
abaixo, que devem ser 
digitalizados com o ta-
manho de até 500 kb, 
nas extensões pdf, png, 
jpg ou jpeg. 

A Fatec Pinda dis-
ponibiliza computador 
e acesso à internet aos 
interessados em solici-
tar a isenção e redução 
da taxa do Vestibular. 
O candidato deve entrar 
em contato com a uni-
dade para saber o horá-
rio de atendimento para 
esta finalidade.

A resposta à solici-
tação será divulgada no 
dia 8 de maio somente 
pela internet. 

Requisitos 

Para isenção da taxa, 
o candidato precisa ter 
concluído integralmente 
o Ensino Médio ou con-
cluir em 2018 a Educa-
ção de Jovens e Adultos 
– EJA (supletivo) em 
escolas da rede públi-
ca (municipal, estadual 
ou federal) ou em ins-
tituição particular com 
concessão de bolsa de 
estudo integral. Pode 
também estar concluin-
do o curso no Centro Es-
tadual de Jovens e Adul-
tos (Ceeja). Além disso, 
é necessário ter renda 
familiar bruta mensal 
máxima de R$ 1.431 por 
pessoa. Se for indepen-
dente, sua renda bruta 
máxima deverá ser nesse 
mesmo valor.

Para redução, é pre-
ciso ser estudante regu-
larmente matriculado 
no terceiro semestre da 
Educação de Jovens e 
Adultos – EJA (suple-
tivo) ou em curso pré-
vestibular ou em curso 
superior de graduação 
ou de pós-graduação. O 
interessado deve, tam-

bém, ter uma remune-
ração mensal inferior a 
dois salários mínimos 
(R$ 1.908) ou estar de-
sempregado.

Os documentos ne-
cessários são: compro-
vante de escolaridade 
e de renda. Candidatos 
desempregados, autôno-
mos e aposentados de-
vem seguir as instruções 
descritas na portaria, 
disponível no site.

Vestibular
A partir do resultado 

da solicitação da isen-
ção/redução da taxa 
do vestibular, no dia 
8 de maio, o candida-
to que receber um dos 
benefícios deve fazer 
sua inscrição, exclusi-
vamente pela internet, 
em um único curso de 
graduação na Fatec de 
sua escolha, até o dia 8 
de junho. O Manual do 
Candidato estará dis-
ponível para download 
gratuito no site. O va-
lor da taxa de inscrição 
para este processo sele-
tivo é R$ 64,80.

Divulgação

Mais de dois mil alunos foram contemplados ao longo da premiação
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A Sexta-feira Santa (30) em 
Pindamonhangaba contou com 
a Pescaria Solidária no Bosque 

“Pescaria Solidária” no Bosque é sucesso
da Princesa. O evento foi um 
grande sucesso, com a pesca de 
aproximadamente 500 kg de 

tilápias dos lagos artifi ciais da-
quele local, por 100 pescadores 
que se inscreveram no Fundo 
Social de Solidariedade.

Cada pescador inscrito doou 
1 kg de arroz para o Fundo So-
cial, que irá reverter em doações 
às instituições assistenciais e 
famílias carentes da cidade. No 
total, 100 kg de arroz foram ar-
recadados.

A Pescaria Solidária foi orga-
nizada pela Coordenadoria de 
Eventos da Prefeitura, em par-
ceria com a Secretaria de Meio 
Ambiente, para controle popu-
lacional dos peixes dos lagos do 
Bosque. “Os lagos contam com 
tilápias, que são peixes que se 
reproduzem muito rápido e a 
grande quantidade acaba esgo-
tando a oxigenação da água, por 
isso é preciso realizar as pesca-
rias pelo menos uma vez ao ano, 
para que possamos fazer esse 
controle populacional e pre-
servar a oxigenação da água”, 
explicou o secretário de Meio 
Ambiente, Marcus Vinícius Car-
valho.

Cada pescador participante 
levou seu próprio equipamen-
to de pesca e isca, e a pescaria 
começou logo cedo. “O segredo 
de pescar bastante é chegar bem 
cedinho, quando os peixes ainda 
estão com fome”, explicou o ca-
minhoneiro Sérgio dos Santos, 
que pescou cerca de 7 kg de pei-
xes em apenas uma hora.

Além de garantir o almoço 
da Sexta-feira Santa, a pescaria 
solidária também foi uma opção 
de lazer para as pessoas que gos-
tam de uma boa pescaria. “Aqui 
é bom demais, é um lazer que a 
gente tem”, garantiu o aposen-
tado Osmar Almeida.

De acordo com o coordena-
dor de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, a intenção é rea-
lizar outros eventos de pescaria 
como este. “Além de auxiliarmos 
no controle populacional de pei-
xes, nossa intenção é levar uma 
opção de lazer para a população, 
principalmente para os amantes 
da pesca, e ainda ajudar a quem 
mais precisa, por meio dessa 
parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade”, explicou.

A primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de Soli-
dariedade, Cláudia Domingues, 
prestigiou o evento e agradeceu 
a contribuição dos pescadores. 

“A doação de arroz com certe-
za vai ajudar muitas famílias e 
instituições que precisam. Agra-
deço a todos os que doaram e 

devemos realizar outros eventos 
como este, em breve, para aju-
darmos ainda mais pessoas”, 
afi rmou.
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Evento uniu 
lazer, interação e 
solidariedade

Divulgação


