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Pinda recebe mais de R$ 1 milhão 
para investir no Trânsito e na Saúde

A diretora do Departamento de Trânsito, Luciana Viana, acompanhou o prefeito Isael Domingues durante assinatura do convênio

Na tarde de terça-feira (3), 
o prefeito Isael Domingues as-
sinou o recebimento de verbas 
para o Trânsito e para a Saú-
de de Pindamonhangaba.  O 
Departamento de Trânsito da 
cidade foi contemplado com 
mais de um milhão de reais. Já 
a Saúde receberá noventa mil 
reais para custeio de serviços 
da Secretaria. 

PÁGINA 3

PÁGINA 5

Começa a “Campanha do Agasalho 2018”
A “Campanha do 

Agasalho 2018” está 
sendo organizada 
pelo Fundo Social de 
Solidariedade, pela 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba e por 
diversos parceiros. Na 
tarde de terça-feira 
(3), foi feita uma reu-
nião para alinhamen-
to das ações deste ano.

CIDADE SEDIA 
APRESENTAÇÕES 
COREOGRÁFICAS 
DO “IV MOVA-SE 
CULTURAL”

PÁGINA 5

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ACONTECE NESTE SÁBADO

Entre os temas debatidos estão os pilares da educação de extrema importância que irão compor a conferência

Neste sábado (7), das 8 
às 18 horas, na Faculdade 
Anhanguera, será realizada 

a “1ª Conferência Municipal 
de Educação”, para discutir 
os eixos do documento 

referência da  Conape 
– Conferência Nacional 
Popular de Educação.

Divulgação

Divulgação

Biblioteca 
promove projetos 
envolvendo idosos 
e crianças

PÁGINA 5

PÁGINA 3

Segue a 
Campanha de 
Vacinação contra 
Febre Amarela
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FINAL DE CAMPEONATO

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

Divulgação

Televisor ligado. 
Sobre a mesinha de 
centro da sala, cerveja 
estupidamente gelada 
acompanhava porção de 
linguiça calabresa ace-
bolada. Preparou tudo 
meia hora antes, depois 
do banho. Vestiu-se como 
se também fosse entrar 
em campo. Até chuteira 
calçou. Vestiu o “manto 
sagrado”: camisa núme-
ro 10, velha, descorada, 
que jurava trazer sorte. 
Não funcionou na pri-
meira partida. A verdade 
era que não tinha dinhei-
ro para comprar outra.

Dez minutos. Não 
mais do que dez minutos 
para o início da grande 
fi nal do campeonato. O 
time precisava reverter o 
resultado da primeira par-
tida. Nervos à fl or da pele. 
Suava, tremia. Coração 
acelerado. Hipertenso, cor-
ria o risco de sofrer infarto 
ou derrame cerebral. 

- Não quero um pio!
Precisamente, às 16 

horas, os times entraram 
em campo. Perfi laram-se 
para o Hino Nacional. 
Ele se pôs em pé e se posi-
cionou para desafi nar no 
patriotismo. Os primei-
ros acordes encheram a 
sala. Ele estufou o pei-
to, abriu a boca para o 
“Ouviram do Ipiranga...” 
quando:

Toc! Toc! Toc!
 - Isso é hora de al-

guém bater à porta? Seja 
quem for, mande embo-
ra, mulher. 

Era a cunhada da 
capital, cujo pior defeito 
era tagarelar a 130 de-
cibéis. Trazia presentes. 
Após cumprimentar a 
irmã, instalou-se no sofá.

- Cunhadinho querido, 
quem está ganhando?

- O jogo ainda não 
começou!

- Posso fi car aqui e 
assistir com você?

- Se prometer não 
abrir a boca, pode.

Prometeu, mas não 
cumpriu. A cada lance 
pulava, gritava e, o pior: 
torcia, sem saber que era 
para o time adversário. 
No último lance da parti-
da ela se excedeu:

- Chuta! Chuta! Gol! 
É goooooooooooooool! É 
Campeão! É campeão!

Ele se enfezou. Desli-
gou o televisor e a man-
dou calar a boca.

- Que mau humor é 
esse, cunhadinho? Só por 
causa de um joguinho 
de futebol? O que você 
ganha com isso?

Ele parecia vulcão 
prestes a entrar em 
erupção. Ela deu-lhe as 
costas, retirou-se da sala 
e voltou, minutos depois, 
com o presente.

- Vamos fazer as pa-
zes? Trouxe um agradi-
nho pra você. Espero que 
seja o seu número.

Ele pegou o pacote 
sem agradecer, enquanto 
pensava: “O time amare-
lou, perdeu o campeona-
to e eu, apostas que não 
poderei honrar”. Trans-
tornado, aproximou-se 
da janela do quinto 
andar, por onde atirou o 
pacote.

- Não preciso de ne-
nhuma porcaria!

- Vai se arrepender, 
cunhadinho. Não devia 
ter feito isso.

- Não? Por que, não? 
O que havia de tão espe-
cial naquela caixa?

- A camisa do seu 
time. Encontrei os 
jogadores outro dia no 
aeroporto e pedi que 
a autografassem para 
você. Foram muito 
gentis.

A mulher e a cunhada 
precisaram segurá-lo 
para que não saltasse 
do quinto andar a fi m de 
recuperar a camisa.

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O 
LIVRO “O MONGE E O EXECUTIVO”, 
DE JAMES HUNTER 

A obra resgata conceitos 
básicos de liderança utili-
zando-se de exemplos práti-
cos e históricos como Jesus 
Cristo e Mahatma Gandhi, 
entre outros. Foi escrito, em 
grande parte, em forma de 
diálogo o que facilita o en-
tendimento por parte dos 
leitores, e narra, com uma 
linguagem acessível e ca-
tivante a história de John 
Daily, um executivo bem 
sucedido, que em meio a 
uma crise, tanto como chefe 
quanto como pai de família, 
decide retirar-se por uma 
semana para um mosteiro 
beneditino e encontra-se 
com Leonard Hoffman, um 
homem muito influente no 
mundo dos negócios que 
abandonou sua belíssi-
ma carreira para tornar-se 
um frade do mosteiro em 
questão que ministrará um 
seminário sobre liderança, 
onde John buscará respos-
tas precisas e coerentes 
para as questões que tan-
to o atormentam. O livro 
aborda temas como: saber 
ouvir efetivamente; defini-
ções mais completas sobre 
o verdadeiro significado de 
ser líder; as diferenças la-
tentes entre liderar por meio 
do poder ou da autoridade.

Divulgação

Aquecendo corações      

Como acontece há vários anos, a 
“Campanha do Agasalho” é organizada 

pelo Fundo Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba com o apoio da prefeitura e 
de diversos outros parceiros. 

A primeira reunião para alinhamento das 
ações deste ano foi realizada na última terça-
feira, com a participação de representantes de 
vários órgãos e empresas. 

Uma das atividades propostas é a 
arrecadação “casa a casa” – que já acontece há 
diversas edições. Além dessa ação, realizada 
em parceria com o Exército e com a Sabesp; 
durante a campanha, o comércio local, as 
escolas municipais e estaduais e várias outras 
instituições da cidade terão as tradicionais caixas 
para receber as doações. 

Para esta edição da campanha, uma das 
novidades será a doação durante eventos como 
o “Festival do Tropeiro”, em maio, e o “Festival 
Junino”, em junho. 

Quem tiver roupa boa, que possa ser doada, 
faça sua parte, e aqueça o coração e a vida de 
quem precisa!

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES 
PARA A "CORRIDA  GRAACC"

As inscrições para a 18ª 
edição da "Corrida e Cami-
nhada GRAACC" já estão 
abertas no site da institui-
ção. O evento acontece no 
dia 13 de maio, nas imedia-
ções do Parque do Ibirapue-
ra, em São Paulo, e conta 
com três percursos: 10km e 
5km para corredores e 3km 

para os caminhantes. A lar-
gada será às 7 horas na ave-
nida Pedro Álvares Cabral.

Este ano, além das ins-
crições individuais e de 
grupos, também estão dis-
poníveis inscrições para 
crianças e famílias. Todo 
o valor arrecado com as 
inscrições será destinado 

para o Hospital do GRA-
ACC tratar crianças e ado-
lescentes com câncer.

O Hospital do GRAACC 
é referência em oncologia 
pediátrica, principalmen-
te nos casos mais com-
plexos, como os tumores 
cerebrais, ósseos e ocula-
res. Por isso, conta com 

equipamentos de ponta e 
equipes médica e multi-
profi ssional trabalhando 
no limite do conhecimen-
to. Para manter essa es-
trutura, o GRAACC conta 
com a doação de recursos 
provenientes, entre outras 
formas, de eventos, como  
Corrida e Caminhada.

Pinda recebe o "Dia de 
Campo de Arroz Irrigado"

PROGRAMAÇÃO
13h: Recepção
13h30: Abertura (Apresentação 
do Polo Vale do Paraíba – Hélio 
Minoru Takada - Diretor Técnico de 
Divisão – PRVP
13h50: Sementes IAC para o Vale 
do Paraíba -  Alisson Fernando 
Chiorato
14h15: Apresentação das novas 
cultivares de arroz IAC - Omar Villela
15h: Intervalo
15h15: Visita a campo (áreas 
experimentais e de produção de 
sementes)
17h: Encerramento

O “IX Dia de Campo de Ar-
roz Irrigado” será realizado no 
dia 18 de abril, das 13 às 17 ho-
ras, no Polo Regional Vale do 
Paraíba, em Pindamonhan-
gaba. O evento é iniciativa 
da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado 
de São Paulo por meio da 
Agência Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios (Apta).

Serão apresentadas três 
novas cultivares IAC de arroz 
selecionadas para várzea irri-
gada por inundação, IAC108 e 
IAC 109, do tipo agulhinha tra-
dicional e IAC 301, tipo arbó-
reo para culinária italiana. As-
pectos de qualidade de grãos, 

comparações com outras culti-
vares em uso, utilização da “ja-
nela de plantio” para o melhor 
uso agronômico e criação de 
perspectivas de mercado tam-
bém serão abordados.

São 100 vagas disponíveis. 
Mais informações pelo tele-
fone: (12) 3642-1823 ou pelo 
e-mail: nitc-vp@apta.sp.gov.
br

O Polo Regional Vale do Pa-
raíba fi ca na avenida Antonio 
Pinheiro Júnior, 4.009 – Bair-
ro Ponte Alta - Pindamonhan-
gaba (Sentido SP – Acesso 
pelo Km 97,5 da Rodovia Pre-
sidente Dutra ou sentido RJ 
Km 97,5 da Dutra).Este livro faz parte do 

acervo das seguintes 
Bibliotecas:

Biblioteca Vereador Rômulo 
Campos D’Arace (Bosque) – 
36451701/36432399
Biblioteca do Araretama – 
35434501
Biblioteca do Castolira – 
36455991
Biblioteca Profª Maria Bertha 
César (Moreira César) – 
36374400
Biblioteca Profª Maria do 
Carmo Silva Gomes (Vila São 
Benedito) – 36371440
Biblioteca do Sesi (Próximo 
à igreja São Benedito) – 
36429753.

Para fazer o cadastro é 
necessário: 2 fotos 3x4/ 

RG/ Comprovante de 
residência
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Município  recebe mais de 
R$ 1 milhão para investir 
no Trânsito e na Saúde 

Segue a Campanha 
de Vacinação contra 
Febre Amarela

COLABOROU COM O TEXTO 
BRUNA SILVA

***
Na tarde de terça-feira 

(3), o prefeito Isael Do-
mingues assinou o rece-
bimento de verbas para 
o Trânsito e para a Saúde 
de Pindamonhangaba.  O 
Departamento de Trânsi-
to da cidade foi contem-
plado com mais de um 
milhão de reais. Já a Saú-
de receberá noventa mil 
reais para custeio de ser-
viços da Secretaria. 

 A cerimônia realizada 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, em São Paulo, reuniu 
o governador Geraldo Al-
ckmin, o vice-governador 
Márcio França e vários 
deputados e prefeitos do 
Estado de São Paulo para 
assinatura de verbas con-
cedidas para a Educação, 
a Saúde e o Trânsito. Este 
evento marcou a última 
assinatura de entrega de 
Alckmin antes da renún-
cia de afastamento para a 
disputa da eleição presi-
dencial deste ano.       

Acompanharam o 
evento, o secretário de 
Serviços Públicos da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, Josué Bondioli e a 
diretora do Departamen-
to de Trânsito, Luciana 
Viana. 

O investimento para 
Pindamonhangaba foi li-
berado posteriormente à 
protocolização feita pelo 
prefeito ainda em 2017, 
com o auxílio do Departa-
mento de Trânsito. Após 
os trâmites necessários, 
foi ofi cializada nesta se-
mana a liberação da ver-
ba.  

O dinheiro destinado 
para o Trânsito da cida-
de foi concedido através 
da Secretaria de Plane-
jamento do Estado, que 
assinou 14 convênios com 
14 municípios visando a 
implementação de asses-
soria técnica do Movi-
mento Paulista de Segu-
rança no Trânsito.

O projeto "Movimento 
Paulista de Segurança no 
Trânsito", desenvolvido 
pelo Governo Estadual 
em parceria com a Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, tem como objetivos: 
mapear as regiões em 
que ocorrem acidentes 
fatais, proporcionar vias 
mais seguras, gestão de 
segurança viária, veículos 
mais seguros e usuários 
mais conscientes, conse-
qüentemente reduzindo 
pela metade o número de 
vitimas fatais até 2020. A 
meta para Pindamonhan-
gaba é de reduzir  os óbi-
tos de vulneráveis – ci-
clistas e pedestres –  em 
10%. 

Para aprimorar este 
projeto, foi criado recen-
temente pelo Departa-
mento de Trânsito um 
banco de dados que pos-
sibilita identifi car onde 

foram os acidentes. Além 
de haver intuito de criação 
do Comitê de Segurança 
Viária em que militares, 
bombeiros e a população 
possam participar discus-
são de medidas para evi-
tar acidentes.

Segundo o secretário 
de Serviços Públicos, Jo-
sué Bondioli, este convê-
nio fi rmado com o Estado 
permite que sejam efetu-
adas melhorias na sina-
lização viária horizontal 
e vertical. A diretora de 
Trânsito, Luciana Viana, 
cita que este investimen-

to será para o gerencia-
mento, criação de ações 
educativas e projetos de 
engenharia. Além de pos-
sibilitar que a cidade te-
nha os casos de acidentes 
com óbitos reduzidos, 
permite que haja a articu-
lação do Departamento de 
Trânsito de Pinda com ou-
tros municípios e órgãos 
do Estado.

Saúde
O prefeito Isael Do-

mingues ressalta que além 
do convênio com o Esta-
do, foi assinada durante 
o evento uma emenda de 

R$ 90 mil para a Saúde. 
"Este apoio estadual e fe-
deral ocorre através de 
deputados que destinam 
verbas para os municí-
pios. Este novo recurso 
fi nanceiro ocorreu por 
meio do deputado fede-
ral Márcio Alvino, do PR, 
que desde 2017 já dispo-
nibilizou para Pindamo-
nhangaba R$ 1 milhão em 
investimentos somente na 
saúde. Estes investimen-
tos são fundamentais para 
conseguirmos melhorar o 
atendimento da popula-
ção", avaliou.  

Diretora de Trânsito, prefeito e secretário de Serviços Públicos

A campanha contra a febre amarela conti-
nua em Pindamonhangaba, agora com mais 
locais de vacinação. Quem ainda não se vaci-
nou terá novas oportunidades.

Na quinta-feira (5), o PSF Jardim Imperial 
estará aberto das 8 às 11 e das 13h30 às 16 
horas para vacinação; na sexta-feira (6), será 
no Colégio Progressão, das 7 às 11 e das 13 às 
16 horas; e no domingo (8), na Paróquia do Ci-
dade Nova, das 7 às 12 horas. Exclusivamente 
para os funcionários da Tenaris, haverá equi-
pes de vacinação no local, dias 5,6 e 9 de abril, 
das 10 às 17 horas.

Além desses locais, o Ciaf (Vila Bourghese) e 
o Cisas de Moreira César continuam vacinando 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 
16 horas.

Para se imunizar, basta comparecer a um 
desses pontos e apresentar RG ou carteira de 
vacinação. Até a última terça-feira (3), Pinda-
monhangaba havia vacinado 50.717 pessoas, 
o que equivale a uma cobertura de 36,60% da 
meta de imunização.

Lembrando que Pinda está em área de 
risco, por isso é necessário que a população se 
imunize.

Divulgação

Conferência Municipal de 
Educação acontece neste sábado

PROGRAMAÇÃO:
7h45 às 8h – Credenciamento
8h às 8h30 – Mesa de abertura
8h30 às 9h30 – Palestra
9h30 às 9h45 – Café
9h45 às 11h – Aprovação do Regimento da Conferência
11h às 12h30 – Discussão dos Eixos
12h30 às 14h – Almoço
14h às 15h45 – Discussão dos Eixos
15h45 às 16h – Café
16h às 18h – Plenária e eleição dos delegados para a  

    etapa estadual

COLABOROU COM O TEXTO: 
***JENNIFER GONÇALVES
Neste sábado (7), das 

8 às 18 horas, na Faculda-
de Anhanguera, será rea-
lizada a "1ª Conferência 
Municipal de Educação", 
para discutir os eixos do 
documento referência 
da  Conape – Conferên-
cia Nacional Popular de 
Educação.

A Conape visa a dis-
cutir a educação com de-
mocratização, com a par-
ticipação da população, 
debatendo e opinando. 
Os eixos que serão discu-
tidos são pilares da edu-
cação, temas de extrema 
importância que irão 
compor a conferência. Os 
documentos referências 
são os planos nacionais e 

municipais de educação.
O primeiro eixo tem 

como tema: O PNE (Pla-
no Nacional de Educa-
ção) na Articulação do 
Sistema Nacional de Edu-
cação: Instituição, demo-
cratização, cooperação 
federativa, regime de 
colaboração, avaliação e 
regulação da educação. O 
segundo eixo: Planos de-

cenais e o SNE (Sistema 
Nacional de Educação): 
Qualidade, avaliação e 
regulação das políticas 
educacionais. O terceiro 
eixo discute os: Planos 
decenais, SNE e Gestão 
Democrática, Participa-
ção Popular e controle 
social. O quarto eixo fala 
sobre: Planos decenais, 
SNE e a Democratiza-
ção da educação: Acesso, 
Permanência. O quinto 
eixo: Planos decenais, 
SNE e Educação e Di-
versidade: Democratiza-
ção, Direitos Humanos, 
justiça social e inclusão. 
O sexto eixo: Planos de-
cenais, SNE e Políticas 
Intersetoriais de desen-
volvimento e educação. 
O sétimo eixo: Planos 

decenais, SNE e Valori-
zação dos Profi ssionais 
da Educação: formação, 
carreira, remuneração e 
condições de trabalho e 
saúde. O oitavo e último 
eixo: Planos decenais, 
SNE e Financiamento da 
educação, gestão, trans-
parência e controle so-
cial.

As inscrições acon-
teceram até terça-feira 
(3) , no site da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, e 
foram ofertadas 200 va-
gas, sendo 25 para cada 
um dos 8 eixos. Haverá 
certifi cação de 10 horas 
de participação aos pre-
sentes, sendo validada 
para o processo de boni-
fi cação dos professores 
da Rede Municipal.

Divulgação

Qualidade, avaliação e regularização das políticas educacionais estarão em pauta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 059/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) ARTHUR MARCONDES 
TEIXEIRA,   responsável pelo imóvel situado a RUA SOLDADO ROBERTO 
MARCONDES, 169. Bairro JARDIM ROSELY, inscrito no município sob a sigla 
SE11.09.23.013.001, quadra K, lote 38, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães- 590
São Benedito- Pindamonhangaba – SP                                           

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 011/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 034459 DATA PROTOCOLO: 14/11/2017
Nº CEVS: 353800601-472-000285-1-7 DATA VALIDADE 07/03/2019
CNAE: 4721-1/04    ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E 
SEMELHANTES
RAZÃO SOCIAL: RAFAEL ALVES MOREIRA
CNPJ/CPF: 28.889.237/0001-94
ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL FERNODO PRESTES N°: 455
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-240 UF: SP
RESP. LEGAL: RAFAEL ALVES MOREIRA CPF: 302.494.248-35

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 07/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.
Rafael Lamana

Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 012/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0670 DATA PROTOCOLO: 09/01/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000247-1-6 DATA VALIDADE 29/03/2018
CNAE: 8630-5/0    ATIVIDADE  ODONTOLÓGICA -  EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL: RICARDO SANTOS DE SOUZA
CNPJ/CPF: 770.429.486-53
ENDEREÇO: RUA DR. ALFREDO VALENTINI N°: 86
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-360 UF: SP
RESP. LEGAL: RICARDO SANTOS DE SOUZA CPF: 770.429.486-53
RESP. TÉCNICO: RICARDO SANTOS DE SOUZA CPF: 770.429.486-53
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 48881 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 29/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.
Rafael Lamana

Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 013/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0670 DATA PROTOCOLO: 09/01/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000247-1-6 DATA VALIDADE 29/03/2018
CNAE: 8630-5/0    ATIVIDADE  ODONTOLÓGICA  - ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL: RICARDO SANTOS DE SOUZA
CNPJ/CPF: 770.429.486-53
ENDEREÇO: RUA DR. ALFREDO VALENTINI N°: 86
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-360 UF: SP
RESP. LEGAL: RICARDO SANTOS DE SOUZA CPF: 770.429.486-53
RESP. TÉCNICO: RICARDO SANTOS DE SOUZA CPF: 770.429.486-53
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 48881 - SP  
      
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 29/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.
Rafael Lamana

Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 014/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 087/18 DATA PROTOCOLO: 03/01/2018
Nº CEVS: 353800601-865-000193-1-3 DATA VALIDADE 12/03/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE  FISIOTERÁPIA
RAZÃO SOCIAL: ROBERTA CRISTINA DE ALMEIDA PROSPERO
CNPJ/CPF: 135.550.388-42
ENDEREÇO: RUA SOLDADO CONSTITUNACIONALISTA N°: 45
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SANTA LUZIA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.411-130 UF: SP
RESP. LEGAL: ROBERTA CRISTINA DE ALMEIDA PROSPERO CPF: 
135.550.388-42
RESP. TÉCNICO: ROBERTA CRISTINA DE ALMEIDA PROSPERO CPF: 
135.550.388-42
CBO:  CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR .: 158111-F - SP 
 
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 12/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril.
Rafael Lamana

Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 015/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 01794 DATA PROTOCOLO: 18/01/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000812-1-3 DATA VALIDADE 08/03/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE  MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSO PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES - ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL: ROGERIO FRANKLIN PROSPERO
CNPJ/CPF: 134.791.598-26
ENDEREÇO: RUA SOLDADO CONSTITUNACIONALISTA N°: 45
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SANTA LUZIA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.411-130 UF: SP
RESP. LEGAL: ROGERIO FRANKLIN PROSPERO CPF: 134.791.598-26
RESP. TÉCNICO: ROGERIO FRANKLIN PROSPERO CPF: 134.791.598-26
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 80350 - SP  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 08/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.
Rafael Lamana

Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 016/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 035864. DATA PROTOCOLO: 28/11/2017
Nº CEVS: 353800601-861-000004-1-8 DATA VALIDADE 23/03/2019
CNAE: 8610-1/01    ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXETO PRONTO 
SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS – SERVIÇO DIÁLISE
RAZÃO SOCIAL:   SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA 
CNPJ/CPF: 54.122.213/0001-15
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 466
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:            DECIO PRATES DA FONSECA CPF: 246.036.358-34
RESP. TÉCNICO: LUIZA HELENA MIQUILINI MENDES CPF: 773.567.217-91
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 78649 - SP 
 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 23/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 017/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 035864 DATA PROTOCOLO: 28/11/2017
Nº CEVS: 353800601-864-000348-1-9 DATA VALIDADE 10/10/2018
CNAE: 8640-2/05   ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COM USO DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE – EXETO TOMOGRAFIA – SERVIÇO DE RADIOLOGIA
RAZÃO SOCIAL:   SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA 
CNPJ/CPF: 54.122.213/0001-15
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 466
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:            DECIO PRATES DA FONSECA CPF: 246.036.358-34
RESP. TÉCNICO: JOSÉ LUIZ CASTRO DE MELLO CESAR CPF: 
740.965.758-87
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 22459 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 23/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.
Rafael Lamana

Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 018/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 03617 DATA PROTOCOLO: 31/01/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000565-1-0 DATA VALIDADE 21/03/2018
CNAE: 8630-5/04    ATIVIDADE  ODONTOLÓGICA  - ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL: SIDNEI CARNEIRO GARCIA
CNPJ/CPF: 624.948.138-91
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS N°: 195
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-370 UF: SP
RESP. LEGAL: SIDNEI CARNEIRO GARCIA CPF: 624.948.138-91
RESP. TÉCNICO: SIDNEI CARNEIRO GARCIA CPF: 624.948.138-91
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 15561 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 21/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.
Rafael Lamana

Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 019/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 03617 DATA PROTOCOLO: 31/01/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000565-1-0 DATA VALIDADE 21/03/2018
CNAE: 8630-5/04   ATIVIDADE ODONTOLÓGICA  - EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL: SIDNEI CARNEIRO GARCIA
CNPJ/CPF: 624.948.138-91
ENDEREÇO: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS N°: 195
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-370 UF: SP
RESP. LEGAL: SIDNEI CARNEIRO GARCIA CPF: 624.948.138-91
RESP. TÉCNICO: SIDNEI CARNEIRO GARCIA CPF: 624.948.138-91
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 15561 - SP 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 21/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 060/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) BENEDITO BRANDÃO 
MONTEIRO,   responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO RODRIGUES, 115. 
Bairro VILA NAIR, inscrito no município sob a sigla SO11.03.07.022.000, quadra , lote 
, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias uteis a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

    João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 061/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) BENEDITO BRANDÃO 
MONTEIRO,  responsável pelo imóvel, situado a RUA ANTONIO RODRIGUES, 115, 
Bairro VILA NAIR ,  inscrito no município sob a sigla SO 110307022000, para que 
efetue a reforma de calçada  do referido imóvel e desobstrução da mesma , no prazo 
de 30 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PINDAMONHANGABA 

 

 
 

 

SEDE: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 43, Centro - CEP 12.401.010 - Pindamonhangaba-SP  fone (12) 3642-6822 
CNPJ 48.399.406/0001-15 - DECLARADA DE UTLILIDADE PÚBLICA PELA LEI Nº 1377 DE 17/12/1973 

e-mail: assocdosservidores@gmail.com  site: www.assocdosservidores.blogspot.com 
 

Edital de convocação 

Assembleia Geral Ordinária 

 

              O Presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos 
Municipais de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições que lhe confere no 
artigo 27 do estatuto da entidade, convoca todos Associados e membros da 
Diretoria, Primeira Secretária Margareth Silva Torres, Segunda Secretária Carolina 
D´Agostino Ferreira do Vale, Primeiro Tesoureiro José Ricardo da Silva, Segundo 
Tesoureiro, Letícia Valéria Nogueira, e os membros do Conselho Fiscal Patrícia 
Campos, Rogério da Silva Antônio, Leandro Aleixo da Silva, para reunir-se em 
Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de Abril de 2018, no escritório da ASPMP, 
situada a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 43, centro, às 18:00 horas em 
primeira chamada, uma hora depois, em qualquer que seja o números de 
associados para apreciação sobre: 

 

1) Relatório anual das contas 2016 e 2017 
2) Parecer do Conselho Fiscal  

                                                                        

                                                              Pindamonhangaba, 29 de março de 2018 
 
    

Efraim Domingos Oliveira 
Presidente da ASPMP 

 
 

 ASPMP - 2 colunas por 10 cm 

1 

 

 

Processo Eleitoral do CMDM - Relação das Entidades Inscritas 

   Entidades/Instituição                          Credenciamento          Justificativa 
Igreja Evangélica Bola de Neve Indeferida Não cumpriu 

com o item 
3.1.1 e 3.1.2 
do edital do 
CMDM 

Casa da Amizade Indeferida Não cumpriu 
com os itens 
3.1.1 e 3.1.2 
do edital do 
CMDM 

Organização das Mulheres 
Solidárias e Colaboradores 

Indeferida Não cumpriu 
com o item 
3.1.2 do edital 
do CMDM 

Paróquia São Cristóvão  Indeferida Não cumpriu 
com o item 
3.1.2 do edital 
do CMDM 

Ordem dos Advogados do Brasil Indeferida Não cumpriu 
com o item 
3.1.2 do edital 
do CMDM 

CEPAM- Centro De Promoção e 
Assistência à Mulher 

Deferida  

Coalizão-Associação Pró 
Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil  

Deferida  

 

 

 

 

 

 

Conforme retificação ao edital de Convocação para eleição de 
representantes da Sociedade Civil para o Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher de Pindamonhangaba- gestão 2018-2020, no item nº 01 do 
Cronograma das atividades, do sub item 1.4, o prazo para recurso para 
impugnação do indeferimento do credenciamento, será do dia 06 ao dia  
10 de abril de 2018. O recurso deverá protocolizado pessoalmente na 
Central dos Conselhos, localizada na Av. Albuquerque Lins, nº 138, bairro 
São Benedito, no horário das 08:00 as 17:00 hs.       

 

    Pindamonhangaba, 05 de abril de 2018. 

 

Comissão Eleitoral CMDM 
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Central dos Conselhos  -  Av. Albuquerue Lins, 138 (prédio dos fundos)  -  São Benedito -  CEP 12410-030  -  Pindamonhangaba, SP. 
Tel.:  (12) 3642-1249  -  e-mail:   conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 

Criado pela Lei Municipal nº 3773, de 07/02/2001; alterada pela Lei 
Ordinária 5.867, de 16 de dezembro de 2015 

Gestão 2014/2018 

 

Conselho de Alimentação Escolar 
Pindamonhangaba, SP. CAE 

 
CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CAE / 2018 

 
 
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE, convocados a comparecerem, na data e local 
abaixo, para a realização da 3ª Reunião Ordinária de 2018, cuja pauta 
vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Abertura, leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
 Análise e preenchimento de documentos enviados pelo FNDE; 
 Acompanhamento de licitações; 
 Cronograma de visitas e atividades; 
 Outros informes, proposições e encerramento. 

 
Data:  05/04/2018, quinta-feira; 
Horário: Primeira chamada: 18h00min 
  Segunda chamada: 18h30min 
Local: Sede da Secretaria de Educação e Cultura - SEC, sito à Av. 

Fortunato Moreira, 173 – Centro (em frente ao Supermercado 
Maktube). 

 
 
 
 
 

 
Luciana Andreia Saquetti Rosas 

Presidente do CAE - Gestão 2014/2018 
 
 
 
 
Observação:   Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o Regimento  

Interno, deverão justificar a ausência através do e-mail institucional 
conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br ou através do Grupo 
CAE do WhatsApp. 

 
 

Candidatos a bolsas de 
estudo podem se inscrever 
no ProUni até 30 de abril
Podem participar estudantes que fi zeram o Enem 
a partir de 2010 e tiraram nota superior a 450 
pontos e acima de zero na redação

Estão abertas as inscrições para 
as bolsas remanescentes do Progra-
ma Universidade para Todos (ProU-
ni). Os alunos matriculados nas ins-
tituições de ensino superior devem 
se inscrever até 30 de abril. Já os es-
tudantes não matriculados nas ins-
tituições de ensino superior devem 
fazê-lo até esta sexta-feira (6). 

Estão aptos a se candidatar a 
uma bolsa remanescente quem for 
professor da rede pública de en-
sino ou que tenha participado do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) a partir de 2010, com nota 
superior a 450 pontos e acima de 
zero na redação. As inscrições de-
vem ser feitas pela internet na pá-

gina do programa.
O ProUni oferece bolsas de es-

tudo integrais e parciais (50%) em 
cursos de graduação de institui-
ções privadas de educação supe-
rior. Nesta edição, foram ofertadas 
aproximadamente 243 mil bolsas. 
Dessas, 113.863 são integrais e 
129.124, parciais.

Divulgação
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idadeC
Começa a "Campanha do Agasalho 2018"

Biblioteca promove projetos 
envolvendo idosos e crianças

A "Campanha do Aga-
salho 2018" está sendo 
organizada pelo Fundo 
Social de Solidariedade, 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e por diversos 
parceiros. Na tarde de 
terça-feira (3), foi feita 
uma reunião para alinha-
mento das ações deste 
ano.

Além do FSS e da Pre-
feitura, participaram do 
encontro representantes 
da Sabesp, da Diretoria 
Regional de Ensino, da  
Delegacia da Mulher,  do 
Exército,  da Polícia Mi-
litar, da Acip (Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) e da 
Unimed Pinda.   

O lançamento ofi cial 
da campanha será no dia 
20 de abril e a arrecada-
ção de agasalhos começa 
no dia 23 de abril. Ha-
verá, novamente, arre-
cadação casa a casa pelo 
Exército e pela Sabesp, 
e diversas caixas serão 
colocadas no comércio, 
escolas e instituições em 
todas as regiões da cida-
de. Durante o período da 
campanha, até junho, a 
população poderá, ainda, 
fazer sua doação em gran-
des eventos da Prefeitura, 
como o "Festival Tropei-
ro", em maio, e o "Festi-
val Junino", em junho.

A intenção é envolver, 
ainda, a Rede Municipal 
de Ensino, as associações 
de moradores de bairros e 
os líderes religiosos.

Em 2017, a campanha 
arrecadou 57 mil peças e 
a meta deste ano é supe-
rar este número. A Cam-
panha do Agasalho arre-
cada, além de agasalhos, 
cobertores e até calçados 
em bom estado, que são 
doados às instituições e às 
famílias que mais preci-
sam. Neste ano, devido à 
campanha, o Fundo Social 
de Pinda pôde ajudar até 
mesmo as cidades vizi-
nhas que sofreram com as 
fortes chuvas, como foi o 
caso de São Sebastião.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
A partir de segunda-

feira (9), começa o projeto 
“Ler para melhor viver”, 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Biblio-
teca Ver. Rômulo Campos 
D’Arace, do Bosque, e o 
Lar Irmã Terezinha, pela 
iniciativa da pedagoga 
Alana Marcondes.

O projeto busca dis-
ponibilizar mensalmente 
100 livros de diversos gê-
neros que serão expostos 
no Lar para 70 idosos e 
funcionários do local. O 
principal estímulo para os 
participantes é que a cada 
dois meses eles poderão se 
voluntariar para partici-
par do projeto “Vovô con-
ta uma história”. O proje-
to convidará escolas para 
participar dessa troca de 

vivências na biblioteca do 
Bosque, e os idosos pode-
rão exercitar o hábito de 
leitura obtido realizando 
uma contação de histórias 

para as crianças.
“O objetivo é incen-

tivar o hábito de leitura, 
estimular a socialização 
no âmbito interno e exter-

no, contribuindo também 
com o acesso à cultura e a 
disseminação de informa-
ções, além de potenciali-
zar uma melhor qualidade 

de vida para os idosos”, 
explicou a coordenado-
ra da Biblioteca, Carmen 
Pamplim.

O projeto 
disponibiliza 
mensalmente 100 
livros que serão 
expostos no Lar 
Irmã Terezinha 
para 70 idosos

Imagem meramente ilustrativa / internet

A campanha terá ações em 
todas as regiões da cidade

Divulgação

MUNICÍPIO SEDIA APRESENTAÇÕES COREOGRÁFICAS DO “IV MOVA-SE CULTURAL”

COLABOROU COM O TEXTO: DAYA-
NE GOMES

***
Em sua quarta edição, o 

“Mova-se Cultural” realizado 
pelo Ateliê Cênico de Dan-
ça promoverá espetáculos 
e atividades artísticas com 
companhias de dança da re-
gião em celebração à data 
comemorativa da modalida-
de. A abertura das produções 
acontecerá nesta sexta-feira 
(6) com uma mostra espe-
cial e seguirá até o dia 29 de 
abril.

Neste ano, o evento terá 
a programação estendida ao 
longo do mês inteiro e todos 
os envolvidos são voluntá-
rios. Sendo que na próxima 
sexta-feira, a montagem 
“Gala Mova-Se Cultural” 
abrirá o cronograma com 
a apresentação de 40 core-
ografi as de associações de 
Taubaté, Caçapava e Pinda-
monhangaba no Teatro Gal-
pão, às 19 horas.

Para ajudar nos custos, 
a organização realizou uma 
rifa de cesta de Páscoa, que 
será sorteada nesta ocasião. 
Além do mais, os interessa-
dos em comparecer à abertu-
ra deverão adquirir o convite 
de R$10 com antecedência, 
no Ateliê Cênico de Dança 
localizado na av. Francisco 
Glicério, 45 – centro ou atra-
vés do contato telefônico: 
(12) 99720-3360. Lembran-
do que menores de 3 anos 
não pagam.

O “IV Mova-se Cultural” 
prosseguirá com workshops 
gratuitos de dança sem res-
trição de idade no Shopping 
Pátio Pinda. Aos sábados, a 
contar deste dia 7 até o dia 
28, as aulas de ballet clás-
sico, jazz dance, dança con-
temporânea e hip hop ocor-
rerão das 16 às 17 horas. Para 
participar é necessário efe-
tuar uma inscrição gratuita 
por meio do telefone citado 
acima.

“A ideia de criação do 
evento foi o intuito de fazer 
as pessoas se moverem, se 
moverem para ir assistir às 
apresentações em vários lo-
cais, para fazer uma ativida-
de física como a dança, criar 
uma vontade de dançar, e 
para movimentar a produ-
ção cultural da dança em si”, 
assinalou Mônica Alvarenga, 
uma das desenvolvedoras do 
projeto.

Na continuidade da pro-
gramação, o shopping re-
ceberá ofi cinas de Jam Ses-
sion, um estilo de dança 
livre, também neste sábado 
(7) e no dia 21, das 19 às 21 
horas. Já no dia 28 de abril, 
às 19 horas, o local contará 
com exibições coreográfi cas 
de companhias de dança da 
região. Enquanto no penúl-
timo domingo do mês, dia 
22, a “Cia. Cênica de Dança 
Mônica Alvarenga” fará três 
espetáculos: às 11 horas no 
Bosque da Princesa; às 14 ho-

ras, no Céu das Artes, e, às 19 
horas, na Praça do Quartel.

O encerramento da edi-
ção deste ano acontecerá no 
Shopping Pátio Pinda, no 
"Dia Internacional da Dan-
ça", data criada  pela Unes-

co (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura) no ano de 
1982 e celebrada em 29 de 
abril. A comemoração terá 
início às 15 horas com um 
fl ash mob, depois seguirá 

com coreografi as de grupos 
da região às 15h30 e, a partir 
das 17 horas, uma compa-
nhia profissional de São 
Paulo, chamada “Frag-
mento Urbano”, fechará os 
trabalhos artísticos.

Em comemoração ao "Dia Internacional da Dança", o evento produzirá várias exibições na cidade, durante o mês de abril

A “Cia. Cênica de Dança Mônica Alvarenga” integrará a programação da 
celebração artística

Elisa Monteiro



istóriaH
6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 5 de abril de 2018

POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Naquele ano o município de 
Pindamonhangaba só contava 
com uma Inspetoria de Saúde, 
órgão que era subordinado à De-
legacia de Saúde, cuja sede era em 
Guaratinguetá. Com o reapareci-
mento da febre amarela no Rio de 
Janeiro, na época capital do Brasil, 
o presidente Washington Luís ini-
ciou uma campanha rigorosa de 
extinção dos focos procriadores de 
larvas do ‘Stegomia fasciata’, vei-
culador da terrível moléstia.

Por conta disso, todas as inspe-
torias sanitárias sob a jurisdição 
de Guaratinguetá, que tinha na 
chefi a o Dr. Adamastor Cortez, re-
ceberam circular referente ao as-
sunto, com as devidas instruções 
de combate ao mosquito.

Tendo como fonte um exem-
plar da edição de 26/8/1928 da 
extinta Folha do Norte, histórico 
semanário local, relembramos 
aqui como foi importante a cam-
panha em Pindamonhangaba

Com o título ‘Serviço Sanitário 
- Extinção de Mosquitos’, a ma-
téria iniciava destacando como 
“uma obra digna de aplausos” o 
serviço realizado pela Inspetoria 
Sanitária com o auxílio da Pre-
feitura. O inspetor sanitário de 
Pinda era o higienista Dr. Ernani 
Fonseca;  o prefeito era o coronel 
Benjamin da Costa Bueno.

O plano de ação estabelecido 
pela Prefeitura e Inspetoria, se-
gundo a Folha,  havia sido “nos 
moldes os mais práticos e mo-
dernos, sem deixar de atender 
na sua parte estrita as condições 
da populações suburbanas.” 

A Prefeitura colocara “uma 
turma de homens” à disposição 
da Inspetoria, para que fossem 
iniciados os serviços mais ur-
gentes. Revelava o redator da 
FN que em 15 dias de “tão úteis 
serviços de expurgo dos mosqui-
tos”, tinham o prazer de consta-
tar pessoalmente a melhoria ob-
tida, exaltando que tudo estava 
sendo realizado “com metódica 
precisão, dentro de um exíguo 
orçamento”. Porém, os resulta-
dos “de tão grandes e patrióticos 
esforços era consideráveis”.

 OBRAS E LIMPEZAS 
EM QUINTAIS  

Para informar a seus leitores, o 
jornalista da Folha do Norte havia 
percorrido os locais onde haviam 
sido ou estavam sendo realizados 
os serviços. Na rua Bicudo Leme, 
relatava, vira  largas sarjetas em 
ambos os lados, a começar da rua 
Francisco Glicério (via que cruza 
a ‘Bicudo Leme’),  e que nos en-
contros das referidas ruas haviam 
sido construídas ótimas e dura-
douras galerias para a escoação 
natural das águas pluviais. Des-
cendo a ‘Bicudo Leme’, destaca-
va que nas laterais ele observara 
a existência de “valetas amplas 
onde as vertentes, as águas ser-
vidas e as águas da chuva teriam 
um curso que as manteriam lim-
pas de detritos.

Para os proprietários de casas 
e terrenos marginais à “Bicudo 
Leme’ e demais ruas do centro 
urbano, a Inspetoria Sanitária 

GALERIA NA PRAÇA X
Do hoje conhecido bairro do 

Bosque, o jornalista da Folha re-
tornou à região central da cida-
de, passando a comentar traba-
lho realizado em um logradouro 
que havia ao lado da praça Mon-
senhor Marcondes (à sua direita 
no sentido bairro/centro), local 
que identifi camos como sendo 
a Praça X. Nessa praça estava 
sendo construída uma galeria de 
cimento armado para receber as 
águas dos quintais das casas da 
rua dos Andradas, incluindo o 
Éden Cinema, águas essas que 
iriam inclementar o fl uxo das ga-
lerias da rua Gustavo de Godoy.  

Pesquisando alguns dados 
sobre este logradouro fi camos 
sabendo que era uma área que 
atualmente compreende o quar-
teirão formado pela rua Dez de 
Julho e rua dos Expedicioná-
rios, com frente para a ‘Tibiriçá’ 
e fundos para a ‘Coronel Fer-
nando Prestes’. A razão da de-
nominação ‘Praça X’  se explica 
pelo fato de que naquele tempo 
duas trilhas cruzavam a referida 
área, formando um xis. Uma tri-
lha saindo da rua Dez de Julho 
e seguindo em diagonal até o 
cruzamento da ‘Fernando Pres-
tes’ com a rua dos Expedicioná-
rios, e outra saindo (também em 
diagonal) da esquina da rua dos 
Expedicionários indo até a es-
quina com a ‘Fernando Prestes’. 
Já o Éden Cinema era o cinema 
que funcionava em um prédio 
onde agora se encontra a Caixa 
Econômica Federal ou nas pro-
ximidades.

Concluindo a matéria, a Fo-
lha do Norte elogia a atuação da 
Inspetoria Sanitária  e Prefeitu-
ra na campanha contra a proli-
feração do ‘transmissor da febre 
amarela, complementando que 

Há 90 anos a Inspetoria 
Sanitária local, com 

auxílio da Prefeitura, 
realizou  um  trabalho 

de extinção de focos 
de larvas do

‘Stegomia fasciata’,  
mosquito veiculador 

da febre amarela

impusera a remoção de todo 
lixo de seus quintais, incluindo 
recipientes que pudessem estag-
nar águas. A Inspetoria também 
havia conseguido junto aos pro-
prietários de pastos, chácaras e 
quintais, a drenagem de todos 
os terrenos da referida rua Bi-
cudo Leme e também da ‘Fran-
cisco Glicério. Já na rua Rodri-
gues Alves (Boa Vista), contava 
o articulista da FN, os serviços 
de drenagem estavam sendo 
executados, “iniciando pela 
parte onde desemboca a rua 
Amador Bueno”. Estas obras, 
contava, tinham sido executa-
das  “com grandes vantagens 
para os moradores, porquanto 
além de abauladas, as ruas ha-
viam recebido galerias para es-
coação das águas, tendo sido até 
empregado o serviço de estiva”.  
Comentava também que ante-
riormente, na junção das duas 
vias mencionadas (‘Francisco 
Glicério’ e ‘Amador Bueno’), na 
ocasião das chuvas o trânsito 
era quase impossível.

VASCULHAMENTO E 
ABERTURA DE VALETAS    

Prosseguindo, mencionava 
a praça Cornélio Lessa, o Bos-
que da Princesa, contando que 
aquele local passara por um vas-
culhamento higiênico e ali tam-
bém tinham sido abertas algu-
mas valetas a mais”, a fi m de dar 
escoamento para o rio Paraíba.

Seguindo o itinerário, na rua 
Monteiro de Godoy “o proble-
ma de remoção de recipientes 
de águas estagnadas foi um caso 
sério”, contava o articulista. Na-
quela localidade, fi zeram uma 
remoção de latas velhas de to-
das as casinhas e terrenos bal-
dios existentes. Segundo regis-
trou a FN, um total de duas mil 
latas,  que foram utilizadas no 
aterro de grandes buracos exis-
tentes em frente ao matadouro 
(local onde   se encontra instala-
do o Departamento de Serviços 
Municipais). Os buracos que fe-
charam teriam sido feitos para a 
extração de saibro.

Uma campanha de combate ao mosquito transmissor 
da febre amarela na Pindamonhangaba do ano de 1928

A febre amarela silvestre é 
uma doença infecciosa febril 
aguda, causada pelo vírus 
da febre amarela. A doença é 
comum em macacos, que são 
os mais afetados pelo vírus. A 
diferença entre as variantes 
silvestre e urbana é o vetor 
de transmissão: na cidade a 
doença é transmitida pelo Ae-
des aegypti, o mesmo mosquito 
que transmite a dengue. Na 
mata, os mosquitos do gêne-
ro Haemagogus transmitem 
o vírus. Apesar disso, o vírus 
transmitido é o mesmo, assim 
como a doença resultante da 
infecção. Desde 1942, o Brasil 
não registra casos de febre 
amarela urbana.

Mosquitos transmissores
Enquanto nas fl orestas 

insetos dos gêneros Haemago-
gus e Sabethes disseminam o 
agravo, nas cidades, o Aedes 
aegypti, vetor da dengue, zika 
e chikungunya, tem potencial 
de transmissão. Em testes de 
laboratório, foi comprovada a 
capacidade de mosquitos Aedes 
do Rio de Janeiro, Manaus e 
Goiânia na transmissão de li-
nhagens do vírus que circulam 
no Brasil e na África. Os espe-
cialistas ressaltam a impor-
tância de medidas preventivas 
para evitar a reurbanização da 
doença.

“Os mosquitos Haemago-
gus e Sabethes vivem na copa 
das árvores. Por isso, o alvo 
preferencial das suas picadas 

são os macacos, que comparti-
lham o mesmo habitat”, relata 
Dinair Couto, pesquisadora 
do Laboratório de Mosquitos 
Transmissores de Hematozoá-
rios. Assim, no ciclo silvestre da 
febre amarela, a circulação do 
vírus é mantida pela interação 
entre os vetores e os primatas, 
que são os principais hospedei-
ros e amplifi cadores do vírus: é 
a partir da picada em primatas 
infectados que mais mosquitos 
podem contrair o vírus.

Os símios da América do Sul 
são muito sensíveis ao vírus da 
febre amarela. Eles adoecem 
de forma semelhante aos seres 
humanos e frequentemente 
morrem. O óbito de macacos 
em determinada área é um dos 
principais indícios de circula-
ção do vírus na fl oresta. “Nesse 
ciclo, a infecção humana 
ocorre de forma acidental. Ao 
entrar ou se aproximar de uma 
área de mata onde há epizootia 
[mortalidade de macacos], as 
pessoas não vacinadas podem 
contrair a infecção através de 
picadas de mosquitos Haema-
gogus ou Sabethes infectados, 
que eventualmente descem da 
copa das árvores para per-
to do solo. Sem imunidade à 
doença, elas serão infectadas”, 
completa Maria Goreti Freitas, 
pesquisadora do mesmo Labo-
ratório.

Fontes: Ministério da 
Saúde/ Maíra Menezes 
(Instituto Oswaldo Cruz/
Fiocruz)

À esquerda, o Bosque da Princesa de antigamente, retratado em bico de pena pelo artista Renato San Martin

À direita, a “Praça X” mencionada na matéria; à esquerda, a“Monsenhor Marcondes”

Arquivo TN

Antigo matadouro municipal 
na rua Monteiro de Godoy

Arquivo TN

O QUE É A FEBRE AMARELA 
SILVESTRE? QUAL É A 
DIFERENÇA PARA A FEBRE 
AMARELA URBANA?

em recente visita a Pindamo-
nhangaba, o delegado de saúde 
de Guaratinguetá, Dr. Adamas-
tor Cortez, fi cara impressionado 

com os serviços com tal fi nalida-
de que já haviam sido realizados 
no município em tão curto espa-
ço de tempo.
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