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Marcos Paulo é ouro no “Campeonato 
Brasileiro Sub 18 de Atletismo”

A Secretaria de Esportes de 
Pindamonhangaba participou, 
no último fim de semana, do 
“Campeonato Brasileiro Sub 18 
de Atletismo”, no Recife. Dando 
continuidade em suas vitórias, o 
atleta pindense, Marcos Paulo, 
conquistou medalha de ouro.
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Atleta pindamonhangabense venceu os 110 metros com barreiras

Escolas municipais 
prestam homenagem 
às mães com 
“Camerata 
Orquestra Jovem”
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Prefeitura cobra providências 
do Ministério da Saúde 
Falhas no sistema nacional têm dificultado agendamento de consultas e de exames

Em virtude de altera-
ções recentes que o Go-
verno Federal realizou 
no Sisreg – platafor-
ma online nacional de 
agendamento de exa-
mes e de consultas com 
especialistas – o siste-
ma encontra-se parcial-
mente inoperante. Com 
isso, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde está en-
contrando dificuldades 
e lentidão para o agen-
damento de exames e de 
consultas com médicos 
especialistas.

Bosque da Princesa 
recebe ações da 
“Semana Mundial 
do Brincar”
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Continua “II Copa 
Futsal Escola de 
Excelência”
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Vice-prefeito Ricardo Piorino se reúne com profissionais da Saúde e aproveita para também conversar com pacientes
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Ginástica rítmica realiza treino de controle geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 065/2018 (PMP 12710/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamento 
odontológico completo (cadeiras odontológicas) para as unidades de saúde do ESF Feital, ESF 
Cruz Grande e ESF Santa Cecília”, para ajustes no descritivo da solicitação de compras. 

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018 (PMP 7895/2018) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
(Setor de Alimentação Escolar) e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, desclassifi cou, em 
17/05/2018, a empresa Lactosoja Serviços e Comércio de Alimentos EIRELI, sem julgamento do 
recurso interposto pela empresa LBS Foods EIRELI EPP, pois este perdeu seu objeto. Sendo 
assim determinou abertura dos envelopes dizendo conter documentos de habilitação das empresas 
classifi cadas em segundo lugar. Fica marcada para o dia 30/05/2018, às 09h00 a sessão para 
abertura dos envelopes dizendo conter documentos de habilitação das empresas classifi cadas em 
segundo lugar. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2018 (PMP 6746/2018) 
A autoridade superior, considerando a análise de amostras feita pela Secretaria Municipal de 
Administração, homologou, em 11/05/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de materiais de higiene, limpeza, descartáveis, embalagens, papelaria, cozinha e ferragem”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): CCM Comercial Creme Marfi m Ltda: 01-11,90; 
17-11,30; 30-0,80; Comercial Lux Clean Ltda: 42-5,15; 50-139,32; DCB Comercial EIRELI ME: 
46-18,54; Fabrício de Ramos & Cia Ltda: 08-11,50; 38-10,21; HSX Comércio e Serviços EIRELI: 
47-16,09; JCB Materiais Ltda ME: 09-63,22; 31-2,78; 41-7,22; MS Comercial Ltda ME: 06-0,71; 
10-13,05; 13-13,65; 24-1,34; 34-1,56; 39-4,68; 40-10,66; 44-12,74; 54-12,74; 56-30,54; Noemia 
Silva dos Santos de Assis ME: 03-3,97; 04-4,25; 12-2,80; 36-1,55; Orla Distribuidora de Produtos 
EIRELI: 02-9,80; 05-1,89; 11-1,05; 32-1,45; 51-21,00; 58-0,91; Phoenix Comercial de Informática, 
Papelaria e Móveis Ltda: 21-0,95; 28-2,35; 29-2,17; 37-6,40; 45-59,00; Rivaldo Valério Neto EPP: 
22-2,03; 23-2,87; 26-1,09; 33-1,45; Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profi ssional Ltda: 
16-24,06; 25-2,05; 35-0,48; 43-7,38; 49-72,54; Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda ME: 07-
2,95; 14-1,30; 15-4,77; 27-0,97; 52-10,94; 53-8,70; 55-149,29; 57-18,20; Unimaquinas Ferramentas 
e Equipamentos EIRELI ME: 18-11,85; 19-18,60; 20-6,84. Item fracassado: 48. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018 (PMP 6770/2018) 
A autoridade superior homologou, em 10/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de camisetas”, e favor da empresa D. Costa Neto Distribuidora e Serviços 
ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-13,57; 02-13,83. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2018 (PMP 7939/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer emitido pela Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos e manifestação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, homologou, em 14/05/2018, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de bebedouros industriais para atender as 
necessidades da SEMELP”, em favor da empresa Fabrício de Ramos & Cia Ltda EPP, os itens 
(item-vl unit em R$): 01-1.236,00; 02-1.550,00.
PREGÃO Nº 052/2018 (PMP 10613/2018) 
A autoridade superior homologou, em 04/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de canecas em porcelana resinada, com alça, na cor branca, personalizadas 
pelo processo de sublimação com arte representativa de Pindamonhangaba”, em favor da empresa 
H. F. Zamora Brindes EPP, o item 01, no valor total de R$ 22.860,00. 
PREGÃO Nº 054/2018 (PMP 10642/2018) 
A autoridade superior homologou, em 04/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte 
e entrega de documentos e pequenos volumes, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa 
Tania Maria Moreira 27014708899, o item 01, no valor total de R$ 58.800,00. 

PREGÃO Nº 055/2018 (PMP 10647/2018) 
A autoridade superior homologou, em 04/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de 
manutenções preventivas e corretivas de elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade 
de acessórios, peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras do tipo 
lateral, motosserras de diversas marcas e motores diversos, pertencentes a esta municipalidade, 
por um período de 12 meses”, em favor da empresa Vale Verde Comércio de Máquinas e 
Equipamentos Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 40.000,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2018 (PMP 11962/2018) 
A autoridade superior homologou, em 11/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte coletivo 
de passageiros na modalidade de fretamento contínuo, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer”, em favor da empresa Bio Advance Diagnósticos Ltda EPP, os itens 
(item-vl unit em R$): 01-3,00; 02-13,00; 03-8,00. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº 056/2018 (PMP 10666/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 03/05/2018, fracassada 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de 01 veículo, tipo automóvel, para transporte de 
passageiros para compor a frota da Secretaria de Saúde, especifi camente para atender o PSF – 
Posto de Saúde da Família do bairro Bom Sucesso”.  

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 007/2017 (PMP 7111/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 18/04/2018, ao contrato 018/2017, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, incluindo controle de pragas 
peçonhentas e caramujo africano, desratização, e limpeza de caixas d’água”, para prorrogação até 
03/05/2019, assinando pela contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa 
Carlos Roberto Machado ME, o Sr Carlos Roberto Machado. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A equipe de ginástica 

rítmica de Pindamonhan-
gaba realizou, no sábado 
(19), um treino de con-
trole geral. Momento pre-
parado para que as me-
ninas pudessem mostrar 
desempenho, além de ser 
premiadas com medalhas, 
no Complexo Esportivo 
‘João do Pulo’ - ginásio 
Raquelzão.

O evento, que contou 
com a presença do secre-
tário de Esportes, Profes-
sor Everton Chinaqui, teve 
apresentações utilizando 
mãos livres, maças, bola, 
corda e arco. Participa-
ram também do treino as 
equipes de Guaratinguetá 
e Serc (São Caetano).

Pindamonhangaba fi -
cou em primeiro lugar nas 
categorias: Pré-Infantil, 
Conjunto Baby 01 e Con-
junto Pré Infantil 02.

A Semelp trouxe três 
árbitras nacionais para 
fazer a avaliação das sé-
ries em que as equipes 
competirão durante este 
ano todo.  “É a primeira 
vez que realizamos esse 
treino, e sentimos que 

foi muito positivo, pois 
com a avaliação das ár-
bitras, pudemos tirar as 
dúvidas sobre as regras e 
fazer os últimos acertos 
nas séries, para preparar 
as meninas para as com-
petições. Tivemos o apoio 

da prefeitura e das mães 
das alunas, o treino foi 
realizado já com o collant 
e a maquiagem, como se 
fosse mesmo para uma 
competição. Foi bastante 
positivo”, avaliou a técni-
ca Simone Rosa.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

HOMEM X FILOSOFIA X TECNOLOGIA 

Desde o século VI A.C. a 
fi losofi a passou a circuns-
crever o conhecimento 
da época com explicações 
consideradas racionais, 
visto que, em sendo a mes-
ma expressão do exercício 
da razão , esta indagava 
a natureza e obtinha as 
possíveis respostas aos 
denominados problemas 
teóricos. E, assim perma-
neceu até o século XVI e, 
com o advento da ciência 
moderna, fi losofi a e ciên-
cia formavam um campo 
único, racional. No entan-
to, já no início da Era Mo-
derna (séculos XVI e XVII) 
Descartes e Bacon, ambos 
fi lósofos, formularam o 
dito lema da técnica,de-
monstrado nas palavras 
de Descartes: ”Pela ciência 

e pela técnica o ser humano 
irá se converter em senhor 
e possuidor da natureza”, 
algo semelhante com o que 
Bacon e Foucault, mais 
recentemente nos dizem: 
”Saber é Poder”.

Essa visão da técni-
ca como instrumento ou 
mesmo um meio de poder, 
sabemos nós, foi adotada 
pelos fi lósofos iluminis-
tas do século XVIII que 
ligaram tal visão à ideia 
de progresso, ao papel li-
bertador do conhecimen-
to, ou seja: libertando o 
homem do obscurantismo 
da ignorância, transfor-
mando-o em racional e 
livre, fato que ainda con-
serva a sua razão de ser. 
Então, esse novo tipo de 
“homem tecnológico”, de 

Iluminatti

qualquer forma, fala da 
ciência e da técnica a par-
tir de um mesmo lugar e 
ponto de vista: o lugar é o 
homem e o ponto de vista 
é ele também; o parâme-
tro é  a ciência e, a téc-
nica instrumento e meio 
de poder. Aqui, temos a 
oportunidade de apreciar 
dois fatos interessantes, 
em primeiro lugar: os 
critérios de avaliação dos 
comportamentos huma-
nos atualizados pela ciên-
cia passaram a substituir, 
aos poucos, os critérios 
fundados na religião e 
nos sistemas fi losófi cos; 
em segundo lugar, verifi -
camos que, com a tecno-
logia e seus avanços, pa-
radoxalmente aconteceu 
o contrário: o homem se 
afasta progressivamente 
da natureza. Pergunta-
mos: onde fi ca a fi losofi a 
nessa tempestade toda, no 
seu papel importante de 
articulação cultural com 
os demais saberes? Onde 
fi ca o seu papel de arti-
culação do indivíduo en-
quanto personagem social 
e o seu reconhecimento de 
identidade social e a com-
preensão crítica da rela-

ção homem-mundo?
Cremos que é de ca-

pital importância que se 
coloque bem claro que 
a dimensão fi losófi ca do 
conhecimento não desa-
pareceu com o desenvol-
vimento espetacular da 
razão científi ca. Ambas 
se desenvolveram de ma-
neira espantosa no sécu-
lo XX. Transformaram 
a concepção de ciência! 
Isto graças ao fato de co-
locarem o instrumento 
da interpretação ou sig-
nifi cação que os sujeitos 
atribuem aos seus atos. O 
homem é, ao mesmo tempo, 
sujeito e objeto do conheci-
mento! E, no momento his-
tórico em que vivemos, no 
novo milênio, a nosso ver, 
a solução dos complexos 
problemas e desafi os que 
vivemos, não podem ter 
como expectativa a solução 
de tantos problemas tão 
somente pelo viés da tecno-
logia. Há que se pensar no 
HOMEM, interpretando o 
signifi cado das suas ações, 
colocando-o no centro (vi-
são ANTROPOCÊNTRI-
CA!!!) para onde devem 
convergir os efeitos do 
progresso.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TRABIJU - CONSELHO GESTOR
CONVOCAÇÃO –REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

CONTAMOS COM SUA PRESENÇA NA PRÓXIMA REUNIÃO DESTE CONSELHO: 
Data:29-05-2018
Horário:14:00h
Local:Auditório da Prefeitura Municipal.
Pauta:
1 - Defi nição de calendário anual de reuniões
2 - Estudo da formulação do regimento interno do Conselho.
3 - Relatório geral de atividades do Parque, referência ano 2017.
4 - Adequações no Parque perante o setor público para reabertura
Pindamonhangaba, 21de Maio de 2018.

José Fernando Jerônimo Flores
Coordenador do Conselho

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Presidente da União dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba - UAPIP, 
vem através do presente Edital informar que, a partir desta data acham-se aberta às inscrições de 
chapa para concorrerem às próximas eleições Executiva, Conselho Fiscal, para o triênio 2018 a 
2021, cuja eleição será em 29 de junho de 2018 (sexta feira), das 9:00hs as 16:30 hs, em sua sede, 
Rua Carlos Maria Koheler Asseburg nº53, Parque dos Ipês, vila Burguese, e costam o seguinte:
      Diretoria Executiva: será composta de Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro, Segundo 
Tesoureiro, Diretor Social, Diretor de Patrimônio, Denominação de chapa, nome por extenso dos 
candidatos, funções e respectivas assinaturas na frente dos nomes.
         Conselho fi scal: será composto por (3) três membros titulares e três membros suplentes. As 
chapas completas, impressas com as respectivas assinaturas à frente dos nomes dos senhores 
concorrentes, acompanhados de ofício para inscrição da chapa dirigido a União dos Aposentados 
e Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba, e poderão ser entregues na secretaria da entidade 
até 15 de junho de 2018 as 16 horas.
  Os representantes das chapas inscritas deverão acompanhar a aprovação, para eventual 
retifi cação e devolverem até o dia 21 de junho de 2018 as 16 horas impreterivelmente. Os 
candidatos a Diretoria Executiva, e Conselho fi scal obedecerão à carência mínima de 12 meses 
completo de fi liação na UAPIP. Como a inscrição em uma só chapa, o pleno se dará por aclamação, 
e se mais de uma chapa (1) será por votação em secreto. Não havendo 2/3 dos sócios na primeira 
convocação ás 9:00hs, será feita outra convocação as 10:00hs, com qualquer número de sócios 
presentes.

União dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2018

Presidente: Joel dos Reis Batista

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Sr Milton de Paula Virginio Filho, Taxista no Município de Pindamonhangaba
Solicitamos o comparecimento de V sª no DPTRAN – Departamento de Trânsito – Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos localizado na Rua Dr Monteiro de Godoy, 405 – Bosque da Princesa, 
afi m de regularização de documento.
Prazo para cumprimento da solicitação é de 05(cinco) dias uteis a contar da data da publicação, nos 
horários de atendimento, que é das 08h as 11:30h e das 13h as 17h.
Pindamonhangaba, ¬¬26 de março de 2018. 
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Mais um pódio            

Parece que está virando rotina o atleta 
pindamonhangabense Marcos Paulo 

subir ao pódio. No último fi m de semana ele 
representou sua cidade natal no “Campeonato 
Brasileiro Sub 18 de Atletismo”, que aconteceu 
no Recife, capital pernambucana.

Marcos venceu a prova de 110 metros com 
barreiras, trazendo para a cidade mais uma 
medalha de ouro. 

A equipe de Pindamonhangaba contou 
também com os atletas Matheus Gabriel e 
Fabrício Júllio – que conquistou o quinto 
lugar na prova de salto em distância, 
competindo com 61 atletas de todo o país.

Que não só esses, mas também os futuros 
atletas possam trazer ainda mais orgulho 
para a cidade que sempre foi referência no 
esporte!
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Enviar Currículo para o e-mail: 
recrutamento.rhselecao2016@gmail.com

Português E MatEMátiCa para atuar como 
professores de reforço escolar.

PEdagogia ou árEas a fins E/ou sErviço soCial para 
atuar como coordenação de projetos. 

Profissionais CoM forMação nas árEas: 

 Para rEgião dE PindaMonhangaba

Bosque da Princesa recebe ações da “Semana Mundial do Brincar” 

Prefeitura 
realiza 
roçada em 
pontos da 
cidade

colaborou com o texto: 
Jennifer Gonçalves

***
a edição 2018 da “se-

mana mundial do brin-
car” acontece entre os dias 
20 e 28 de maio e, em Pin-
damonhangaba, a ação de 
conscientização sobre a im-
portância do brincar acon-
tece no próximo domingo 
(27), a partir das 15 horas, 
no bosque da Princesa.

o bosque inicia a pro-
gramação com as brin-
cadeiras da severina cia. 
de teatro e, às 16 horas, a 
peça “na palma da mão”, 
com o Grupo Ziriguidum, 
leva músicas e brinca-
deiras para o coração. as 

atrações são gratuitas e 
todos estão convidados a 
brincar.

este ano, o tema des-
taca “brincar de corpo e 
alma” e seu objetivo geral 
é mostrar que o brincar é 
fundamental para a cons-
trução de uma infância 
digna.

o evento é promovido 
pela aliança pela infância 
no brasil e, em Pindamo-
nhangaba, dois grupos ar-
tísticos, o severina cia. de 
teatro e o Grupo Zirigui-
dum, com o apoio da prefei-
tura , se unem, pelo terceiro 
ano consecutivo para pro-
mover ações com brincadei-
ras tradicionais brasileiras.

os dois grupos artísti-
cos já desenvolvem diver-
sos trabalhos relacionados 
ao brincar e à valorização 
da infância. “realizar uma 
ação na “semana mun-
dial do brincar” fortalece 
o processo de troca entre 
os Grupos e promove o 
encontro de artistas, edu-
cadores, crianças e co-
munidade que desejam 
fortalecer esse movimen-
to que recria os espaços 
e tempos para o brin-
car em suas formas mais 
tradicionais e em pleno 
contato com a natureza”, 
comentou a integrante do 
Grupo Ziriguidum, fabia-
na fonseca.

colaborou com o 
texto: bruna silva

***

a Prefeitura de 
Pindamonhanga-
ba, por meio da se-
cretaria municipal 
de serviços Públi-
cos, iniciou, na se-
gunda-feira (21), os 
serviço de limpeza 

e roçada na estrada 
do 4 milhas, anel 
viário e no pólo in-
dustrial do feital.

as ações de lim-
peza e roçada são 
importantes para 
a manutenção das 
vias do município, 
ampliando a visibi-
lidade e a seguran-
ça dos condutores.

Escolas municipais prestam homenagem às 
mães com “Camerata Orquestra Jovem”

colaborou com o texto: 
Jennifer Gonçalves

*** 
o cmei marli lemes 

de moura camargo, no 
bairro ipê i, e a escola 
municipal Professor lau-
ro vicente de azevedo, no 
bairro cícero Prado, orga-
nizaram uma homenagem 
às mães que contou com 
a ilustre presença da “ca-
merata Jovem” do Projeto 
Jataí, tornando o dia ain-
da mais especial.

a apresentação no 
cmei aconteceu no último 
dia 10 de maio, e entre as 
apresentações das crian-

ças, os jovens regidos pelo 
maestro felipe nascimen-
to, embalavam as mães 
com canções de amor. 
além disso, três violo-
nistas acompanharam a 
apresentação das salas do 
Pré i, emocionando a to-
dos os presentes.

“a equipe do cmei 
agradece à diretora do 
projeto, raquel Dias, por 
ter liberado alunos e pro-
fessores para passarem 
o dia em nossa escola, 
abrilhantando nossa co-
memoração e divulgan-
do este lindo projeto que 
acontece em nosso Dis-

trito de moreira césar”,  
ressaltou a professora 
corresponsável pela uni-
dade, vânia maria de oli-
veira andrade.

Já na escola municipal, 
o evento aconteceu no dia 
15, também com o grupo 
“camerata orquestra Jo-
vem de Pindamonhanga-
ba” realizando a abertura 
da grande noite. Durante 
o evento, os alunos reali-
zaram diversas apresenta-
ções dedicadas às mães e, 
ao final, foi servido caldo 
para todos os presentes.

“a escola municipal 
Professor lauro vicente 

de azevedo preparou com 
muito carinho uma linda 
festa em homenagem ao 
“Dia das mães”. e elas 
mostraram-se muito 
satisfeitas e felizes em 
poder partilhar mo-
mentos e receber ho-
menagens dos filhos”, 
acrescentou a professo-
ra corresponsável pela 
em lauro vicente, li-
diane bernardes. 

A presença da Camerata Jovem emocionou as mães presentes

Divulgação

Prefeitura cobra providências do Ministério da Saúde pela falha 
no sistema nacional de agendamento de consultas e de exames

em virtude de altera-
ções recentes que o Go-
verno federal realizou 
no sisreg – plataforma 
online nacional de agen-
damento de exames e de 
consultas com especialis-
tas – o sistema encontra-
se parcialmente inoperan-
te. com isso, a secretaria 
municipal de saúde está 
encontrando dificuldades 
e lentidão para o agen-
damento de exames e de 
consultas com médicos 
especialistas.

a Prefeitura de Pinda-
monhangaba reforça que 
tem mantido conversas 
constantes com represen-
tantes do ministério da 
saúde e cobrado uma so-
lução ágil e eficaz para a 
falha do sisreg. o Gover-
no federal, por meio de 
técnicos do ministério da 
saúde, informou que vá-

rias equipes estão traba-
lhando para solucionar o 
problema.

na segunda-feira (21), 
o vice-prefeito ricar-
do Piorino participou de 
uma reunião no centro de 
especialidades médicas 
onde conversou com pro-
fissionais da Secretaria de 
saúde sobre o assunto. ele 
também aproveitou para 
conversar com pacientes 
que estavam no local e ex-
plicar a situação.

“É bom reforçar que 
este problema foge do 
controle de Pindamo-
nhangaba, mas acabamos 
sofrendo as consequên-
cias. não estamos medin-
do esforços na busca por 
soluções, estamos fazendo 
contato diariamente, co-
brando junto ao ministé-
rio da saúde providências 
o mais rápido possível”, 

disse ricardo. “as infor-
mações do ministério da 
saúde é que tudo voltará 
ao normal o quanto an-
tes”.

De acordo com infor-
mações da secretaria de 
saúde, o agendamento 
de consulta com clínico 
geral continua normal, e 
está sendo feito de forma 
manual. aqueles agen-
damentos que foram efe-
tuados anteriormente a 
esses problemas também 
seguem normalmente. 
assim como outros ser-
viços que não depen-
dem do sisreg nacional 
como aplicação de vaci-
nas, programas de saú-
de, atendimento de ur-
gência e emergência no 
Pronto-socorro e no Pa 
de moreira césar estão 
ocorrendo dentro da nor-
malidade. Vice-prefeito esteve no Centro de Especialidades Médicas, na segunda-feira (21)
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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

 

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

Atendendo a deter-
minação do presidente, 
vereador Carlos Moura 
– Magrão (PR), a Câ-
mara de Vereadores de 
Pindamonhangaba por 
mais um ano aderiu a 
campanha Maio Ama-
relo – “Nós Somos o 
Trânsito”, onde divulga 
através da TV Câmara, 
no período que antece-
de as transmissões das 
sessões ordinárias e nos 
monitores internos, ví-
deos disponibilizados 
pela campanha que tra-
ta basicamente do tema.

O Movimento Maio 
Amarelo nasceu com 
uma só proposta: cha-
mar a atenção da socie-
dade para o alto índice 
de mortes e feridos no 
trânsito de todo o mun-
do.

O Maio Amarelo 
surgiu em Indaiatuba, 
sendo lançado pelo Ob-

Legislativo de Pindamonhangaba 
participa, por mais um ano,
da campanha Maio Amarelo

Com o mote “Nós somos o trânsito” o Movimento chega à sua 5ª edição e fomenta na sociedade 
discussões e atitudes voltadas à necessidade urgente da redução do número de mortes e

feridos graves no trânsito. O tema foi discutido amplamente com a AND - Associação Nacional
de Detrans e foi apresentado em reunião do Contran - Conselho Nacional de Trânsito

servatório Nacional de 
Segurança Viária – que 
tem a sua coordenação, 
mas trata-se de uma 
ação multissetorial, en-
volvendo todos os seg-
mentos sociais para 
conscientizar a socieda-
de a assumir comporta-
mentos mais seguros no 
trânsito e mudar o ce-
nário de violência, que 
mata e sequela milhões 
em todo o mundo.

A proposta é colocar 
em pauta, de forma per-
manente, o tema trânsi-
to para toda a sociedade, 
destacando que o trân-
sito deve ser seguro, em 
todas as situações para 
todos; incentivando a 
participação da popula-
ção, empresas, governos 
e entidades, no traba-
lho de conscientização e 
prevenção de acidentes.

Assim como em 2017, 
o tema de 2018 propõe o 
envolvimento direto da 

sociedade nas ações e 
propõe uma reflexão so-
bre uma nova forma de 
encarar a mobilidade. 
Trata-se de um estímulo 
a todos os condutores, 
seja de caminhões, ôni-
bus, vans, automóveis, 
motocicletas ou bicicle-
tas, e aos pedestres e 
passageiros, a optarem 
por um trânsito mais 
seguro.

“Os acidentes não 
acontecem por acaso, 
mas sim são frutos de 
escolhas inadequadas 
e arriscadas. A maioria 
dos acidentes são moti-
vados por falhas huma-
nas como imperícia, im-
prudência e desatenção. 
Somos todos responsá-
veis pelos nossos atos 
no trânsito e ter consci-
ência disso é um dos ca-
minhos para a reverter 
este triste cenário”, res-
salta o vereador Carlos 
Moura - Magrão.

Países mobilizados
pela segurança
no trânsito
O Maio Amarelo já 

está presente em 23 paí-
ses de cinco continentes: 
Angola, Argentina, Aus-
trália, Áustria, Benin, 
Brasil, Camarões, Costa 
do Marfim, Espanha, Es-
tados Unidos, Geórgia, 
Holanda, Índia, Marro-
cos, México, Moçambi-
que, Portugal, Quênia, 
Reino Unido, República 
Dominicana, Tunísia, 
Vietnã, Uruguai.

Símbolo 
do Movimento
O laço usado como 

símbolo do Maio Amare-
lo já é um velho conhe-
cido. Utilizado também 
em outros movimentos, 
como o Outubro Rosa, 
de combate ao câncer 
de mama, e o Novembro 
Azul, que combate o cân-
cer de próstata, ele esti-
mula atividades voltadas 

à conscientização e ao 
debate sobre os assun-
tos a que se refere. A cor 
amarela foi escolhida por 
ser a cor de advertência 
no trânsito. Mas por que 
o laço, que, até então, 
era usado para chamar 
atenção de doenças, foi 
escolhido para o trânsi-
to? Porque os acidentes 
de trânsito são conside-
rados uma epidemia. O 
trauma é uma doença e, 
portanto, na maioria dos 
casos, pode ser evitado. 
É isso o que o Movimen-
to quer passar.

Por quê Maio?
A escolha do mês de 

maio para marcar essa 
mobilização foi moti-

vada pelo fato da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas) ter instituído 
a Década de Ação para 
Segurança no Trânsito, 
num mês de maio, em 
2011. A cor amarela foi 
escolhida por simbolizar 
Atenção no trânsito. E o 
laço remete e à preser-
vação da vida, imagem 
que também é usada em 
diversos movimentos, 
com cores diferencia-
das. Basta lembrarmos a 
conscientização o laço da 
campanha contra a AIDS, 
em dezembro; o Outu-
bro Rosa, movimento de 
conscientização contra o 
câncer de mama; e assim 
por diante.

ATO N° 12, DE 22 DE MAIO DE 2018.

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de 
Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e 
prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017 e 05/2018), 
para apurar as condições que levaram o laboratório 
municipal a prestar um serviço deficitário à população 
de Pindamonhangaba.

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

 Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial 
de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e prorrogada pelos Atos n°s 
23-A/2017 e 05/2018), para apurar as condições que levaram o laboratório 
municipal a prestar um serviço defi citário à população de Pindamonhangaba, 
por mais 90 (noventa) dias, a partir de 22 de maio de 2018.

 Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

 Pindamonhangaba, 22 de maio de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo
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Marcos Paulo é ouro no “Campeonato 
Brasileiro Sub 18 de Atletismo”

Colaborou Com o texto:
bruna Silva

a Secretaria de esportes de 
Pindamonhangaba participou, 
no último fim de semana, do 
“Campeonato brasileiro Sub 18 
de atletismo”, no recife. Dando 
continuidade em suas vitórias, o 
atleta pindense, marcos Paulo, 
conquistou medalha de ouro.

no domingo (20), ensolara-
do na cidade pernambucana, 
marcos venceu na prova de 110 
metros com barreiras, trazendo 
para Pindamonhangaba mais 
uma medalha de ouro. a equipe 
de Pindamonhangaba contou 
também com matheus Gabriel 
e Fabrício Jullio. Fabrício con-
quistou o quinto lugar no sá-
bado (19), na prova de salto em 
distância, competindo com 61 
atletas de todo o país.

“Com certeza isto é um gran-
de orgulho para a nossa cidade, 
fruto de um trabalho de com-
petência e disciplina a longo 
prazo”, comenta o secretário 
de esportes, professor everton 
Chinaqui. 

Marcos Paulo com a medalha 
de ouro conquistada

CiClisMo Conquista 
rEsultados 
Positivos na rEgião

Continua “ii Copa Futsal 
Escola de Excelência”

Colaborou Com o texto:
bruna Silva

a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
esportes e lazer, dá prossegui-
mento à “ii Copa Futsal das es-
colas de excelência”. na última 
sexta-feira (18), o destaque no 
Sub 12 foi o time da Dinamarca, 

que representa o ginásio do Cida-
de nova.

a competição abrange alunos 
de todos os ginásios que praticam 
a modalidade futsal nos centros 
de treinamentos da Prefeitura. a 
denominação dos times foi esco-
lhida de acordo com os países que 
disputarão a Copa do mundo des-
te ano, na rússia.

Sub 12
Japão (araretama)  3 x 0 espanha (‘João do Pulo’)
itália (Cidade nova)  1 x  3 Suíça (alto do tabaú)
Japão (araretama)  7 x 2 inglaterra (‘Zito’)
 
Sub 14
Japão (araretama) 5 x 4 Suíça (alto do tabaú)
Suíça (alto do tabaú) 8 x 2 itália (Cidade nova)
Dinamarca (Cidade nova) 8 x 4 Portugal (alto do tabaú)
 
Sub 17
alemanha (araretama) 3 x 2 Portugal (alto do tabaú)
Portugal (alto do tabaú) 2 x 1 Dinamarca (Cidade nova)
Peru (Zito) 2 x 2 Colômbia (Quadra Coberta)
alemanha (araretama) 2 x  2 Portugal (alto do tabaú)

Confira os resultados da última rodada:

Divulgação

Colaborou Com o texto:
bruna Silva

A equipe da 
Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba 
participou, no domingo 
(20), da 2ª Etapa do 
Desafio da Natureza, em 
Cachoeira Paulista.

Nesta importante 
competição do moutain 
bike da região, a equipe 

de Pindamonhangaba, 
que contou com 13 atletas, 
teve seu destaque com as 
ciclistas Pamella Karina, 
que ficou em 1º lugar na 
categoria Sport Sub 35, e 
Diane Maia, no 2º lugar, 
categoria Sub 45. Já no 
masculino, Paulinho ficou 
em 2º lugar e Aloísio 
Ramos em 4º lugar, 
ambos na categoria Sport 
Sub 40. 

Pamella no pódio da 2a Etapa do Desafio da Natureza

Divulgação

Equipe de ginástica  participa de “II Etapa 
Pré-Infantil Feminina e Infantil Masculina”

Colaborou Com o texto:
bruna Silva

 
a Secretaria de esportes 

e lazer participou, no último 
fim de semana, da “II Etapa 
Pré-infantil Feminina e in-
fantil masculina de Ginástica 
artística”, em indaiatuba.

o evento reuniu represen-
tantes das cidades: Pinda-
monhangaba, taubaté, ame-
ricana, valinhos, bragança 
Paulista, barueri, São Carlos, 
boituva, louveira e Campi-
nas. a equipe feminina de 
Pindamonhangaba foi com-
posta pelas ginastas: ana Cla-

ra usier, eduarda vítor, maria 
Clara barbosa e maria eduar-
da teixeira; sob o comando 
dos técnicos marcelo ronconi 
e monique ellen. Já a equipe 
masculina contou com rodri-
go bordão, Weverton Sales, 
márcio nascimento, brian 
Santos, ryan rezende, lucas 
Kauã, sobre a supervisão dos 
técnicos marcelo ronconi e 
andré Freitas.

os destaques da “ii eta-
pa Pré-infantil Feminina” da 
equipe de Pindamonhangaba 
foram: eduarda vitor, que 
conquistou 1º lugar nas pa-
ralelas, 2º lugar na trave de 

equilíbrio, 3º lugar individu-
al geral e 4º lugar no salto e 
solo. além das atletas maria 
Clara Barbosa, que ficou em 
3º lugar no salto, 4º lugar nas 
paralelas e ana Clara usier, 
que ficou em 3º lugar na trave 
de equilíbrio. estes resulta-
dos levam Pindamonhangaba 
ao 2º lugar na classificação 
final por equipes nesta cate-
goria.

Já no infantil masculino, 
Rodrigo Bordão ficou em 3º 
lugar no salto sobre a mesa, 
fazendo com que a cidade fi-
que em 3º lugar na classifica-
ção final por equipes.

Equipe Feminina - 2º lugar na classificação final

Divulgação
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QUARTA-FEIRA
Ilustração: 

dreamstime.com

Arquivo pessoal

A chegada de um filho
Na terceira reportagem da série “Mês das Mães” abordamos 
o sublime papel das doulas: a ponte entre a equipe 
técnica, a mulher e a família  

Há relatos que desde os remotos povos gregos onde existia uma 
mulher parindo, existia uma doula apoiando. A doula era uma 

pessoa conhecida da gestante, outra mulher experiente no mundo do 
nascimento, mas não uma profissional. Eram as comadres, as primas, 
a avó ou a mãe da própria parturiente, que desempenhavam o papel 

de servir à gestante durante o trabalho de parto.

Apesar da figura da 
doula no parto ser 

tão antiga quanto a exis-
tência da própria huma-
nidade, ainda há muitos 
debates e divergências 
em relação à sua função e 
ao tema “Parto Humani-
zado”. Isso porque um dos 
maiores desafios refere-
se à falta de informação.  

“Há crenças enraiza-
das entre algumas mu-
lheres e alguns médicos 
de que a mulher não con-
segue parir. É preciso fa-
zer uma ‘limpeza’ dessas 
crenças e a melhor fer-
ramenta é a informação. 
Às vezes, as crenças pa-
recem estar bem resolvi-
das, mas no fundo, elas 
estão debaixo do tapete”, 
destaca Ana Paula Perei-
ra – professora de yoga e 
doula desde 2015. Ela se 

formou doula para aten-
der a uma característica 
natural. “Desde muito 
nova eu sempre escutei 
muito minhas primas e 
amigas. Sem buscar, isso 
sempre aconteceu na mi-
nha vida. Quando desco-
bri esta profissão, pensei 
que queria saber mais 
sobre, e que poderia ter a 
ver  com esta caracterís-
tica natural minha. Além 
disso, muitas amigas me 
diziam: é a sua cara”.

O papel das dOulas
O dicionário define 

doula como “uma assis-
tente de parto, sem for-
mação médica, que acom-
panha a gestante durante 
o período da gestação até 
os primeiros meses após 
o parto, com foco no bem
-estar da mulher”. Para 

Milena Fondello, a defini-
ção vai além: “A doula é 
aquela que, por entender 
o parto como um evento 
não apenas físico, mas 
psicossocial, acolhe os 
medos e as incertezas da 
gestação, trazendo um 
novo olhar para o pro-
cesso do nascimento. É 
ela quem ajuda a ressig-
nificar a dor das contra-
ções, favorece o acesso 
às informações seguras e 
estimula a mulher em sua 
caminhada rumo à toma-
da de decisões responsá-
veis e conscientes para a 
chegada do seu filho. A 
doula é uma das figuras 
mais importantes quan-
do se fala no novo modelo 
de assistência ao parto”, 
afirma. 

Doula e sócia-proprie-
tária da Clínica Mátria 

    AlgumAs dicAs de leiturA sobre o temA 
“Parto Ativo” – de Janet Balaskas
“Entre as orelhas - Histórias de Parto” – de Ricardo Herbert Jones
“Filhos da Primavera - Histórias de Parto” – organizado por Camila Capacle Paiva,  

      Celso Monari Paiva e Luiza Paim
“Quando o corpo consente” – de Marie Bertherat, Therese Bertherat e Paula Brung

(Pindamonhangaba), Mi-
lena acompanha mulhe-
res (e homens) de toda a 
região; levando informa-
ção, experiência e aco-
lhimento às famílias que 
optam pelo parto natu-
ral. “A clínica nasceu da 
ideia de reunir, em um só 
lugar, profissionais que 
acreditam no modelo de 
atendimento interdisci-
plinar, que enxergam o 
ser humano de maneira 
integral e que entendem 
a importância da infor-
mação como ferramenta 
para o autoconhecimento, 
o autocuidado e o empo-
deramento”, ressalta Mi-
lena. Para ela, assim como 
para Ana Paula, a falta 
de informação firma-se 
como a principal barreira 
a ser ultrapassada. 

“Em cerca de um ano 
de clínica, pudemos notar 
um crescente envolvimen-
to, não apenas das mu-
lheres, mas também dos 
homens nesse modelo que 
preza por uma postura 
equilibrada e responsá-
vel para a construção da 

‘maternidade/paternida-
de’ ativa e consciente, des-
de a gestação até a criação 
dos filhos. As rodas de ges-
tantes e de amamentação, 
e até as rodas de homens 
têm estado cada vez mais 
cheias e com um público 
cada vez mais conectado 
com a nossa proposta”, 
conta Milena.

“dO Ventre aO peitO”
No dia 10 de dezembro 

de 2017 chegava à família 
do Luis e da Letícia Cas-
tro o pequeno Francisco. 
‘Pequeno’ é apenas cari-
nho, porque ele veio ao 
mundo com 4,405 quilos, 
por parto natural. 

“A verdade é que des-
construímos vários mitos 
porque eu tive diabetes 
gestacional, que ficou con-
trolada apenas com dieta, 
só tomei medicamento 
no último mês; meu filho 
nasceu bem grande, com 
mais de quatro quilos; 
eu tive o períneo íntegro; 
e meu trabalho de parto 
durou cerca de cinco ho-
ras”, relata Letícia – que 

garante: “Eu li muito, 
busquei informações e 
participei de rodas de con-
versas como o ‘Do Ventre 
ao Peito’ que me muniu de 
informações e de certezas. 
Somente com informações 
sólidas é que ficamos mais 
fortalecidas.”

Ela conta que acom-
panhou a gravidez de 
uma amiga que teve fi-
lho por parto natural e 
achou “aquilo tudo tão 
especial” que decidiu: 
“Quando eu engravidei, 
eu tinha duas certezas, 
queria que fosse por par-
to natural e queria ter 
meu filho comigo após 
o nascimento.” Hoje, 
com cinco meses de vida, 
“Chicão”, como é cari-
nhosamente chamado, é 
a alegria da família, que 
indica a opção pelo par-
to natural. “A dica que 
deixo às futuras mamães 
é: ‘se informem o máxi-
mo que puderem’, pois 
quando estamos muni-
dos de informações cor-
retas não nos deixamos 
influenciar pelos mitos.”

Curso de formação: a doula facilita 
a comunicação entre a gestante, a 
família e a equipe técnica 

Letícia Castro e o filho Francisco, que nasceu com 4,405 quilos, por parto natural

“Somente com 
informações sólidas 
é que ficamos mais 
fortalecidas”, diz Letícia

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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