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Este ano foi a segunda vez que o Parque da Cidade foi palco da largada, chegada e premiação da corrida

Mais de 5 mil inscritos e 
um público total de 7 mil 
pessoas estiveram presentes 

na Corrida Pinda 2018. O 
evento, realizado domingo (15) 
em parceria com a Tenaris 

Confab, se consolidou com o 
novo trajeto e local. 

Mais de 5 mil pessoas participam da Corrida Pinda 2018

Parque da Cidade abre concorrência 
pública para receber restaurante

Os interessados terão dez anos para explorar o espaço, com possibilidade de prorrogação de mais dez anos

CIDADE RECEBERÁ ENCONTRO 
REGIONAL DE OBREIROS E PREGADORES

Em breve, o Parque da Ci-
dade terá um restaurante, para 
maior conforto dos seus fre-
quentadores. A  instalação será 
num imóvel próximo ao portal 
de entrada e a licitação já está 
aberta, no site da Prefeitura. 

Prefeitura 
inaugura Praça 
7 de Setembro

Artista de Pinda leva 
apresentação de 
dança para Jacareí

Curso de Auxiliar 
em Saúde Bucal 
completa 17 anos
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TIME DE FUTSAL É CAMPEÃO 
METROPOLITANO DA SÉRIE OURO A2
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REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Divulgação

Cidade recebe 
encontro regional de 
obreiros e pregadores

Artista de Pinda leva apresentação 
de dança para Jacareí

Pinda ocupa dois lugares 
no pódio de Mundial de 
Luta Livre Esportiva

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Recentemente, a repre-

sentante da Cia Mônica 
Alvarenga aprimorou seu 
conhecimento artístico 
em uma ofi cina regida por 
Denise Telles, especialis-
ta em Dança e Movimen-
to pelo Laban Centre for 
Movement and Dance de 
Londres. Seu trabalho fi -
nal do estudo foi a pro-
dução de “Urrou”, que 
ocupará a programação 
da “13ª Mostra de Artes 
Cênicas de Jacareí” nesta 
terça-feira, às 20 horas. 
A entrada no evento pode 
ser adquirida com uma 
hora de antecedência na 
Sala Ariano Suassuna, lo-
cal da sessão.

Rudolf Laban foi um 
dançarino, coreógrafo, 
teatrólogo e musicólogo, 
que formulou pesquisas 
sobre o movimento cor-
poral durante a Segunda 
Guerra Mundial. Por isso, 
se tornou o “pai da dança-
teatro” e o maior teórico 

da dança do século XX. 
De maneira que, em 2018, 
a pindense procurou o 
workshop da profi ssional 
formada na técnica de 
educação somática elabo-
rada pelo artista.

No fi nal, o trabalho de 
conclusão de curso (TCC) 
de Mônica Alvarenga foi 
planejado no formato de 
um espetáculo que esta-
belece uma conexão da 
técnica de Laban com a 
manifestação cultural po-
pular do “Bumba Meu 
Boi”, típico das regiões 
norte e nordeste, e suas 
raízes egípcias. “Pesqui-
sando mais a fundo, não 
deu para fi car só no ‘Bum-
ba Meu Boi’. Para ver de 
onde vem essa relação do 
homem com a fi gura totê-
mica e mitológica do boi, 
fui parar lá no Egito”, ex-
plica a dançarina, de 37 
anos.

A apresentação rece-
be o nome de “Urrou”, o 
som do animal protago-
nista do movimento inclu-
ído na lista de Patrimônio 

Mônica Alvarenga exibirá trabalho desenvolvido em 
curso de dança contemporânea

Cultural do Brasil pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN) em 2012. 
O enredo da peça envolve 
a corporação da represen-
tação do boi como uma 
entidade em suas fases de 
vida: nascimento, batiza-
do, morte e ressurreição. 
Além disso, o solo de 50 
minutos carrega o empo-
deramento feminino e a 
crítica social como ele-
mentos que garantiram 

sua aprovação no edital 
da Fundação Cultural de 
Jacarehy e, consequente-
mente, sua participação 
na “13ª Mostra de Artes 
Cênicas de Jacareí”.

A peça pindense tem 
classifi cação etária in-
dicada para maiores de 
16 anos e ocupará a Sala 
Ariano Suassuna, no tea-
tro Educamais Jacareí. A 
retirada de ingressos deve 
ser feita na bilheteria an-
tecipadamente.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
No dia 11 de agosto, a 

partir das 8h30, o auditório 
da Fundação Universitária 
Vida Cristã (Funvic) sediará 
a “Escola Bíblica de Obrei-
ros e Pregadores do Vale do 
Paraíba 2018”. O evento, or-
ganizado pela Igreja Evangé-
lica Assembleia de Deus, terá 
como tema “Os desafi os da 
pregação bíblica no contexto 
pós-moderno”.  Com entrada 
franca, o congresso envolve-
rá   café da manhã de boas-
vindas, palestras, louvores e 
estandes de livros.

A “Ebop Vale do Paraíba” 
começará com o café da ma-
nhã coletivo e seguirá com a 
abertura ofi cial, que antece-
derá a palestra do diretor ge-
ral da organização, o pastor 
José Domingos Bittencourt, 
presidente da Assembleia 
de Deus em Utinga, Santo 
André. Em seguida, o pastor 

Tiago David ministrará so-
bre “A prática da interpreta-
ção das escrituras” e o pastor 
Samuel Torralbo sobre “Os 
elementos da construção do 
sermão bíblico”.

Já o pastor Márcio Vieira 
dissertará a respeito dos de-
safi os da exposição da men-
sagem na atualidade. Além 
disso, durante os intervalos 
da programação, ocorrerão 
orações, louvores e sorteio 
de livros. Os estandes de 
venda estarão no local da 
conferência, que terminará 
às 15 horas.

A “Escola Bíblica de 
Obreiros e Pregadores do 
Vale do Paraíba 2018” acon-
tecerá no auditório do Cam-
pus I da Funvic, localizado 
na Estrada Radialista Persy 
Lacerda, 1.000 - Pinhão do 
Borba (próximo à rodovia 
Presidente Dutra). Mais in-
formações podem ser ad-
quiridas pelo telefone (12) 
98118-1232.

Diferente do que foi 
informado na matéria 
publicada na quinta-fei-
ra (12/07), escrita a partir 
do release enviado pelo 
atleta Leandro Buda, ele 
e seu aluno Mário Sérgio 
disputaram fi nais dife-
rentes no “Campeonato 

Mundial de Luta Livre 
Esportiva 2018”. 

O professor tem fai-
xa marrom e ganhou na 
categoria Sênior de até 
80kg. Já, Mário Sérgio 
é faixa branca e foi vice-
campeão na categoria 
Master de até 70kg.

O espetáculo 
“Urrou” trabalha a 
corporação do boi 

com empoderamento 
feminino e crítica social

Elisa Monteiro

Uma lembrança do poeta
Na última quinta-feira, 12 de julho, fez 13 anos que 

nos deixou, deixando vaga a cadeira nº 25 da APL - Aca-
demia Pindamonhangabense de Letras,  o poeta, sone-
tista e premiado trovador Ernesto Tavares de Souza. 
Grande incentivador da cultura local, divulgador da 
poesia, em especial da modalide poética trova.

Em alusão ao mês de aniversário da cidade, Registro 
Cultural traz um de seus maravilhosos sonetos, aquele 
dedicado à sua Pindamonhangaba:

Eterna Canaã
Joia geográfi ca do Atlas Divino,
incrustada junto aos pés da Mantiqueira,
o viajor em tua sombra hospitaleira
é príncipe em seu fado peregrino.

Dos romanos, és o Éden cristalino.
Buscam em teu seio, proteção fagueira;
espelhas ao nômade, a Mãe primeira:
Oásis real do sombrio paladino.

Teu fi lho poeta, mago da utopia,
em onirismo azul, que não se acaba 
é teu noivo... te beija com alegria!

Ante à tertúlia... o sonhador se gaba
por dádiva que Deus lhe fez certo dia:
ao fl orir no mundo... em pindamonhangaba!!!

Festival de 
Sonetos 

Ernesto e o jornalista e trovador João Paulo Ouverney, 
recebendo uma de suas últimas premiações da trova

E termina 
no dia 30 de 
julho o prazo 
de inscrições 
no 10º Festi-
val de Sone-
tos “Chave de 
Ouro”, pro-
movido pela 
Academia Ja-
carehyense de 
Letras com o 
apoio da Fun-
dação Cultural 
de Jacarehy “José Maria-
de Abreu” e Jornal Diário 
de Jacareí. 

O objetivo do concur-
so é incentivar e divulgar 
o soneto, na sua forma 
clássica, e é aberto a poe-
tas (maior de 18 anos) do 
Brasil e de países de Lín-
gua Portuguesa.

Poderão participar so-
mente sonetos inéditos 
(serão considerados para 
esta fi nalidade, os que 
não tiverem sido publica-
dos por meio impresso).

Premiação.  1º Lu-
gar R$ 1.000,00 mais o 
Troféu Chave de Ouro; 
2º Lugar R$ 800,00 
mais o Troféu Chave 
de Prata; 3º Lugar R$ 
500,00 mais o Troféu 

Chave de Bronze. Have-
rá sete Menções Honro-
sas, que serão premiadas 
com medalhas. Serão se-
lecionados os cinquenta 
melhores sonetos para 
edição (gratuita) da co-
letânea do 9º FESTIVAL 
DE SONETOS “CHAVE 
DE OURO” – 2018 da 
Academia Jacarehyense 
de Letras. Cada autor se-
lecionado para participar 
da coletânea receberá 
um volume desse livro; 
os demais concorrentes 
poderão adquirir o livro. 
Para os concorrentes de 
outros países informar 
corretamente o endereço 
de remessa, para evitar 
devolução do correio. 

Informações pelo site 
www.ajletras.com.br.
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Nosso Parque

Em breve, o Parque da Cidade terá um 
restaurante ou lanchonete, para maior 

conforto dos seus frequentadores. A instalação 
será no imóvel de 300m² próximo ao portal de 
entrada e a licitação já está aberta, no site da 
Prefeitura. 

Essa é mais uma melhoria prevista para 
o local, que, no último ano, ganhou ciclovia, 
quadra de voleibol, quadra de futebol de areia, 
pista pump track e wifi  gratuito para seus 
frequentadores.

 
As quadras esportivas contam com iluminação 

especial, possibilitando a prática de esportes 
também no período noturno e são abertas para a 
população.

Já a pista Pump Track, possui um formato 
simples e seguro de pista onde crianças e jovens 
encontram uma forma legal e divertida de 
praticar esportes urbanos de rodas, como bike, 
skate, patins e patinete. 

A ciclovia e pista de caminhada já contam com 
centenas de adeptos todos os dias, que usam o 
local para se exercitar próximos à natureza.

A aposta é transformar o parque num 
complexo de lazer e entretenimento saudável 
para toda a família. 

Com o restaurante, a idéia de criar um espaço 
para comercialização de alimentação no parque 
surgiu para melhor ainda mais a infraestrutura 
oferecida para os cerca de 30 mil visitantes por 
mês que o local recebe. 

Em breve, todos eles terão mais um conforto 
no local.
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Parque da Cidade abre concorrência 
pública para receber restaurante 

Prefeitura inaugura Praça 7 de Setembro

Campanha “Pinda 
Acessível” será lançada 
nesta quarta-feira

 
Pindamonhangaba caminha para se tornar 

uma cidade mais acessível. Nesta quarta-feira 
(18), às 19 horas, será realizada a cerimônia de 
lançamento da Campanha “Pinda Acessível”, no 
Senac.

O programa é uma parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, a BioMob e o Senac.

De acordo com informações do Departamen-
to de Turismo da Prefeitura, a intenção é que os 
locais turísticos da cidade se adequem para rece-
ber turistas com necessidades de acessibilidade. 
Também está prevista uma capacitação para os 
funcionários da prefeitura que trabalham com 
acessibilidade, como lombofaixas e rampas, além 
de adaptações dos prédios públicos.

A unidade do Senac fi ca na rua Suíça, 1.255, 
Santana.

Cmei do Cidade Jardim realiza projeto “Capoeirando”

Em breve, o Parque da 
Cidade terá um restau-
rante ou lanchonete, para 
maior conforto dos seus 
frequentadores. A insta-
lação será no imóvel de 
300m² próximo ao portal 
de entrada e a licitação já 
está aberta, no site da pre-
feitura. Os interessados 
terão dez anos para explo-
rar o espaço, com possibi-
lidade de prorrogação de 
mais dez anos.

 Para participar da lici-
tação, o interessado deve 
entrar no site da Prefeitu-
ra (www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br), clicar em 
Licitações / Chamamento, 
depois em Consulta Licita-
ções, escolher a modalida-
de Concorrência, para ter 
acesso ao processo 17554, 
modalidade 3/2018 e bai-
xar os anexos. A abertura 
dos envelopes será no dia 
27 de julho, às 14h30, e 
as propostas deverão ser 
apresentadas no mesmo 
dia 27, a partir das 14 ho-
ras.

De acordo com os ter-
mos do edital, até dois dias 
úteis antes da data fi xada 
para a entrega das propos-
tas, qualquer interessado 
poderá solicitar esclare-
cimentos sobre essa lici-
tação pelo 3644-5600 ou 
e-mail licitacao@pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

 De acordo com o se-
cretário de Meio Ambien-
te, Habitação e Regulari-
zação Fundiária, Marcus 
Vinícius Faria Carvalho, 
que responde pelo Parque 
da Cidade, a idéia de criar 
um espaço para comercia-
lização de alimentação no 
parque surgiu para melho-
rar ainda mais a infraes-
trutura oferecida para os 
cerca de 30 mil visitantes/
mês que o local recebe. Ele 
destacou que, a contar do 
dia 27 de julho, após todos 
os trâmites burocráticos 
necessários, a partir do ano 
que vem a instalação do res-
taurante e/ou lanchonete já 
poderá ser concretizada.

Pindamonhangaba 
agora tem um novo espa-
ço para lazer das famílias. 
A Praça 7 de Setembro 
foi inaugurada no sába-
do (14), com um grande 
evento, tendo a participa-
ção de várias instituições 
da cidade.

A centenária Corpo-

ração Musical Euterpe, 
que participou de inau-
gurações importantes 
na história de Pindamo-
nhangaba, como a pra-
ça Monsenhor Marcon-
des, marcou presença 
no evento, tocando os 
hinos Nacional e de Pin-
damonhangaba, além de 

realizar uma bela apre-
sentação de músicas con-
temporâneas, abrilhan-
tando a festa.

Se apresentaram na 
ocasião o grupo de Es-
coteiros Levi, o grupo 
Dancing Soul, do projeto 
Raiane (bairro Maricá), a 
equipe de ginástica rítmi-

ca da Semelp (Secretaria 
Municipal de Esportes 
e Lazer da Prefeitura), a 
Camerata Jovem do Pro-
jeto Jataí e o grupo Aba-
dá Capoeira, encerrando 
a cerimônia.

A praça teve suas 
obras iniciadas em janei-
ro deste ano e toda a sua 
área recebeu piso inter-
travado, demarcação de 
estacionamento e cantei-
ros, plantio de árvores, 
além de bancos, lixeiras e 
iluminação geral. Impor-
tante destacar que essa 
primeira fase foi viabili-
zada por meio de doação, 
de acordo com o decreto 
5.431 de 2017, que regula-
menta as doações de ser-
viços e obras da iniciativa 
privada para a prefeitura.

A praça também re-
cebeu gradil em seu en-
torno, por meio da par-
ceria entre a prefeitura e 
a MRS. O gramado e os 
arbustos foram investi-

mento da prefeitura, por 
meio do Departamento 
de Meio Ambiente, além 
do recuo para ônibus.

Uma próxima fase da 
urbanização da área con-
templará construção de 
duas fontes e uma con-
cha acústica. O galpão 
que existe no local será 
revitalizado por meio de 
verba do FID (Fundo de 
Investimento Difuso), o 
qual o município foi con-
templado na totalidade 
do recurso, sem a neces-
sidade de contrapartida 
da Prefeitura. 

De acordo com o pre-
feito Isael Domingues, 
outro prédio do local, 
mais próximo à rua Ba-
rão Homem de Mello, 
também será restaurado, 
por meio da Lei Rouanet 
e será sede da farmácia 
solidária. Estão sendo 
feitos estudos, ainda, 
para a reurbanização do 
viaduto João Kozlowski.

O Cmei (Centro 
Municipal de Educa-
ção Infantil) Dr. Fran-
cisco Lessa Júnior, no 
Cidade Jardim, rece-
beu, no dia 4 de julho, 
mais uma aula do pro-
jeto “Capoeirando” , 
que  em 2018 completa 
seu sétimo ano de rea-
lização.  

A professora Ma-
ria do Carmo Silva de 
Camargo do Infantil 
I – A, pedagoga e for-
mada em Educação 
Física, é a responsá-
vel pelo sucesso des-
te projeto, que conta 
com a colaboração de 
toda a equipe escolar, 
Conselho de Escola e 

também da mestre Mo-
ranguinho, do grupo Ca-
poeira Vida, que é parcei-
ra desde o primeiro ano.

“ A capoeira tem sua 
grande importância his-
tórica e cultural, uma arte 

brasileira pouco valoriza-
da, mas que pode ser tra-
balhada de forma interdis-
ciplinar, lúdica e divertida 
e que abrange todos os ei-
xos temáticos desenvolvi-
dos na Educação Infantil”, 

explicou a professora.
No Cmei Dr. Francisco 

Lessa Júnior, o projeto é 
realizado todas as quar-
tas-feiras, atendendo 
todos os alunos, desde o 
berçário até o pré,  fase I.

Divulgação

Divulgação



 4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 17 de julho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.140,  DE 21 DE JUNHO DE 2018.

Altera a Lei nº 6.069, de 23 de novembro de 2017, que autoriza o município de 
Pindamonhangaba a contratar com a Desenvolve SP – Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo -, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 
providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  O art. 1º da Lei nº 6.069, de 23 de novembro de 2017, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do Município de Pindamonhangaba autorizado 
a celebrar com a  DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, operações de crédito até o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), destinadas a aquisição de veículos para a frota municipal no 
âmbito da Linha Frota Nova Municípios, cujas condições encontram-se previstas no 
artigo 2º desta Lei, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz 

Secretário da Fazenda e Orçamento 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de 
junho de 2018

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei 70/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.154 DE 12 DE JULHO DE 2018
Autoriza o Município de Pindamonhangaba a contratar com a Desenvolve SP - 
Agência de Fomento do Estado de São Paulo -, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do Município de Pindamonhangaba autorizado a 
celebrar com a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, operações de crédito até o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais), destinadas ao recapeamento asfáltico da cidade, cujas condições encontram-
se previstas no artigo 2º desta Lei, observada a legislação vigente, em especial as 
disposições da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.
Art. 2º As operações de crédito de que trata o art. 1º desta Lei subordinar-se-ão às 
seguintes condições gerais:
a) a taxa de juros do financiamento é a partir de 0,41% ao mês, pagáveis inclusive 
durante o prazo de carência, à Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo.
b) o prazo total de financiamento será de até 72 (setenta e dois) meses, contados a 
partir da assinatura do contrato de financiamento, sendo de até 12 (doze) meses o 
prazo de carência com juros pagos trimestralmente.
c) a participação do Município, a título de contrapartida, só será requerida caso o 
valor do objeto do financiamento ultrapasse o limite do valor a ser contratado neste 
financiamento.
Art. 3º Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das 
operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento 
e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, 
das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), 
cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e suficiente para 
a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.
Parágrafo único - As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação 
em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a 
serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.
Art. 4º O Chefe do Executivo do Município está autorizado a constituir a Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo como sua mandatária, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das 
receitas de transferências mencionadas no caput do art. 3º, os recursos vinculados, 
podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos 
contratos a que se refere o art. 1º.
Parágrafo único.  Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento 
do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.
Art. 5º Fica o Município autorizado a:
a) participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a 
execução da presente Lei.
b) aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP - 
Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de crédito, 
vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento.
c) aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes da execução dos contratos.
Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações 
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos 
contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.
Art. 7º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a 
fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora 
autorizadas.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Josué Bondioli Junior
Secretário de Serviços Públicos

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de julho 
de 2018.

 Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/gcs/Projeto de Lei 91/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.155, DE 12 DE JULHO DE 2018

Autoriza o município de Pindamonhangaba a contratar com a Desenvolve SP - 
Agência de Fomento do Estado de São Paulo -, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do Município de Pindamonhangaba autorizado a 
celebrar com a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, operações de crédito até o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais), destinadas a aquisição de máquina pavimentadora asfáltica, cujas condições 
encontram-se previstas no artigo 2º desta Lei, observada a legislação vigente, em 
especial as disposições da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º As operações de crédito de que trata o art. 1º desta Lei subordinar-se-ão às 
seguintes condições gerais:
a) a taxa de juros do financiamento é a partir de 0,41% ao mês, pagáveis 
inclusive durante o prazo de carência, à Desenvolve SP - Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo.
b) o prazo total de financiamento será de até 72 (setenta e dois) meses, 
contados a partir da assinatura do contrato de financiamento, sendo de até 12 (doze) 
meses o prazo de carência com juros pagos trimestralmente.
c) a participação do Município, a título de contrapartida, só será requerida 
caso o valor do objeto do financiamento ultrapasse o limite do valor a ser contratado 
neste financiamento.

Art. 3º Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das 
operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento 
e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, 
das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), 
cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e suficiente para 
a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo único - As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação 
em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a 
serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.

Art. 4º O Chefe do Executivo do Município está autorizado a constituir a Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo como sua mandatária, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das 
receitas de transferências mencionadas no caput do art. 3º, os recursos vinculados, 
podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos 
contratos a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único.  Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento 
do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.

Art. 5º Fica o Município autorizado a:
a) participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem 
a execução da presente Lei.
b) aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP 
- Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de crédito, 
vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento.
c) aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes da execução dos contratos.

Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações 
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos 
contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 7º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a 
fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora 
autorizadas.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Josué Bondioli Junior
Secretário de Serviços Públicos

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de julho 
de 2018.

 Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/gcs/Projeto de Lei 92/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.031, DE 14 DE JUNHO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve designar o servidor Jálissen Pereira Duarte para a função de 
Gerente de Unidade a partir de 18 de junho de 2018. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 18 de junho de 2018.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira

Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

 
 

 
 

    
  

  
 

RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO – 6ª Reunião Ordinária - 2018 
 
 
  Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo indicados, à “6ª Reunião Ordinária – 2018”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 

 Aprovação da última Ata 
 Seminário de Patrimônio  
 Estudos para revisão do Regimento Interno deste Conselho; 
 Informes gerais 

 
 

Data:  17/07/2018 (terça-feira) 
Horário:      14h00 (quatorze horas) 
Local:          Palacete 10 de Julho 
 
 
 

 
 

Alcemir José Ribeiro Palma 
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 

Arquitetônico de Pindamonhangaba 
 
 

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO DE FLUXO 

 

 

O Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente: Rede de 
Proteção de Pindamonhangaba, na oportunidade vem convocar para 
comparecer na data abaixo, para a realização da 4ª Reunião de Fluxo 
de2018, cuja pauta vem a seguir. 

 

 

Pauta: 

 

 Construção de Fluxo e protocolo de atendimento à vítima de 
violência sexual; 

 Informes gerais e outros assuntos. 
 
 
 

Data:              20/07/2018 (sexta-feira) 
Horário:         9:30 hs 
Local:             Central dos Conselhos – Av.Albuquerque Lins, 138 – São 
Benedito (ponto de referência: Fundos do PAT) 

 
 
 
 
 
 

Cristiana Aparecida dos Santos Marques Oliveira 
Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente 

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

1 
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

  
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

abaixo, para a realização da “6ª Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 

01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura; 
02 – Coleta Seletiva em Condomínios de Pindamonhangaba; 
03 – Analise de Projeto de Arborização do Sistema Viário e sistema de lazer 
Condomínio Horizonte; 
04 – Elaborar Check List de empreendimento; 
05 – Informações sobre custos para Catadores e Cooperados; 
06 – Avaliação do FUNDEMA.  
 
Data:  24/07/2018 (terça-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

Local: Rua Martin Cabral s/nº.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAúDE E ASSISTêNCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PROTEçÃO AOS RISCOS E AGRAvOS à SAúDE

AUTO DE IMPOSIçÃO E PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº140 /18
Em: 25/06/2018
Processo nº:  Cod. 347/2018
Atividade: Residencial 
Rua Maria Rosa Marcondes de Jesus, 50 – Laerte Assunção
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Izaias Lamin Branco
 Auto de Infração nº 1797
O Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, TORNA PUBLICO em 12/072018, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2018.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-080 – fone/fax: (12)3644-5995

AUTO DE INFRAçÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO 129/18
Em: 18/06/18
Processo nº: 17308/2018
Atividade: Hospital geral
Razão Social:   SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 54122213000115
Endereço Rua  MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA, 466
Município: Pindamonhangaba.
Responsável TECNICO: FRANCISCO PAULO MARTINS FREIRE 
CPF: 61091022704
Auto de Infração  nº3676 DE 18/06/18

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

vigilância Sanitária
Rua Laerte Machado Guimarães, 590 – São Benedito 

 Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-180 – Tel(0XX12) 36445995

AUTO DE INFRAçÃO/
AUTO DE IMPOSIçÃO DE PENALIDADE 
DE APREENSÃO E DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 131/18
Em: 14/03/18
Processo nº: 8269/2018
Atividade: Drogaria
Razão Social:  Farma Pinda Ltda ME
CNPJ / CPF: 04631187/0001-82
Rua dos Expedicionários, 76
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Andrea Murari
CPF : 25994157805
Auto de Infração nº 3636
Defesa: Não apresentou
Auto de imposição de penalidade de apreensão nº 3813
Auto de imposição de penalidade de Multa  n° 3746
Recurso: Não apresentou

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

vigilância Sanitária
Rua Laerte Machado Guimarães, 590 – São Benedito 

 Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-180 – Tel(0XX12) 36445995

AUTO DE INFRAçÃO/
AUTO DE IMPOSIçÃO DE PENALIDADE 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 130/18
Em: 14/03/18
Processo nº: 8273
Atividade: Drogaria
Razão Social:  Farma Pinda Ltda ME
CNPJ / CPF: 04631187/0001-82
Rua dos Expedicionários, 76
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Andrea Murari
CPF : 25994157805
Auto de Infração nº 3635
Defesa: Não apresentou
Auto de imposição de penalidade de Multa  n° 3747
Recurso: Não apresentou

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAçÃO

*** HOMOLOGAçÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREçO Nº 049/2018 (PMP 9465/2018) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras e documentação 
pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, e proposta consolidada pela empresa, 
retificou, em 16/07/2018, os valores totais constantes no despacho anterior, em favor 
da empresa Clisol Products Ltda, o lote 01, no valor total de R$ 576.262,00, e o lote 
02, no valor total de R$ 84.245,00; e por estarem corretos ratifica os valores unitários 
homologados anteriormente. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 066/2018 (PMP 12715/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada, com 
fornecimento de material para prestação de serviços de treinamento, capacitação e 
qualificação de oficinas de artesanatos, para a geração de rendas, visando atender 
munícipes de Pindamonhangaba, no projeto ‘arte & artesanatos’”, foram firmados os 
contratos: 070/2018, no valor de R$ 26.576,00, assinando pela contratada, empresa 
Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social, o Sr 
Francisco dos Reis de Oliveira; 071/2018, no valor de R$ 33.688,00, assinando pela 
contratada, empresa Cristiano V Camilo Treinamentos ME, o Sr Cristiano Vinicius 
Camilo; 072/2018, no valor de R$ 13.860,00, assinando pela contratada, empresa 
Cristina Ferreira de Souza Somenci Artesanatos ME, a Sra Cristina Ferreira de 
Souza Somenci; 074/2018, no valor de R$ 27.560,00, assinando pela contratada, 
empresa Electa Prestação de Serviços em Tecnologia Educacional Ltda, o Sr Mozart 
Landenthin Junior; 075/2018, no valor de R$ 26.864,00, assinando pela contratada, 
empresa Entek Cursos Livres Ltda, o Sr Ismael Fernandes Vieira; 076/2018, no valor 
de R$ 20.800,00, assinando pela contratada, empresa Fenícia Cursos, Treinamentos 
e Capacitação Ltda ME, a Sra Fadua Ramez Rachid Sleiman; 077/2018, no valor de 
R$ 27.000,00, assinando pela contratada, empresa MRS da Silva & Cia Ltda EPP, o 
Sr Marcelo Ricardo Soares da Silva. Todos os contratos são datados de 26/06/2018, 
vigentes por 12 meses, e assinados pela contratante e como gestor do contrato o Sr 
Marcelo Ribeiro Martuscelli. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.045, DE 16 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve 
NOMEAR Maria de Fátima Bertogna para o cargo de provimento em comissão de Secretária da 
Fazenda e Orçamento a partir de 16 de julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 16 de julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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Corrida Pinda lota Parque da Cidade

Time de Futsal é campeão 
Metropolitano da Série Ouro A2

Mais de 5 mil inscritos 
e um público total de 7 mil 
pessoas estiveram pre-
sentes na Corrida Pinda 
2018. O evento, realizado 
domingo (15), em parce-
ria com a Tenaris Confab, 
se consolidou com o novo 
trajeto e local. Este ano foi 
a segunda vez que o Par-
que da Cidade foi ponto 
da largada e da chegada 
e o local da premiação da 
corrida.

Antes das largadas, foi 
realizado um aquecimen-
to com os participantes 
no palco do Parque da Ci-
dade, sob o comando de 
Vivian Pupio. Corrida 10 
km, corrida 4,5 km e cami-
nhada largaram juntas, no 
anel viário. O percurso da 
corrida 10 km seguiu até a 
estrada do Borba, próxi-
mo à saída para a Dutra. 
Corrida 5km e caminhada 
seguiram até a segunda 
rotatória daquele trecho 
do anel viário e todos re-

tornaram pelo anel viário 
para o Parque, onde foram 
entregues medalhas e lan-
che aos participantes.

O prefeito Isael Domin-
gues e o secretário de Es-
portes, Everton Chinaqui, 
participaram do evento. O 
prefeito destacou o suces-
so de público. “Ano pas-
sado, quando decidimos 
mudar o local, havia a dú-
vida se o público iria gos-
tar. E a melhor resposta 
veio agora em 2018, com 
um recorde de inscritos e 
de público presente”, ava-
liou o prefeito. 

A premiação dos ven-
cedores foi realizada no 
palco do Parque da Cida-
de. O destaque, mais uma 
vez, foi o vencedor Robson 
Karlos de Oliveira e Silva, 
o “Robinho”, que já con-
quistou por nove vezes a 
Corrida 10 km masculino.

Todos os resultados 
estão disponíveis no site 
www.estounessa.com.br.

Os atletas Sub 18 do Semelp Pin-
da/CPP/AA Ferroviária sagraram-
se campeões do Metropolitano de 
Futsal Série Ouro A2, nesse fim de 
semana, contra o Barueri.

A partida foi realizada no Ginásio 
Presidente Ciro II, em São Paulo. O 
jogo terminou empatado em 2 a 2 no 
tempo normal e, novamente empata-
do em 1 a 1 na prorrogação. Por ter a 
melhor campanha até a final, Pin-
damonhangaba foi a vencedora da 
competição.

Pinda foi representada pelos 

seguintes atletas: Luan, Luiz Felipe, 
Brenno Gustavo, Mateus Augus-
to, João Vítor, Igor Vinícius, Luis 
Henrique, Renan, Luis Guilherme, 
Matheus, João Vítor Santos, Mateus 
Felipe, João Pedro, João Paulo e 
Willian. Técnico Lucas Torão, auxi-
liar técnico Adilson Caju, massagista 
Silvio Luis Corrêa da Silva.

No total, participaram do campe-
onato 22 equipes de todo o estado. 
No segundo semestre, esse time vai 
disputar o Campeonato Estadual 
série A1.

Pinda participa dos 
62º Jogos Regionais

A 62ª edição dos Jo-
gos Regionais começa 
nesta quarta-feira (18) e 
Pindamonhangaba par-
ticipa com uma delega-
ção formada por cerca 
de 400 pessoas, entre 
atletas, técnicos e equipe 
de apoio: segurança, ser-
viços gerais, cozinha, en-
fermeiro, fisioterapeuta, 
motoristas e professores. 
As competições terão 

como sede as cidades de 
Ilhabela e São Sebastião.

A cerimônia de aber-
tura está marcada para 
as 19 horas, desta quar-
ta-feira (18), em Ilhabela. 
No mesmo dia Pinda es-
treia na competição nas 
modalidades de basquete 
masculino, capoeira, han-
debol masculino, malha, 
ciclismo e vôlei de praia.

A delegação de Pinda-

monhangaba ficará alo-
jada em Ilhabela e as ex-
pectativas são boas para 
todas as 23 modalidades 
a serem disputadas. Na 
última edição dos Jogos, 
realizada no ano passado 
em Caraguatatuba, Pin-
da conquistou mais de 
50 medalhas e 8 troféus 
por equipes, tendo uma 
atuação considerada aci-
ma das expectativas.

Delegação de Pinda participante dos Jogos no ano passado; medalhas foram 
entregues pelo Estado diretamente nas cidades, em dezembro

Copa no Parque é 
sucesso com Juca Teles

No domingo (15), além da Corrida Pinda 2018, o Parque da Cidade recebeu 
o evento Copa no Parque, a partir do meio-dia, com a transmissão da final da 
Copa do Mundo em um telão. O jogo França e Bélgica, que teve a equipe da 
França como campeã, contou com a presença de um bom público. Em seguida, 
o show da Banda Estrambelhados, Juca Teles e Bloco do Saci, marcado para as 
15 horas, atraiu cerca de 20 mil pessoas para o parque.

Foodtrucks e tendas de alimentação das entidades assistenciais, além do 
evento Fazedeiras da Serra, completaram a Copa no Parque.

Divulgação

Divulgação
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TERÇA-FEIRA

Curso de Auxiliar em Saúde Bucal 
completa 17 anos de história na cidade

Implantada para atender a demanda da área odontológica, a capacitação 
já instruiu 39 turmas de profissionais em Pindamonhangaba

Colaborou Com o 
texto: Dayane Gomes

em 2001, vestindo trajes 
brancos, tateando a ads-
tringência de luvas plás-

ticas e examinando dentes, dois 
profissionais da cidade sentiram 
a falta de uma “mão extra” para 
atendimento de pacientes e resol-
veram criar um curso para capaci-
tação de assistentes na área odon-
tológica. De início, a formação 
recebeu o direcionamento de uma 
metodologia semelhante aplica-
da em araraquara (sP) e tinha o 
nome de auxiliar de Consultório 
Dentário (aCD). Hoje, os estudos 
ministrados na pequena sala da 
sede da aPCD regional Pindamo-
nhangaba (associação Paulista de 
Cirurgiões Dentistas) continuam 
preenchendo as necessidades do 
ramo pelo Vale do Paraíba.

em 17 anos, cerca de mil es-
tudantes, majoritariamente, 
mulheres com idade entre 19 
e 20 anos, saíram de apareci-
da, roseira, Potim, tremembé, 
taubaté, santo antonio do Pi-
nhal, Campos do Jordão e ou-
tros municípios da região para 
frequentarem o curso instituído 
e lecionado por rosilda mar-
ques martinho e Paulo roberto 
silva marcondes Cesar. “Geral-
mente, as meninas mais novas 
são as melhores alunas. elas 
aprendem com uma facilidade 
que é até agradável dar aula”, 
cita o cirurgião dentista forma-
do pela unesp, com especializa-
ção e mestrado em radiologia 
odontológica.

as aulas de auxiliar em saú-
de bucal (asb) oferecidas pela 
aPCD de Pinda ocorrem às 
quintas-feiras, tem duração de 
quatro meses e abordam téc-
nicas de cirurgia, tratamento 
de cárie, gengiva, canal, apare-
lho, implante etc. “aprende-se 
muita coisa de odontologia, 
principalmente, em termos de 
prevenção. a gente dá todas as 
disciplinas do que o dentista 
pode fazer no consultório”, co-
menta Cesar. “Com o dentista, 
o auxiliar não trabalha só ins-
trumentando, como também faz 
a manipulação da maioria dos 
materiais”, explica a professo-
ra rosilda marques, especialis-
ta em Periodontia e atuante na 
área de próteses. 

“Antes, o dentista 
precisava de uma 
recepcionista e ela 
entrava sem saber 
nada de consul-
tório. E, a grande 
maioria, depois 
que aprendia tudo, 
era comum sair do 
emprego. Aí, outra 
ocupava o lugar 
dela e não sabia 
nada de novo. E 
isso ia desanimando 
o dentista”

PAulo RobERTo SIlvA 
MARcondES cESAR, fundador 
do curso em Pinda  

o cirurgião dentista Paulo Roberto Silva Marcondes cesar está à frente do curso há 17 anos

Cartão de entrada 
no setor odontológico

atualmente, a Vigilância sa-
nitária exige das “secretárias” 
dos consultórios o registro no 
Crosp (Conselho regional de 
odontologia de são Paulo) e, 
para isso, é necessário um cer-
tificado válido como o de Auxi-
liar em saúde bucal. “ao longo 

destes 17 anos, o curso gerou 
um contingente de auxiliares 
para cirurgiões dentistas aqui 
em Pinda”, frisa rosilda, de 60 
anos, 36 deles como dentista. 
Afinal, a última turma a se for-
mar foi a de número 39, que 
agrupou 17 novas profissionais 
disponíveis no mercado.

a cada semestre, a capacita-
ção dispõe de abertura de nova 

classe e uso de apostila perso-
nalizada e não obrigatória com 
o custo total inferior a um salá-
rio mínimo. “É comum eu ir ao 
consultório de alguém e acabar 
encontrando uma ex-aluna que 
eu nem sabia que estava traba-
lhando na área”, afirma Cesar 
que é servidor municipal há 37 
anos. ele estima que, pelo me-
nos, 30% das formandas con-
segue emprego no setor, por 
vezes, através de concursos 
públicos. Inclusive, sua assis-
tente no posto do bairro Cida-
de nova integra este grupo de 
ex-alunas. 

“minha noiva já havia feito 
o curso de cirurgia na aPCD e, 
na época, precisava de um au-
xiliar nas cirurgias mais difí-
ceis”, conta rodrigo dos san-
tos silva. ele concluiu o curso 
no segundo semestre de 2017. 
“no meu caso, aprimorei meu 
conhecimento. agora, é a 
área que pretendo atuar em 
conjunto com minha segun-
da formação que é designer”, 
idealiza o jovem de 30 anos, 

a mesma idade de Gabriela 
Cristini Pereira, que comple-
tou os estudos em 2005 e atua 
no Centro de especialidades 
médicas (Cem) municipal. “o 
curso me abriu a possibilida-
de de trabalhar no consultó-
rio odontológico e, no ano se-
guinte, prestei o concurso da 
prefeitura aonde trabalho até 
hoje”, menciona.

além de conhecimento e 
certificado, os participantes do 
curso de auxiliar em saúde bu-
cal na aPCD regional Pinda ga-
nham presentes em memória do 
cumprimento da programação 
na forma de capa de jornal do 
dia do nascimento das forman-
das. o mimo substituiu kits de 
maquiagem devido à inflação, 
porém a gratificação dos mes-
tres é evidente quanto ao ganho 
de novas colegas de profissão. 
“Várias alunas gostaram da 
área. muitas delas continuaram 
os estudos e acabaram entrando 
na faculdade de odontologia”, 
se orgulha rosilda marques 
martinho.

A primeira turma de Auxiliar de consultório dentário (Acd) 
se formou em julho de 2001Em 2017, duas classes de estudantes saíram com certificado e presente em mãos

acervo Pessoal acervo Pessoal

Dayane Gomes

A 39ª turma foi a última a 
completar os estudos na APcd 
Regional Pinda

acervo Pessoal
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