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Atividades do “Outubro Rosa” 
começam em Pindamonhangaba

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba realizou, no úl-
timo sábado (6), na praça Mon-
senhor Marcondes, a abertura 
da campanha “Outubro Rosa”. 
A ação contou com aferição de 
pressão, orientação nutricional 
e constatação do IMC (Índice de 
Massa Corpórea); além de levar 
informações sobre a prevenção 
ao câncer de mama. 

Na segunda-feira (15), a 
“Carreta da Mamografi a” chega-
rá à cidade, e os atendimentos 
começarão na terça-feira (16), 
com atividades até o dia 1º de 
novembro.

Celebrada anualmente, a 
campanha “Outubro Rosa” tem 
por intuito compartilhar infor-
mações sobre o câncer de mama, 
além de promover a conscienti-
zação sobre a doença, viabilizar 
o acesso aos meios de diagnósti-
co e de tratamento, fazendo com 
que haja a diminuição da mor-
talidade. PÁGINA 3

Em Pinda, campanha é realizada por meio de parceria entre a Secretaria de Saúde, o Fundo Social e o Conselho da Mulher
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Fundo Social abre inscrições para 
cursos PEQ nesta quarta-feira

Cursos como o “Técnico em Vendas” é resultado de parceria entre o 
Fundo Social e o Programa Estadual de Qualifi cação Profi ssional

O Fundo Social de 
Solidariedade, em 
parceria com o Go-
verno do Estado, 
abrirá, nesta quarta-
feira (10), inscrições 
para os novos cursos 
gratuitos de qualifi -
cação profi ssional em 
conjunto com o PEQ 
(Programa Estadual 
de Qualifi cação Pro-
fi ssional).

Os cursos ofereci-

dos pelo Fundo So-
cial de Pinda são: 
“Operador de Caixa”, 
“Atendimento e Re-
cepção”, “Almoxa-
rife” e “Técnico em 
Vendas”. As aulas 
acontecerão de 23 de 
outubro a 30 de no-
vembro no PAT (Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador).

No total, serão ofe-
recidas 30 vagas para 

cada curso e mais 15 
para cadastro-reser-
va, e as inscrições de-
vem ser realizadas na 
sede do Fundo Social, 
localizada na rua De-
putado Claro César, 
53, centro (horário de 
atendimento: das 8 às 
12 horas e das 13h30 
às 17 horas). Mais 
informações pelo tele-
fone 3643-2223. 

PÁGINA 5

PÁGINA 5

FATEC ESTÁ COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA OFICINAS E 
CONSULTORIAS

PÁGINA 6

“ANTES QUE O 
MUNDO ACABE” 
ESTREIA NO 
‘PONTO MIS’

Pinda: município ganha prêmio 
de qualidade nas ações de 
controle da tuberculose

O setor de Infectologia da 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social de Pindamo-
nhangaba recebeu, em se-
tembro deste ano, pela nona 
vez, reconhecimento no prê-
mio “Qualidade nas ações de 
controle da tuberculose”, em 
virtude dos resultados ob-
tidos na cidade referente à 
taxa de cura no tratamento 
de tuberculose.

O prêmio foi conferido 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo, Centro de Vigi-
lância Epidemiológica, Divi-
são de Tuberculose, devido 
aos resultados obtidos na 

cidade: o município ultra-
passou a meta estabelecida 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde – que era de 85%, e 
atingiu o índice de 89,25% 
de cura dos pacientes com a 
enfermidade.

Pinda está entre as três 
cidades do estado de São 
Paulo que receberão o prê-
mio de reconhecimento no 
tratamento supervisionado 
– que consiste na atenção e 
assistência à saúde não só ao 
paciente como também na 
população que tenha contato 
próximo a ele.

PÁGINA 3

Equipe do Setor de Infectologia, responsável por 
mais essa conquista da cidade na área da saúde
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 “Comunidade de Aprendizagem” oferece 
atividades culturais, esportivas e socioambientais 

Merecido 
reconhecimento

É de suma importância que um setor de saúde 
cumpra seu papel e ampare os pacientes. Agora, 
quando além dos bons resultados, os profi ssionais 
recebem prêmios por esse mérito, trazendo 
visibilidade para o município, é gratifi cante.

Claro, muitos podem dizer que eles “não fazem 
mais que obrigação”. De fato, eles cumprem com 
suas obrigações. Contudo, quando se trata de 
saúde, principalmente de saúde pública, sabemos 
das difi culdades que envolvem cada tratamento. 
São dores; insegurança; resistência; desânimo; 
às vezes, falta de recursos humanos, de insumos 
e de conhecimento; além de discriminação e 
tabus, entre tantos outros fatores que difi cultam o 
processo curativo de doenças como a tuberculose, 
por exemplo.

Mesmo assim, o setor de Infectologia da 
Secretaria de Saúde e Assistência Social de 
Pindamonhangaba recebeu, em setembro deste 
ano, pela nona vez, reconhecimento no prêmio 
“Qualidade nas ações de controle da tuberculose”, 
em virtude dos resultados obtidos na cidade 
referente à taxa de cura no tratamento de 
tuberculose.

Esta é a maior prova de que é possível fazer 
sempre mais e melhor pela população. E que 
técnica, informação, empenho, humanização e 
respeito ao paciente é fundamental para a cura e 
para existência de tratamentos de qualidade. 

REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES
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Presidente da UBT- Pinda realiza o� cinas de trovas

Com o objetivo de propagar 
e incentivar a prática da 

modalidade poética trova entre os 
estudantes e professores, a seção de 
Pindamonhangaba da UBT-União 
Brasileira de Trovadores, com o apoio 
da biblioteca Rômulo Campos D’Arace, 
vem realizando ofi cinas de trovas com 
alunos do EJA – Educação de Jovens e 
Adultos.

Trova é uma composição poética de 
sentido completo, composta de quatro 
versos (linhas) de sete sílabas (poéticas), 
rimando o 1º com o 3º e o 2º com o 
4º. A trova expressa um pensamento 
(lírico, fi losófi co ou humorístico) ou uma 
descrição.

As ofi cinas para o aprendizado 
têm à frente o presidente da UBT-
Pindamonhangaba, trovador José 
Valdez de Castro Moura.

Anualmente a UBT-
Pindamonhangaba promove e 
realiza com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba,  o Concurso 
Nacional/Internacional de Trovas e 
Juventrova.

O Nacional (já alcança sua 30ª 
edição), é dividido entre a categoria 
regional (trovadores locais, da região 
vale-paraibana, serrana e litoral norte), 
e a categoria Nacional/Internacional 
(trovadores de São Paulo, demais 
estados e paíse de língua portuguesa). 

O juventrova (concurso estudantil 
da trova que está na 25ª edição), 
é destinado a alunos do Ensino 
Fundamental (a partir do 6º ano) e 
Curso Médio (redes pública e particular)
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A ofi cina de trovas já foi realizada 
na biblioteca Rômulo Campos 
D’Arace (no Bosque)

 ...na sala do EJA da Escola 
Municipal Manoel César 
Ribeiro (no Crispim)

...e na sala do EJA da 
Escola Municipal Julieta 
Reale Vieira (no Castolira)
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Universidade do Livro oferece 
curso “Tirando de letra”

Escrever com clareza, 
de forma simples e cor-
reta, com estilo próprio 
e elegância. Para vencer 
esse desafi o, a Universida-
de do Livro lança o curso 
inédito “Tirando de letra: 
orientações simples e prá-
ticas para escrever bem”. 

O curso é presencial 
e acontecerá no período 
de 16 a 19 de outubro de 
2018, das 18h30 às 21h30, 
na sede da editora Unesp, 
em São Paulo.

As aulas serão minis-
tradas por conceituados 
professores de língua por-
tuguesa: Francisco Mar-
to de Moura e Wilma de 
Moura. 

Durante o curso, que 
tem custo, os participan-
tes terão a oportunidade 
de, mesclando teoria e 
atividades práticas (sem 
foco na gramática), co-
nhecer dicas preciosas 
sobre organização do 
texto, caminhos a seguir, 
procedimentos a serem 
evitados, coerência e 
coesão, paragrafação e 
pontuação, e revisão e re-
escrita.

 A sede da editora 
Unesp fi ca na praça da Sé, 
nº. 108, no centro de São 
Paulo.

Mais informações po-
dem ser obtidas em: www.
editoraunesp.com.br.

Nesta quarta-feira 
(10), a partir das 16 ho-
ras, acontecerá a “Festa 
da Criança”, com muitas 
brincadeiras, ofi cinas, 
contação de história e 
de quebra, o “Cinema na 
Praça”, com pipoca, suco 
e algodão doce para a ga-
rotada.

No dia 22 de outubro 
(segunda-feira), a partir 
das 17h30, haverá aula 
de zumba com o profes-
sor Willian, em parceria 
com a Secretaria Munici-
pal de Esportes. 

No dia 26 (sexta-fei-
ra) é dia de “Feira na 
Praça”, a partir das 17 
horas, em parceria com a 

Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente. Será 
feita a distribuição de 
alimentos livre de agro-
tóxicos e mudas de árvo-
res nativas.

Para fechar o mês, 
no dia 30 de outubro, a 
programação inclui uma 
“Festa Halloween”, a 
partir das 18 horas, em 
parceria com a Wizard 
Tremembé. 

Os organizadores in-
forma que as atividades 
estão sujeitas às condi-
ções climáticas do dia 
de cada evento, podendo 
ser suspensas por tempo 
indeterminado. 

A diversão será ga-

rantida para todos.
Todas as atividades 

acontecem na praça 
Monsenhor Manuel de 
Azeredo Brito (próximo 

à escola Maria Dulce), 
no Parque das Fontes, 
em Tremembé. 

Mais informações na 
fanpage “Tremembeca”.

Entre as atividades haverá “Feira na Praça”, com 
distribuição de alimentos livre de agrotóxicos e 
mudas de árvores nativas

Sesc promove ofi cina destinada a 
educadores e lança livro “Fases da Vida”

No próximo dia 17, às 
8h30, a unidade do Sesc 
Taubaté oferecerá uma 
ofi cina com o autor Ival-
do Bertazzo. O objetivo 
do evento é ensinar e de-
monstrar como a psico-
motricidade é um elemen-
to fundamental para se 
compreender o ser huma-
no, desde seus primeiros 
meses de vida. 

O tema será abordado 
sob a perspectiva do méto-
do Bertazzo – que propõe 
aos praticantes rever há-
bitos e experimentar no-
vas maneiras de preservar 
e reeducar os movimentos 

através da aplicação de 
exercícios com manobras 
articulares e musculares. 

A ofi cina é destinada a 
educadores, responsáveis 
por crianças, e para par-
ticipar o interessado deve 
se inscrever na Central de 
Atendimento da unidade.

No mesmo dia, às 19 
horas, haverá o lança-
mento do livro “Fases da 
Vida”, de Ivaldo Bertaz-
zo (Edições Sesc). A obra 
apresenta um guia com-
pleto de estímulos, desde 
a fase intrauterina até a 
adolescência, para a for-
mação do universo cogni-

tivo, afetivo e intelectual 
nas etapas do desenvol-
vimento psicomotor. E 
ainda traz uma novidade: 
o apoio de uma websérie 
documental composta por 
vídeos acessados através 
dos QR code. O autor do 
livro conversará com o pú-
blico sobre a obra. 

Para participar do lan-
çamento é preciso retirar 
o ingresso com 1 hora de 
antecedência no local.

O Sesc Taubaté fi ca na 
avenida Engenheiro Mil-
ton A. Peixoto, 1.264, no 
bairro Esplanada Santa 
Terezinha. Mais informa-

ções pelo telefone: (12) 
3634-4000.
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Pinda ganha prêmio de qualidade 
nas ações de controle da tuberculose

Atividades do “Outubro Rosa” começam em Pinda

O setor de Infectologia 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba recebeu, no dia 27 de 
setembro, o 9º prêmio de 
reconhecimento referen-
te à taxa de cura no tra-
tamento de tuberculose 
(2004, 2006, 2007, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2017 e 
2018). 

O prêmio “Qualidade 
nas ações de controle da 
tuberculose” foi conferido 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo, Centro de 
Vigilância Epidemiológi-
ca, Divisão de Tuberculo-
se, devido aos resultados 
obtidos na cidade.

O município ultrapas-
sou a meta estabelecida 
pela Secretaria de Saúde 
do Governo do Estado 
de São Paulo, que era de 
85%, e atingiu o índice de 
89,25% de cura dos pa-
cientes com a enfermida-
de.

“Para o sucesso no tra-
tamento, de seis meses, 
e no índice de excelência 
somente foi possível em 
decorrência da integração 
de toda a equipe do setor, 
que aproveito e parabeni-
zo pelo empenho e dedi-
cação e, também ressalto 
a participação das unida-
des de saúde do municí-
pio”, destaca o diretor do 
Departamento de Prote-
ção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana.

O município está entre 
as três cidades do estado 
de São Paulo que recebe-
rão o prêmio de reconhe-
cimento no tratamento 
supervisionado – que 
consiste na atenção e as-
sistência à saúde não só ao 
paciente como também na 
população que tenha con-
tato próximo a ele.

Sobre a doença
A tuberculose é uma 

doença infectocontagiosa, 
que causa infecção princi-
palmente nos pulmões. A 
forma de contágio é direta 
principalmente em aglo-
merações de pessoas, pois 
ao falar, espirrar ou tossir, 
pequenas gotas de saliva 
que contêm o agente in-
feccioso podem contami-
nar outro indivíduo.

Em sua grande maioria 
pessoas infectadas com 
tuberculose, apresentam 
os seguintes sinais e sin-
tomas: tosse seca con-
tínua no início, depois 
com presença de secre-
ção por mais de quatro 
semanas; cansaço exces-
sivo; febre baixa geral-
mente à tarde; sudorese 
noturna; falta de apetite; 
palidez; emagrecimento 
acentuado; rouquidão; 
fraqueza.

O tratamento se faz 
através de antibióticos 
com eficiência de 100% 
na cura, quando não 
há abandono no trata-
mento. Para isto, é im-
portante que o paciente 
seja acompanhado por 
equipes com médicos, 
enfermeiros, assistentes 
sociais e visitadores devi-
damente preparados.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Secretaria de Saúde 

da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, no úl-
timo sábado (6), na praça 
Monsenhor Marcondes, 
a abertura do “Outubro 
Rosa”.

A ação no centro de 
Pindamonhangaba contou 
com aferição de pressão, 
orientação nutricional e 
constatação do IMC (ín-
dice de massa corpórea); 
além de levar informações 
sobre a prevenção ao cân-
cer de mama. 

Em casos necessários, 
houve o encaminhamento 
pela Secretaria de Saúde 
para que sejam feitos os 
devidos exames pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
em que pode haver aten-
dimento em outra cidade. 
Entretanto, a prefeitura 
oferece o transporte da 
saúde para o deslocamen-
to.

O “Outubro Rosa” tem 
como principal objetivo 
estimular a população 
no controle de câncer de 
mama. A campanha, ce-
lebrada anualmente, tem 
por intuito compartilhar 
informações sobre o cân-
cer de mama, além de 
promover a conscientiza-
ção da doença, viabilizar o 
acesso aos meios de diag-
nóstico e de tratamento, 
fazendo com que haja a di-
minuição da mortalidade.

A realização da campa-
nha em Pindamonhanga-
ba é uma parceria entre 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura, o Fundo Social 
de Solidariedade e o Con-
selho da Mulher.

Carreta da 
mamografi a c

hegará à cidade
A Carreta da Mamo-

grafi a chegará em Pinda-
monhangaba na próxima 
segunda-feira (15), e os 
atendimentos começa-
rão na terça-feira (16). As 
atividades em Pindamo-

nhangaba durarão até o 
dia 1º de novembro.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, os dois 
últimos dias serão reser-
vados para a realização de 
exames complementares. 
Desta forma, o atendi-
mento se encerrará no dia 

30, e nos dias 31 de outu-
bro e 1º de novembro se-
rão atendidas somente as 
pacientes convocadas.

Para o atendimento 
serão distribuídas 50 se-
nhas de segunda a sex-
ta-feira para o atendi-
mento no mesmo dia; 

dentro do horário que 
é das 9 às 18 horas. Já 
aos sábados serão 25 
senhas, das 9 às 13 ho-
ras. Mulheres de 35 a 
49 anos devem apre-
sentar o pedido médico, 
cartão SUS e RG; acima 
de 50 anos serão neces-

sários somente o RG e o 
cartão SUS.

Os exames serão reti-
rados no prédio da Saúde 
da Mulher, e os que fo-
rem constatados alguma 
alteração haverá o pedido 
para a realização do ul-
trassom da mama.

Celebrada anualmente, a campanha busca compartilhar 
informações sobre o câncer de mama e promover a 
conscientização e a prevenção   
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Este é o 9º prêmio 
que a cidade ganha 

pelo tratamento 
efi ciente contra a 

tuberculose

Poupatempo não funcionará 
nos dias 12 e 13 de outubro

O Poupatempo in-
forma que todas as 
unidades do progra-
ma estarão fechadas na 
próxima sexta-feira, dia 
12 de outubro; e tam-
bém no sábado (13), de-
vido ao feriado nacional 
em comemoração ao 
Dia de Nossa Senhora 
Aparecida (12). 

O atendimento à 
população retorna na 
segunda-feira, dia 15 
de outubro, no horário 
habitual de cada posto. 

Entre os principais 
serviços realizados 
pelo Poupatempo es-
tão: Atestado de An-
tecedentes Criminais; 
Certidões de CNH; 

segunda via da CNH; e 
pesquisa de débitos e res-
trições de veículos; e soli-
citação da segunda via do 
RG, entre outros. 

A instituição informa 
ainda que é possível con-
sultar mais informações 

sobre os serviços ofere-
cidos, endereços e horá-
rios dos postos no site 
do Poupatempo ou pelo 
aplicativo ‘SP Serviços’ 
(para telefones celulares 
e tablets). 

O Poupatempo atende 

com horários agendados 
previamente buscando 
garantir conforto a todos 
os usuários e efi ciência 
no atendimento. 

Mais informações em: 
www.poupatempo.sp.
gov.br.

Divulgação

Unidades atendem com horários agendados previamente
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003736-76.2016.8.26.0445 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOÃO FRANCISCO DE 
OLIVEIRA, solteiro, auxiliar administrativo, RG nº 58938187 e CPF nº 741.077.718- 49, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum - Anulatória de Escritura de Compra e Venda, por 
parte de Sebastião de Souza Lima Neto e sua mulher Maria Rosalina Roseira Lima, alegando em 
síntese: que são proprietários do lote de terreno nº 06 da Quadra “L-2” do Loteamento Araretama, 
bairro Mombaça, nesta cidade, matriculado sob o nº 8.470 do CRI de Pindamonhangaba/SP; que 
em abril/2016 os autores tomaram conhecimento de que o referido imóvel foi vendido ao ora 
suplicado, João Francisco de Oliveira, através de procuração falsa em nome dos autores, outorgada 
a um procurador de nome Osvaldo Luiz Marcondes; que foi lavrado Boletim de Ocorrência de nº 
683/2016 do estelionato ocorrido; que, posteriormente, o imóvel foi vendido pelo falso adquirente a 
Ronaldo Gonçalves Mariano, conforme Av.8 da matrícula 8.470. Isso posto, requerem os autores a 
procedência da ação para decretar a anulação das escrituras públicas de compra e venda e o 
consequente cancelamento do registro na matrícula nº 8.470 do CRI/ Pindamonhangaba. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2018. 
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E 

O INSTITUTO ESPORTE EDUCAÇÃO 
 

 
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
Processo Administrativo: 15359/2018 
Órgão Público: Município de Pindamonhangaba 
Entidade: Instituto Esporte Educação 

Objeto: Promover ao aluno e à aluna da rede municipal de ensino a 
oportunidade de participar das atividades pedagógicas, 
com interfaces culturais, esportivas, recreativas e 
artísticas, direcionadas a facilitar e garantir a inclusão 
sócio-educativa e cultural, promover a saúde, bem estar e a 
qualidade de vida, contribuir para o desenvolvimento local 
(IDH), aumento do (IDEB), fomentar a prática esportiva e 
artística, aprimorar a integração entre as diversas faixas 
etárias, descobrir novos talentos, além de possibilitar a 
reconstrução dos vínculos familiares e comunitário. 

Valor do Recurso Municipal: R$ 4.725.300,00 
Vigência: 12 meses a partir de 23/10/2018  
Data da Assinatura: 01/10/2018 
 
 
 
 
 
 

eralG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº 155/2018 (PMP 24749/2018)
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulâncias UTI suporte 
avançado tipo ‘D’, adulto, infantil e neonatal, com tripulação, incluindo manutenção e combustível 
pelo período de 12 meses”, para análise da impugnação interposta pela empresa Clínica Médica 
Vale Guaratinguetá (processo nº 27098/2018). 

                                      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 - 9ª 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 “9ª Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 

01 - Aprovação da Ata anterior e assinatura; 

02 - Analise de Projeto de Arborização do Sistema Viário e Sistema de Lazer. 

03 - O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado, de 
que trata o art. 38 da Lei nº 11.428, de 2006. 

04 – Utilização do orçamento do FUNDEMA. 

 
Data:  23/10/2018 (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 

 

 

 
 

“Prêmio Carlos Slim de Saúde” 
está com inscrições abertas 

Premiação busca reconhecer o trabalho de pesquisadores e de 
instituições na área de Saúde para a população da América Latina

Até o dia 31 de outu-
bro de 2018, estão abertas 
as inscrições para a XII 
edição do “Prêmio Carlos 
Slim em Saúde”. 

Promovida pela Funda-
ção Carlos Slim e divulga-
ção do Instituto NET Claro 
Embratel, a iniciativa tem 
por objetivo reconhecer o 
trabalho de pesquisadores 
e instituições sem fi ns lu-
crativos na área de Saúde. 

Além do reconheci-
mento e do prestígio que 
a premiação representa, 
os vencedores recebem 
um valor de 100 mil dóla-
res em cada categoria. São 
elas:

“Carreira em Pesquisa” 
– reconhece pessoas que 
se dedicam à pesquisa em 
saúde e cujo trabalho tem 
permitido a geração de 

soluções para os grandes 
desafi os da Saúde na Amé-
rica Latina; 

“Instituição Destaque” 
– homenageia as institui-
ções latino-americanas, 
sem fi ns lucrativos, públi-
cas e privadas, que tenham 
implantado programas 
que trouxeram melhorias, 
na área da saúde, para as 
comunidades onde estão 
inseridas.

Na categoria “Carreira 
em Pesquisa”, os candida-
tos devem comprovar ex-
periência profi ssional de 
15 anos no campo de pes-
quisa em Saúde e os proje-
tos devem ser inscritos por 
indicação de um terceiro.  
Já, categoria “Instituição 
Destaque”, a organização 
deve contar com experiên-
cia de 10 anos de atuação 

e a inscrição deverá ser re-
alizada por um integrante 
do Conselho de Adminis-
tração, diretoria ou patro-
cinador da iniciativa.

Após o período de ins-
crição, cada projeto será 
avaliado, rigorosamente, 
por um júri independen-
te, que será integrado por 
especialistas de institui-
ções acadêmicas nacionais 
e estrangeiras, e também 
por vencedores de edições 
anteriores do Prêmio.

SOBRE A 
PREMIAÇÃO

O “Prêmio Carlos Slim 
em Saúde” foi lançado em 
2007 e já recebeu mais de 
mil pesquisas inscritas, de 
23 países; premiando, ao 
todo, 23 projetos em locais 
como: Argentina, Colôm-
bia, Bolívia, Brasil, Costa 

Rica, Guatemala, Haiti, 
Honduras, México, Peru e 
El Salvador. 

O Brasil foi contem-
plado três vezes: duas na 
categoria “Instituição Des-
taque” – em 2010, com o 
Centro de Estudos do La-
boratório de Aptidão Físi-
ca de São Caetano Sul (Ce-
lafi scs), e em 2013, com a 
iniciativa Medicamentos 
para Doenças Negligen-
ciadas (DNDi) – e uma 
na categoria “Carreira em 
Pesquisa”, para o Dr. Cé-
sar Gomes Victoria. 

As informações com-
pletas sobre os prêmios 
estão disponíveis no site 
ofi cial do concurso: www.
premiosensalud.org

Os vencedores serão 
anunciados no primeiro 
trimestre de 2019.

ATENÇÃO PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA

Não percam o BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada).
Façam ou atualizem seu cadastro no CADÚnico até o dia 31/12/2018 para não ter o seu benefício 
suspenso.
Procure o posto de cadastramento do CADÚnico em Pindamonhangaba, situado na Avenida 
Albuquerque Lins, 550 – São Benedito (próximo a Vivo/Telefônica).
Leve o CPF de toda a família, comprovante de renda e endereço.
Para maiores informações: 0800-7072003.

Departamento de Assistência Social de Pindamonhangaba

“Outubro Rosa”: conheça direitos 
previdenciários para mulheres 
com câncer de mama

O câncer de mama 
é o segundo tipo de 
tumor mais frequente 
no mundo; e, segundo 
informações do Inca 
(Instituto Nacional do 
Câncer), são esperados 
cerca de 60 mil novos 
casos da doença no Brasil 
em 2018. 

O que poucas 
pessoas sabem é que as 
pacientes diagnosticadas 
com a condição e que 
contribuíram com o INSS 
possuem direitos e podem 
entrar com pedido para 
solicitar seus benefícios.  

Um levantamento da 
Secretaria da Previdência 
apontou que, em 2017, 
foram concedidos mais 
de 21 mil auxílios-doença 
previdenciários em 
decorrência do câncer de 
mama, número menor 
que em 2016, quando 
foram liberados cerca de 
500 auxílios a mais. 

A Constituição Federal 
assegura direitos às 
pessoas com todos os 
tipos de tumor maligno, 
inclusive na mama, para 
que ela possa ter mais 
qualidade de vida e, em 
alguns casos, até maior 
expectativa de vida. 

Como durante o mês 
de outubro a campanha 
“Outubro Rosa” busca 
a conscientização das 
pessoas no combate 
à doença, também 
é importante ter 
conhecimento sobre os 
principais direitos do 
INSS para mulheres que 
lutam contra o câncer de 
mama. Confi ra:

Auxílio-doença: 
para as pacientes 
impossibilitadas 
de trabalhar 
temporariamente, o 

auxílio-doença é um 
benefício assegurado, 
pago mensalmente 
à portadora do 
câncer desde que 
fi que comprovada a 
impossibilidade de 
atuação profi ssional. 

Aposentadoria 
por invalidez: para as 
pacientes que passam 
pela cirurgia de retirada 
das mamas e que fi cam 
impossibilitadas de 
trabalhar de forma 
permanente, sem 
possibilidade de 
reabilitação, é possível 
solicitar a aposentadoria 
por invalidez. 

Saque do FGTS e do 
PIS: portadores do câncer 
de mama ou pessoas que 
tenham uma dependente 
com a doença, também 
podem resgatar a quantia 
disponível no FGTS 
(Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) e nas 
quotas do PIS/PASEP. 

Isenção de Imposto 
de Renda: a gravidade 
do câncer de mama 
também isenta, por lei, as 
contribuintes portadoras 
da doença de arcar com 
o Imposto de Renda, 
mesmo em caso de 
pacientes que já recebam 
benefícios da Previdência 
Social. 

Como solicitar o 
benefício? 

Para requerer esses 
auxílios, a paciente 
precisará passar por 
exames de perícia no 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). 

O site Previdenciarista 
traz mais informações 
sobre esses direitos. 
Confi ra em: www.
previdenciarista.com

Divulgação

De acordo com informações da 
Secretaria da Previdência, em 
2017, mais de 21 mil benefícios 
foram concedidos para 
mulheres em tratamento
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Departamento de Cultura promoverá 
‘Tira Dúvidas’ sobre “Linguagens Artísticas”

Colaborou Com o 
texto: ViCtor Gobbo

o Departamento de Cultura 
de Pindamonhangaba promo-
verá um “Plantão de Dúvidas” 
(atendimento individual) sobre 
o edital “linguagens artísticas, 
do ProaC municípios FmaPC”, 
nesta quarta-feira (10), das 13h 
às 16h30; e na quinta-feira (11), 
das 8 às 12 horas. o atendimen-
to em grupo sobre o edital acon-
tece na quarta-feira (10), às 19 
horas.

ministrado por Humberto 
meratti, o “tira dúvidas” acon-
tecerá no Palacete 10 de Julho. 

o prazo de inscrição para o 
edital vai até o dia 14 de outu-
bro, às 23h59, e deve ser feito 
pelo site www.pindamonhan-
qaba.sp.gov.br. 

o programa apoiará iniciati-
vas culturais nos mais diversos 
segmentos como: teatro, dança, 
música, pesquisas, entre outros. 

o edital selecionará dez pro-
jetos que buscam o fortaleci-
mento das expressões artísticas 
e culturais, com o valor de r$ 25 
mil destinados a cada projeto.

Poderão se habilitar para os 
projetos todas as pessoas que 
comprovem domicílio há mais 
de dois anos em Pindamonhan-
gaba. 

os projetos poderão ser rea-
lizados em espaços independen-
tes, em equipamentos públicos 

Programa apoiará iniciativas culturais como dança, teatro e música

ou em plataformas virtuais. 
Para agendar seu atendimen-

to, é necessário ligar nos telefo-
nes: 3642-1080 ou 3643-2690.

Proposta é que os projetos resultem em modelos de negócios 
sustentáveis, com viabilização por meio de startup

o Ceei (Centro de estudos 
em empreendedorismo e ino-
vação) da Fatec (Faculdade de 
tecnologia do estado de São 
Paulo), unidade de Pindamo-
nhangaba, está com inscrições 
abertas, exclusivamente pela 
internet, até a próxima quarta-
feira (10). 

Podem se inscrever estudan-
tes, profissionais e empreende-
dores do Vale do Paraíba, que 
tenham um projeto de empresa, 
produto ou serviço. 

Por meio de cinco oficinas, 
ministradas aos sábados, a par-
tir do dia 20 de outubro, o Ceei 
oferecerá conhecimentos teóri-
cos e práticos que capacitem os 
participantes a desenvolver, em 
ambiente propício à criatividade 
e inovação, projetos multidisci-

plinares que resultem em mo-
delos de negócios sustentáveis, 
possíveis de serem viabilizados 
por meio de uma startup. 

De acordo com os organiza-
dores, em um segundo momen-
to, a intenção é que os projetos 
mais bem estruturados sejam 
incubados na Fatec para receber 
consultoria nas diversas etapas 
até que estejam aptos a se esta-
belecerem no mercado. 

o objetivo da iniciativa é 
compartilhar conhecimento e 
incentivar os alunos a se torna-
rem consultores para gerar um 
impacto positivo nos diversos 
nichos aos quais os cursos da 
Fatec estão relacionados. 

mais informações podem ser 
encontradas no site: www.fate-
cpindamonhangaba.edu.br 

Fatec recebe 
inscrições para 
oficinas e consultorias

Divulgação

reprodução internet

Fundo Social abre inscrições para 
cursos PEQ nesta quarta-feira

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

O Fundo Social de 
Solidariedade, em par-
ceria com o Governo do 
Estado, abre inscrições, 
nesta quarta-feira (10) 
para os novos cursos 
gratuitos de qualificação 
profissional em conjunto 
com o PEQ (Programa 
Estadual de Qualificação 
Profissional).

Os cursos oferecidos 
pelo Fundo Social de 
Pinda são: “Operador de 
Caixa”, “Atendimento e 
Recepção”, “Almoxarife” 

e “Técnico em Vendas”. 
No total, serão ofe-

recidas 30 vagas para 
cada curso e mais 15 
para cadastro-reserva. 
As aulas acontecerão de 
23 de outubro a 30 de 
novembro no PAT (Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador).

Com essa iniciativa, o 
Fundo Social de Solida-
riedade visa a capacitar 
jovens, prioritariamente 
de baixa renda, para o 
mercado de trabalho. 
A intenção é que outros 
cursos sejam realizados 
ao longo do ano, para 

que mais pessoas pos-
sam ter a oportunidade 
de participar.

Para se inscrever, é 
necessário apresentar 
cópia do RG, do CPF, do 
comprovante de endere-
ço e da Carteira de Tra-
balho.

As inscrições podem 
ser realizadas na sede 
do Fundo Social – loca-
lizada na rua Deputado 
Claro César, 53, centro. 

Mais informações pelo 
telefone 3643-2223. O 
horário de atendimento 
é das 8 às 12 horas e das 
13h30 às 17 horas.

Divulgação

Cursos acontecem por meio de parceria entre o Fundo Social 
e o Programa de Qualificação Profissional
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Teatro Galpão recebe hoje a 
peça “Libel e o Palhacinho”

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

 
A peça teatral “Libel e o 

Palhacinho” será apresen-
tada hoje (9), no Teatro 
Galpão, às 10h30. Os in-
gressos foram disponibi-
lizados para as escolas da 
rede municipal: EM Mario 
Bonotti, EM Moacyr de 
Almeida, EM Maria Zara Re-
noldi. O evento é gratuito e 
para crianças acima de três 
anos.

Através de uma divertida 
aventura musical, a peça 
conta a história da persona-
gem Libel, que procura seu 
melhor amigo, um ‘palhaci-
nho’ de pano, que foi tran-
cado por uma Bruxa Ruiva 
em uma caixa mágica. 

Cada personagem que 
ela vai encontrando pelo 
caminho: O Cigano, Seu 
Beleléu, Polichinelo, O Sol-
dadinho de Chumbo e Pedro 
Moleque, vão ajudá-la a 
descobrir as três palavri-
nhas e uma canção que 
abrem a caixa e libertam 
seu amiguinho.

A peça que recebeu o 
“Prêmio Narizinho” – 1967 
da Comissão Estadual de 
Teatro de São Paulo –, di-
verte e, de forma extrema-
mente lúdica, leva as crian-
ças a procurar entender os 
mais sinceros sentimentos 
da vida.

Segundo a crítica, a obra 
musical de Jurandyr Perei-
ra, “Libel e o Palhacinho”, 
foi montada pela primeira 
vez em 1968 e, hoje, já é 
considerada um clássico do 
gênero.

O Teatro Galpão fi ca na 
rua Luiza Marcondes de Oli-
veira, 2.750, no Parque das 
Nações.

Antes que o Mundo 
Acabe” estreia 
no “Ponto Mis”

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO 

A estreia do “Ponto Mis” para 
esta quarta-feira (10) é o fi lme 
brasileiro “Antes que o Mundo 
Acabe”, dirigido por Ana Luiza 
Azevedo. 

O longa será exibido na bi-
blioteca de Moreira César, às 14 
horas; e na quinta-feira (11) será 
exibido, também, no CEU das 
Artes, no mesmo horário. As 
sessões são gratuitas.

O fi lme conta a história de 
Daniel, um adolescente de clas-
se média, de 15 anos, que vive 

com a irmã, Maria Clara, a mãe 
Elaine e o padrasto Antônio, em 
uma pequena cidade chamada 
Pedra Grande, no interior gaú-
cho. O garoto recebe uma carta 
enviada da Tailândia, de seu pai, 
um famoso fotógrafo. Daniel está 
angustiado por viver longe de 
uma “civilização”, que ele conota 
como um grande centro urbano. 
Com a carta recebida, ele repen-
sa sua vida e o local onde vive.

A biblioteca fi ca na rua Dr. 
Gonzaga, s/n, em Moreira Cé-
sar, e o CEU das Artes fi ca na 
avenida das Orquídeas, 647, no 
bairro Vale das Acácias. 

Com entrada gratuita, exibições acontecerão na biblioteca 
de Moreira César e no CEU das Artes

Divulgação

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O “5° 
FESTIVAL DE MÚSICA DA JUVENTUDE”

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO 

As inscrições para a 5ª 
edição do “Festival de Música 
da Juventude” estão abertas. 
O evento acontece dia 27 de 
outubro (sábado), no Teatro 
Galpão, às 19 horas. As catego-
rias são: Composição e Inter-
pretação. Haverá premiação 
para o 1°, 2° e 3° lugares.

Para se inscrever, basta 
entrar no site da prefeitura; 
depois clicar no botão “5º Fes-
tival de Música da Juventude”; 
clicar no botão “Inscrição”; 
preencher os campos solicita-
dos; inserir cópia do RG e do 
CPF; salvar em PDF; anexar 
gravação da música na íntegra 
e fi nalizar a inscrição.

As inscrições seguem até o 
dia 14 de outubro (domingo), e 
o endereço do site da prefeitu-
ra é: www.pindamonhangaba.
sp.gov.br

O evento é uma realização 
da Prefeitura de Pindamo-

nhangaba por meio do 
Departamento de Cultura. 

O Teatro Galpão fi ca 

na rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750, no Parque 
das Nações.

As categorias são “Composição” e 
“Interpretação”. Haverá premiação 
em dinheiro para o 1°, 2° e 3° lugares

Arquivo TN

De forma lúdica, 
peça fala de 
sentimentos da vida

Divulgação
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