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Matrículas para Educação Infantil podem
ser realizadas a partir do ﬁm do mês
Para organizar e facilitar
o processo de matrículas
para a Educação Infantil:
Pré I e Pré II da Rede Municipal de Ensino, a partir
deste ano, serão realizadas
pré-inscrições online.
Os responsáveis pela
criança devem acessar o
site da prefeitura no período de 29 de outubro a 30
de novembro e fazer a pré
-matrícula. Até dois dias
úteis após a realização da
inscrição deverão procurar
a secretaria ou pólo descentralizado da Secretaria
de Educação mais próximo
de sua casa para efetivar,
ﬁsicamente, a matrícula da
criança.
Para melhorar ainda
mais o atendimento, além
das duas secretarias descentralizadas que existem
em Moreira César e no bairro Araretama, a Secretaria Municipal de Educação
criou mais três pólos descentralizados, que estarão
em funcionamento a partir
deste mês: Escola Municipal
Arthur de Andrade (Cida-

Arquivo TN

Pinda recebe
curso gratuito
de soldagem
PÁGINA 2

Processo seletivo do
Instituto Esporte e
Educação está com
inscrições abertas

PÁGINA 3
Matriculas no Pré I serão para crianças nascidas em 2015 (que completarão 4 anos até 31 de março
de 2019); e no Pré II, para nascidas em 2014 (que completarão 5 anos até 31 de março de 2019)

de Nova); Escola Municipal
Professora Isabel do Carmo
Nogueira (Crispim) e Escola
Municipal Félix Adib Miguel

(Lessa). O horário de funcionamento das secretarias
para as matrículas será das
8 às 17 horas.

Mais informações no site
da prefeitura: www.pindamonhangaba.sp.gov.br
PÁGINA 3

10ª CAMINHADA

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
19º
PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

30º

UV 1
Fonte CPTEC/INPE

OUTUBRO ROSA
20 de outubro | 9 horas
Saída da Praça Mons. Marcondes
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Editorial
Oportunidades em pauta

N

a edição de hoje trazemos duas matérias relacionadas à oportunidade no
mercado de trabalho e à capacitação
proﬁssional. Uma diz respeito ao curso gratuito
de soldagem oferecido pelo programa “Via Rápida Emprego”; e a outra fala sobre o processo
seletivo do IEE (Instituto Esporte e Educação),
que pretende contratar coordenadores pedagógicos, professores de artes e de educação física.

Criado pela atleta proﬁssional de voleibol,
medalhista olímpica e mundial, Ana Moser, o
IEE tem por intuito desenvolver e disseminar a
metodologia do esporte educacional, ampliar
e qualiﬁcar a prática de educação física e do
esporte em todo o Brasil.
Já o “Via Rápida Emprego” é uma ação coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que promove capacitação proﬁssional
gratuita para pessoas que buscam ingressar no
mercado de trabalho ou aderir ao empreendedorismo.
Que os interessados possam aproveitar essas
oportunidades para agregar à sua qualiﬁcação
proﬁssional ou ainda, que possam fazer parte
de uma equipe de trabalho que busca “formar
cidadãos críticos e participativos”!

Equipe luta por melhores resultados visando seguir no campeonato estadual

Futsal feminino enfrenta Taubaté nesta semana
COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA
A equipe de futsal feminino, as
“Guerreiras Pinda”, da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer enfrenta nesta quarta-feira (17), o time
de Taubaté, na casa do adversário.
Jogo dá continuidade na participação das meninas no Campeonato
Paulista de Futsal Feminino.
As “Guerreiras Pinda” entraram
em quadra na última quinta-fei-

ra (11), contra a equipe do Corinthians, e ﬁzeram 1x0, gol de Wasleska, mas houve a virada da equipe
alvinegra e o jogo acabou em 2x1.
“Acabamos não suportando a pressão e saímos derrotados, porém a
equipe mostrou evolução e fez um
excelente jogo”, avalia o técnico,
Márcio Silva.
Márcio conta que na sexta-feira (12), com jogo em casa contra a
atual campeã Paulista da Federação, São José dos Campos, a equipe

– de Pinda – não fez um bom primeiro tempo com algumas falhas
e que custou caro para buscar um
resultado melhor. O jogo acabou
em derrota de 4x2, com dois gols
de Dani para a equipe de Pindamonhangaba.
As meninas entram em quadra
novamente nesta semana, e o jogo
torna-se decisivo para que elas possam continuar tendo chances de
classiﬁcação para a semiﬁnal do
campeonato estadual.

PINDAMONHANGABA RECEBE CURSO GRATUITO DE SOLDAGEM
Divulgação

Inscrições serão somente nesta quinta-feira (18), no PAT
Pindamonhangaba recebe, por meio da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico da Prefeitura,
a unidade móvel de Soldagem do programa “Via

Prefeitura e Apae
continuam com parceria
COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA

A Prefeitura de Pindamonhangaba está devidamente em dia com a Apae
(Associação de Pais e Alunos Excepcionais). De acordo com o Departamento de
Assistência Social, a prefeitura está rigorosamente
em dia no que diz respeito
a projetos mantidos pela
instituição com repasse realizado pelo município.
Em nota, a presidente
da entidade, Marilaine Codinhoto Souza, aﬁrma que
a Apae de Pindamonhangaba considera a prefeitura
como parceira fundamental para a continuidade dos
serviços de saúde, educação
e assistência social mantidos pela entidade.

“A Apae realiza um
trabalho de suma importância de assistência
social para o município,
compõe a rede de suporte social e atende os
nossos deficientes. Hoje,
conta com recurso municipal, estadual e federal e
atende cerca de 20 deficientes. Mantém parceria
com a Apae de Taubaté,
que é pra residência inclusiva, que hoje ainda
não oferece. Então, a
Assistência Social está
em dia com a Apae, nós
temos custeado esse serviço e não foi interrompido. Nós priorizamos e
valorizamos o trabalho
para deficientes da cidade”, comenta a diretora
de Assistência Social,
Ana Paula Miranda.
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Rápida Emprego”. A carreta estará na cidade no
dia 23 de outubro, mas as
inscrições serão realizadas
somente nesta quinta-feira (18), das 9 às 15 horas,
no PAT, que ﬁca na avenida Albuquerque Lins, 138,
bairro São Benedito.
Serão oferecidas 60
vagas para moradores de
Pindamonhangaba e os
interessados devem fazer
sua inscrição apresentando RG, CPF, PIS (Cartão
Cidadão ou Rescisão de
Contrato) e comprovante
de endereço.

Sobre a Carreta e o
Curso de Soldagem
O veículo funciona como
sala de aula e laboratório
de qualiﬁcação proﬁssional; e tem capacidade para
atender até 20 alunos por
turma, em três períodos
cada. A estrutura é equipada com painel simulador, ferramentas de solda
e dez cabines que auxiliam
na realização de aulas práticas. O ambiente é similar
ao encontrado pelos proﬁssionais que atuam na
indústria. A unidade ﬁcará

instalada na Fatec de Pindamonhangaba, na rodovia
Abel Fabrício Dias, 4.010,
Água Preta.
“Via Rápida Emprego” - é uma ação do Governo de São Paulo, coordenada pela Secretaria Estadual

de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que oferece
capacitação
proﬁssional
gratuita para os cidadãos
que buscam ingressar no
mercado de trabalho ou
abrir o próprio negócio.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* 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)

Platão (427 - 347 a.C.) foi um
ﬁlósofo e matemático, seguidor de
Sócrates , fundador da Academia
de Atenas é um dos grandes pensadores da Filosoﬁa. Acreditava no
mundo interior, das ideias, superior ao mundo exterior, o mundo
material, e na imortalidade da
alma.
A REPÚBLICA foi a sua obra
mais conhecida , a mais comentada ao longo da História da Filosoﬁa . Preocupava esse sábio um dos
grandes problemas de seu tempo:
como salvar a Cidade que já se
deteriorava pela anarquia dos
interesses, da ambição desmedida
dos seus patrícios e como salvar a
Cidade que havia invertido valores
, chegando ao ponto de condenar
à morte um Mestre - Sócrates ,
que tinha sido uma verdadeira luz
naquela sociedade?
A REPÚBLICA abarca temas
ﬁlosóﬁcos , políticos e sociais amplos, fundamentais, no entanto,
três pontos merecem destaque: a
JUSTIÇA , A EDUCAÇÃO e o CONHECIMENTO DAS COISAS. Nos
dez livros que compõem essa gigantesca obra há extensos diálogos
e comentários sobre a formação

PLATÃO E O SENTIDO
DE JUSTIÇA
Resumo Escolar

de lideranças (que Platão denomina de guardiões ), formação de
governantes , a tarefa pública , o
questionamento da Justiça .
Onde vamos encontrar a abordagem de Platão sobre o verdadeiro sentido de Justiça? No livro 1 da
obra, todo marcado pela ironia,
pela humildade e pela persuasão que Platão coloca na boca de
Sócrates , como se fora ele falando,
estabelecendo um diálogo entre
este e TRASIMACO, o principal
interlocutor. Este era advogado,
não ateniense, ﬁlósofo, e, entre os
fragmentos que restaram da sua
atividade intelectual aparecem
, com relevância, dois pontos:

CONSTITUIÇÃO , que é História,
e JUSTIÇA , que é ﬁlosóﬁco. Como
ele conceitua justiça? Diz: “Justiça
não é outra coisa, e, em toda parte,
senão a conveniência do mais
forte”. Dessa maneira, apresenta o
sentido utilitário de justiça superando o Direito Natural. E, Platão,
pela voz de Sócrates, faz um importante apelo ‘a reﬂexão crítica,
deixando claro que na Justiça deve
prevalecer o Princípio da UNIVERSALIDADE sobre o Princípio da
UTILIDADE. No diálogo, Sócrates
destaca que ela tem valor em si
mesma, dependendo de condições
para o seu exercício, sendo mais
fácil ser encontrada em ATIVIDADE PÚBLICA (na Cidade) do que
nas pessoas. E, vai mais além: tem
como princípio capital, basilar, a
SOLIDARIEDADE SOCIAL e, por
consequência, o desprendimento
e o dever consciente das pessoas
dispostas é prover o bem-comum.
Portanto, para TODOS, independentemente de Classe Social, etnia,
e crenças. Nada mais adequado
reﬂetir nesses conceitos ﬁlosóﬁcos como nos dias de hoje, em que
atravessamos uma das maiores
crises de valores da nossa pátria
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Vence dia 31 de outubro período para
solicitação de Isenção do IPTU 2019
Os interessados em obter isenção do IPTU (Imposto Predial Territorial
Urbano) do ano de 2019
devem ir à praça de atendimento da sede da Prefeitura de Pindamonhangaba ou Subprefeitura,
até o dia 31 de outubro. O
atendimento é realizado
de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas, sem interrupção para almoço.
A solicitação de isenção
deve ser requerida sempre
no ano anterior ao do lançamento, que é feito no
último dia útil de outubro.
QUEM TEM
DIREITO?
Este benefício é previsto pela Lei nº 4.372,
de 2005, e é para aqueles
que possuam somente um
único imóvel e nele sejam residentes as pessoas
nas seguintes condições:

aposentados e pensionistas, com renda não superior 13 UFMP’s - Unidade
Fiscal do Município de
Pinda, equivalentes a R$
1.172,34, ex-combatentes,
pessoas com deﬁciência

física ou mental ou que
morem com crianças legalmente adotadas ou tuteladas que sejam menores de 18 anos.
Ficam isentos, ainda, do Imposto Predial

Reprodução Internet

do Município de Pindamonhangaba, (equivalente a R$ 29.037,96) desde
que seu proprietário resida no imóvel, não possua
outro imóvel e tenha renda mensal não superior
a 13 UFMP’s, mediante
declaração ﬁrmada sob a
responsabilidade do proprietário, sujeito a comprovação através de avaliação socioeconômica a
ser realizada pela Secretaria de Saúde e Promoção
Social.
Benefício
é previsto
pela Lei nº
4.372/2005; e
o atendimento
na Prefeitura
é de segunda a
sexta-feira, das
8 às 17 horas

Divulgação

COMO
REQUERER?
Para solicitar a isenção, são necessárias as
cópias dos seguintes documentos: Carnê do IPTU
de 2018 ou certidão de
isenção do ano citado;
RG e CPF, ou certidão de
nascimento de todos os
moradores da residência;
comprovante de residência atualizado; certidão
de casamento ou óbito (se
for o caso); cópia do comprovante de renda (INSS)
atualizado do requerente (extrato bancário não
será aceito); comprovante
de renda dos demais moradores; documento do
imóvel em nome do requerente; declaração de
responsabilidade do proprietário, escrita de próprio punho.

Matrículas para Educação Infantil podem
ser realizadas a partir do ﬁm do mês
AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS VIRTUALMENTE, PELO SITE DA PREFEITURA

Construção de ramal de águas pluviais na rua Fued Boueri, no
bairro Quadra Coberta

Secretaria de Serviços Públicos
realiza obra emergencial em
galeria do Mombaça
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A SMSP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos
de Pindamonhangaba iniciou,
na última semana, uma obra
emergencial em afundamento
de uma galeria de águas pluviais, no bairro Mombaça.
Segundo a SMSP, a rua Alferes Adriano Gomes Vieira de
Almeida recebe manutenção
de urgência em afundamento
de galeria de águas pluviais.
Devido às chuvas dos últimos
dias, ocorreu uma infiltração
em uma seção da galeria de
águas pluviais no residencial
Mombaça, onde foi aberta
uma cratera. Devidamente sinalizada, as obras de reparo
iniciadas o mais breve possível.
Ainda de acordo com a Secretaria de Serviços Públicos,
foi realizada a reconstrução
do trecho afetado e a recomposição do solo e base do pavimento, além da colocação
de uma tampa de ferro em um
ponto de vistoria.

e Territorial Urbano os
imóveis residenciais padrão-econômico,
com
área construída de até 70
m² e aqueles cujo valor
venal não ultrapasse 322
UFMP’s - Unidade Fiscal

QUADRA COBERTA
TAMBÉM RECEBE OBRA
A equipe do setor de drenagem da SMSP, após estudos
realizados na região das intermediações da Quadra Coberta,
mais especiﬁcamente na rua
Fued Boueri, está construindo
um ramal que complementará o
sistema de transposição que foi
implantado na rua Álvaro Pinto
Madureira, e potencializará a
drenagem da localidade.

Para organizar e facilitar o
processo de matrículas para a
Educação Infantil, Pré I e Pré II
da Rede Municipal de Ensino, a
partir deste ano, serão realizadas pré-inscrições online.
Os responsáveis pela criança
devem acessar o site da Prefeitura (www.pindamonhangaba.
sp.gov.br) e clicar no link “Matrícula Educação Infantil Pré I e
II Rede Municipal de Ensino”,
no período de 29 de outubro a
30 de novembro e fazer a pré
-matrícula. Até dois dias úteis
após a realização da inscrição
deverão procurar a secretaria ou
pólo descentralizado da Secretaria de Educação mais próximo
de sua casa, para efetivar, ﬁsicamente, a matrícula da criança.
Poderão ser matriculadas no
Pré I: crianças a completar 4 anos
até 31 de março de 2019 (nascidas
em 2015); no Pré II: crianças a
completar 5 anos até 31 de março
de 2019 (nascidas em 2014).
A partir do endereço colocado
na inscrição, será apresentada
no sistema a escola mais próxima da residência do interessado,
mostrando os minutos gastos e a
distância da casa até a escola.
Para melhorar ainda mais o
atendimento, além das duas secretarias descentralizadas que
existem em Moreira César e no
bairro Araretama, a Secretaria de

Reprodução Internet

Inscrição pelo site visa a organizar e facilitar o processo de
matrículas para a Educação Infantil
Educação da Prefeitura criou mais
três secretarias descentralizadas,
que estarão em funcionamento a partir deste mês: no Cidade
Nova – Escola Municipal “Arthur
de Andrade”; Crispim – Escola
Municipal “Profª Isabel do Carmo Nogueira” e no Lessa – Escola
Municipal “Félix Adib Miguel”.
O horário de funcionamento
das secretarias para as matrículas será das 8 às 17 horas. Os
documentos necessários são:
certidão de nascimento, comprovante de residência, carteira
de vacinação atualizada (xerox).
“Nossa adesão ao sistema tra-

rá sem dúvidas inúmeros benefícios para todos os que estão envolvidos no processo educativo.
Estamos apenas começando a
gerar facilidades oriundas da informatização que dialoga intimamente com a proposta feita pelo
prefeito no início da gestão”, explicou o secretário de Educação
e Cultura, professor Júlio Valle.
“Essa iniciativa permitiu que
ampliássemos o número de pólos descentralizados da secretaria, dobrando de 3 para 6 pólos,
permitindo mais acesso a todos
aqueles que precisam da Secretaria de Educação”, concluiu.

Divulgação

PROCESSO SELETIVO DO INSTITUTO ESPORTE E
EDUCAÇÃO ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO

O IEE (Instituto Esporte e Educação) está contratando proﬁssionais
para atuar nas escolas da Rede Municipal de Educação de Pindamonhangaba.
As inscrições para o processo seletivo
seguem abertas até domingo (21).
As vagas disponíveis são para
coordenador pedagógico, professor de
educação física e professor de linguagem artística.

Os interessados deverão enviar seus
currículos e documentação necessária
até o dia 21, por meio do formulário
disponível no site: http://esporteeducacao.org.br/SELECAOPINDA/
Após a análise dos currículos e
documentação enviada, haverá um
chamamento para realização de prova,
e posteriormente, convocação para
entrevista. A seleção é uma realização
do IEE com o apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
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P oder Legislativo

Audiência Pública para discutir
Educação dura 30 minutos e frustra
docentes e pais de Pindamonhangaba
Apesar de convocado, Secretário de Educação de Pindamonhangaba não compareceu à reunião e
nem enviou representante; Comissão de Educação da Casa encaminhou caso ao Ministério Público

Fotos: Divisão de Comunicação /CVP

O presidente da Câmara, vereador Carlos Moura – Magrão, o v ice-presidente, vereador Osvaldo
Macedo Negrão - Professor Osvaldo e o vereador Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas
ouv iram pais e docentes na Audiência Pública da Educação

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR .

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário)
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário).
Vereadores:

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Agendada para a
quinta-feira, dia 04
de outubro, às 18 horas, no plenário “Dr.
Francisco
Romano
de Oliveira”, a Audiência Pública que
abordaria a Educação
na cidade e, em especial, a “Resolução SE
n° 02/2016 e sobre
possíveis Projetos de
Leis desta Casa relativos à Educação
no município” durou
apenas 30 minutos
e foi encerrada pelo
presidente da Comissão de Educação,
Cultura, Turismo e
Esportes da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas
(PR) após constatar
a ausência do Secretário de Educação de
Cultura de Pindamonhangaba, professor
Júlio César Augusto
do Valle. O dirigente
municipal havia sido
convocado por meio
de
requerimento
aprovado pela Câmara e não compareceu
ao evento. Nas duas
convocações oficiais
aprovadas pelo plenário, o Secretário
Julio do Valle apresentou justificativas
que não foram aceitas pela Comissão de
Educação,
Cultura,

Turismo e Esportes
da Câmara de Pindamonhangaba. “Foi
um desrespeito com
os vereadores, professores, pais de alunos e membros da comunidade”,
afirmou
o
vereador Ronaldo Pipas.
Além de Ronaldo Pipas,
também compareceram
à reunião o
Presidente da
Câmara, Carlos Moura –
Magrão (PR)
e o vereador
Osvaldo Macedo Negrão – Professor Osvaldo (PR).
O vereador Renato
Nogueira Guimarães
– Renato Cebola (PV)
justificou a ausência
por “motivos familiares”.
A Câmara de Pindamonhangaba convocou essa Audiência
Pública, após receber
“inúmeros
pedidos
dos educadores de
nosso município”. Os
educadores de Pindamonhangaba enfatizam que “a Resolução SE n° 02/2016,
estabelece diretrizes
e critérios para a formação de classes de
alunos, nas unidades
escolares da rede es-

tadual de ensino, o
que está gerando dúvidas e discussões no
âmbito educacional”.
Antes de encerrar
a Audiência, o presidente da Comissão

de Educação, Cultura, Turismo e Esportes da Câmara de
Pindamonhangaba,
vereador
Ronaldo
Pipas, abriu espaço
para que professores, pais e dirigentes
sindicais se manifestassem. Todos foram
unânimes em criticar
“a ausência do Secretário de Educação”.
Um dos dirigentes
sindicais
presentes
usou a palavra para
cobrar uma atitude
mais enfática dos vereadores.
Antes de encerrar,
o vereador Professor
Osvaldo lamentou a
ausência do Secretário Julio do Valle e
salientou que todo o
processo dessa Audiência Pública já foi
encaminhado ao Ministério Público de
Pindamonhangaba.

TRIBUNA LIVRE
A
DE

VOZ DO

C IDADÃO

P INDAMONHANGABA

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

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL
DE CONVOCAÇÃO
A AJOP – Associação
dos Jornalistas
de Pindamonhangaba,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 61, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.
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com seu Estatuto, convoca todos seus associados a comparecer no próximo dia
Associação
Jornalistas
de na
Pindamonhangaba,
em conformidade
31 dedos
outubro
de 2018,
sede VISUAL PRODUÇÕES,
situada na rua Mariz e
statuto,
convoca
seus
associados
a comparecer
no próximoàsdia
Barros,
n° todos
256, no
Boa
Vista, em
primeira convocação,
19h30. A segunda
A AJOP
– Associação
dos 30
Jornalistas
Pindamonhangaba,
em econformidade
ubro
deconvocação
2018,
na sede
VISUAL
PRODUÇÕES,
situada
na rua
ocorrerá
(trinta) de
minutos
após,
comMariz
qualquer
número de
comno
seu
Estatuto,
convoca
todosconvocação,
seus associados
a comparecer
no próximo dia
256,
Boa
Vista,
em primeira
às 19h30.
A segunda
associados
presentes.
31
de
outubro
de
2018,
na
sede
VISUAL
PRODUÇÕES,
situada
na
rua
Mariz e
o ocorrerá 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de
Na pauta,
Eleição
e Posse
Nova
Diretoria
e dos membros
do Conselho
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n° 256,
no Boa
Vista,da
em
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convocação
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30 (trinta) minutos após, com qualquer número de
Eleição
e Posse
da Nova Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal
associados
presentes.
nio 2018-2021.
Na pauta, Eleição e Posse da Nova Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2018.
para o triênio 2018-2021.

Revoga a Lei Complementar nº 57, de 21 de dezembro de 2017, e
dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 04/2018, de autoria do Vereador
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola e outros)

Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2018.
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1° Fica revogada a Lei Complementar n° 57, de 21 de dezembro de 2017, que
"Altera a Lei Complementar n° 48, de 16 de dezembro de 2014, que institui a Contribuição para

LUIS CLAUDIO CARVALHO ANTUNES
Presidente
LUIS CLAUDIO CARVALHO ANTUNES
Presidente
LUIS
CLAUDIO CARVALHO ANTUNES
Presidente

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA O COMAD
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ELEIÇÃO DO SEGMENTO
DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL
DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS.
Tendo em vista que ocorreram apenas 2 (duas) inscrições para o pleito dos
segmentos que compõem os representantes da sociedade civil, tornando-se inviável
a realização da eleição, a Comissão Eleitoral formada para conduzir o processo.

Custeio da Iluminação Pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e dá outras
providências".
Art. 2° O Parágrafo único do Art. 1° da Lei Complementar n° 48, de 16 de dezembro
de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° (..)
Parágrafo único. O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo de
energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens púbicos, e à
instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública".
Art. 3° O art. 4° da Lei Complementar n° 48, de 16 de dezembro de 2014, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4° A base de cálculo da CIP é o valor mensal do consumo total de energia
elétrica constante na fatura emitida pela empresa concessionária distribuidora".

RESOLVE:
Prorrogar por 30 (trinta) dias o período de inscrição das candidaturas assim como
alterar o calendário eleitoral com as seguintes datas:
16/10/2018 a 16/11/2018 Prazo para apresentar o pedido de habilitação de
representações das entidades a serem designados candidatos, com a documentação
exigida no Edital de convocação do COMPAD perante a Comissão Eleitoral.
17/11/2018 a 21/11/2018 Prazo para a análise dos pedidos de habilitação da
candidatura de representações das entidades pela Comissão Eleitoral
22/11/2018 Divulgação das representações aprovadas para o processo eleitoral do
COMPAD no Diário Oﬁcial do Município
23/11/2018 a 26/11/2018 Prazo para ingressar recursos junto à Comissão Eleitoral
04/12/2018 Divulgação dos resultados dos recursos no Diário Oﬁcial do Município
07/12/2018 Realização de Assembleia de Eleição das representações da Sociedade
Civil habilitadas candidatas para a composição do COMAD no biênio 2018-2020.
11/12/2018 Publicação do resultado das eleições dos representantes da Sociedade
Civil no Diário Oﬁcial do Município
A COMISSÃO ELEITORAL

Art. 4° O art. 5° da Lei Complementar n° 48, de 16 de dezembro de 2014, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5° As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a classe de
consumidores, a saber:
CONSUMIDORES DE PINDAMONHANGABA
%
PREFEITURA MUNICIPAL

RESIDENCIAL BAIXA RENDA
0,0%
ESTADO DE SÃO PAULO
RESIDENCIAL BAIXA RENDA CONTINUADA - BPC
0,0%
RESIDENCIAL BAIXA RENDA RES. 407 - NOVO
0,0%
RURAL - RESIDENCIAL
0,0%
CONSUMO
PRÓPRIO
- PRÓPRIO
0,0%
Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
1400 – Caixa Postal
52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA SP - Telefone (12) 3644-5600
www.pindamonhangaba.sp.gov.br
PODER PÚBLICO - ESTADUAL
3,0%
PODER PÚBLICO - FEDERAL
3,0%
RURAL - AGROPECUÁRIA
3,0%
RURAL - AGROPECUÁRIA - IRRIGAÇÃO
3,0%
RURAL - INDÚSTRIA RURAL
3,0%
SERVIÇO PÚBLICO - ÁGUA, ESGOTO, SANEAMENTO
3,5%
RESIDENCIAL
3,0%
COMERCIAL
6,0%
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATI
6,0%
COMERCIAL - SERV. DE COMUNICAÇÃO E
6,0%
TELECOMUNICAÇÕES
COMERCIAL -SERV. DE TRANSPORTE, EXCL TRA
6,0%
INDUSTRIAL
7,0%

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
CIVIL
A Secretaria de Saúde e Assistência Social CONVOCA as representações da Sociedade
Civil para participação da Assembleia de Eleição do CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS, instituído pela Lei nº 5.146/2010,
de 15 de dezembro de 2010 (alterada pelas Leis 5.556 de 07 de agosto de 2013 e Lei 6.077
de 20 de dezembro de 2017), integrante do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e
Repressão ao tráﬁco ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica, conforme o disposto na Lei Federal nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, a ser realizada, por voto direto e secreto, no dia 07/12/2018, às 18h00 no
Auditório do CAPS AD, sito à Rua Major José dos Santos Moreira, nº 28, São Benedito, nos
termos deste Edital:
I. DO OBJETO:
Eleição de membros titulares e seus respectivos suplentes das Entidades da Sociedade
Civil para compor o COMAD, para o biênio 2018 - 2020, com características de membros
não governamentais, representantes das seguintes entidades, instituições ou movimentos
sociais, conforme Lei nº 6.077/2017:
I - 01 (um) representante indicado pelas organizações não governamentais de saúde mental
e organizações não-governamentais destinadas à prevenção do uso indevido de drogas,
álcool e substâncias que causem dependência física ou psíquica
II - 02 (dois) representantes indicados pelas organizações não governamentais destinadas
à tratamento, recuperação e reinserção social de dependestes do uso indevido de drogas,
álcool e substancias que causem dependência físicas ou psíquica, com sede no município
de Pindamonhangaba;
III - 01 (um) representante de instituições formadoras de nível superior com unidade no
município de Pindamonhangaba;
IV - 02 (dois) representantes de órgãos de representação de classe (OAB, CRM, CRP, etc)
V - 02 (dois) representantes de usuários ou familiares vinculados ao CAPS AD e/ou clínicas
e comunidades terapêuticas não-governamentais.
II. DA ASSEMBLEIA:
O processo de eleição deverá ser lavrado em ata em livro próprio, que deverá ser assinada
pelos presentes e em seguida encaminhada à Prefeitura de Pindamonhangaba, a qual
nomeará e empossará os eleitos.
Na data da eleição, cada entidade habilitada poderá votar em até 02 (duas) representações
de cada segmento, sendo que as entidades que obtiverem maior número de votos, serão
eleitas para as vagas em aberto.
No caso de empate entre as entidades, terá prioridade a entidade com data de constituição
legal mais antiga.
III. DA INSCRIÇÃO (DOCUMENTOS ANEXOS I, II e III):
A inscrição das entidades para participar do processo eleitoral para o Conselho Municipal
de Políticas sobre Drogas deverá ser feita através do preenchimento de ﬁcha própria a
ser retirada na CASA DOS CONSELHOS, sito à Av. Albuquerque Lins,138 São Benedito,
Pindamonhangaba
IV. DO PRAZO:
1 - A inscrição poderá ser feita da data de 16 de outubro de 2018 até 16 de novembro de
2018.
2 - O Calendário do processo eleitoral consta do ANEXO IV.
V. DA HABILITAÇÃO:
As organizações do Terceiro Setor e/ou associações serão escolhidas, dentre as
organizações por meio da apresentação dos seguintes documentos:
1 - Ata de fundação ou comprovante de existência do movimento através de instrumento
público de comunicação e informação de circulação municipal, estadual ou nacional;
2 - Relatório de atividades e de reuniões do movimento, com as respectivas listas de
presença, do último ano;
3 - Documentos de autoridade pública que atestem a existência do movimento ou sua
participação em atividades promovidas por instâncias de controle social.
VI. DA HABILITAÇÃO DAS ENTIDADES PARA O PROCESSO ELEITORAL (DOCUMENTOS
ANEXO II):
Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Eleitoral analisará a documentação e
divulgará a relação de habilitados no dia 22 de novembro de 2018, no Jornal Tribuna do
Norte, abrindo-se prazo de 24 (vinte e quatro) horas para recurso. A Comissão Eleitoral
julgará os eventuais recursos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, homologando e
divulgando, a listagem ﬁnal das entidades e organizações habilitadas à eleição, no mesmo
jornal
Parágrafo único - No ato da inscrição a entidade deverá indicar os nomes dos indicados
para representação, conforme Anexo II
VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1 - O Ministério Público Estadual será convidado a acompanhar todo o processo eleitoral.
2 - Caso não sejam preenchidas as vagas, o processo será prorrogado por 15 dias corridos,
somente para ocupação das vagas ociosas;
3- Para acompanhar, dar andamento e dirimir dúvidas com relação ao processo eleitoral,
ﬁca criada a comissão eleitoral, composta pelos seguintes membros: Mariana Prado Freire,
Caroline Alves Rosolem e Elaine Cristina Ferreira.
4 – O casos omissos ao Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2018.
VALÉRIA DOS SANTOS
Secretária de Saúde e Assistência Social
ANEXO I
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO

§ 1° O percentual da contribuição de energia elétrica será lançado individualmente,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

definido de acordo com a tabela, nas contas de energia elétrica sobre a importância

À Comissão Eleitoral,

paga do consumo de Kwh.

Fundamentado no edital de convocação - para eleição de representante da sociedade
civil do COMAD, biênio 2018-2020, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO
PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR
O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O ÁLCOOL E DROGAS
junto à Comissão Eleitoral.

CASA DO PROJETO DA SOLIDARIEDADE AS PESSOAS CARENTES
CNPJMF 06.353.880/0001-66

§ 2° Estão isentos os consumidores da classe/categoria de baixa renda, conforme

Convidamos os senhores sócios para a reunião de assembléia geral ordinária e
extraordinária, que se realizará no dia 31 de Outubro de 2018, na sede social, sita
na Travessa Guaianazes, numero 50, na cidade de Pindamonhangaba, às 19 horas
em primeira convocação, com a presença que represente, no mínimo, 1/5 dos sócios
com direito a voto e em segunda convocação, 1 (uma) hora após, com qualquer
número, com a seguinte Ordem do Dia:
a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
ﬁnanceiras do exercício de 2018

Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL ou órgão regulador que vier a

b) deliberar sobre o plano de dissolução da entidade;

Isael Domingues
Prefeito Municipal

c) eleger as instituições para as quais serão distribuídos os bens pertencentes a
sociedade;
outros assuntos de interesse geral.
Localidade e data
Presidente do Conselho de Administração
A convocação das assembléias, tanto ordinária como extraordinária, obedece a
mesma regra, somente a ordem do dia e o quorum são alterados, e são realizadas
com antecedência mínima de 10 dias. As publicações são feitas aﬁxadas em mural na
sede da empresa ou, ainda, a critério da diretoria, publicado em órgãos de divulgação
local.
A Assembléia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação, com a
presença mínima de 1/5 dos sócios com direito a voto e em segunda convocação, 1
(uma) hora após, com quórum mínimo.
A Assembléia Geral Ordinária e a Extraordinária poderão ser, cumulativamente,
convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única.
As convocações são realizadas pelo presidente do Conselho Deliberativo, ou quem
o Estatuto determinar.

5

cadastro da Concessionária de Energia Elétrica, de acordo com as normas da
substituí-1a".
Art.5° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2018.

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de
outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Caixa Postal 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA SP - Telefone (12) 3644-5600
www.pindamonhangaba.sp.gov.br

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
==============================================================
O Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP
usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 01 de
19 de janeiro de 2004, CONVOCA todos os servidores públicos estatutários ativos e
inativos para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 31 de
outubro de 2018, no Auditório da Prefeitura Municipal, sito a Av. Nossa Senhora do
Bom Sucesso, nº 1.400, às 09 horas, para escolha dos membros representantes dos
servidores Ativos e Inativos para compor o Conselho de Administração e Conselho
Fiscal do FPMP.
Não havendo número legal para funcionar em 1ª CONVOCAÇÃO, a Assembleia
funcionará após 30 (trinta) minutos com qualquer número de participantes.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2.018.
Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 142/2018 (PMP 22811/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 131/2018, de 26/09/2018, para “contratação de empresa para
prestação de serviços especializados de data center e hospedagem de web sites
(hosting) em servidores dedicados e gerenciados”, no valor de R$ 70.800,00, vigente
por 24 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Fabrício
Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Telefonica Data S/A, o Sr Rones Alves
Machado Portela e o Sr Carlos Eduardo Cipolotti Spedo.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 263/2014 (PMP 23058/2014)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 06/09/2018, ao contrato 246/2014, que cuida
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza de
piscinas, com utilização de produtos inclusos, para todos os centros esportivos da
SEJELP, visando a manutenção, para uso de atletas e usuários das escolinhas”,
para prorrogação até 15/09/2019, assinando pela contratante o Sr Antonio Carlos
de Macedo Giudice, e pela contratada, empresa GHS Indústria e Serviços Ltda, o Sr
Magno Augusto Ribeiro Lacerda.
*** ERRATA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018)
Considerando a publicação do dia 10/10/2018 (p. 05), e do dia 16/10/2018 (p. 04),
ambas veiculadas nesta Tribuna do Norte, nas quais foram comunicadas datas
distintas para abertura de envelope do terceiro colocado do item 20 da licitação supra,
que cuida de “aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em diversas
obras / manutenções no Município de Pindamonhangaba, conforme solicitação do
Departamento de Serviços Municipais”, informamos que não haverá a sessão no dia
19/10/2018, mas ﬁca mantida a sessão para o dia 24/10/2018, às 08h30, no mesmo
local do evento anterior.

Nome da entidade/organização:
CNPJ:
Nome do Presidente:
Endereço:
Telefone:
Celular:
E-mail:
Habilitação:
( ) representante de organizações não governamentais de saúde mental e organizações
não-governamentais destinadas à prevenção do uso indevido de drogas, álcool e
substâncias que causem dependência física ou psíquica
( ) representante de organizações não governamentais destinadas à tratamento,
recuperação e reinserção social de dependestes do uso indevido de drogas, álcool
e substancias que causem dependência físicas ou psíquica, com sede no município de
Pindamonhangaba;
( ) representante de instituições formadoras de nível superior com unidade no município
de Pindamonhangaba;
( ) representante de órgãos de representação de classe (OAB, CRM, CRP, etc)
( ) representantes de usuários ou familiares vinculados ao CAPS AD e/ou clínicas e
comunidades terapêuticas não-governamentais.
____________________________________________
(assinatura do (a) Presidente da Entidade
_________________________________________________
(assinatura e identiﬁcação da pessoa física designada a participar enquanto candidato)
ANEXO II
FORMULÁRIO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
A Comissão Eleitoral, Venho designar o (a) senhor (a) ____________________________
_______________________ , para representação desta associação/ conselho/ instituição/
entidade / organização / representante de usuários no colegiado do COMAD para a gestão
2018/2020, na condição de () titular.
Representante TITULAR:
Nome completo: .............................................................................................. ..........
Nº do RG: ..........................., Órgão expedidor: .............., CPF: ................................
Endereço Residencial: .......................................................................................... .....
Telefone: ( ) .......................... ; Email: ........................................................................
_________________________________
(identiﬁcação de quem assina e qualiﬁcação) Assinatura do representante legal
_________________________________
Assinatura da pessoa designada
A Comissão Eleitoral, Venho designar o (a) senhor (a) ____________________________
_______________________ , para representação desta associação/ conselho/ instituição/
entidade / organização / representante de usuários no colegiado do COMPAD para a gestão
2018/2020, na condição de () titular.
Representante SUPLENTE:
Nome completo: .............................................................................................. ..........
Nº do RG: ..........................., Órgão expedidor: .............., CPF: ................................
Endereço Residencial: .......................................................................................... .....
Telefone: ( ) .......................... ; Email: ........................................................................
________________________________
(identiﬁcação de quem assina e qualiﬁcação) Assinatura do representante legal
________________________________
Assinatura da pessoa designada
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA E ATUAÇÃO
DECLARO, para os devidos ﬁns, que o/a (nome do grupo, associação, movimento social,
fórum, rede ou outras denominações de representação de usuário da política sobre drogas)
......................................................................................, com sede (endereço)
…............................................................................................., na cidade de (nome do
Município) .................................., Estado (UF)
…......., exerce suas atividades na política sobre drogas cumprindo regularmente as suas
ﬁnalidades há mais de dois anos, desde(data de início das atividades) .........................,
sendo seus representantes legitimados e com documentos constitutivos ou relatório de
reunião, pelo período de mandato de ........./........./......... à ......../........./........., composto
pelos seguintes membros:
Representante 1:
Nome completo: .............................................................................................. ...........
N.º do RG: .........................., Órgão expedidor: .............,CPF: ............................
Endereço Residencial: ...........................................................................................................
...
Representante 2:
Nome completo: .............................................................................................. ...........
N.º do RG: ............................., Órgão expedidor: .............,CPF:...........................
Endereço Residencial: .......................................................................................... ...
(identiﬁcação de quem assina e qualiﬁcação)
_______________________________________________
Assinatura do (a) representante legal
ANEXO IV
CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL COMAD GESTÃO 2018 - 2020
16/10/2018 a 16/11/2018 Prazo para apresentar o pedido de habilitação de representações
das entidades a serem designados candidatos, com a documentação exigida no Edital de
convocação do COMPAD perante a Comissão Eleitoral.
17/11/2018 a 21/11/2018 Prazo para a análise dos pedidos de habilitação da candidatura de
representações das entidades pela Comissão Eleitoral
22/11/2018 Divulgação das representações aprovadas para o processo eleitoral do COMAD
no Diário Oﬁcial do Município
23/11/2018 a 26/11/2018 Prazo para ingressar recursos junto à Comissão Eleitoral
04/12/2018 Divulgação dos resultados dos recursos no Diário Oﬁcial do Município
07/12/2018 Realização de Assembleia de Eleição das representações da Sociedade Civil
habilitadas candidatas para a composição do COMPAD no biênio 2018-2020.
11/12/2018 Publicação do resultado das eleições dos representantes da Sociedade Civil no
Diário Oﬁcial do Município
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QUARTA-FEIRA

Cpic prepara atividades especiais
em celebração ao “Outubro Rosa”
COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA

O

Cpic (Centro de Práticas
Integrativas e Complementares) da Secretaria
de Saúde da Prefeitura promoverá, nesta quinta-feira (18), atividades especiais em comemoração ao “Outubro Rosa” – mês
em que se dá atenção à prevenção e à conscientização ao câncer de mama.
A programação começa às
8h30, com a palestra “O que te
constitui, mulher?”, que abordará reﬂexões sobre as questões
biológicas, sociais e emocionais
que impactam na formação da
identidade da mulher e será ministrada por Luciana Ferreira.
Em seguida, às 9 horas, será
a vez da facilitadora Lúcia Mendonça que falará sobre a Constelação Familiar. Durante a tarde, a partir das 13h30, haverá
palestra sobre ioga postural e
técnicas de respiração para empoderamento com Mila Garcia.
Às 15 horas, dança circular com
Roberta Moreno.
Para participar, basta comparecer ao Cpic, que ﬁca na
rua Dr. José Luiz Cembranelli,
1.005, Parque das Nações.

Sede do Cpic ﬁca na rua Dr. José Luiz Cembranelli, 1.005,
no bairro Parque das Nações
Atividades especiais celebram “Outubro Rosa”,
mês de conscientização sobre o câncer de mama

-

PROBLEMAS TÉCNICOS ATRASAM INÍCIO DOS
ATENDIMENTOS DA “CARRETA DA MAMOGRAFIA” EM PINDA
A “Carreta da Mamograﬁa” – que já
está instalada no estacionamento da Prefeitura de Pindamonhangaba – teve o iní-

cio do atendimento adiado devido a um
problema técnico no mamógrafo, impedindo o funcionamento do aparelho.

Nova atividade
Além das comemorações do
“Outubro Rosa”, o Cpic inicia
uma nova atividade, a partir de
25 de outubro. Todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, haverá aulas de ioga gratuitas com
a facilitadora Daya.
As aulas serão no prédio do
Cpic. Todas as pessoas que se
interessarem podem participar, mesmo que nunca tenham
praticado ioga. Basta comparecer ao Centro de Práticas
Integrativas Complementares,
trajando roupas confortáveis
ou adequadas para a prática
de ginástica, como bermudas
ou calças de tecido, camiseta e
uma toalhinha ou canga para
forrar o colchonete

Divulgação

Secretaria de Saúde da Prefeitura está acompanhando o andamento da manutenção

A equipe técnica já abriu chamado de
manutenção, solicitando urgência no reparo e, assim que for solucionado, será
iniciado o atendimento. A previsão do Estado – responsável pela carreta - é que até
esta sexta-feira (19) o problema seja resolvido e que o atendimento seja realizado a
partir da semana que vem.
A Secretaria de Saúde da Prefeitura
está acompanhando de perto o andamento da manutenção. A população da cidade
não sofrerá prejuízos, pois cada dia que o
serviço ﬁcar paralisado será acrescido ao
ﬁnal do prazo original, que seria 1º de novembro.
As pessoas que procuraram a carreta
na terça-feira (16) foram cadastradas e serão contatadas pela equipe da Secretaria
de Saúde da Prefeitura, para serem atendidas durante o período que a carreta ﬁcará na cidade.
Assim que o serviço for restabelecido, a
Prefeitura de Pindamonhangaba informará à imprensa e à população.

“Combatentes Mirins contra o Aedes” fazem ação no Crispim nesta quarta
Os combatentes mirins da Escola Municipal Isabel do Carmo
Nogueira, no Crispim, realizam,

nesta quarta-feira (17), a partir
das 9 horas, uma ação prática
contra o mosquito Aedes aegypti.

“Combatentes Mirins” participaram do desﬁle da Independência

Os alunos farão uma vistoria
no entorno da escola e nas residências para identiﬁcação e eliDivulgação

minação de possíveis criadouros
do mosquito.
A ação faz parte do projeto “Combatentes Mirins”, realizado pela parceria entre a
Secretaria de Saúde/Departamento de Proteção aos Riscos
e Agravos à Saúde e a Secretaria de Educação e Cultura e
visa a envolver a comunidade
no combate ao Aedes aegytpi
por meio da conscientização e
informação sobre os possíveis
criadouros.
A escola do Crispim integra
o projeto-piloto. As ações estão
sendo realizadas desde o início
do ano, com gincanas, conhecimento teórico, desﬁle no dia 7
de setembro, além de camisetas
e adesivos entregues aos ‘combatentes mirins’.
A cidade está em mês de avaliação de densidade larvária. No
início do ano, a faixa que compreende os bairros do Bosque

até o Andrade, passando pelo
Crispim, contou com número
de densidade larvária do Aedes
aegypti acima do recomendado
pelo Ministério da Saúde.
“Este é um trabalho constante da Vigilância Epidemiológica, tanto no combate dos
criadouros quanto na conscientização dos moradores para
que participem com a gente,
fazendo a sua parte, visto que
as larvas do Aedes são encontradas em sua grande maioria, nos quintais das casas. A
participação das crianças é essencial para uma mudança de
consciência e, somente assim,
teremos um combate eﬁcaz ao
mosquito Aedes aegypti e todas
as doenças que ele desencadeia,
como dengue, zyka e Chikungunya, entre outras”, explicou
o diretor do Departamento de
Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, Rafael Lamana.

