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Audiência pública para a reestruturação 
do transporte público é nesta quarta-feira

Buscar, juntos, soluções e melhorias para o transporte público é objetivo principal da audiência

O Departamento de 
Trânsito de Pindamo-
nhangaba realizará, às 18 
horas, desta quarta-feira 
(24), no auditório da fa-
culdade Anhanguera, uma 
audiência pública para 
abordar temas que visem 

à melhoria na reestrutura-
ção do transporte público 
da cidade.

A participação demo-
crática da população nesta 
discussão é de grande im-
portância. Já que a propos-
ta é que futuramente seja 

aberto processo de contra-
tação de nova empresa de 
transporte público. Viabili-
zar o diálogo e estabelecer 
metas junto à população é 
fundamental para o pro-
cesso de contratação da 
nova empresa. PÁGINA 3

Alterações no Plano de 
Carreira geram melhorias 
para professores

PÁGINA 3

Divulgação

MEDICAMENTOS DO COMPONENTE 
ESPECIALIZADO DEVERÃO SER 
RETIRADOS EM NOVA DATA, NESTE MÊS

“Ponto Mis” realizará ofi cina 
de dublagem nesta quinta

O CEU das Artes, em Moreira Cé-
sar, receberá nesta quinta-feira (25), 
a “Ofi cina Livre de Dublagem”, mi-
nistrada pelo cinegrafi sta Ítalo Yuri. 

O evento do ‘Ponto Mis’ é gratuito e 
acontecerá às 14 horas. Serão dispo-
nibilizadas 20 vagas, para pessoas 
com idade a partir dos 7 anos.

PÁGINA 2
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

Um brinde à solidariedade!

A Literatura Africana tem a 
mais longa e exuberante 
história. Basta relatar as 

obras literárias do antigo Egito. 
Entretanto, torna-se necessário 
esclarecer que, na maioria desse 
Continente, sempre foi utilizada, 
com muita força e tradição, a Lite-
ratura Oral, uma vez que a escrita 
só teve o seu princípio  depois da 
colonização.

Alguns estudiosos do assunto 
destacam que a maior expressão 
como modelo literário , origina-se 
da expressão NEGRITUDE, que é 
um tema forte, bastante analisado 
pelos formadores de opinião de 
escritores africanos, e o qual busca 
um resgate intelectual das raízes 
e história da cultura negra que se 
desvela em várias formas cultu-
rais, como música, fi lmes, dança, e 
na literatura.

Os registros de obras literá-
rias africanas surgiram após a 
ida ao continente, de europeus, 
principalmente os portugueses, 
datadas do século XV, denomina-

LITERATURA 
NA ÁFRICA

das de literatura do descobrimento. 
A partir daí, no período em que a 
África viveu como colônia , apare-
ceram os primeiros romancistas e 
poetas. O primeiro livro publicado 
na África, por escritor nativo foi 
ESPONTANEIDADE DA MINHA 
ALMA, constituído por 54 poemas, 
publicado em 1849, de autoria do 
escritor angolano José da Silva 
Maia Ferreira. Representou o início 
da literatura africana de Língua 
Portuguesa. E foi dedicado às  
“Senhoras Africanas” como ressal-
ta o autor. Um dos poemas líricos  
chama mais atenção, tem por título 
a SAUDADE, quando ele diz nos 
versos fi nais :

“E meus ecos não são repercutidos
 Agora que as saudade os vibra n’ alma,
 - Saudade? - Ai ! Tu és meu sofrimento,
 N’ alma o sinto!” 

Que outros autores africanos 
tiveram relevância no cenário in-
ternacional? Muitos! Só para citar 
alguns: José Eduardo Agualusa 
(Angola), Wole Soyinka (Nigéria 
), Paulina Chiziane (Moçambi-
que ) e Nadine Gordiner ( África 
do Sul).  E o que dizer daqueles 
que obtiveram a láurea máxima 
, o Prêmio Nobel de Literatura? 
Quatro obtiveram esse prêmio. 
Por ordem cronológica: Wole 
Soynka  (1986), o maior drama-
turgo africano; Naguib Magfouz 
(1988), egípcio , autor de Trilogia 
do Cairo; Nadime Gordiner (1991), 
da África do Sul , em cuja obra 
repetiu sobre o Apartheid, e J.M. 
Coetzer (2003) , brilhante fi ccio-
nista, nascido na África do Sul. 
Um autor contemporâneo muito 
conhecido e apreciado no Brasil, 
e Antônio Emilio Leite Couto- Mia 
Couto, que ganhou o importante 
Prêmio Camões em 2003. Moçam-
bicano, seus livros são publica-
dos em mais de duas dezenas de 
países, traduzidas para o alemão, 
francês, inglês e italiano. O seu 
primeiro romance TERRA SO-
NÂMBULA, publicado no Brasil 
em 2007, tem recebido elogios da 
crítica especializada, considerado 
um dos melhores livros produzi-
dos no belo continente africano.

Dessa maneira, consideramos a 
África  uma terra abençoada, mal-
grado ter sido tão saqueada por 
colonizadores, tão cheia de san-
grentos confl itos étnicos, produzir 
Literatura da melhor qualidade, 
glória de um povo. 

Um Oceano de Histórias

Cpic recebe aulas gratuitas de ioga
COLABOROU COM O 

TEXTO: BRUNA SILVA

O Cpic (Centro de Práticas Inte-
grativas Complementares) recebe, a 

Atividade visa a promover equilíbrio e harmonia entre o corpo e a alma

Divulgação

partir desta quinta-feira (25), aulas 
gratuitas de ioga. O intuito da ativi-
dade é promover equilíbrio e a har-
monia entre alma e corpo.

A prática de ioga nasceu no conti-

nente asiático, mais precisamente na 
Índia, e trabalha não somente o físico, 
mas também o emocional e o espiri-
tual. Por isso, não benefi cia somente 
o corpo, tem como objetivo também 
possibilitar um sentido de vida mais 
profundo, unindo o físico e espiritual.

A coordenadora do Cpic, Tician-
na Gama Santana, explica que a 
ioga trabalha as emoções, ajuda as 
pessoas a agirem de acordo com 
seus pensamentos e sentimentos, 
além de trazer um profundo relaxa-
mento, concentração, tranquilida-
de mental, fortalecimento do corpo 
físico e o desenvolvimento da fl exi-
bilidade.

As aulas serão gratuitas e acon-
tecerão das 9 às 10 horas, todas as 
quintas-feiras, com a facilitadora 
Daya, no prédio do Cpic, que fi ca 
na rua Dr. José Luiz Cembranelli, 
1.005, no Parque das Nações.

Problemas técnicos adiam início dos 
atendimentos da “Carreta da Mamogra� a”

A “Carreta da Mamografi a”, ins-
talada no estacionamento da pre-
feitura de Pindamonhangaba desde 
a semana passada, terá, mais uma 
vez, o início dos atendimentos adia-
do devido a problemas técnicos.  

Para que as mulheres de Pinda 
possam fazer seus exames de ma-

mografi a com toda a segurança e 
conforto, os setores responsáveis, 
tanto da prefeitura quanto da ma-
nutenção da carreta, estão tomando 
todas as providências necessárias.

A prefeitura informou que a 
“equipe técnica já está em Pinda-
monhangaba para o reparo e, assim 

que for solucionado, será iniciado o 
atendimento. No entanto, não exis-
te uma previsão para que os atendi-
mentos retornem”.  

Assim que houver novas infor-
mações, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comunicará à imprensa e 
à população. 

Divulgação

Prefeitura informa 
que, assim que 
for solucionado o 
problema técnico, 
será iniciado o 
atendimento

“Ponto Mis” realizará o� cina 
de dublagem nesta quinta

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

Acontecerá nesta quin-
ta-feira (25), a “Ofi cina 
Livre de Dublagem”, mo-
nitorada pelo cinegrafi s-
ta Ítalo Yuri. O evento do 
‘Ponto Mis’ acontecerá 
às 14 horas, no CEU das 
Artes, em Moreira César, 
gratuitamente. Serão dis-
ponibilizadas 20 vagas, 
para pessoas com idade a 
partir de 7 anos.    

A ofi cina irá explorar 
de maneira descontraída a 
arte de dublar cenas e per-
sonagens. Primeiro, serão 
analisados os diversos 
empregos dessa técnica 
na TV e no Cinema, a his-
tória da dublagem e sua 
evolução. Em seguida, os 
participantes interpreta-

rão sequências, inserindo 
nelas suas vozes e criando 
efeitos sonoros, usando 
recursos digitais. Serão 
apresentadas práticas vo-
cais, captação de áudio, 
edição de áudio e vídeo 
e sincronização de som e 
imagem. Para isso, serão 
aplicadas soluções de bai-
xíssimo orçamento e o uso 
de programas gratuitos.

Ítalo Yuri é gestor de 
conteúdo audiovisual, 
arte educador, cinegrafi s-
ta, assistente de câmera e 
editor. Formado em Rádio 
e TV e técnico em proces-
sos fonográfi cos.

O CEU das Artes fi ca 
na avenida das Orquíde-
as, 647, no Vale das Acá-
cias. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
tel.: 3637-1715.

São 20 vagas para ofi cina gratuita de dublagem
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Na edição de hoje, trazemos entre tantas 
notícias, uma matéria sobre o “Outubro 
Rosa” e a ação “Rapunzéis” – que arre-

cada mechas de cabelo para doação a pacientes 
com câncer.

A atividade é resultado de uma parceria entre 
o shopping Taubaté, a IFMSA Brazil FMT, da 
Unitau e a “Casa Rosa - A beleza do bem” – proje-
to voluntário, com sede em São José dos Campos, 
que confecciona e doa perucas para pacientes em 
tratamento. 

A matéria é um “afago” à alma; principalmen-
te, em um momento de tamanha intolerância e 
egoísmo em que o País atravessa, sobretudo, com 
discussões acaloradas nas redes sociais (com al-
gum desses debates extrapolando a discordância 
verbal).

Saber que existem pessoas que se preocupam 
com o próximo. Que são voluntárias em ações e 
em projetos, que muitas vezes, nem sequer co-
nhecem os benefi ciários fi nais da causa e, mesmo 
assim, doam ‘de coração’, tempo e talento em prol 
dos seus semelhantes. Isso é admirável! É um 
brinde à solidariedade e à humanidade!



Como era? Proposta de Alteração O que muda?

Antes, professoras que conseguiram duas 
matrículas na rede municipal por meio de 
concurso público tinham de exonerar de um 
dos cargos caso coincidissem horários de 
trabalho ou de HTPC na hora da atribuição.

Art. 1º §2º - Caso coincidam os Horários de Trabalho 
Pedagógico (HTPC) de professores que detenham 
duas matrículas nesta Rede Municipal de Ensino, será 
facultado o cumprimento de um dos horários em outra 
Unidade Escolar desta Rede Municipal.

A partir de agora, as professoras que 
dobram na rede não serão mais obrigadas 
a se exonerar caso tenham horários 
confl itantes dentro da própria rede 
municipal.

Antes, a professora que tirava licença-
maternidade, licença gala, nojo ou o 
professor que tirasse licença paternidade 
tinha prejuízo em sua bonifi cação (ao 
contrário de sua classifi cação para 
atribuição)

Art. 30 §1º - Para fi ns de premiação serão consideradas 
as faltas de qualquer natureza, excetuadas as elencadas 
nos Arts. 131 e incisos e 473 e incisos da Consolidação 
das Leis Trabalhistas, bem como o previsto no art. 320, 
§3º da CLT, licença-maternidade prevista no art. 7º, XVIII 
da Constituição Federal e licença-paternidade amparada 
pela Constituição Federal em seu Art. 7º, XIX e Art.10 §1º 
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

Agora, a professora que tira licença-
maternidade, gala, nojo ou o professor 
que tira licença-paternidade não é mais 
prejudicado nos critérios de bonifi cação.

Antes, a professora que tivesse uma falta 
injustifi cada perdia todos os 30% do critério 
frequência da bonifi cação.

Art. 30 §2º - A falta injustifi cada terá aquisição de pontos 
no critério frequência, no que se refere ao processo de 
premiação, regulamentada pelo Anexo IX - Premiação do 
Magistério Público Municipal.

Agora, a professora que tiver uma falta 
injustifi cada não perde imediatamente os 
30%, mas tem suas faltas regidas pela 
tabela de frequência ao fi m do plano.

Antes, a Secretaria de Educação tinha 
apenas que comprovar a oferta de 
quaisquer duas ações de formação para 
a rede: qualquer tema, qualquer tempo, 
qualquer coisa.

§2º - É de responsabilidade da Secretaria de Educação 
e Cultura, por meio de seu Departamento Pedagógico, 
oferecer e comprovar a oferta anualmente, de ações 
de formação permanente que incidam sobre as horas 
necessárias para que cada docente desta Rede 
Municipal possa realizar, pelo menos, a metade 
de suas horas de formação em ações e formações 
implementadas pela Secretaria.

A partir de agora, a Secretaria de 
Educação tem que comprovar a oferta de 
no mínimo metade das horas necessárias 
para que todos os professores tenham a 
oportunidade de fazer formações na rede.
Por exemplo, com 900 professores 
precisando fazer 100 horas de formação 
no ano, a SEC tem que comprovar a 
oferta de:
900 x 50 = 45000 horas de formação ao 
longo do ano.

Antes, frequência dos alunos da turma 
de uma professora impactava (ou podia 
impactar) sua bonifi cação, a frequência 
de seus colegas professores da mesma 
unidade e também a assiduidade na 
entrega de documentos.

--------------

Agora, todos esses critérios estão 
voltados para formação permanente 
do professor, tendo em vista: a) sua 
frequência individual; b) sua dedicação 
pessoal à formação; c) seu engajamento 
nos projetos de responsabilidade social; 
d) o desempenho escolar de seus alunos.
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COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O Departamento de Trânsito 

de Pindamonhangaba realiza, 
às 18 horas, desta quarta-fei-
ra (24), uma audiência 
pública para abordar 
temas em que visem à 
melhoria na reestru-
turação do transporte 
público da cidade, no 
auditório da faculdade 
Anhanguera.

De acordo com o De-
partamento de Trânsi-
to, a participação de-
mocrática da população 
nesta discussão será 
de grande importância 
para o debate de quais 
propostas preliminares 
e programas serão viá-
veis na aplicação, tendo 
em vista a melhoria no 
atendimento do trans-
porte público pindamo-
nhangabense. 

A proposta é que fu-

Após muito trabalho, a Secre-
taria de Educação e Cultura da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
conquistou a primeira alteração 
do Plano de Carreira do Magisté-
rio da Rede Municipal. Protoco-
lado na Câmara dos Vereadores 
há alguns meses, o projeto de lei 
que altera alguns dispositivos, 
especialmente referentes à boni-
fi cação dos professores e das pro-
fessoras da Rede Municipal foi 
votado no primeiro dia do mês de 
Outubro, em sessão ordinária.

De acordo com o secretá-
rio de Educação da Prefeitura, 

Alterações no Plano de 
Carreira geram melhorias 
para professores

Somente neste mês, a re-
tirada dos medicamentos do 
componente especializado 
da Farmácia Central será 
realizada em nova data. 

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura foi informada que 
a DRS (Direção Regional de 
Saúde) atrasará a entrega 
do malote com os medi-

camentos do Componente 
Especializado deste mês de 
outubro, para a Farmácia 
Central. 

Por isso, as entregas que 
seriam dos dias 24 a 26, se-
rão, neste mês de outubro, 
em nova data: 26, 29 e 30 
de outubro, respectivamen-
te, para as pessoas que já 
estavam agendadas. 

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura agradece 
a compreensão e pede a 
colaboração de todos os 
interessados para evitar 

possíveis transtornos 
na retirada destes 
medicamentos.

Medicamentos do 
componente especializado 
deverão ser retirados em 
nova data, neste mês

estavam agendadas. 
A Secretaria de Saúde 

da Prefeitura agradece 
a compreensão e pede a 
colaboração de todos os 
interessados para evitar 

Audiência pública para a reestruturação do 
transporte público é nesta quarta-feira

Reprodução Internet

Divulgação

Objetivo principal 

da audiência 

é buscar 

melhorias para a 

reestruturação do 

transporte público 

da cidade

Guarda Municipal 
detém pichadores de 
prédio público  

No início da madrugada do 
dia 18 de outubro de 2018, du-
rante a realização de ronda ex-
terna ao prédio sede da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, os 
Guardas Municipais em serviço 
constataram marcas de picha-
ções na parede de alvenaria de 
uma das laterais do edifício.

Os autores tentaram fugir 
pelo pátio do estacionamento.

Com apoio da equipe de 
serviço na viatura da Guarda 
Municipal, os autores foram 
abordados logo em seguida na 
avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. Identifi cados como 
dois adolescentes (um de 15 
anos e outro de 16 anos), eles 
foram conduzidos ao plantão 
da  Delegacia de Polícia,  onde 

professor Júlio Valle, as mu-
danças vieram depois de sete 
anos da existência deste Plano 
de Carreira, apesar de todos 
os descontentamentos gerados 
pela lei, aprovada em 2011. “O 
projeto é fruto de intensas dis-
cussões entre a equipe gestora 
da Secretaria e a Comissão do 
Plano de Carreira, além de con-
tar com momentos de consultas 
signifi cativas à Rede Municipal. 
Lembramos, ainda, que o proje-
to foi elaborado num momento 
em que o município sofre com o 
índice de pagamento de pessoal, 

o que, junto à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, nos gera uma 
série de impedimentos. Mesmo 
assim, trabalhamos todas as pos-
sibilidades de alteração que nos 
eram permitidas. Tudo o que 
estava ao alcance, apesar desses 
impedimentos foi feito”, afi rmou 
o secretário, lembrando que ain-
da há muito a ser feito. “Ficamos 
muito orgulhosos e felizes de ter-
mos sido os primeiros a promo-
ver melhorias no texto da lei, sete 
anos depois da sua aprovação, e 
acreditamos que esse é motivo 
de comemoração”, concluiu. 

Confi ra as principais alterações que este projeto propunha:

foi elaborado o Boletim de 
Ocorrência e os registros ini-
ciais, após a chegada dos pais 
para acompanhar todos os atos.

Além disso, foram elabora-
dos os Autos de Infração e Im-
posição de Multa para Pichação 
em Prédio Público números 
9035 e 9036, para cada um dos 
autores, cuja multa prevista é de 
R$ 2.500,00, de acordo com a 
Lei Municipal nº 6.117/2018.

AÇÃO JUDICIAL
Além das medidas pontuais, 

o Setor Jurídico da Prefeitura 
foi acionado para analisar a pos-
sibilidade de ressarcimento em 
razão dos danos causados, bem 
como a responsabilização dos 
menores por ato infracional.

Adolescentes fl agrados pichando parede da prefeitura foram
conduzidos à delegacia

Paredes já receberam nova pintura  

turamente seja aberto processo 
de contratação de nova empresa 
de transporte público. Por este 
motivo, viabilizar o diálogo e 
estabelecer metas junto à popu-
lação é muito importante para o 

processo de contratação da nova 
empresa.

“A audiência pública é muito 
importante porque este é o mo-
mento da população participar 
do processo de estabelecimento 

de metas para a nova 
contratação”, afi rma a 
diretora de Trânsito, 
Luciana Viana.
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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
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

 Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

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 .

As condições do trans-
porte coletivo de Pindamo-
nhangaba e o recente rea-
juste decretado pelo Poder 
Executivo foram os prin-
cipais temas discutidos 
na Audiência Pública do 
Transporte realizada neste 
terça-feira, dia 9 de outu-
bro, no Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Oliveira” 
na Câmara de Pindamo-
nhangaba. Inicialmente, a 
reunião havia sido convo-
cada por meio do Requeri-
mento n° 1.913/2018 para 
o último dia 26 de setem-
bro, porém o Gabinete do 
Prefeito informou que os 
convocados não poderiam 
participar da audiência 
em virtude de compromis-
sos já assumidos anterior-
mente. Mas, desta vez, por 
força do Requerimento nº 
2.206/2018, de autoria do 
vereador Roderley Miotto 
Rodrigues (PSDB), o even-
to foi realizado.

A Audiência foi presi-
dida pelo próprio vereador 
Roderley Miotto e contou 
com a participação do Pre-
sidente da Câmara, vere-
ador Carlos Moura – Ma-
grão (PR) e dos vereadores 
Osvaldo Macedo Negrão 
– Professor Osvaldo (PR), 
Ronaldo Pinto de Andrade 
– Ronaldo Pipas (PR), Gis-
lene Cardoso – Gi (DEM), 
Jorge Pereira Alves – Jorge 
da Farmácia (PR) e Renato 
Nogueira Guimarães – Re-
nato Cebola (PV). Repre-
sentando o Poder Executivo 
e convocados pela Câmara 
estiveram presentes o Se-
cretário de Serviços Públi-
cos, Josué Bondioli Júnior 
e a Diretora de Trânsito do 
município, Luciana Viana. 
O Gerente da Viva Pinda, 
João Soares Machado Jú-
nior também acompanhou 

Revisão de horários e itinerários e nova Licitação 
dominaram os debates da Audiência Pública do 

Transporte na Câmara de Pindamonhangaba
Audiência foi convocada através do Requerimento nº 2026/2018, do vereador Roderley Miotto, 

e contou com a participação do Secretário de Serviços Públicos, Josué Bondioli Júnior

os trabalhos da Audiência. 
Diversos munícipes com-
pareceram à Câmara para 
debater a questão.

Ao abrir a Audiência, o 
vereador Roderley Miotto 
fez uma síntese de todo o 
processo em que se encon-
tra o transporte coletivo 
público de Pindamonhan-
gaba, desde a licitação de 
2004, até os últimos acon-
tecimentos sobre o reajuste 
de tarifa e a morosidade na 
elaboração do termo de re-
ferência do novo contrato 
de concessão do transporte 
coletivo. Roderley foi enfá-
tico ao se referir às condi-
ções do transporte coletivo, 
relatando os problemas de 
horários, atrasos e a falta 
de conclusão do termo de 
referência da licitação pro-
metida pela Prefeitura”. 
“Existe hoje uma grande 
indignação da comunida-
de quanto às condições do 
transporte coletivo e so-
bretudo, em relação à tari-
fa cobrada hoje na cidade. 
Nosso objetivo hoje é tratar 
do assunto com transpa-
rência para que a comuni-
dade saiba a real situação”, 
salientou o vereador.

Logo a seguir, o Secre-
tário Josué Bondioli Júnior 
explicou as questões que 
foram solicitadas. Ele disse 
que hoje existem processos 
distintos, ou seja, uma coi-
sa é o contrato atual, o rea-
juste e as condições de ope-
ração da empresa com ho-
rários e itinerários. No que 
diz respeito ao reajuste, 
Josué afirmou que “existia 
uma planilha apresenta-
da pela empresa e foi de-
monstrado a defasagem na 
relação de custos. Essa pla-
nilha foi analisada pelo Ju-
rídico da Prefeitura, sobre-
tudo nos custos fixos e pelo 

contrato vigente e através 
do pleito da empresa, op-
tou-se por esse reajuste. 
Quanto a questão da licita-
ção e do contrato, a respos-
ta foi dada pela Diretora de 
Trânsito, Luciana Viana. 
Ela frisou que “a licitação 
da empresa de ônibus para 
operar no município está 
em endamento e a prefeitu-
ra contratou uma empresa 
de consultoria para anali-
sar o ‘termo de referência’ 
da licitação do transporte”. 
Luciana Viana observou 
que o termo de referência 
será apresentado em audi-
ência pública no dia 24 de 
outubro em uma faculdade 
de Pindamonhangaba.

A Diretora de Trânsito 
disse, ainda, que “quanto 
a reajuste da tarifa, a pla-
nilha da empresa foi ana-
lisada e a nossa decisão foi 
técnica e não política”. Se-
gundo ela, o valor definido 
pelo Decreto nº 5.577/2018 
– cujo valor foi de R$ 4,40 
– e   foi baseado em todos 
os itens do contrato vigente 
entre o município e a em-

presa concessionária Viva 
Pinda. “É obvio que quem 
usa ônibus e paga não con-
corda com esse aumento de 
tarifa. Mas está estabeleci-
do em contrato”, finalizou.

Na sequência foi aberta 
a participação dos morado-
res de Pindamonhangaba 
que estavam presentes. Fo-
ram diversos os questiona-
mentos. Entre eles, os mais 
cobrados foram: revisão 
urgente dos itinerários e 
horários para os bairros do 
distrito de Moreira César; 
a questão do bilhete único, 
onde os passageiros paga-
riam somente uma, em vez 
de duas passagens e am-
pliação do número de pon-
tos/abrigos cobertos para 
os usuários, especialmente 
dos bairros mais distan-
tes do centro. Também 
foi sugerido a criação de 
uma agência reguladora do 
transporte público da cida-
de e agilização da licitação 
para contratar uma em-
presa de ônibus adequada 
para o município. Durante 
a Audiência foi cobrado a 

implantação do transporte 
para pessoas portadoras 
de necessidades especiais 
e seus acompanhantes e a 
gratuidade para usuários 
com mais de 60 anos. 

Com relação às solici-
tações e demandas apre-
sentadas, o representante 
da empresa Viva Pinda, 
João Machado, apresen-
tou as razões da empresa 
sobre diversos questiona-
mentos. Machado afirmou 
que a tarifa da cidade é 
técnica; é baseada no Ín-
dice de Passageiro por 
quilômetro – IPK. “É ma-
temática simples. Se um 
ônibus numa linha roda 
30 km com 20 passagei-
ros tem um custo, mas se 
ele roda os mesmos 30 km 
com 600 passageiros o 
custo diminui. É simples”.

Machado acrescentou 
que “quanto aos custos, 
o diesel aumentou 14% 
e preciso fazer o reali-
nhamento dos custos”. O 
dirigente da Viva Pinda 
também explicou sobre a 
gratuidade para maiores 

de 60 anos e o desconto 
de 50% para estudantes e 
professores. “Nesse caso, 
alguém tem que pagar. 
Ou o município dá sub-
sídio como em São José 
dos Campos ou quem usa 
o transporte tem que pa-
gar essa diferença”, enfa-
tizou. Machado informou 
que hoje a Viva Pinda 
transporta cerca de 338 
mil passageiros por mês 
e roda aproximadamen-
te 300 mil quilômetros. 
João Machado cobrou 
uma fiscalização maior 
nos veículos do transpor-
te clandestino. “É preciso 
acabar com isso. Acabar 
com esse transporte clan-
destino que mais tira o 
dinheiro da população da 
Pindamonhangaba”, con-
cluiu.

Ao final, o presidente 
da Audiência Pública, ve-
reador Roderley Miotto, 
agradeceu a participação 
de todos no sentido de 
esclarecer alguns pontos, 
inclusive sobre a questão 
do aumento da tarifa.

Diretora de Trânsito, Luciana Viana e o Secretário Josué Bondioli Júnior

Os principais temas do Transporte Público do município foram discutidos na 
Audiência Pública realizada na terça-feira, dia 9 de outubro, no Plenário da 
Câmara de Pindamonhangaba

ATO N° 17, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.
 

Estabelece prazos para exame do Projeto de Lei que 
“Estima a receita e fi xa a despesa do Município para 
o exercício de 2019”.

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

 Art. 1º A Comissão de Finanças e Orçamento marcará audiência pública a ser 
realizada até o dia 09 de novembro de 2018, para discussão do Projeto de Lei que “Estima a receita 
e fi xa a despesa do Município para o exercício de 2019”.
 
 Art. 2° Os Vereadores inframencionados passam a atuar juntamente à Comissão de 
Finanças e Orçamento, na análise do referido projeto de lei:
  1- Antonio Alves da Silva
 2- Felipe César
 3- Gislene Cardoso
 4- Janio Ardito Lerario
 5- Jorge Pereira Alves
 6- Rafael Goffi  Moreira
 7- Ronaldo Pinto de Andrade 
 
 Art. 3° Os Vereadores poderão apresentar emendas ao Projeto de Lei que “Estima 
a receita e fi xa a despesa do Município para o exercício de 2019”, dirigindo-se à Comissão de 
Finanças e Orçamento, constituída pelos Vereadores: Roderley Miotto, Professor Osvaldo Macedo 
Negrão e Renato Nogueira Guimarães, até as 17h do dia 19 de novembro de 2018.
 
 Art. 4° A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá seu parecer sobre o Projeto 
de Lei que “Estima a receita e fi xa a despesa do Município para o exercício de 2019”, e sobre as 
emendas apresentadas, até o dia 26 de novembro de 2018.
 
 Art. 5° A apreciação do Projeto de Lei que “Estima a receita e fi xa a despesa do 
Município para o exercício de 2019” será no dia 03 de dezembro de 2018.
 
 Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

 Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

         Publicada no Departamento Legislativo
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
“ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”
Ficam convocados todos os associados interessados para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”, a ser realizada no dia 08 de Novembro 
DE 2018, com início às 19:00 horas, em primeira convocação, com a metade dos 
associados ou 19:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número 
dos associados do Loteamento “RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA”,  a ser 
realizada no seguinte endereço: Rua Primavera nº 5,  loteamento “Residencial e 
Comercial Laguna”, bairro Ipiranga – Pindamonhangaba – SP,  a fim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
-  Aquisição de Galinhas d’angola
-  Outros assuntos de interesse Geral
OBS: O associado que se fizer representar por procuração, a mesma deve estar com 
firma reconhecida, limitado o número máximo de uma procuração por mandatário, 
conforme determina a Cláusula IX – item 1.6 do Estatuto da Associação.             
Pindamonhangaba, 22 de Outubro de 2018.
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA

EDsON CAsAgrANDE VILELA - PrEsIDENTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO

==============================================================
O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da 
Resolução FPMP nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 
5.117, de 03 de outubro de 2014, visando à atualização das informações cadastrais, 
CONVOCA a todos os servidores públicos estatutários inativos e pensionistas 
para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 28 de dezembro 
de 2018.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, 
terá suspenso seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a fi cha cadastral poderão ser obtidas no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2018.

Thiago Vieira Carvalho 
 Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 34.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Quarta Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto Silva, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 33.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 11.09.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0119/18 
Luiz Fernando Louzada. II – RELATOR:  Sr.  Josiel Canuto Silva DILIGÊNCIA, por 
votação unânime: 1-0199/17 Kamila Couto Fernandes de Oliveira. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 18  de setembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 34.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezenove de setembro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Quarta Sessão Extraordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 34.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 18.09.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0122/18 Paulino dos Santos Batista. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 35.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.09.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de setembro de dois mil 
e dezoito, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-
se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima 
Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 34.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 19.09.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0125/18 Kleber Gama. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0073/18 Maria Aparecida da Silva Souza. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 36.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.10.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dois de outubro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Sexta Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Josiel Canuto da Silva, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 35.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 24.09.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0128/18 Alessandro Ferreira Zago Medina e 1-0131/18 Fernando Augusto dos 
Reis. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 36.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.10.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia tres de outubro de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Sexta Sessão Extraordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 36.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 02.10.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0137/18 Josue Coqueiro Aragao. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0115/18 Monica Aparecida Jacob Fernandes. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 201

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de MARCIA DE ALVARENGA, em virtude da 
mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao requerimento 
do credor fi duciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer 
a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em 
mora, correspondente à quantia de R$ 15.961,84 em 23/10/2018, além das despesas 
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedora 
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de 
fi nanciamento imobiliário nº 057.411.727, fi rmado em 17 de abril de 2015, garantido 
por alienação fi duciária, registrada sob nº 04, na matrícula nº 62.164, tendo por objeto 
o imóvel situado na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, 
APTO 106, BLOCO 15, ED. PARQUE PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 
15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão 
contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de THALITA ALVES DE SOUZA, em virtude da 
mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao requerimento 
do credor fi duciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer 
a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em 
mora, correspondente à quantia de R$ 16.630,32 em 23/10/2018, além das despesas 
de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedora 
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de 
fi nanciamento imobiliário nº 057.412.376, fi rmado em 31 de maio de 2016, garantido 
por alienação fi duciária, registrada sob nº 04, na matrícula nº 62.032, tendo por objeto 
o imóvel situado na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, 
APTO 102, BLOCO 11, ED. PARQUE PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 
15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão 
contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de MICHEL THOMAS DOS SANTOS 
BARBOSA, em virtude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e 
atendendo ao requerimento do credor fi duciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá 
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o 
pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 15.045,34 
em 23/10/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital 
e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 057.411.380, fi rmado 
em 15 de dezembro de 2014, garantido por alienação fi duciária, registrada sob nº 
04, na matrícula nº 61.941, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA PADRE 
JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, APTO 107, BLOCO 08, ED. PARQUE 
PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira 
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 122/2018 (PMP 20620/2018) 
Para “aquisição de mobiliários para equipar o CEU das Artes”, com entrega dos envelopes até dia 
07/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

 
 
 

E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado Claro César, 33, Centro - CEP 12.400-220 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 

 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

Data:   30 de outubro – terça-feira 
Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
 
Pauta:  
 - Aprovação da ata da reunião do dia 25/9 

-Festival Urutu 

-Informe sobre o Edital Linguagens Artísticas -ProAC Munic pios 

- Informes gerais 

 

 

 

Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2018 
 

 
 

Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

 

“Outubro Rosa”: shopping da 
região recebe ação ‘Rapunzéis’

ARRECADAÇÃO DE CABELOS É DESTINADA A PACIENTES COM CÂNCER

Em mais uma ação re-
ferente ao “Outubro Rosa” 
– campanha de conscien-
tização sobre o câncer 
de mama –, o Taubaté 
Shopping receberá, nes-
te fi m de semana, a ação 
“Rapunzéis”, para doa-

ção de mechas de cabelo. 
O evento é resultado de 
uma parceria entre centro 
de compras com o IFMSA 
Brazil FMT – projeto de 
extensão para os alunos 
do curso de Medicina da 
Unitau (Universidade de 
Taubaté). 

A ação é sucesso há 
quatro anos e já se tornou 
marca registrada dentro 
das atividades de preven-
ção e conscientização do 
câncer de mama, que é o 
tipo de câncer que mais 
atinge mulheres no Brasil. 
A campanha visa a arreca-
dar mechas de cabelo para 
a “Casa Rosa - A beleza 
do bem”, de São José dos 
Campos, projeto voluntá-
rio que confecciona e doa 
perucas para pacientes em 

tratamento. No local ha-
verá cabeleireiros volun-
tários realizando os cortes 
gratuitos e recolhendo as 
mechas com mais de 12 
cm de comprimento. Uma 
novidade na edição atual 
é que os cortes acontece-
rão em umas das lojas do 
shopping que conta com 
artigos de salão de beleza, 
ou seja, será como um dia 
de salão unido à solidarie-
dade. 

De acordo com Isabella 
Queiroz, diretora local de 
saúde pública do IFMSA 
Brazil, da FMT, a parceria 
com o centro de compras 
é sempre bem aceita e já 
se consolidou na cidade. 
“Nós sempre temos muita 
procura durante os dias 
da ação e as pessoas têm 

aderido cada vez mais à 
campanha ano após ano. 
Na edição de 2018 vamos 
contar com mais cabelei-
reiros do que nos outros 
anos, em vista desse cres-
cimento”, conta. 

Somente no ano passa-
do foram 500 mechas ar-
recadadas. Ainda segundo 
a estudante, além do apoio 
nos dias da campanha, o 
Taubaté Shopping é um 
ponto de coleta de cabelo 
durante o ano todo, pos-
sibilitando que as pessoas 
possam realizar a doação 
em qualquer época. 

A campanha “Rapun-
zéis” acontecerá no sába-
do (27), das 10 às 20 ho-
ras, e no domingo (28), 
das 13 às 20 horas, em 
frente à Inovar. 

Campanha visa arrecadar 
mechas de cabelo para a 
“Casa Rosa - A beleza do bem

Divulgação
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6 Tribuna do Norte

QUARTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2018

“O Menino e o Mundo” é a estreia da semana pelo ‘Ponto MIS’
Colaborou Com o

texto: ViCtor Gobbo

Nesta semana, em parceria 
com o miS (museu da imagem e 
do Som), a Prefeitura de Pinda-

Entre as premiações está o ‘Grande Prêmio do Cinema 
Brasileiro de Melhor Filme de Animação’

Divulgação

“Mês da Educação” 
continua com palestras 
e atividades até dia 31

Colaborou Com o
 texto: ViCtor Gobbo

Continuando o programa 
realizado pela Secretaria de 
Educação de Pindamonhan-
gaba: “Mês da Educação”, 
o ‘Cine Didum’ exibirá os 
documentários para refletir 
sobre educação nesta quar-
ta-feira (24), no Palacete Dez 
de Julho, das 19 às 21 horas. 
São eles: “Agali Awamu - 
Reinventando Ciclos”, (33 
minutos, legendado, Brasil / 
Uganda); e “Brincadiquê?” 
Pelo Direito ao Brincar (41 
minutos, Brasil). 

As exibições terão cer-
tificação de 2 horas. Serão 
disponibilizadas 50 vagas, 
gratuitas, com distribuição 
de ingressos a partir das 
18h40.

Na quinta-feira (25), ha-
verá a palestra “A volta ao 
mundo em treze escolas e a 
Virada Educação”, onde será 
discutido o programa educa-
cional que acontece em vá-
rias escolas e o impacto em 
prol do desenvolvimento da 
integração entre a comuni-
dade escolar e o aprendizado 
de todos os alunos. O debate 

será das 18h30 às 21 horas, 
no auditório da Faculdade 
Anhanguera. Haverá cer-
tificação de 3 horas e serão 
oferecidas 200 vagas. A 
“Virada da Educação” acon-
teceu no fim de setembro, 
na Escola Municipal Julieta 
Reale, do bairro Castolira, e 
na EM Isabel do Carmo, no 
Crispim.

O autor do livro “Volta 
ao mundo em treze escolas” 
vem contar às professoras e 
aos professores um pouco de 
sua experiência de conhecer 
diferentes modelos educa-
cionais ao redor do mundo, 
compartilhando suas vivên-
cias e surpresas, estimulan-
do-nos a perceber a riqueza 
de cada singularidade.

E, para finalizar o “Mês 
da Educação”, será reto-
mado o debate sobre o novo 
documento para as redes 
de ensino “Base Nacional 
Comum Curricular” com “As 
Dez Competências Gerais da 
BNCC: Dilemas e Desafios”, 
na quarta-feira (31), das 
18h30 às 21 horas, no audi-
tório da Faculdade Anhan-
guera. Terá certificação de 3 
horas e serão 200 vagas. 

Palestra realizada na última semana, na Unitau, com o 
secretário Júlio Valle, integrou o “Mês da Educação”

Divulgação

monhangaba exibirá o filme “O 
menino e o mundo”, na quinta-
feira (25), na biblioteca maria 
bertha Cesar, de moreira César, 
e sexta-feira (26), no Ceu das 
artes, ambos às 14 horas.

O filme ganhou vários prê-
mios; entre eles, o ‘Grande Prê-
mio do Cinema brasileiro de 
melhor Filme de animação’. 

a narrativa brasileira conta a 
história de um garoto que mora 
com o pai e a mãe, em uma pe-
quena casa no campo. Diante 
da falta de trabalho, o pai aban-
dona o lar e parte para a cidade 
grande. triste e desnorteado, 
o menino faz as malas, pega 
o trem e vai descobrir o novo 
mundo em que seu pai mora. 
Para a sua surpresa, a criança 
encontra uma sociedade mar-
cada pela pobreza, exploração 
de trabalhadores e falta de pers-
pectivas.

a biblioteca maria bertha  
César fica na rua Dr. Gonzaga, 
s/n – moreira César e o Ceu das 
artes, na avenida das orquíde-
as, 647-735 – residencial Vale 
das acácias.

Fazendo a diferença
Programa “Escola da Família”, no Bonsucesso, 
recebe ação interdisciplinar sobre inclusão

Palestra abordou assuntos como microcefalia causada pelo Zika Vírus, paralisia 
cerebral e autismo, entre outros temas

Equipe multidisciplinar colaborou para realização do evento

Continuamente, o progra-
ma “Escola da Família” oferece 
aprendizado por meio do lazer: 
unindo diversão, descontração e 
informação no fim de semana da 
comunidade escolar que participa 
do programa. e foi isso que acon-
teceu no último domingo (21), na 
escola estadual monsenhor João 
José de azevedo, localizada no 
bairro bonsucesso, zona rural de 
Pindamonhangaba.

De forma voluntária, pro-
fissionais da área da Saúde, in-

cluindo fisioterapeutas, enfer-
meiras e psicólogos realizaram 
um bate-papo sobre inclusão de 
pessoas com deficiência. Além 
da palestra, ministrada pelos 
profissionais convidados, houve 
um momento para debater como 
as ações inclusivas precisam ser 
fortalecidas e como cada pessoa 
pode fazer sua parte.

Dalva de Jesus Dias, mora-
dora do bairro, disse que “infor-
mação nunca é demais e que sair 
de casa para ouvir histórias de 

superação, de luta e em favor da 
vida e da inclusão social é sempre 
gratificante. Todo mundo precisa 
fazer isso um dia”, sugeriu.

Além dos profissionais convi-
dados, participaram da ação: a 
“ONG Missionária Trabalhado-
res da Colheita Final”, represen-
tada pela enfermeira ‘mirinha’ 
Ferreira; Lucineide, da “ONG 
Nós Fazemos a Diferença”, e a 
também enfermeira Veraniza do 
Prado, que reforçou as ações do 
“Outubro Rosa”.

Pais e familiares de pessoas com deficiência puderam debater o papel de 
cada cidadão nas questões inclusivas

Jucélia batista Jucélia batista

Jucélia batista


