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Com salas mais arejadas e com mais privacidade, atendimento aos pacientes terá mais conforto. Alas Infantil e de 
Emergência serão totalmente separadas da observação, permitindo mais humanização nos serviços prestados
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Reforma no térreo do Pronto-
Socorro está em fase de fi nalização

Com investimento de mais de 
um milhão de reais da Secreta-
ria do Estado e da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, a reforma 
do Pronto-Socorro Municipal 
está perto de ser concluída, e 
passará a atender a população 
com espaço ampliado e com me-
lhor comodidade.

De acordo com informações 
da Secretaria de Infraestrutura 
e Planejamento, os serviços de 
reforma do térreo estão em fase 
de fi nalização. Aproximadamente 
15 mil pessoas utilizam o Pron-
to-Socorro mensalmente, desta 
maneira, a reforma ampliará os 
serviços, adequará e organizará 
para um atendimento humani-
zado, com segurança e respeito 
à população. 

Esta é a segunda fase da 
obra. Anteriormente a ação foi 
finalizada no andar superior. A 
terceira e última etapa da re-
forma será na parte de trás do 
prédio, com prazo para conclu-
são ainda no primeiro trimes-
tre de 2019. PÁGINA 3

Arrecadação do ‘Treinão Rosa’ será revertida em 210 mamogra� as
Solidariedade, engajamen-

to, sensibilidade, prevenção e 
integração foram algumas das 
palavras de ordem durante o 
desenvolvimento do “Treinão 
Rosa” – evento socioesporti-
vo, realizado em 28 de outu-
bro, no Parque da Cidade, em 
Pindamonhangaba. Além da 
conscientização sobre o cân-
cer de mama e do incentivo ao 
esporte, o evento teve o valor 
das inscrições revertido em 

exames de mamografia, que 
beneficiarão 210 mulheres do 
município.

“Mais uma vez, eu vejo o 
quanto a população de Pinda-
monhangaba é solidária e parti-
cipativa. Nós, do Fundo Social, 
que abraçamos de coração esse 
evento, nos sentimos felizes pela 
parceria em uma iniciativa tão 
nobre e que benefi ciará mais de 
200 mulheres da nossa cidade”, 
destacou a presidente do Fundo 

Social de Solidariedade, Cláudia 
Vieira Domingues. 

Na terça-feira (6), ela, jun-
tamente com representantes da 
Prefeitura e do GAPC fi zeram 
a entrega do valor arrecadado 
no “Treinão Rosa” para a WK 
Diagnose, empresa parceira, 
que realizará as mamografi as. 
No total, foram arrecadados R$ 
12.002,00 – equivalente a 210 
exames de mamografi a. 
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Valor arrecadado permitirá a realização de mais de 200 exames de mamografi a

Incluir alunos da educa-
ção especial do município 
em projetos culturais e 
turísticos como o “Conhe-
cendo Pindamonhangaba” 
é um dos principais objeti-
vos da iniciativa desenvol-
vida pelo Departamento de 
Turismo da Prefeitura, que 
contou com a participação 

dos próprios alunos e edu-
cadores na elaboração. 

O ‘City Tour’ levou os 
estudantes aos principais 
pontos turísticos da cida-
de, permitindo que eles 
conhecessem um pouco 
mais a cultura local e as 
belezas naturais do muni-
cípio.

PSF do Nova Esperança 
promove vacinação 
contra a Febre Amarela
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Departamento de Turismo desenvolve 
projeto com alunos da educação especial
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A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O LIVRO 
“DÁLIA AZUL” DE NORA ROBERTS

Nora Roberts entrelaça os 
personagens da forma como 
apenas ela sabe fazer: com ro-
mance, intriga e, neste caso, um 
fantasma. Dália Azul é o primeiro 
volume da Trilogia das Flores. 
Assim como todos os títulos da 
autora, vendeu centenas de 
milhares de cópias nos Estados 
Unidos e fi gurou nas principais 
listas de mais vendidos. Stella 
Rothchild tem compulsão por 
planejar tudo em sua vida, o 
que, segundo ela própria, a 
mantém longe de imprevistos. 
Quando se apaixona perdida-
mente, o leitor verá a luta dela 
para evitar ir contra tudo que 
sempre defendeu. O livro começa 
com a morte repentina do marido 
da protagonista e sua mudança, 
com os dois fi lhos, de Michigan 
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para Memphis. Ela vai morar na misteriosa Harper House onde traba-
lhará como responsável pelo famoso e enorme viveiro de plantas. Na 
mansão centenária, mora o severo Roz Harper e também a assombra-
ção da Noiva Harper, que anda pelos corredores cantando canções de 
ninar. Depois de um período de luto, Stella reencontra a felicidade em 
sua nova casa e seu trabalho, e descobre em Roz um ótimo amigo. 
Quem também fará parte de sua vida é o designer Logan Kitridge, que 
ela odeia no primeiro momento, pois é a sua antítese: vive no caos, 
é impulsivo e não planeja o futuro. Com o tempo, a tensão torna-se 
admiração e amor. O único problema: a Noiva Harper não suporta a 
felicidade alheia. Dália azul traz um mistério bem-elaborado, aliado a 
personagens que agradarão demais os leitores. Ao longo da trama, 
apenas pequenos detalhes da Noiva Harper são divulgados, deixando a 
história ainda mais instigante.

Este livro faz parte do acervo das seguintes Bibliotecas:

Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace (Bosque) – 
3645-1701/3643-2399
Biblioteca Profª Maria Bertha César (Moreira César) – 3637-4400
Biblioteca Profª Maria do Carmo Silva Gomes (Vila São Benedito) – 
3637-1440

Para fazer o cadastro é necessário: RG/ Comprovante de residência

CARTAS AO “POETA MAIOR”

Conhecemo-nos no 
prédio em que moro. 
Ela, uma senhorinha 

miúda, magra, de óculos de 
lentes grossas e um sotaque 
muito distinto. De imedia-
to, a simpática vizinha me 
contou que era de Belém e 
que estava passando uma 
temporada em Pindamo-
nhangaba para fugir do 
verão escaldantedo Pará 
e, também, para cuidar da 
saúde. 

Nossa amizade se estrei-
tou quando descobrimos que 
o que movia seus sóis e suas 
estrelas, movia igualmente 
meu “universo particular”: a 
Literatura! Era um tal de re-
ceitarmos livros uma para a 
outra que não tinha fi m: Gui-
marães Rosa, Drummond, 
Manoel de Barros, Clarice 
Lispector, Cecília Meirelles, 
Hilda Hilst, Sophia de Mello, 
Fernando Pessoa...

Uma manhã, ela segre-
dou-me que durante um 
período de sua vida corres-
pondeu-se com nosso “poeta 
maior”, Carlos Drummond 
de Andrade! E disse que, se 
eu tivesse interesse, poderia 
presentear-me com cópias 
dessas cartas. Pulei de ale-
gria! Teria presente mais ex-
cepcional no mundo? 

Tão logo D. Eucivalda 
Darwich desembarcou em 
sua terra natal, postou-me 
cópias das correspondências 
trocadas nos anos de 1970. 

Nas cartas dela, sua magis-
tral escrita (como escreve 
bem!); nas cartas do poeta, 
poemas manuscritos e/ou 
artigos de sua autoria publi-
cados nos jornais do Rio de 
Janeiro - delicadeza advinda 
de sua alma mineira e do ad-
mirável respeito ao público 
leitor de suas obras!

Da coleção, seleciono um 
trecho de sua primeira carta 
datada de 18 de novembro 
de 1977: “Poeta Maior: Des-
de que li em um jornal local 
sobre a vida que vem levan-
do num apartamento do Rio 
de Janeiro, senti como um 
aperto no coração e uma 
tristeza enorme. É difícil vi-
ver em Copacabana, princi-
palmente um vocacionado 
aos grandes espaços, cheiro 
de terra, amanhecer espon-
tâneo, sem ser acordado pela 
cidade. Ou me engano? É 
terrível conviver com apar-
tamento. Tenho experiência 
da rua Copacabana por um 
mês de férias, cada ano, mas 
logo, logo, já estou querendo 
voltar às minhas manguei-
ras. A intenção aqui é tentar 
dizer-lhe do nosso amor, do 
quanto é querido por muita, 
mas muita gente. (...) Não 
espero que responda mas 
rogo que leia e acredite 
que tenho um Amazonas 
imenso em mim, de afeto, 
de gratidão, de admiração, 
por tudo que já nos deu e 
ainda pode dar... Um beijo 

imenso, extensivo a sua es-
posa. Eucivalda”

O “poeta maior” respon-
de-lhe nove dias depois, com 
poucas palavras, entretan-
to, imbuídas de um senti-
mento amoroso que supera 
as poucas linhas: “Rio de 
Janeiro, 27 de novembro 
de 1977. Cara Eucivalda: 
só de ler sua carta, senti-
me entre as mangueiras de 
Belém, em companhia ami-
ga e vida mansa, que fazem 
bem à alma. Obrigada, Eu-
civalda: que grande coração 
você botou em suas pala-
vras! O abraço comovido de 
Dolores e do Carlos Drum-
mond”.

Em 1987, o mais in-
fluente poeta brasileiro 
mudou-se definitivamente 
do apartamento 701 da rua 
Conselheiro Lafaiete, 60, 

no Rio de Janeiro. A esti-
mada vizinha, no inverno, 
sempre retorna para suas 
mangueiras em Belém. 
Nunca trocamos corres-
pondências. Nossos tem-
pos são de mensagens ele-
trônicas.  Mas eu carrego 
“um Amazonas imenso em 
mim, de afeto, de gratidão, 
de admiração” tanto pelo 
destinatário quanto pela 
remetente de tão precio-
so tesouro. Tempo e espa-
ço? Eles não existem para 
aqueles que tiveram a alma 
transpassada pelo Amor 
Maior, este que cintila nos 
versos, contos, crônicas 
de Drummond; esse que 
poreja no abraço da ami-
ga paraense que em breve 
retorna à sua residência de 
veraneio em nossa Pinda-
monhangaba!

Eucivalda lembra, saudosa, as cartas de   Drummond...

Reprodução

Reprodução/internet

Prefeitura realiza sorteio 
para ambulantes atuarem 
no período do Natal

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
tarde de terça-feira (6), 

o sorteio de vagas para 
os ambulantes que irão 
trabalhar no centro da 

cidade durante o perío-
do do Natal. Mais de 100 
interessados se inscreve-

ram para as 46 vagas 
disponibilizadas.

De 6 a 23 de de-
zembro, a rua lateral 
da praça Monsenhor 
Marcondes será im-
pedida, das 18 às 13 
horas, e contará com a 
presença de vendedo-
res ambulantes; sendo 
20 de doces e brinque-
dos, na altura da praça, 
e mais 26 de alimenta-
ção nas proximidades 
do mercado, sendo 
dois de churrasco.

O sorteio das vagas é 
organizado pelo Depar-
tamento de Administra-
ção da Prefeitura e foi re-
alizado sem ocorrências.
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Turismo inclusivo 

Que notícia bacana: incluir alunos 
da educação especial do município 

em projetos culturais e turísticos como o 
“Conhecendo Pindamonhangaba”!

Desenvolvido pelo Departamento de 
Turismo da prefeitura, o projeto contou com a 
participação dos próprios alunos e educadores 
para a elaboração da iniciativa, que inclui um 
‘City Tour’ pelos principais pontos turísticos da 
cidade.

 
Essa inclusão vai além do passeio em si, pois 

valoriza os alunos, resgatando a autoestima 
e estimulando a integração dos participantes. 
Além disso, movimenta o turismo local, já 
que a diversidade de opções e a questão da 
acessibilidade dos espaços visitados são levadas 
em consideração na escolha do roteiro. Isso 
estimula novos passeios de familiares dos alunos 
que tiveram contato com esses locais. 

A atividade permitiu aos estudantes 
conhecerem um pouco mais a cultura local e as 
belezas naturais da cidade. 

Por meio de iniciativas como essa, a escola 
pode incluí-los em uma sociedade que se 
destaca também pelos recursos naturais, pela 
preservação ambiental e pela valorização do 
turismo. 

Abono 2016 tem disponível R$ 1,36 bilhão 
para 1,85 milhão de trabalhadores

Ainda restam R$ 1,36 
bilhão do Abono Salarial 
ano-base 2016 disponí-
veis para 1,85 milhão de 
trabalhadores brasileiros. 
O número corresponde a 
7,56% do total de pessoas 
com direito ao recurso. Os 
benefi ciários têm até o dia 
28 de dezembro para pro-
curar uma agência bancá-
ria e sacar o dinheiro. Ini-
cialmente, o prazo limite 
era até 29 de junho, mas foi 
prorrogado após resolução 

do Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat).

Tem direito ao abono 
salarial ano-base 2016 
quem estava inscrito no 
PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos, trabalhou for-
malmente por pelo menos 
30 dias em 2016, com re-
muneração mensal média 
de até dois salários mí-
nimos, e teve seus dados 
informados corretamente 
pelo empregador na Rela-

ção Anual de Informações 
Sociais (Rais).

A quantia a que cada 
trabalhador tem direito 
depende do tempo que ele 
trabalhou formalmente 
em 2016. Quem esteve 
empregado o ano todo 
recebe o valor cheio, que 
equivale a um salário mí-
nimo (R$ 954). Quem tra-
balhou por apenas 30 dias 
recebe o valor mínimo, 
que é de 1/12, e assim su-
cessivamente.

Trabalhadores da 
iniciativa privada de-
vem procurar a Caixa 
Econômica Federal. A 
consulta pode ser feita 
pessoalmente, pela in-
ternet ou pelo telefone 
0800-726 02 07. Para 
servidores públicos, a 
referência é o Banco 
do Brasil, que também 
fornece informações 
pessoalmente, pela in-
ternet ou pelo telefone 
0800-729 00 01.

Quem recebeu em média dois salários mínimos durante o 
período tem até 28 de dezembro para retirar o benefício
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Reforma no térreo do Pronto-
Socorro está em fase de finalização
Investimento de mais de um milhão de reais da Secretaria do Estado e Prefeitura visa beneficiar atendimento aos pacientes

 
Colaborou Com o 

texto: bruna Silva

a reforma do Pronto-Socor-
ro municipal, que se iniciou ano 
passado, está perto de ser con-
cluída.  a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de infraestrutura 
e Planejamento, dá continuida-
de aos serviços, com a fase de fi-
nalização da reforma do térreo, 
que passará a atender a popula-
ção com espaço ampliado e com 
melhor comodidade.

aproximadamente 15 mil pes-
soas utilizam o Pronto-Socorro 
mensalmente, desta maneira, a 
reforma irá ampliar os serviços, 
adequar e organizar para um 
atendimento humanizado, com 
segurança e respeito à população. 
esta é a segunda fase da obra. 
Anteriormente a ação foi finaliza-
da no andar superior. a terceira e 
última etapa da reforma será na 
parte de trás do prédio, com pra-
zo para conclusão ainda no pri-
meiro trimestre de 2019.

a obra de reforma do Pron-
to-Socorro compreende a me-
lhor alocação das salas, com a 
construção de novas paredes, 
banheiros com acessibilida-
de, implantação de elevadores, 
além da nova pintura. o Pron-
to-Socorro municipal recebeu 
uma nova identidade visual 

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba promoverá, 
na próxima quarta-feira (14), 
atividades em referência ao “Dia 
Nacional de Combate ao Diabe-
tes”. Auxiliada pela 21ª Campa-
nha Nacional de Prevenção à 
Doença, o tema deste ano será: 
‘Diabetes e Família’.

As ações do dia começarão na 
segunda-feira (12), com ativida-
des de prevenção na Prefeitura, 
das 8 às 12 horas, para que 
os funcionários e a população 
possam participar da campanha. 
Na terça-feira (13), a campanha 
estará no Recinto São Vito, em 
Moreira César, a partir das 8 ho-
ras. Já na quarta-feira (14), das 
9 às 16 horas, a equipe de saúde 
estará na praça Monsenhor Mar-
condes com diversas atividades 
para toda a população.

A campanha em Pindamo-
nhangaba terá parceria com: 
Etec João Gomes de Araújo, 
Colégio Tableau, Laboratório 
Oswaldo Cruz, Clínica Synerclin e 
Colégio Futura – que colaborarão 
com atividades como aferição de 
pressão, glicemia capilar, cálculo 
de IMC (Índice de Massa Corpó-
rea) e orientação nutricional.

De acordo com a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura, estas 
ações serão avaliadas e encami-
nhadas para Anad/Fenad, a fim 
de agregar ao contexto nacional 
de avaliações, fazendo parte de 

futuras ações estratégicas de 
controle e prevenção ao diabe-
tes, além de possibilitar refe-
rências e tratamento adequado 
aos pacientes da Atenção Básica 
ou Especializado da Rede SUS 
(Sistema Único de Saúde).

Sobre o diabetes

O diabetes é uma doença 
caracterizada pela hiperglice-
mia, isto é, a elevação da glicose 
no sangue. Pode correr devido a 
defeitos na secreção ou na ação 
da insulina, hormônio que é pro-
duzido no pâncreas. A principal 
função da insulina é promover 
a entrada da glicose nas célu-
las do organismo, a fim de que 
ela possa ser aproveitada para 
diversas atividades celulares. A 
ausência de insulina ou o defeito 
na sua ação resulta em acúmulo 
de glicose no sangue, o que se 
denomina de hiperglicemia.

O Diabetes Mellitus é um dos 
mais graves problemas de saúde 
pública, causado pela falta abso-
luta (Tipo1) ou relativa (Tipo 2) 
de insulina no organismo. Nessa 
situação a glicose não é absorvida 
adequadamente pelas células, o 
que provoca sua elevação no san-
gue, ultrapassando as taxas nor-
mais (70 a 100 mg/dl, em jejum).

A cada 100 pessoas, entre 7 
e 9 são portadores de Diabetes. 
É uma doença silenciosa. Cerca 
de 50% desconhecem ser porta-
dores. Trata-se de uma doença 
hereditária - não é contagiosa.

“Dia de Combate ao Diabetes”: 
Secretaria de Saúde prepara 
semana de atividades

Programação começará na segunda-feira (12)
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O cartaz dispensa legendas, já que a reforma visa mais comodidade e melhor atendimento aos pacientes

para atender melhor os mora-
dores de Pindamonhangaba. 
este é o resultado do convênio 
realizado entre a Secretaria de 
Saúde do estado e a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, sendo o 
investimento total da obra de 
r$ 1.919.027,37.

Segundo a secretária de in-
fraestrutura e Planejamento da 
Prefeitura, marcela Franco, a 
preocupação da administração 
municipal é que o andamento 
da obra não prejudique o fun-
cionamento do Pronto-Socorro.

De acordo com informações 
da Secretaria de Saúde, a re-
forma trará mais conforto ao 
atendimento dos pacientes, pois 
as salas estarão mais arejadas e 
com mais privacidade, e as alas 
infantil e de emergência serão 
totalmente separadas da obser-
vação, proporcionando, sobre-
tudo, a humanização no serviço 
da saúde.

atualmente, a recepção está 
ao lado da ortopedia, mas em 
breve deve retornar para a área 
que foi reformada.

Arrecadação do ‘Treinão Rosa’ será 
revertida em 210 mamografias

 um ato de solidariedade 
marcou o encerramento do 
“treinão rosa”. além da cons-
cientização e do incentivo à 
prática esportiva, o evento re-
alizado no dia 28 de outubro, 
teve suas inscrições revertidas 
em exames de mamografia, 
que beneficiarão 210 mulhe-
res.

na última terça-feira (6), 
representantes da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Fundo 
Social de Solidariedade e do 
GAPC fizeram a entrega do 
valor arrecadado no “treinão 
rosa” para a WK Diagnose, 
empresa parceira que rea-
lizará as mamografias. No 
total, foram arrecadados r$ 
12.002,00 – o que equivale a 
210 exames de mamografia. 

o valor foi entregue pela 
presidente do Fundo Social de 

Solidariedade, Cláudia vieira 
Domingues à administradora 
da WK Diagnose, Wan tcai 
Wung, que falou da satisfação 
em participar de uma iniciati-
va como esta. “acho importan-
te a conscientização para que 
as mulheres se previnam con-
tra o câncer de mama, princi-
palmente em outubro, quando 
temos a campanha ‘outubro 
rosa’. Por isso, esse trabalho 
da Prefeitura, do Fundo So-
cial e do GaPC é muito posi-
tivo”, afirmou. Destacando 
que a WK acreditou no evento 
e ofereceu o melhor valor no 
exame, dando mais de 50% de 
desconto por paciente.

Um trabalho incansável

o Fundo Social de Solida-
riedade, representado por sua 

presidente, abraçou o evento 
e demonstrou comprometi-
mento com uma causa tão im-
portante quanto a prevenção 
ao câncer de mama. 

“temos em Pindamonhan-
gaba uma população muito 
solidária e participativa. Para 
nós, do Fundo Social, foi uma 
honra ser parceiro de um 
evento tão nobre e que bene-
ficiará mais de 200 mulheres 
da nossa cidade”, ressaltou 
Cláudia.

o coordenador de even-
tos da Prefeitura, ricardo 
Flores, ficou satisfeito com o 
resultado do “treinão rosa” 
e está em contato com a Se-
cretaria de esportes para 
lançar em 2019 um calen-
dário de ‘treinões’ nas da-
tas comemorativas ao longo 
do ano. “este foi o primeiro 
‘treinão’ de muitos a serem 
realizados com caráter soli-
dário. em breve, outras ins-
tituições também serão pro-
curadas para que possamos 
ajudar outras causas tão im-
portantes quanto esta: sem-
pre unindo com o incentivo 
à atividade física”, concluiu. 
“Gostaria de agradecer, ain-
da, a todos os patrocinadores 
e voluntários deste evento 
que acreditaram no projeto”, 
ressaltou. 

também participaram da 
entrega de valores: ricardo 
Flores; os assessores David 
nerosi e andré nunes, e a re-
presentante do GaPC, luísa 
Siqueira.Atividade socioesportiva rendeu bons frutos

Divulgação Divulgação

Divulgação
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

 
    Em virtude do gozo de férias do Conselheiro Tutelar 

titular José Eduardo dos Santos (22 de novembro a 06 de dezembro de 2018 e 

17 de dezembro a 21 de dezembro de 2018), vimos convocar para apresentação, 

no prazo máximo de 03 (três) dias a contar desta data, a Conselheira Tutelar 

Suplente: 

 
1º Daniela Ribeiro Tomaz 

 
    A Conselheira Suplente acima citada deverá 

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos 

pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência 

Social), a fim de tratar da substituição do ConselheiroTitular durante o período 

de férias. 

 

    Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, 

informamos que convocaremos o2º Suplente, Sr. Rodolfo Fonseca de Lima 

Rocha. 

 

 

Maria Cristina Pereira da Luz 
Presidente em Exercício 

 

 

PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO
EDITAL DECONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Projeto Social Grêmio União, CNPJ 09.367.172/0001-72, Sr. Paulo 
Vieira Neto, convoca todos os associados maiores de 18 anos a reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 12/11/2018 as 18h em sua 
sede situada a Rua Vereador Manoel Canutto Vieira, nº 199, Bairro Ouro Verde, 
CEP 12412-250, Pindamonhangaba/SP, em conformidade com o parágrafo terceiro 
e quarto do Artigo 41 do Estatuto Social. Não havendo número legal na primeira 
convocação, a Assembleia reunir-se-a em segunda convocação, 00h30min após, 
com qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: - PAUTA: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE 
E ABERTURA DE FILIAL.
                              Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2018.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROJETOS ESPORTIVOS
O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba– FAEP, 
através de seu Presidente, Prof. Everton Chinaqui de Souza Lima, no uso de suas 
atribuições, conforme Artigo 3º parágrafo II da Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de 
novembro de 2005, Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009 
e Lei Municipal Nº6.082/2017 conforme artigo 7º e 8º e o que dispõe o Regimento 
Interno do FAEP, Artigos 26º, 27º e 28º, comunica que estarão abertas as inscrições 
de projetos esportivos na área de rendimentos que pleiteiem a obtenção de recursos 
fi nanceiros para temporada de 2019.
1. Objeto
1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de projetos que pleiteiem a obtenção 
de recursos fi nanceiros através do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
(FAEP).
1.2. Para os fi ns deste Edital, entende-se por projeto o conjunto de ações, em 
conformidade com a respectiva política de esportes municipal, para execução de 
ações que visam o cumprimento do plano de treinamento, competições e manutenção 
da carreira dos esportistas e comissões técnicas que tenham por fi nalidade:
1.2.1. ampliar e democratizar o acesso à prática esportiva, individual ou coletiva;
1.2.2. estimular e promover a revelação de atletas locais e da região;
1.2.3. incentivar o desenvolvimento do esporte amador e não profi ssional no 
Município de Pindamonhangaba;
1.2.4. recrutamento, seleção, formação e desenvolvimento de atletas e paratletas;
1.2.5. manutenção de atletas e paratletas selecionados e equipes que representam 
o Município de Pindamonhangaba em competições e eventos esportivos de âmbito 
regional, estadual, nacional e internacional;  
1.2.6. fomento à prática e ao desenvolvimento do esporte entre crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, idosos e as pessoas com defi ciência; 
1.3. Os Profi ssionais de Educação Física e as entidades interessadas deverão 
habilitar-se mediante a apresentação da documentação exigida no presente Edital 
de Chamamento e apresentação do Plano de Trabalho, quantifi cando os recursos 
humanos e bolsasatletas e bolsa de estudo pretendidas.
1.4. Os projetos serão destinados para área de rendimento devendo contemplar 
equipes competitivas, na categoria principal e nacategoria de acesso à principal, 
que representem a cidade de Pindamonhangaba em competições ofi ciais da 
sua modalidadee,obrigatoriamente, em todas as modalidades que constem nos 
regulamentos da Secretaria de Esportes, Lazer eJuventude do Estado de São Paulo, 
referentes aos Jogos Regionais da 2ª Região Esportiva, Jogos Abertos do Interior 
“Horácio BabyBarioni” e Jogos Abertos da Juventude.
1.5.  Será aprovado apenas um projeto por modalidade esportiva, sendo consideradas 
modalidades diferentes os naipes masculino e feminino.

2. DA PREVISÃODE RECEITAS E DESPESAS
Serão concedidas Bolsa-Atleta aos projetos esportivos aprovados, destinadas à 
manutenção e aprimoramento técnico desportivo de equipes, atletas,paratletase 
comissões técnicas, desde que representem a cidade de Pindamonhangaba, 
conforme Lei Municipal 189/2017. 

3. DOS CRITÉRIOS E PROCESSO DE SELEÇÃO 
3.1. O processo de seleção dos projetos contará com as seguintes fases: 
1ª Fase – Análise documental: Efetuada Comissão de Seleção Desportiva, 
previamente estabelecida a este edital, responsável em conferir toda documentação 
apresentada, preenchimento integral e correto dos formulários de inscrição.
2ª Fase – Análise de mérito: A supramencionada Comissão analisará a adequação 
do período dos projetos e de seus objetivos dentro dos critérios estabelecidos 
neste Edital em consonância com os objetivos da Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de 
novembro de 2005, Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009 e 
Lei Municipal Nº 6.082/2017.

4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1.As inscrições deverão ser realizadas de 06 de Novembro de 2018 a 27 de 
Novembro de 2018, a retirada dos documentos de inscrição e inscrições para o 
presente Edital poderão ser realizadas diretamente na Secretaria Executiva do Fundo 
de apoio Esportivo de Pindamonhangaba, sito a Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 
493, Pq. São Domingos, de segunda a sexta feira das 08hs às 12hs.
4.2. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período acima estabelecido. 
4.3. Serão indeferidas as inscrições de propostas apresentadas em desacordo com 
as normas, condições e especifi cações previstas no presente Edital.
4.4.  As inscrições devem ser entregues em ENVELOPE LACRADO e protocolados 
na secretaria executiva do FAEP.

5. DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INSCRIÇÃO  
5.1. Poderão participar do presente Chamamento Público:  
5.1.1.Professores de Educação Física vinculados a Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, que possam executar trabalhos deinteresse e de acordo com as diretrizes da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
5.1.2 Professores de Educação Física que desenvolvam parcerias com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, vinculadas e devidamente autorizados pela Entidades 
de Prática Desportiva, Administração Desportiva ou Fundações, devidamente 
organizada, que constem em seu estatuto a prática esportiva e com contrapartida 
efetiva, a critério do Conselho Diretor.

6. DO PLANO DE TRABALHO
6.1. O Plano de Trabalho deverá conter,no mínimo:
OBJETIVOS: (De forma sucinta e coerente descrever o objeto que será executado. 
Identifi cação de uma situação de fácil visualização que se deseja alcançar com a 
intervenção, indicando as contribuições que o projeto trará para o desenvolvimento 
do esporte e laser da cidade e para o setor ou área de ação A concepção do objetivo 
deve ser clara e bem defi nida.)
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: (Descrever, na forma de tópicos cada um dos objetivos 
específi cos que ajudarão a alcançar o objetivo geral. O texto deve evitar verbos com 
sentido vago como: apoiar, colaborar, fortalecer, contribuir, preferindo a utilização de 
verbos concretos como: defi nir, sistematizar, institucionalizar, implantar.) 
JUSTIFICATIVA: (Deverá refl etir a razão de ser do projeto, expondo motivos, 
relevância e fundamentando o porquê do projeto, considerando a criatividade e 
abrangência do projeto para Pindamonhangaba.)
METAS: (Apresentar as metas de qualidade – quais os resultados e benefícios a 
serem alcançados, mensuráveis não numericamente – e as metas de quantidade – 
mensuráveis numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma 
as metas serão aferidas – de acordo com os objetivos propostos).
METODOLOGIA: (Apresentar fases de execução, cronogramas de atividades, 
períodos de ação, grade horária das atividades do projeto, nº de turmas e descritivo 
de turmas, calendários de participação em eventos previstos no projeto, detalhar o 
critério de seleção dos participantes do projeto).
PRAZO DE EXECUÇÃO: (Colocar o nº de meses necessários para a execução do 
projeto, contando com a prestação de contas (máximo 10 meses).

RECURSOS OFERECIDOS E ANEXOS
Recursos oferecidos como contrapartida pela entidade solicitante. (Recursos 
humanos e fi nanceiros, exposição na mídia, taxas de qualquer natureza, estrutura 
física, transporte, patrocínio próprio, e/ou outros). Incluir anexos.
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS- Profi ssionais de Educação Física que irão 
compor as comissões técnicas.
RELAÇÃO DOS ATLETAS E RANKINGS – Relação dos atletas que pleiteiam Bolsa-
Atleta e Bolsa Estudantil.
Parágrafo único: O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado 
da Entidade Desportiva, e papel timbrado da Semelp para professores que 
apresentarem proposta, devidamente rubricado em todas as suas folhas, assinado 
por seu(s) representante(s) legal(is) e encaminhado juntamente à proposta, nos 
termos indicados no item 4 deste Edital.

7. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
DA PONTUAÇÃO
7.1. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classifi cados em ordem 
decrescente de pontuação, nos termos do que prevê este Capítulo
7.2. Constituirá pré-requisitos para a análise dos projetos a apresentação da proposta 
no prazo previsto no item 6deste Edital e em consonância com suas disposições.
7.3. Estando cumpridos os pré-requisitos do artigo antecedente, o plano de 
trabalho será analisado pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba, e pontuados por linha de ação, de acordo com os seguintes 
critérios:
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Recursos oferecidos como contrapartida pela entidade solicitante. (Recursos humanos 
e financeiros, exposição na mídia, taxas de qualquer natureza, estrutura física, 
transporte, patrocínio próprio, e/ou outros). Incluir anexos. 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS- Profissionais de Educação Física que irão 
compor as comissões técnicas. 
RELAÇÃO DOS ATLETAS E RANKINGS – Relação dos atletas que pleiteiam Bolsa-
Atleta e Bolsa Estudantil. 
Parágrafo único: O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado da 
Entidade Desportiva, e papel timbrado da Semelp para professores que apresentarem 
proposta, devidamente rubricado em todas as suas folhas, assinado por seu(s) 
representante(s) legal(is) e encaminhado juntamente à proposta, nos termos indicados 
no item 4 deste Edital. 
 
7. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
DA PONTUAÇÃO 
7.1. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classificados em ordem 
decrescente de pontuação, nos termos do que prevê este Capítulo 
7.2. Constituirá pré-requisitos para a análise dos projetos a apresentação da proposta 
no prazo previsto no item 6deste Edital e em consonância com suas disposições. 
7.3. Estando cumpridos os pré-requisitos do artigo antecedente, o plano de trabalho 
será analisado pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba, e pontuados por linha de ação, de acordo com os seguintes 
critérios: 
 
Critério de 
Avaliação 

Item de Avaliação  Método de 
Pontuação 

Pontuação Máxima 

1) Objeto do Projeto 1.1) Ações a serem 
executadas (de 
0,0 a 1,5). 

1.2) Metas a serem 
atingidas 
(de0,0 a 1,5) 

1.3) Indicadores de 
cumprimento 
das metas (0,0 
a 0,5) 

1.4) Prazos para 
execução das 
ações (0,0 a 
0,5) 

- Grau pleno de 
atendimento (4,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
3,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0)  

4,0 pontos 

 
 

1.5)    

2) Adequação da 
proposta aos 
objetivos da 
política esportiva 
do município. 

- Conforme Lei 
Municipal Nº 4.344 
de 09 de novembro 
de 2005 e Lei Nº 
189/2017. 
 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

2,0 pontos  

3) Descrição da 
metodologia 
utilizada para 

3.1) Fases de 
execução; 
3.2) Público alvo; 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 

2,0 pontos 
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atingimento das 
metas. 

3.3) Abrangência; 
3.4) Critério de 
Seleção dos 
participantes. 

atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

4) Potencial de 
realização dos 
responsáveis 
técnicos e 
comissões 
técnicas das 
equipes 
envolvida no 
projeto 

- Capacidade dos 
profissionais 
envolvidos de 
realizar, com êxito, 
o projeto proposto, 
comprovada por 
intermédio dos 
currículos, 
documentos e 
materiais 
apresentados. 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

2,0 pontos  

Pontuação Máxima Global 10,00 pontos  
 
Parágrafo único: A atribuição de nota “zero” em qualquer um dos critérios implica na 
eliminação da proposta. 
 
7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com 
base em:  
7.4.1. Maior pontuação obtida no critério de avaliação (1);  
7.4.2.Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de 
avaliação (2); 
7.4.3. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de 
avaliação (3);  
7.4.4. Persistindo a igualdade, será considerada a maior pontuação no critério de 
avaliação (4);  
7.4.5. Persistindo a igualdade será considerada vencedora a entidade com mais tempo 
de constituição, com base na data de abertura no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica. 
 
8. DO CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO DAS PROPOSTAS 
8.1. Visando garantir a ampla competitividade dos candidatos interessados, a isonomia 
e a qualidade do processo necessário para o alcance dos objetivos do presente Edital, 
o cronograma se dará em 4 (quatro) fases, conforme especificação a seguir: 

Tabela 1 

ETAPAS PRAZOS 
a) Primeira Fase: Publicação do Edital e início do 
recebimento dos envelopes 

06 de novembro de 2018, com o 
recebimento de segunda a sexta 
das 08h00 às 12h00.  

a.1) Data limite para entrega de documentação na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – 
SEMELP – Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 
493, Parque São Domingos– “Centro Esportivo 
João do Pulo” – Pindamonhangaba- SP. 

27de novembro de 2018,até as 
12 horas. 

b) Segunda Fase: Análise técnica das propostas 
entregues. 

Habilitação e Mérito 
28 e 29 de novembro de 2018. 
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c) Terceira Fase: Análise do Conselho Diretor do 
FAEP e Publicação do resultado provisório. 

03de dezembro de 2018a 05 de 
dezembro de 2018 

c.1) Prazo para interposição de recursos Até 5 dias após a publicação do 
resultado provisório do 
chamamento 

c.2) Prazo para análise e manifestação dos 
recursos 

Até 5 dias após a interposição 
dos recursos 

c.3) Prazo para homologação e publicação do 
resultado final 

Até 5 dias após a publicação do 
resultado provisório do 
chamamento ou 5 dias após a 
manifestação dos recursos. 

d) Quarta Fase: Instrução, formalização e 
Assinatura dos Termos de Adesão da primeira 
etapa, a partir de: 

De 20 e 21 de dezembro de 
2018 

 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1. Os projetos aprovados serão formalizados através de Termo de Compromisso 
entre o FAEP, as comissões técnicas e atletas beneficiados. 
9.2. O proponente obriga-se a divulgar o Brasão do Governo Municipal de 
Pindamonhangaba – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em todas as peças 
promocionais relativas ao projeto, como cartazes, banners, folders, convites etc.  
9.3. Na divulgação do projeto contemplado é vedada a utilização de nomes, símbolos 
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos.  9.4. Os proponentes contemplados pelo presente Edital deverão utilizar os 
recursos financeiros recebidos exclusivamente em despesas pertinentes à execução 
dos projetos contemplados.   
9.5. A inscrição dos profissionais de Educação Física configura na prévia e integral 
aceitação de todas ascondições estabelecidas neste EDITAL.  
9.6. Os recursos somente serão disponibilizados após aprovação dos estiverem 
registradas na Secretaria Executiva do FAEP. 
9.7. Os recursos aprovados serão repassados mediante disponibilidade orçamentária 
aprovada para o exercício de 2019. 
9.8. A secretaria executiva do FAEP, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, oferecerá orientação não obrigatória aos profissionais De Educação Física que 
pretendam apresentar propostas, a fim de sanar eventuais dúvidas, no período de 
20/11/2018 a 26/11/2018, mediante agendamento prévio pelo e-mail: 
faep.pindamonhangaba@gmail.comou pelo telefone (12) 3648-2248. 
9.9. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba fica 
reservado o direito de prorrogar, revogar ou anular o presente Edital, havendo motivos 
ou justificativas para tais procedimentos devidamente apresentados nos autos do 
processo de origem.   
9.9.1.Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Conselho Diretor do 
FAEP.   
 
 
 

 
Prof. Everton Chinaqui de Souza Lima 

Secretário de Esportes e Lazer 
Presidente do FAEP 
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Recursos oferecidos como contrapartida pela entidade solicitante. (Recursos humanos 
e financeiros, exposição na mídia, taxas de qualquer natureza, estrutura física, 
transporte, patrocínio próprio, e/ou outros). Incluir anexos. 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
DESPESA COM RECURSOS HUMANOS- Profissionais de Educação Física que irão 
compor as comissões técnicas. 
RELAÇÃO DOS ATLETAS E RANKINGS – Relação dos atletas que pleiteiam Bolsa-
Atleta e Bolsa Estudantil. 
Parágrafo único: O Plano de Trabalho deverá ser impresso em papel timbrado da 
Entidade Desportiva, e papel timbrado da Semelp para professores que apresentarem 
proposta, devidamente rubricado em todas as suas folhas, assinado por seu(s) 
representante(s) legal(is) e encaminhado juntamente à proposta, nos termos indicados 
no item 4 deste Edital. 
 
7. DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
DA PONTUAÇÃO 
7.1. Os projetos esportivos e paradesportivos serão classificados em ordem 
decrescente de pontuação, nos termos do que prevê este Capítulo 
7.2. Constituirá pré-requisitos para a análise dos projetos a apresentação da proposta 
no prazo previsto no item 6deste Edital e em consonância com suas disposições. 
7.3. Estando cumpridos os pré-requisitos do artigo antecedente, o plano de trabalho 
será analisado pelo Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba, e pontuados por linha de ação, de acordo com os seguintes 
critérios: 
 
Critério de 
Avaliação 

Item de Avaliação  Método de 
Pontuação 

Pontuação Máxima 

1) Objeto do Projeto 1.1) Ações a serem 
executadas (de 
0,0 a 1,5). 

1.2) Metas a serem 
atingidas 
(de0,0 a 1,5) 

1.3) Indicadores de 
cumprimento 
das metas (0,0 
a 0,5) 

1.4) Prazos para 
execução das 
ações (0,0 a 
0,5) 

- Grau pleno de 
atendimento (4,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
3,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0)  

4,0 pontos 

 
 

1.5)    

2) Adequação da 
proposta aos 
objetivos da 
política esportiva 
do município. 

- Conforme Lei 
Municipal Nº 4.344 
de 09 de novembro 
de 2005 e Lei Nº 
189/2017. 
 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 
atendimento (0,1 a 
1,9) 
- Não atendimento 
ou atendimento 
insatisfatório (0,0) 

2,0 pontos  

3) Descrição da 
metodologia 
utilizada para 

3.1) Fases de 
execução; 
3.2) Público alvo; 

- Grau pleno de 
atendimento (2,0) 
- Grau parcial de 

2,0 pontos 

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 158/2018 (PMP 24825/2018) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada em treinamento, educação permanente, 
material gráfi co, sinalização e mão de obra especializada para prestação de serviços 
de classifi cação de risco em unidade de Urgência e Emergência seguindo as 
normativas do Sistema Único de Saúde no Município de Pindamonhangaba, de 
acordo com as especifi cações do termo de referência”, com entrega dos envelopes 
até dia 22/11/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 147/2018 (PMP 23553/2018) 
Foi fi rmado o contrato 146/2018, de 16/10/2018, para “aquisição de câmara de 
conservação de vacinas para as unidades de saúde ESF Azeredo, UBS Bem Viver, 
UBS Crispim e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira”, no valor de R$ 
26.400,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Biotecno Indústria e 
Comércio Ltda, Sr Nerci Linck. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 153/2016 (PMP 15994/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2018, de 17/10/2018, ao contrato 172/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em apoio à 
operacionalização e fortalecimento do programa de educação, monitoramento e 
controle dos pacientes portadores de diabetes tipo 01, tipo 02 e gestacional insulino 
dependentes”, para supressão de 20%, equivalente a R$ 49.661,38, assinando pela 
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empersa Cedlab Centro de 
Diagnóstico Laboratorial Ltda EPP, a Sra Alexandra Manfredini Ferreira dos Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 133/18 - LIMPEZA  -  

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr (a) MARCIA 
APARECIDA SALVADOR LIBANORO, responsável pelo imóvel, situado a RUA  JOEL 
TEIXEIRA DE SOUZA, S/ NR.  Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla: 
SO110608015000, Quadra 31, Lote P-990, para que efetue a limpeza do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 136/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca (Compromissária) o Sr. 
(a) EDNEY BENJAMIN WENZEL,  responsável pelo imóvel, situado a Rua JOEL 
TEIXEIRA DE SOUZA, s/nº, Bairro MOMBAÇA,  inscrito no município sob a sigla 
SO110608015000,  quadra 31  , lote P-990 , para que efetue a construção de calçada  
do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o Artigo 116º e 117 da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 135/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca (Proprietária) o Sr. (a) MARCIA 
APARECIDA SALVADOR LIBANORO,  responsável pelo imóvel, situado a Rua 
JOEL TEIXEIRA DE SOUZA, s/nº, Bairro MOMBAÇA,  inscrito no município sob a 
sigla SO110608015000,  quadra 31  , lote p-990 , para que efetue a construção de 
calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º e 117 da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

    João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 134/18 - LIMPEZA  -  

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissário) Sr (a) 
EDNEY BENJAMIN WENZEL,  responsável pelo imóvel, situado a RUA  JOEL 
TEIXEIRA DE SOUZA, S/ NR.  Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla: 
SO110608015000, Quadra 31, Lote P-990, para que efetue a limpeza do  referido 
imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA 
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO 
DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL.

A ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR 
RESIDENCIAL, inscrita no CNPJ 04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia 
Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-
010, devidamente representada por seu Presidente MAÉSIO FAVORIN, CONVOCA 
os associados através do presente edital, para a Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 22 de novembro de 2018 – quinta feira -  na sede do clube 
da Associação localizado a Rua Mariana Marcondes Cesar Romeiro, s/n, as 18h30 
em primeira Convocação com presença de metade mais um dos associados e em 
segunda convocação às 19h00 com qualquer número de associados presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

— Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO DE 
ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL, para exercer 
mandato de 01/01/2019 até o dia 31/12/2020, em cumprimento ao disposto nos 
artigos 39 e 40 do Estatuto Social.

 -  O Conselho Fiscal não deve fazer parte da chapa;
 -  A votação será encerrada as 21h00;
  - Na votação para o Conselho, constará na cédula o nome de todos os candidatos 
para que o       associado escolha 05 (cinco) nomes.  As cédulas que constarem 
menos de cinco escolhas, a diferença será considerada votos brancos ou nulos, não 
sendo computado para nenhum candidato.  

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18h30, com a presença 
de quorum prevista no Estatuto e, em segunda convocação às 19h00, com qualquer 
número de associados, sendo a eleição efetivada por aclamação ou voto secreto 
(art.42, do Estatuto).

O associado que comparecer na qualidade de representante de outro associado, 
deverá se apresentar com a respectiva procuração com fi rma reconhecida.
Os procedimentos da eleição terão amparo e embasamento legal no Estatuto Social 
da Associação.
A apuração dos votos e proclamação dos eleitos se dará logo após o encerramento 
da votação.
O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da 
Assembleia.
As inscrições dos candidatos e chapas, deverão ocorrer mediante requerimento dirigido 
ao Presidente e protocolado na Secretaria da ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES 
DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL, do dia 08/11/2018 até o dia 
17/11/2018 das 08h00 às 17h00 E AOS SÁBADOS ATÉ AS 12HOO.

Somente poderão se candidatar e votar os associados em dia com as taxas 
associativas (art. 45, do Estatuto).
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2018.

__________________________________________
Maésio Favorin

Presidente 
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Departamento de Turismo desenvolve 
projeto com alunos da educação especial

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Os alunos da educa-

ção especial de Pindamo-
nhangaba participaram 
do desenvolvimento de 
projeto com o Departa-
mento de Turismo, ao 
longo do último ano. Os 
estudantes puderam par-
ticipar do "City Tour" que 
apresenta os pontos turís-
ticos da cidade.

A instituição escolar 
afi rma que a importância 
do turismo na economia 
mundial tem se tornado 
inquestionável, porém, 
sua importância vai além 
dos fatores econômicos. 
Por isso, é necessário pen-
sar o turismo como fer-
ramenta transformadora, 

como um agente de res-
gate da tradição local. E 
por meio do projeto “Co-
nhecendo Pindamonhan-
gaba”, foi estabelecido, 
juntamente com o Depar-
tamento de Turismo da 
Prefeitura, a parceria para 
inclusão social dos alunos 
que possuem necessida-
des especiais.

O projeto levou os es-
tudantes para conhece-
rem as belezas naturais 
da Princesa do Norte e um 
pouco mais da cultura lo-
cal. Com esses passeios, 
proporcionados pelo "City 
Tour", a escola pôde tra-
zê-los para uma sociedade 
atual que se destaca tam-
bém pelos recursos natu-
rais. 

“A alegria, o brilho no 

olhar de cada aluno, com 
cada descoberta, é encan-
tador. Cada passeio é pen-
sado e organizado com 
muito carinho, pelo De-
partamento de Turismo, 
principalmente em rela-
ção a acessibilidade dos 
locais escolhidos, meio de 
transporte e a monitoria 
do guia turístico Fábio, 
que é extremamente com-
petente. Que esse projeto 
seja estendido e comparti-
lhado com outros municí-
pios, pois as boas práticas 
devem ser multiplicadas. 
Meu muito obrigada pela 
parceria e que possamos 
cada vez mais, levar esse pú-
blico tão especial para conhe-
cer outros locais da nossa re-
gião”, comenta a professora 
Paula Dantas Marques.

PSF do Nova Esperança 
promove Vacinação 
contra a Febre Amarela

O Posto da Saúde da 
Família do Nova Esperan-
ça, no Araretama, realiza 
mais uma vez a vacinação 
contra a Febre Amarela. 
Após um caso importado 
ocorrer nas proximidades 
do bairro, a Secretaria de 
Saúde alerta a população 
para que se imunize ao ví-
rus.

De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica da 
cidade, o caso foi importa-
do de Caraguatatuba, após 
um morador de Cunha 
contrair a doença, na ci-
dade do litoral. O homem 
que passou alguns dias no 
Araretama foi encaminha-
do para São Paulo para 
receber o tratamento, mas 
não resistiu.

P i n d a m o n h a n g a b a 
promoveu ainda no início 
deste ano, a campanha de 
vacinação contra a febre 
amarela em todos os pos-
tos da cidade. As pessoas 
que não se imunizaram, 
podem procurar a vacina 
no posto de saúde mais 
próximo.

“Como é um caso pró-
ximo de nós, é importante 
nos atentarmos a vacina-
ção, que é o meio de imu-
nização mais efi caz contra 
a febre amarela”, destaca 
o diretor de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
responsável pela Vigilân-
cia Epidemiológica, Rafa-
el Lamana.

A vacinação no PSF do 
Nova Esperança ocorre 

das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas.

Sobre a Febre 
Amarela

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, a febre 
amarela é uma doença 
infecciosa febril aguda, 
causada por um vírus 
transmitido por mosqui-
tos vetores, e possui dois 
ciclos de transmissão: sil-
vestre (quando há trans-
missão em área rural ou 
de fl oresta) e urbano. O 
vírus é transmitido pela 
picada dos mosquitos 
transmissores infectados 
e não há transmissão di-
reta de pessoa a pessoa. 
A febre amarela tem im-
portância epidemiológica 
por sua gravidade clínica 
e potencial de dissemi-
nação em áreas urbanas 
infestadas pelo mosquito 
Aedes aegypti. E os sinto-
mas são: febre, calafrios, 
dor de cabeça intensa, 
dores nas costas, dores 
no corpo em geral, náu-

seas e vômitos, fadiga e 
fraqueza

Combate ao 
Aedes aegypti

Pindamonhangaba 
realiza, quatro vezes ao 
ano, a avaliação de Den-
sidade Larvária (ADL). 
Os números deste ano 
são: janeiro – 6,5; abril 
– 1,7; julho – 0,2 e ou-
tubro – 1,3. De acordo 
com o diretor de Prote-
ção de Riscos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lama-
na, “este último ADL 
nos deixa em estado 
de alerta, face o índice 
preconizado pelo Mi-
nistério da Saúde, que 
deve ser menor que 1”, 
explicou.

O Aedes aegypti é 
transmissor não somente 
da dengue, mas também 
da zika, chikungunya e 
febre amarela. Por isso, o 
combate à proliferação do 
mosquito também é fun-
damental na prevenção 
dessas doenças.

Maior circuito de corridas 
da América Latina tem 
etapa na região

No próximo domin-
go (11), uma das etapas 
do circuito de rua “San-
tander Track&Field Run 
Series” – presente em 
20 estados e em mais de 
40 cidades –, ocorrerá 
em Taubaté. 

Com 60 fases di-
ferentes, a corr ida 
é  considerada o 
maior  c ircuito  da 
América  Lat ina. 
Para  quem ainda 
não real izou a  ins-
cr ição,  e las  seguem 

abertas  até  a  véspe-
ra  da  prova:  no sá-
bado (10) . 

De acordo com os 
organizadores, a corri-
da tem percurso ideal 
tanto para os inician-
tes no universo dos cir-
cuitos de rua, quanto 
para quem já participa 
de provas assim com 
mais frequência. A pro-
gramação de domingo 
conta ainda com uma 
atividade especial: a 
“Corrida Kids”.

O número de ins-
crições é limitado para 
garantir a segurança de 
todos os participantes. 

A largada da prova 
acontecerá às 8 horas 
no estacionamento do 
Taubaté Shopping.

Para a inscrição e in-
formações sobre valores 
e retirada do kit (conten-
do uma camiseta, uma 
pequena mochila e uma 
medalha comemorativa), 
basta acessar o site ‘TF 
Sports’ até sábado (10).

"Santander Track&Field Run Series" é considerado o maior circuito da 
América Latina

“Corrida Kids” estimula a prática de atividade física para os pequenos

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

ANÚNCIO  DO  PASSADO
Publicava-se no 

Jornal Sete Dias em setembro 63

Recordamos nesta 
edição da página de 

história,  divulgações refe-
rentes ao chocante, exótico 
e misterioso, prática edito-
rial que sempre atraiu con-
siderável faixa de leitores e 
não era diferente no fi nal 
do século XIX, nas primei-
ras edições do jornal Tri-
buna do Norte.

 NASCEU UM
 MONSTRO...  

 Um acontecimento no 
mínimo curioso, mas hoje 
explicável pela ciência,  se 
verifi cou em Pindamo-
nhangaba em 1882, na 
residência de José Pedro 
Cardoso. Levando-se em 
conta o número de habi-
tantes da Pinda daquele 
tempo, acreditamos que 
o tal José Pedro Cardoso 
citado na nota era  o pai  
de João Pedro Cardoso, 
pindamonhangabense 
criador do evento que deu 
origem ao “Dia da Árvore” 
no Brasil, na época com 
seus 11 anos de idade. A 
nota saiu desta forma na 
edição de 13/10/1882 da 
Tribuna:  

“Em princípios da se-
mana, em casa do sr. José 
Pedro Cardoso, apareceu 
um interessantíssimo fe-
nômeno. Uma cabra deu à 
luz, não podemos dizer se 
a um ou a dois cabritinhos, 
porque as partes posterio-
res são de dois indivíduos 
perfeitamente desenvolvi-
dos, mas ligados por um 
só pescoço e tendo uma só 
cabeça e com um só tórax, 
de cuja extremidade parte 
os dois corpos, com dois 
ventres distintos e bem or-
ganizados.

Tem 8 pernas, sendo 2 
em cada uma das partes 
posteriores das espáduas 
e voltadas para cima.

O monstro tem comuns 
o corpo da respiração, cir-
culação e enervação e du-
plos digestivos e genitais.

A cabeça, que é de ta-
manho natural, apresen-

O sensacionalismo na Tribuna de antigamente

Quando se guarda em mente a imagem bela
duma mulher que nosso amor enlaça,
em tudo que se fi ta, o olhar abraça
um quer que seja que nos fala dela.
 
  É que a saudade faz com que renasça,
  como acendendo o esquema duma tela
  eu lhe pasmando a pálida aquarela
  em viva estátua de sorriso e graça.

   Mas se essa amada um dia nos esquece
   e morre em nossa mente a imagem casta
   como um golpe fatal, sustando bodas,

    Nem vale mais viver, porque parece
    que tal desilusão somente basta
    para matar as esperanças todas.

ta o focinho regularmen-
te desenvolvido, mas na 
parte posterior obser-
vam-se duas pequenas 
orelhas, entre as quais 
uma cavidade, onde exis-
te um olho relativamente 
grande. 

As pessoas entendidas 
que expliquem o fato, cuja 
existência noticiamos, e 
querendo observá-lo com 
os próprios olhos, en-
contrarão na casa do sr. 
Cardoso os animaizinhos 
perfeitamente conserva-
dos e dignos de atenção.”
 
PETISCO DE RATOS

Esta saiu na Tribuna de 
20/4/1884. Conta que um 
francês recém-chegado da 
China revelava as curio-
sas conservas alimentícias 
e carnes salgadas que se 
preparavam e se consu-
miam naquele império. 
Dizia que entre as car-
nes salgadas as dos ratos 
eram muito apreciadas e 
por isso os aldeões chine-
ses, para tirar proveito da 
fecundidade deste roedor, 
os cultivavam em criação 
como se criavam coelhos. 

Os viveiros eram cons-
truídos de modo mais 
simples possível: introdu-
ziam nas tocas garrafas de 
bocal sufi ciente para caber 
a mão. Depois colocava-se 
um rato na garrafa perfei-
tamente ajustada à toca 
e o bichinho, tomando-a 
por uma fenda fazia nela 
seu ninho e ali desenvol-
via sua criação.

Os criadores vinham 
examinar de quando em 
quando os viveiros e tirar 
os ratinhos, como se costu-
mava fazer com os pombos.

Retirados, os fi lho-
tes de rato eram cozidos, 
cortados, salgados e co-
locados em conservas. Ao 
serem servidos passavam 
por petiscos de tubarão.

O redator da Tribuna 
encerra a nota com a frase 
seguinte: “Não lhes inve-
jamos o petisco”.

 A LENDA DO 
CALVÁRIO

Esta já é da Tribuna do 
século XX, foi publicada na 
edição de 20/1/1945, con-
tada por   Edmundo Teixei-
ra, irmão da inesquecível 
Aurora Teixeira Mendes, a 
dona Aurora (1917 – 2008), 
cuja família de origem es-
panhola se estabeleceu em 
Pindamonhangaba por vol-
ta de 1922.  

Segundo o cronista Ed-
mundo,  à margem  esquerda 
do Sapucaí-guassu, em 
terras de Campos do Jor-
dão, nas proximidades de 

uma fazenda, a fazenda 
Correntinos, havia uma 
velha cruz  já na época 
centenária.  Contavam os 
antigos moradores que não 
era de pinho e tampouco 
feita pela mão do homem 
– nascera de uma paineira.

Achando curiosa a his-
tória, Edmundo, cidadão 
espiritualista ligado às coi-
sas da literatura e da cul-
tura, foi conhecer de per-
to  a tal. Como companhia 
serviu-lhe  um caboclo co-
nhecido por “nhô Satiro”, 
velho morador do local.

O calvário foram en-

contrar na encosta de um 
morro. Lá estava a cruz, 
sombria e solitária, am-
parada por uns blocos de 
pedra enegrecida. O fato 
curioso – contava Edmun-
do – é que não apresentava 
nenhuma emenda, em seu 
todo roliço e grotesco. Era 
toda inteiriça, conservan-
do linha perfeitamente ho-
rizontais e verticais. 

Ao ser indagado sobre 
a lenda, nhô Satiro res-
pondeu que era “muito 
bonita e sentimentá” e as-
sim começou a contar:  

“Nos tempos dos escra-
vos, havia aqui uma mes-
tiça, a Jacira, que gosta-
va dum jovem escravo 
chamado Juvêncio.

Quando a noite vinha, 
esgueiravam-se os dois 
pela mata e vinham se 
encontrar aos pés de uma 
paineira que havia no lu-
gar da cruz.

Um dia o patrão, des-
confi ado, os descobriu e 
ali mesmo os prostou a ti-
ros de pistola, mandando 
que os enterrassem sob a 
paineira.

Anos depois, a ve-
lha paineira, alimenta-
da pelo corpo dos dois 
amantes, desfolhou-se 
toda, ressecou-se depois 
e desgalhou-se enfi m, re-
manescendo apenas dois 
braços abertos, hirtos, 
ressequidos em forma de 
uma cruz!...”

amorbaseadonabliblia.wordpress.com

Joviano Homem de Mello, Tribuna do Norte, 20 de outubro de 1921
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