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As inscrições para novos alunos do Projeto 
Guri serão realizadas de 28 de janeiro a 22 de 
fevereiro. São mais de 30 cursos gratuitos de 
música voltados para crianças e adolescentes de 
6 a 18 anos incompletos.
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Começa o cadastramento para isenção 
de pedágio na estrada do Atanázio

A solicitação do recadastramento para 
isenção de pedágio na Estrada Municipal 
do Atanázio, em Moreira César, pode ser 
realizada até o dia 8 de fevereiro Podem 
solicitar a isenção os proprietários de au-

tomóveis para uso passageiro, com placas 
de outras cidades, mas que estudam ou 
trabalham de forma permanente no mu-
nicípio, além de veículos de militares.

O cadastro e recadastramento devem ser realizados até dia 8 de fevereiro
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PROCURA POR 
EMPREGO GANHA 
FÔLEGO EM JANEIRO
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PROJETO GURI INICIA NOVA 
TEMPORADA DE MATRÍCULAS

JOVENS DEVEM SE ALISTAR 
NO SERVIÇO MILITAR

O prazo para o alistamento no Serviço Militar 
já começou. Desde o dia 2 de janeiro, os homens 
brasileiros que nasceram em 2001 devem fazer o 
registro na página ofi cial.
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Aberta segunda rodada 
do programa de 
fi nanciamento de startups
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“É assim que se deve começar: com entusiasmo, es-
tudo e dedicação!”. Essa foi a resposta ouvida por um 
jovem, que, aos 17 anos de idade, ministrava a sua pri-
meira aula (de Português, no Curso de Admissão ao 
Ginásio), no Colégio Diocesano Padre Anchieta, quan-
do interrogou o seu Mestre sobre a sua  atuação carre-
gada de ansiedade.   

São decorridos mais de cinquenta  anos! O adoles-
cente em quem aquele  sacerdote havia inoculado o “ví-
rus“ do amor ao magistério continuou a sua jornada. 
Foi ganhar outras plagas. Graduou-se em Medicina 
com o objetivo de ser médico de crianças e... professor.

Principiou no solo bandeirante, exercendo o Magis-
tério Universitário, através de sucessivos concursos e, 
após concluir as suas Teses de Mestrado e Doutora-
do, conquistou, a duras penas, com sacrifício pessoal 
e familiar, a láurea de Professor Titular de Pediatria 
e Adolescência em uma Escola Médica no Sul do Bra-
sil. Partiu para outras plagas. Deu aulas na Sorbonne 
(França), em Berlim e Colônia 

(Alemanha).
O Padre- Mestre permaneceu no seu duro e nobre 

mister, no ensolarado interior do Ceará, lá onde os le-
gendários rios Jaguaribe e Banabuiu se abraçam, para, 
depois, unidos, inseparáveis, jogarem-se nos braços do 
mar, nas proximidades de Aracati. O Mestre de mãos 
abençoadas fi cou formando gerações, cumprindo o seu 
destino na nossa querida  cidade de Limoeiro do Norte, 
a Princesa do Jaguaribe. Chega agora ao seu nonage-
nário dedicado ao próximo, ao magistério e ao BEM.

O jovem de mais meio século atrás é esse modes-
to escriba. O Padre- Mestre (como assim o cognomi-
nou, com muita felicidade, o Monsenhor João Olímpio 
Castelo Branco no seu elogiado livro:  “O Limoeiro da 
Igreja”), responsável direto pela formação intelectual 
e moral de inúmeros  jovens da Terra do Sol chama-se 
: FRANCISCO DE ASSIS PITOMBEIRA.

PADRE PITOMBEIRA! Amigo, incentivador, entu-

ral, senhor de vasta cultura, é um dos GRANDES HO-
MENS que fi zeram e fazem a História de Limoeiro do 
Norte, a nossa terra  idolatrada e inesquecível..

O PADRE-MESTRE pontifi ca nas nossas mentes e 
nos nossos corações, como o exemplo a ser seguido. 
Conosco fi carão as suas lições de humanismo, de que 
a pena investir no HOMEM e crer nas suas potencia-
lidades.

Ao PADRE PITOMBEIRA, a quem tanto devemos, 
que a brisa da saudade seja portadora da nossa eter-
na gratidão. A esse SER VERDADEIRO, que honra o 
gênero humano, oferecemos humildemente as fl ores 
indestrutíveis do nosso sentimento fraterno!

PADRE PITOMBEIRA estará sempre PRESENTE 
nas nossas existências:

Na verdade que constrói,
Na altivez dos sentimentos  puros,
Na palavra forte que emancipa,
Nos caminhos duramente construídos,
Na causa sacrossanta,
No verbo que perdoa e se levanta!

   
   Ave, PADRE-MESTRE!

Divulgação

siasta pela causa da Edu-
cação na terra que o viu 
nascer, só teve um ideal: 
servir, formar, conceder 
medalhas de incentivo, 
enfi m, realizar-se nas re-
alizações dos seus inúme-
ros discípulos! Humano, 
extremamente rápido nos 
movimentos e no racio-
cínio, severo no que diz 
respeito às questões do 
comportamento e da mo-  Padre Francisco de Assis Pitombeira

A Financiadora de 
Estudos e Projetos 
(Finep) abriu, nesta 
semana, a segunda ro-
dada do programa de 
investimentos em star-
tups inovadoras. A ini-
ciativa é voltada tanto 
às empresas de base 
tecnológica em fase fi -
nal de desenvolvimen-
to de produto, quanto 
àquelas que precisam 

ganhar escala de pro-
dução, desde que com-
provem viabilidade co-
mercial. Para concorrer, 
as interessadas devem 
realizar as inscrições no 
site da Finep até 28 de 
fevereiro.

Até R$ 30 milhões 
serão investidos em 30 
startups nessa etapa, 
com limite de R$ 1 mi-
lhão por projeto. Caso 

o plano de negócios 
apresente evolução, um 
novo aporte de, no má-
ximo, R$ 1 milhão por 
empresa poderá ser 
realizado. A Finep vai 
investir também em co-
nhecimento e recursos 
fi nanceiros via partici-
pação no capital de em-
presas com faturamen-
to anual de até R$ 4,8 
milhões.

Para aderir ao pro-
grama, as startups pre-
cisam ter protótipo 
MVP (Produto Viável 
Mínimo, ou Minimum 
Viable Product, na si-
gla em inglês), prova 
de conceito ou já esta-
rem realizando as pri-
meiras vendas. Proje-
tos em fase de ideia 
ou pesquisa não serão 
aceitos. 

Inscrições devem ser feitas no site da Finep até 28 de fevereiro; aporte será de R$ 30 milhões

Samuel Vasconcelos/Embrapa

“A música é o verbo do futuro”

O título acima é uma frase do poeta Victor 
Hugo e vem ao encontro do Projeto Guri, 

que abrirá novas vagas para cursos gratuitos de 
música para crianças e adolescentes. Musicalizar 
é tornar a criança sensível e receptiva aos sons, 
promovendo o contato com o mundo musical já 
existente dentro dela, e, melhor ainda, fazendo 
com que ocorra uma apreciação afetiva e criativa 
dos sons que estão à sua volta. 

Explorar som, ritmo, melodia, harmonia 
e movimento irá signifi car a descoberta e a 
vivência da riqueza de sons e movimentos que são 
produzidos a partir do corpo de cada um. 

A musicalização contribuirá fortemente 
para os seguintes aspectos: socialização, 
alfabetização, inteligência, capacidade inventiva, 
expressividade, coordenação motora e tato fi no, 
percepção sonora; percepção espacial, raciocínio 
lógico e matemático e estética.

Vale aqui destacar o aspecto da socialização, 
que é um dos mais importantes, porque a 
musicalização tende a integrar a criança, que 
passa a ter de respeitar o tempo e a vontade do 
outro, vê-se na condição de criticar de forma 
construtiva, percebe o valor da disciplina e 
potencializa sua capacidade de ouvir e interagir.

PROJETO GURI INICIA NOVA 
TEMPORADA DE MATRÍCULAS

As inscrições para no-
vos alunos do Projeto Guri 
– maior programa socio-
cultural brasileiro, manti-
do pela Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo – 
serão realizadas de 28 de 
janeiro a 22 de fevereiro 
nos polos de ensino do in-
terior e litoral de São Pau-
lo, inclusive em Pindamo-
nhangaba. São mais de 30 
cursos gratuitos de músi-
ca voltados para crianças 
e adolescentes de 6 a 18 
anos incompletos.

Para se matricular, os 
interessados devem com-
parecer ao polo que dese-
jam estudar, acompanha-
dos pelos responsáveis, 
portando RG ou certidão 
de nascimento e compro-
vante de matrícula esco-
lar e/ou declaração de 
frequência escolar. Não é 
preciso ter conhecimen-

to prévio de música, nem 
possuir instrumentos ou 
realizar testes seletivos.

Em Pinda, há o Pólo 
Distrito de Moreira César, 
que oferece cursos de cla-
rinete, contrabaixo, fl auta 
transversal, percussão, 
saxofone, viola, violino e 
violoncelo, além de canto 
coral. O pólo funciona às 
segundas e quartas-fei-
ras, das 14h30 às 17h30, 
na rua Doutor Gonzaga, 
sem número. Mais infor-
mações pelo telefone: (12) 
3637-4476.

Há oportunidades tam-
bém no pólo do Arareta-
ma, que oferece aulas de 
percussão, coral infantil 
e violão. O pólo funciona 
às terças e quintas-feiras, 
das 13h30 às 17h30, na 
rua Benedito Darci Mon-
teiro, 160. Mais informa-
ções pelo telefone: (12) 
3642-2047.

Divulgação
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***
a solicitação do reca-

dastramento para isenção 
de pedágio na estrada mu-
nicipal do atanázio, em 
moreira César, poderá ser 
realizada até o dia 8 de feve-
reiro, no Setor de Protocolo 
da Prefeitura ou na Subpre-
feitura de moreira César, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. após esta data, 
não haverá liberação.

Quem poderá solicitar 
são os proprietários de au-
tomóveis para uso passagei-
ro, com placas de outras ci-
dades, mas que estudam ou 
trabalham de forma perma-
nente no município, além 
de veículos de militares.

Documentos 
necessários para 

o cadastro e 
recadastramento:
Para pessoas com vín-

culo empregatício serão 
necessários: cópia do docu-
mento do veículo em nome 
do beneficiário da isenção, 
cópia da Carteira Nacional 
de Habilitação, cópia do 
comprovante de endereço 
atualizado, cópia da Cartei-
ra de trabalho (folhas da 
foto, dos dados pessoais e 
do registro), declaração do 
rH da empresa.

estudantes: cópia do 
documento do veículo em 
nome do beneficiário da 
isenção, cópia da carteira 
nacional de habilitação, có-
pia do comprovante de en-
dereço atualizado e declara-
ção da unidade escolar.

militares: cópia do docu-
mento do veículo em nome 
do beneficiário da isenção, 
cópia da Carteira Nacional 
de Habilitação, cópia do 
comprovante de endereço 
atualizado, cópia da funcio-
nal e declaração da compa-
nhia ou batalhão.

a isenção da tarifa tam-
bém vale para pessoas jurí-
dicas. este benefício é con-
cedido ao veículo com filiais 
no município ou terceiriza-
das de empresas sediadas 
no município.

Pessoa jurídica: cópia do 
documento do veículo em 
nome da empresa, cópia do 
documento de identidade 
do responsável legal, procu-
ração em caso de represen-
tação, cópia do contrato so-
cial, cópia do comprovante 
de endereço atualizado, có-
pia do contrato de prestação 
de serviço com a empresa 
sediada no município (caso 
de terceirizados).

o pedágio é liberado 
para veículos com placas de 
Pindamonhangaba, ou seja, 
licenciados no município. 
Conforme a legislação vigen-
te, não será aceito as solicita-
ções cujos veículos estejam 
em nome de terceiros (ex. 
esposo (a), pais ou filhos)

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba fica na avenida Nos-
sa Senhora do bom Sucesso, 
1.400, e a subprefeitura na ave-
nida  José augusto mesquita, 
170, centro (moreira César).

Inscrições para “Prêmio Mestre Cultura Viva 
de Pindamonhangaba” encerram hoje

Colaborou Com o texto: 
bruNa SilVa

***
a educação é liberta-

dora, desconstrói muros 
e ultrapassa barreiras. e 
foi pensando nisso que ao 
longo de 2018, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
educação, elaborou junto 
às escolas da rede muni-
cipal de ensino o “Projeto 
território”.

O desafio aceito pelas 
escolas, em desenvolver 
o projeto, consistia em 
um compilado de infor-
mações sobre a unidade 
escolar e o bairro em que 
estão inseridas. educado-
res, alunos e funcionários 
fizeram parte da elabora-
ção do projeto, que poste-

riormente foi colocado em 
formato de revista.

o “Projeto território” 
conta com detalhes as 
histórias das escolas e de 
seus patronos, além de fa-
zer uma exploração sobre 
o que há nos bairros, mais 
do que isso é uma manei-
ra de conhecer profunda-
mente o ambiente em que 
se vive. após coleta das 
informações, o projeto to-
mou forma de revista, em 
que todo conteúdo foi ela-
borado pela comunidade 
escolar.

No projeto há a apre-
sentação das atividades 
desenvolvidas pelos alu-
nos e professores como: 
Passeatas contra a den-
gue, Campanha do aga-
salho, Feira de Ciências e 

Conhecimento, Plantio de 
Árvores e Horta escolar. 
a proposta do projeto foi 
também fazer um estudo 
amplo sobre a comuni-
dade em que as crianças 
da rede municipal estão 
inseridas, bem como elas 
pensam, agem e sentem, 
além de poder encontrar 
meios que aprendam cada 
disciplina utilizando o 
contexto sociocultural – o 
território – como referên-
cia.

“esse projeto visou um 
estudo profundo de toda a 
área territorial em que a 
escola está inserida. tam-
bém oportunizou compar-
tilhar todos os trabalhos 
realizados pela unidade 
escolar durante o ano le-
tivo de 2017. oportunizou 

Prefeitura abre cadastramento para 
isenção de pedágio na estrada do Atanázio
O cadastro e recadastramento devem ser realizados até dia 8 de fevereiro
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***
o prazo das inscrições 

para o concurso cultural 
“Prêmio mestre Cultura 
Viva de Pindamonhanga-
ba” termina nesta quar-
ta-feira (9). o concurso 
selecionará cinco mes-
tres, sendo estes pessoas 
com mais de 60 anos, que 
se reconheçam ou sejam 
reconhecidas por sua pró-
pria comunidade como 
herdeiras dos saberes e 
fazeres da tradição oral.

Cada um dos selecio-
nados receberá os seguin-
tes prêmios: r$2.000,00 
(dois mil reais) e “Cer-
tificado de Mestre”. Os 
premiados serão selecio-
nados por uma comissão 
formada por três mem-
bros da área. os critérios 

de avaliação e pontuação 
estão descritos no edital.  

a inscrição será gra-
tuita e deverá ser efetu-
ada em dias úteis, das 9 
às 16 horas, na Secretaria 
de Cultura, localizada na 
rua Deputado Claro Cé-
sar, 33, centro. a data da 
premiação será divulga-
da em breve. 

os documentos ne-
cessários para a inscrição 
devem estar em um úni-
co envelope, entregues 
pelo próprio mestre pro-
ponente ou por um repre-
sentante legal do mestre. 
o edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis 
no endereço eletrônico 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba: www.pin-
damonhangaba.sp.gov.
br/chamamento-publico-
chamada-publica/ .

Revistas do “PRojeto teRRitóRio” são entRegues

ainda resgatar memórias 
da nossa escola desde que 
ela ‘nasceu’, quando ainda 
funcionava na igreja da 
Cruz Grande”, explica a 
gestora da escola munici-
pal Professora maria ma-
dureira Salgado – Dona 

minica , Valéria alves dos 
Santos.

a edição impressa das 
revistas foi entregue ainda 
em 2018 às gestoras das 
unidades dos bairros: tri-
ângulo, Feital, Castolira, 
Crispim e Cruz Pequena.

Divulgação

Divulgação

Divulgação



oder LegislativoP
4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 9 de janeiro de 2019
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
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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

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 .

1º Vice-Presidente da Câmara, vereador Carlos Moura - Magrão

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!

Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!

Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Carlos 
Moura - Magrão (PR) 
assumiu no dia 1º de 
janeiro de 2019,  a 1ª 
Vice-Presidência da 
Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba. 

Carlos Moura - Ma-
grão tem 38 anos, um 
filho e reside em Mo-
reira César. O parla-
mentar é formado em 
Administração pela 
FAPI – Faculdade de 
Pindamonhangaba e é 
Pós-graduando em Ge-
renciamento de Cida-
des. Trabalhou como 
metalúrgico na Novelis 
e ganhou experiência 
pública no Legislativo 
como Assessor Parla-
mentar e no Executivo, 
na Gerência do Atendi-
mento da Prefeitura no 
setor de IPTU. “Apren-
di com a vivência, ad-
quirida nos últimos 
anos que todo cidadão 
precisa dar um pouco 
de si, para o próximo 
e, um dos caminhos, é 

Vereador Carlos 
Moura – Magrão é o 

novo Vice-Presidente 
da Câmara de 

Pindamonhangaba
Em seu segundo mandato como vereador, 

Carlos Moura - Magrão já atuou em diversas 
Comissões da Casa e presidiu o Poder 

Legislativo da cidade no biênio 2017-2018

a participação ativa no 
processo democrático 
como vereador”, afir-
mou. Foi eleito verea-
dor para o seu primei-
ro mandato de 2013 a 
2016, pelo PPS, com 
1.969 votos. Foi reelei-
to em 2016 com 2.852 
votos e assumiu em 
janeiro de 2017, sen-
do eleito presidente da 
Câmara de Vereadores 
para o biênio 2017-
2018. Anteriormente, 
no biênio 2015-2016 já 
havia ocupado o cargo 
de 1º Vice-Presidente 
da Mesa Diretora da 
Casa.

Carlos Moura – Ma-
grão também já foi pre-
sidente da Comissão 
de Fiscalização Finan-
ceira e Controle (2015-
2016) e da Comissão 
de Direitos Humanos, 
Cidadania e Segurança 
Pública (2013-2014). 
Além da 1ª Vice-Presi-
dência, o vereador irá 
presidir a Comissão 

de Legislação, Justiça 
e Redação no biênio 
2019-2020.

Com forte atuação 
na região do Distrito 
de Moreira César e em 
seu segundo manda-
to como parlamentar 
de Pindamonhangaba, 
Carlos Moura – Ma-
grão teve dezenas de 
Projetos de Lei apro-
vados pelo plenário 
da Casa e que foram 
transformados em Leis 
Municipais. Além dis-
so, o vereador também 
está sempre atento aos 
anseios da comunidade 
e já conseguiu a apro-
vação de centenas de 
Requerimentos e In-
dicações, beneficiando 
a população de Pinda-
monhangaba, em espe-
cial a da região de Mo-
reira César. 

Carlos Moura – Ma-
grão é conhecido pela 
simplicidade com que 
atua junto à comunida-
de. Ele sempre pautou 
seu trabalho, inclusive 
na Administração da 
Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba 
pelo “respeito, serie-
dade e economia no in-
vestimento do dinheiro 
público, procurando 
sempre a valorização 
do Poder Legislativo da 
cidade”. Entre as prin-
cipais Leis de autoria 
do vereador que foram 

aprovadas estão: Lei nº 
5.545, de 03 de julho de 
2013 que “torna obri-
gatório a realização o 
Teste do Coraçãozinho 
em todos os recém nas-
cidos nos berçários das 
maternidades públi-
cas e privadas de Pin-
damonhangaba”; Lei 
nº 6.101/2018, que dá 
“Isenção do Idoso com 
idade igual ou acima de 
60 anos ao pagamen-
to do estacionamento 
rotativo (zona azul)”; 
Lei nº 6.173/2018, que 
“concede a estudantes 
e professores desconto 
de 50% na compra de 
passe escolar” e Lei nº 
6.176/2018, que “pro-
íbe a comercialização 
da ‘linha chilena’ e do 
‘cerol’ na cidade”.
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*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 217/2018 (PMP 33182/2018) 
A autoridade superior homologou, em 28/12/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em cobertura 
securitária”, em favor da empresa Mapfre Seguros Gerais S.A, os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, no 
valor total de R$ 2.870,00. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 177/2018 (PMP 28237/2018) 
Foi firmado o contrato 198/2018, de 11/12/2018, para “contratação de empresa com fornecimento 
de material e mão de obra para instalação de tela de alambrado no Campo de futebol do Bairro 
Beta”, no valor de R$ 48.494,20, vigente por 04 meses, assinando pela contratante e como gestor 
do contrato o Sr Carlos Eduardo dos Santos, e pela contratada, empresa Fabio Bueno de Mira EPP, 
o Sr Fabio Bueno de Mira. 

Começa o prazo para o alistamento 
no Serviço Militar 2019

O prazo para o alista-
mento no Serviço Militar 
já começou. Desde o dia 2 
de janeiro, os jovens bra-
sileiros que nasceram em 
2001 devem fazer o re-
gistro na página oficial. A 
medida vale para as pes-
soas do sexo masculino, 
sejam elas cis ou transgê-
neros. As mulheres não 
atuam no Serviço Militar 
em tempos de paz.

O alistamento termi-
na no último dia útil do 
mês de junho e é neces-
sário possuir um núme-
ro de CPF para validar as 
informações. Quem não 
tem CPF deve levar a cer-
tidão de nascimento, com-
provante de residência e 
identidade à Junta Mili-
tar. Para os que vivem no 
exterior e não têm núme-
ro de CPF, o alistamento 
deve ser feito em uma re-
partição consular.

Prazo
Os convocados passam 

por uma seleção entre ju-
lho e outubro e, em segui-
da, recebem treinamento 
nos quartéis do Exército, 
Marinha ou Aeronáutica. 
Essa opção só é feita na 
etapa de seleção. Se o jo-
vem perder o prazo para 
se alistar, é preciso pro-
curar a Junta Militar para 

quitar a multa de R$ 4,14. 
Quem está irregular com o 
Serviço Militar fica impe-
dido de assumir cargo pú-
blico, tirar passaporte e se 
matricular em instituições 
de ensino, por exemplo.

Contudo, há situações 
específicas em que os ra-
pazes podem ser dispen-
sados do alistamento. 
Quem for o único respon-
sável pelo sustento da fa-
mília deve procurar a Jun-
ta Militar do município 
para deixar de participar 
do alistamento. Já os por-
tadores de necessidades 
especiais podem pedir a 
isenção do Serviço Mili-
tar. Nesses casos, é pre-
ciso apresentar um laudo 
médico que comprove o 
diagnóstico.

A Junta de Serviço Mi-
litar em Pindamonhanga-
ba está localizada na ave-
nida Albuquerque Lins, 
138, no bairro São Bene-
dito.

O horário de atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira das 8h30 às 11 e 
das 14 às 16h30.

Para mais informações 
acesse o site www.alista-
mento.eb.mil.br, ou entre 
em contato com a junta 
pelo telefone: (12) 3648-
1070. 

Cadastro obrigatório termina no último dia útil do mês 

Arquivo/Agência Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos

    DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 40.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.11.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia seis de novembro 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 Quadragésima 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 39.ª Sessão Ordinária, realizada em 22.10.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0152/18 Maristella Quintanilha Silva Pereira Barros. 
II – RELATOR:  Sr.  Josiel Canuto Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0211/17 André Luiz 
Balarin e 1-0118/18 Camila Bianca Barbosa da Silva.
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, 06 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos

    DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 40.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.11.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia sete de novembro 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 Quadragésima 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 40.ª Sessão Ordinária, realizada em 06.11.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0158/18 Jose Celso de Jesus.
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, 07 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos

    DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 41.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.11.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia treze de novembro 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 Quadragésima Primeira 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 40.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
07.11.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:  Sr.  
Josiel Canuto Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0094/18 Yara Cristina Carvalho Pires.
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, 13 de novembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos

    DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 41.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.11.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia quatorze de novembro 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 Quadragésima Primeira 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 41.ª Sessão Ordinária, realizada em 13.11.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz 
da Costa DEFERIDO, por votação unânime: 1-0121/18 Henrique Dias da Silva. 
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, 14 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos

    DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 42.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.11.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezenove de novembro 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 Quadragésima Segunda 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 41.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
14.11.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. 
Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0127/18 Jorge Luiz Pereira Dato. 
II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0129/18 Maria Zelina 
Pinto da Silva e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0117/18 Camila Bianca Barbosa da Silva. 
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 novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos

    DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 42.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.11.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte de novembro 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 Quadragésima Segunda Sessão Extraordinária 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 42.ª Sessão Ordinária, realizada em 19.11.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Carlos Alberto 
Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0132/18 Fernando Augusto dos Reis. II – RELATOR: 
Sr. Josiel Canuto da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0082/18 Nilo Sérgio Araújo.
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, 20 de novembro de 2018. 

Alunos da Rede Estadual 
ganharão material escolar 

O secretário da Edu-
cação Rossieli Soares 
e o presidente da Fun-
dação para o Desenvol-
vimento da Educação 
(FDE) Leandro Damy 
assinaram na terça-fei-
ra (8), os contratos que 
garantem a compra e 
distribuição do material 
escolar na Rede Esta-
dual em 2019. O acor-
do prevê a entrega dos 
kits para 2,6 milhões de 
alunos matriculados na 
região metropolitana e 
interior paulista. Nes-
te ano, a volta às aulas 
está marcada para 1º de 
fevereiro. O valor dos 
contratos é de R$ 86 
milhões.  

Os contratos para 
aquisição dos itens são 
sempre realizados no se-
mestre anterior. No en-
tanto, apenas crianças 
e jovens da capital esta-
vam com o material as-
segurado – cerca de 965 
mil alunos.  “Ter mais 
de 70% dos estudantes 
sem o material escolar 

Contratos para a aquisição de kits foram assinados e 
governo prevê início da entrega ainda em janeiro

no início deste ano letivo 
é extremamente prejudi-
cial. Professor em sala 
de aula e material esco-
lar para os estudantes 
são questões essenciais 
e básicas para um bom 
início de ano letivo. Por 
isso, agilizamos o pro-
cesso e em uma sema-

na foi possível firmar 
os contratos”, explicou 
Rossieli Soares. 

Os kits escolares são 
destinados a todos os 
estudantes matriculados 
na Rede Estadual de São 
Paulo, de acordo com 
a faixa etária e etapa de 
ensino. No caso de Pin-

damonhangaba, recebe-
rão os kits estudantes do 
Ensino Fundamental II 
(Anos Finais), com cerca 
de 30 itens. Já o material 
do Ensino Médio do mu-
nicípio, traz três cader-
nos universitários e nove 
canetas esferográficas, 
entre outros 13 objetos.  

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
 LEI Nº 6.199, DE 26 DE DEZEMBRO 

DE 2018.

Altera a Lei n° 5.717, de 17 de 
outubro de 2014, que Dispõe sobre a 
estrutura administrativa da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei nº 156/2018, de autoria 
da Mesa Diretora)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do 

Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara de Vereadores 
aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam extintas da estrutura 
administrativa da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, 
prevista na Lei n° 5.717/2014, as 
funções de confiança de Chefe de 
Divisão de Tecnologia da Informação, 
Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos, Chefe de Divisão de 
Comunicação, Chefe de Divisão 
de Contabilidade e Tesouraria, e 

Tesoureiro. 
Art. 2° Ficam revogados os arts. 17 e 
17-A da Lei n° 5.717/2014. 
Art. 3° Fica revogado o Anexo III da Lei 
n° 5.717/2014. 
Art. 4º Ficam revogadas do Anexo IV 
da Lei nº 5.717/2014, as disposições 
referentes às atribuições do Chefe de 
Divisão de Tecnologia da Informação, 
do Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos, do Chefe de Divisão de 
Comunicação, do Chefe de Divisão 
de Contabilidade e Tesouraria, e do 
Tesoureiro.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se 
quaisquer disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de dezembro 
de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria 
de Negócios Jurídicos em 26 de 
dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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EMPREGO

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

Os efeitos da crise eco-
nômica brasileira ainda 
afetam o mercado de 

trabalho de todo o território na-
cional. Apesar da queda do índi-
ce de desemprego nos últimos 
meses, muitos cidadãos ainda 
não se estabeleceram profi ssio-
nalmente. Em Pindamonhan-
gaba, seguindo uma tendência 
sazonal, a procura por ocupação 
cresce em janeiro devido à com-
binação de um crescimento da 
necessidade e da confi ança dos 
moradores.

De acordo com dados di-
vulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), a taxa de desemprego 
no Brasil caiu para 11,7% no tri-
mestre encerrado no último ou-
tubro, atingindo 12,4 milhões 
de brasileiros. Os números fa-
zem parte da pesquisa nacional 
por amostra de domicílio (Pnad 
Contínua) e revelam que a dimi-
nuição sofreu infl uência do au-
mento do número de trabalha-
dores sem carteira e por conta 
própria.

Dicas simples para 
elaboração de um 
bom currículo

- Não há necessidade 
de anexar foto, exceto se o 
contratante pedir; 

- Todos os dados devem 
ser preenchidos com vera-
cidade, sem inverdades;

- É fundamental que o 
candidato seja claro e ob-
jetivo sobre o que busca no 
mercado de trabalho;

- Convém destacar a 
experiência profi ssional e 
a escolaridade, colocando 
em primeiro qual destes 
itens for mais relevante;

- Descrever o cargo e 
a função desempenhados 
em ocupações anteriores 
ajuda na caracterização 
do perfi l do trabalhador;

- O currículo não deve 
ser entregue amassado, 
rasgado, molhado ou em 
qualquer estado de conser-
vação que o desvalorize. 

Procura por emprego 
ganha fôlego em janeiro

Agência pública atende cerca de 200 pessoas por dia

Colocação no mercado de trabalho é um dos principais desejos de começo de ano

O desemprego no Brasil caiu para 11,7% em outubro de 2018

Fonte: IBGE

Reprodução/G1 Economia

Nos últimos tempos, a 
maior taxa de desemprego na-
cional foi de 13,1% no primei-
ro trimestre de 2018. Em Pin-
da, o principal local de busca 
por vagas nas redondezas é o 
Posto de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT), uma agência 
pública de emprego que faz o 
intermédio entre aqueles que 
querem contratar e aqueles 

que precisam ser contratados. 
Esta mediação se dá por meio 
da comunicação de chances 
diárias, que, geralmente, têm 
rápido preenchimento, sendo 
“arrematadas” no mesmo dia 
ou período (manhã/tarde) em 
que são oferecidas.

Mesmo otimizando o pro-
cesso de recrutamento cedendo 
sala para entrevistas e dinâmi-

cas, normalmente, são poucas 
vagas para a grande demanda 
na instituição. “As pessoas fa-
zem planos no fi nal do ano e es-
peram passar as festas para vir 
em busca de uma oportunida-
de, para começar o ano com o 
pé direito. Por isso, em janeiro 
a procura é bem maior do que 
os outros meses”, explica Sônia 
Maria Dias dos Santos, ofi cial 
de administração do PAT da ci-
dade.

“O público, em geral, está in-
teressado na área da indústria. 
Essa é a nossa maior procura 
porque nosso município é in-
dustrial”, continua a funcioná-
ria que está há 17 anos na casa. 
Por outro lado, o dos contratan-
tes, a oferta envolve mais outros 
setores, o comércio e a presta-
ção de serviços. Entretanto, se a 
média de pesquisa por emprego 
cresce no início do ano, a quan-
tidade de vagas é semelhante ao 
restante do período.

Ano novo, emprego novo

Diariamente, o Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
de Pindamonhangaba aten-
de cerca de 200 munícipes. 
Além da disposição de cargos, 
a instituição disponibiliza ou-
tros serviços, como emissão de 
Carteira de Trabalho e entrada 
no seguro-desemprego. Deste 
modo, é comum ver pindenses 
retirando senhas com Carteira 
de Trabalho, RG, CPF e núme-
ro do PIS, documentos básicos, 
em mãos.

Em janeiro de 2019, foi a vez 
de Gilmar José Gomes esperar 
para ser recebido no guichê 2. 
Ele perdeu sua ocupação formal 
em uma empresa, no ano ante-
rior. “Eu fui mandado embora 
da fábrica em maio e até ia voltar 
a trabalhar, mas não consegui-
ram me registrar porque a pro-
dução parou de novo”, contou o 
morador do Araretama. Com 47 
anos, o homem fala com facili-
dade as palavras “crise” e “de-
semprego”, enquanto cita o fato 
do antigo serviço ter dado férias 
coletivas para os funcionários 

remanescentes na possibilidade 
de retomar as atividades neste 
mês. “Talvez volte a funcionar e 
me chamar para trabalhar, mas 
não posso fi car esperando sem 
emprego”.

Dentro das possibilidades

Com a disponibilidade de, 
entorno, apenas 10 vagas por 
dia, o desempate dos concor-
rentes da agência pública de 
Pinda segue os critérios habitu-
ais: escolaridade, experiência e 
adequação ao cargo. De manei-
ra geral, a maior parte das ocu-
pações exige o Ensino Médio 
como qualifi cação mínima. “O 
PAT sempre tenta fl exibilizar as 
vagas, conversando com o em-
pregador para a conscientiza-
ção de oportunidades com uma 
exigência um pouco menor”, 
reforça a ofi cial administrativa, 
Sônia.

Mais precisamente, a dispu-
ta por uma vaga e o ingresso em 
um novo emprego depende, em 
especial, de um currículo bem 
feito. “Na realidade, o currícu-
lo é o pé do trabalhador dentro 
da empresa. Por isso, ele tem 
que ser bem elaborado”, frisou. 
Por este motivo, ela indicou al-
gumas dicas de como fazer um 
documento de apresentação 
adequado:

Emprego novo é o 
sonho de muitos 
pindenses para 2019

Dayane Gomes

Posto de Atendimento ao Trabalhador de Pindamonhangaba tem oferta diária de vagas

Dayane Gomes
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