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A Prefeitura retomou, 
na última semana, as 
ações de recapeamento 
de asfalto, somadas 
à operação “Tapa 
Buracos”, que continua 
em toda a cidade.  A 
ação é coordenada pela 
Secretaria de Obras e 
Planejamento. 

Cidade recebe obras de recapeamento de asfalto
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FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO: BREVES REFLEXÕES 
esquinadahistoria.wordpress.com

A refl exão é uma carac-
terística básica  da Filoso-
fi a, ou seja: a procura de 
algo no seu valor intrínse-
co ou até mesmo através 
de um cuidadoso trabalho 
especulativo. Quando 
afi rmo que Filosofi a 
constitui-se refl exão, tem 
tudo a ver com o conheci-
mento científi co, portan-
to, fi losofar signifi ca agir 
com o próprio conheci-
mento, interrogando-o e 
problematizando-o. Aqui 
surge a pergunta: qual a 
ligação com e Educação? 
Sabemos que a Pedagogia 
sempre foi e será uma 
Ciência, portanto, seus 
fundamentos e princí-
pios passam pela refl exão 
fi losófi ca que ultrapassa 
a percepção dos sentidos. 
Apreciamos aqui, a Filo-

sofi a como conhecimento 
e a Educação como algo 
a ser problematizado. 
Daí, entendermos que a 
Filosofi a da Educação tem 
a obrigação de seguir, de 
maneira crítica, a ativida-
de educacional, de forma 
a tornar mais claros os 
fundamentos, esclarecer  
e avaliar as diversas dis-
ciplinas constitutivas da 
Pedagogia.

 Fala-se em reformar 
o sistema de Educação e, 
isso só se torna possível  
com criteriosa orientação 
fi losófi ca, para que se te-
nham resultados exitosos 
na Ciência da Educação. 
O fi lósofo alemão KANT 
afi rmava que a Filosofi a 
representa a única Ciên-
cia  do Saber que busca 
ansiosamente uma satis-
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Segundo  o fi lósofo alemão 
Immanuel kant: “Não há homem 
sem processo educativo em que a 
Filosofi a do educativo apresente 
uma análise antropológica da 
Educação”

fação, porque encerra, em 
si, o círculo científi co com 
fi nalidade de dar ordem 
e organizar as Ciências. 
Assim sendo, torna-se 
papel da Filosofi a da 
Educação compreender 
todos os componentes, 
sobretudo políticos, da 
Educação, porque esta 
chega a possuir um poder 
(econômico, político, 
cultural), visto que o sis-
tema educativo forma os 
homens do futuro.Tudo 
indica que, ao fi losofar, 
as questões, o poder, 
promove-se um caráter 
crítico , e mais ainda: LI-
BERDADE , à qual a Edu-
cação tem um sacrossanto 
Direito (relembro aqui, 
Constitucional e Direitos 
Humanos.) Assim,vemos 
que a verdadeira Filosofi a 
da Educação passa ne-
cessariamente pela Ética 
que , por sua vez, está 
comprometida coma livre 
determinação dos povos, 
avessa a qualquer tipo 
de tirania ou doutrinas 
que obstruam o processo 
de emancipação de cada 
pessoa. Torna- se impe-
rioso entender a premen-
te necessidade de refl exão 
fi losófi ca na Educação, e, 
negar isso signifi ca dizer 
que a Escola é neutra, 
que nada infl ui nos seus 
interesses, meios, valores 
e fi ns que pretende alcan-
çar. Sem esse labor crítico 
da Filosofi a a atuação 

do Educador será cega e 
manipulável. Relembran-
do mais uma  vez KANT: 
“Não há homem sem pro-
cesso educativo em que 
a Filosofi a do educativo 
apresente uma análise an-
tropológica da Educação”. 
Enfi m, torna- se impor-
tante que, para compre-
ender o elevado papel da 
Filosofi a da Educação, 
saber que ela passa por 
vários caminhos: análise 
da linguagem educativa, 
o sentido do processo 
educativo, a estrutura 
educativa do homem e 
explicação das distintas 
pedagogias. Enfi m, ao 
entendermos todo esse 
conjunto de objetivos, em 
nós, fi ca bem claro a ideia 
de que ser homem consis-
te em educar- se perma-
nentemente. Educação 
para aprender. Educação 
para pensar! 

No carnaval, todas as 
unidades do Poupatempo 
no Estado de São Paulo 
estarão fechadas nos dias 
4 e 5 de março, segunda 
e terça-feira. O atendi-
mento será retomado na 
Quarta-feira de Cinzas 
(6/3), ao meio-dia.

A partir de quinta-fei-
ra (7/3), todas as unidades 
abrirão em seus horários 
habituais, que podem ser 
consultados no portal www.
poupatempo.sp.gov.br.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Centro Esportivo 

José Ely de Miranda, co-
nhecido como “Zito”, se-
diou as fi nais da “2ª Copa 
de Futsal Cônego Geraldo 
da Silva”, organizada pela 
Liga Pindamonhangaben-
se de Futebol de Salão. A 
classifi cação das catego-
rias Sub 14, Veterano e 
Adulto foi conhecida na 
noite da última sexta-feira 
(22).

Pela categoria Sub 14, 
participaram 22 equipes e 
o resultado foi: Bom Preço 
(Matriz) fi cou com o título 
de campeão após vencer 
pelo placar de 2x0 o ADC 
Grêmio/Grêmio União B 
(vice); a equipe do Fora o 
Baile fi cou com a tercei-
ra colocação e o Vila São 
José com a quarta. Caio 
Matheus Martins Leite 
(ADC Grêmio/Grêmio 
União B) foi o artilheiro 
da categoria; Pedro Ro-
drigues da Silva (Vila São 
José), o melhor goleiro.

A categoria Vetera-
nos (Senior 35) teve oito 
equipes participantes e o 
Portal/Lanchão foi o cam-
peão vencendo de 5x0 a 
ADC Novelis (vice). Umu-
arama e Serrote foram, 
respectivamente, terceiro 
e quarto colocados. Da-
niel Lucas Feliciano (ADC 
Novelis) foi o artilheiro 
e Lucas Costa dos Santos 
(Portal/Lanchão) o me-
lhor goleiro.

Já pelo Adulto, com 
24 equipes participantes, 
União Futsal e Daki Futsal 
(do município de Cunha) 
empataram no tempo 
normal de jogo, em 2x2. 
Na disputa de penalida-
des máximas, a equipe 
local pindense levou a 
melhor por 3x2. Unidos 
do Araretama e Azeredo 
ocuparam as demais colo-
cações. A artilharia fi cou 
com Allan David Brandão 
Ferreira (União Futsal) e 
o título de melhor goleiro 
fi cou com Luiz Felipe da 
Silva Souza (Bom Preço/
Filial).   

Poupatempo informa expediente no carnaval
O Poupatempo alerta 

os foliões sobre os cuida-
dos que devem ser toma-
dos com os documentos 
durante o Carnaval. Nes-
sa época do ano, cres-
ce o índice de casos de 
perda, furto ou roubo de 
documentos. Na euforia 
da festa, muitas pessoas 
relaxam nos cuidados e 
depois precisam correr 
atrás de segundas vias. O 
resultado, todos os anos, 
é um aumento do número 
de pessoas que precisam 
tirar segunda via de docu-
mentos importantes como 
a Carteira de Identidade 
(RG) e Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), en-
tre outros.

Em março do ano pas-
sado, por exemplo, o nú-
mero de pedidos de se-
gundas vias de Carteira de 
Identidade foi de mais de 
325 mil, acima da média 
mensal do ano, que foi de 
291,2 mil. Durante todo 
o ano de 2018, o total de 
segundas vidas de RG em 

todos os 73 postos Poupa-
tempo foi de mais de 3,4 
milhões. Só em janeiro 
deste ano foram solicita-
das 327,8 mil segundas 
vias do RG nos postos 
Poupatempo. A taxa para 
a emissão de segunda via 
da Carteira de Identidade 
é de R$ 39,80.

 O Poupatempo destaca 
que atende com horários 
agendados, para garantir 
maior conforto e evitar 
fi las. Alguns serviços po-
dem ser resolvidos na in-
ternet ou nos totens de au-
toatendimento. Os totens 
localizados fora do Pou-
patempo estarão disponí-
veis durante todo o feria-
do. O agendamento pode 
ser feito pela internet, no 
portalwww.poupatempo.
sp.gov.br, no aplicativo SP 
Serviços ou nos totens de 
autoatendimento. Outra 
alternativa é o atendente 
virtual Poupinha, disponí-
vel no site do Poupatempo 
(no canto inferior direito 
da tela).

“2ª Copa de Futsal” 
defi ne seus campeões

Feliz 2019!

No Brasil, é comum ouvir dizer que o ano 
só começa após o carnaval. Se é assim, 

estamos próximos a entrar de vez em 2019 e as 
expectativas são promissoras.

Embora não tenha surgido neste início de 
ano nenhum dado extraordinário sobre o ritmo 
de atividade econômica no País, o Índice de 
Clima Econômico (ICE) do Brasil registrou, em 
janeiro, o primeiro resultado positivo depois de 
três trimestres consecutivos de níveis negativos, 
segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). No mês passado, o ICE brasileiro 
chegou a 3,6 pontos, o que representa uma virada 
expressiva em relação a outubro de 2018, quando o 
ICE nacional fi cou negativo em -33,9 pontos.

Essa evolução se deve ao otimismo que se nota 
em diversos setores de atividade, até mesmo na 
construção civil, que foi o setor mais atingido pela 
crise econômica. 

Vale lembrar que em 2018 os índices também 
foram positivos nos dois primeiros meses do ano. O 
que é diferente agora, é a expectativa de que o novo 
Governo Federal consiga implementar ações que 
possam impulsionar a economia.

De qualquer forma, os dias de descanso do 
início do ano se foram e o carnaval anuncia um 
novo tempo. Tempo esse de muita expectativa e 
esperança dos brasileiros.

Então, só nos resta desejar para nosso Brasil 
um “Feliz 2019”. Vamos festejar o carnaval e em 
seguida, arregaçar as mangas e fazer, cada um a 
sua parte, para que nosso ano seja próspero.

Fim de semana tem 
“Carnaval no Happy Kids” 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O “Carnaval no Happy 

Kids” está chegando. O 
entretenimento promovi-
do pelo parque aquático 
de Pindamonhangaba agi-
tará outro fi m de semana 
de verão após o aqueci-
mento vindo do “Pré-Car-
naval de Marchinhas”. 
A diversão refrescante e 
sazonal acontecerá de sá-
bado (2) a terça-feira (5). 
Os ingressos continuam à 
venda.

O local abrirá às 9 ho-
ras, com as matinês no 
comando musical do DJ 
Yago. O valor dos ingres-
sos referentes aos dias 2, 3 
e 5 de março será de R$ 45 
para a comanda inteira e 

de R$ 22,50 para meia. Já 
no dia 4 de março, os pre-
ços são mais baratos: R$ 
25 inteira e R$ 12,50 meia. 
Têm direito a pagar meta-
de dos convites crianças 
de até 10 anos, estudan-

tes, aniversariantes da se-
mana, pessoas acima dos 
50 anos de idade, gestan-
tes, funcionários públicos 
e professores.

Quem quiser já garan-
tir vaga na folia e adquirir 

mais informações sobre o 
evento, deve consultar as 
redes sociais ou entrar em 
contato com o Happy Kids 
através dos telefones: 
3642-7009, 98196-7496 
e/ou 98122-9738.

Evento carnavalesco do parque aquático, localizado em Pinda, ainda tem ingressos à venda

Entretenimento terá programação de quatro dias
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Prefeitura retoma ações de recapeamento de asfalto

Troca de abadás do “Juca 
Teles” será nesta quinta-feiraBosque da Princesa 

recebe melhorias

A Secretaria de Habi-
tação e a empresa Clarb, 
responsável pelo Trabalho 
Social com as 1.536 famí-
lias residentes no Empre-
endimento “Bem Viver” 
Pindamonhangaba, rea-
lizaram no sábado (23), a 
ação social “Troca Solidá-
ria”.

A diretora de Habita-
ção, Monique Dias, escla-
receu que o evento “Tro-

ca Solidária” constituiu 
em trabalhar o desapego 
entre os moradores, (de 
roupas ou objetos) que 
não são mais utiliza-
dos. Tem como objeti-
vo, fomentar o espírito 
de solidariedade, além 
da socialização entre 
os moradores dos seis 
condomínios. Esteve 
presente para animar 
as crianças, a equipe de 

palhaços “Companhia 
Colhendo Sorrisos”.

“Mensalmente, reali-
zaremos estes trabalhos 
para divulgar e conscien-
tizar os moradores sobre 
as ações do trabalho social 
que estão sendo desenvol-
vidas, considerando a im-
portância da participação 
nas atividades, o acesso 
aos serviços públicos”, in-
formou Monique.

A Prefeitura de 
P i n d a m o n h a n g a b a 
retomou, na última 
semana, as ações de 
recapeamento de as-
falto, somadas à ope-
ração “Tapa Buracos”, 
que continua em toda 
a cidade. Atualmente, a 
equipe da empresa ven-
cedora da licitação está 
no Lessa, realizando 
o serviço na rua Dona 
Gabriela de Barros Les-
sa, em um total de 989 
metros de extensão.

O recapeamento 
terá continuidade du-
rante o mês de março 
pelas ruas do Lessa, 
sendo o próximo ponto 
a rua Papa João Paulo 
I, que receberá 1.032 
metros de extensão de 
pavimentação.

A ação está sendo 

coordenada pela Se-
cretaria de Obras e Pla-
nejamento da Prefei-
tura. De acordo com 
o secretário adjunto 
Carlos Eduardo dos 
Santos, logo após apli-
cação e compactação, 
o pavimento já está li-
berado para tráfego, 
contudo, é importante 
lembrar que as condi-
ções climáticas inter-
ferem no andamento e 
cronograma das obras 
e que o concreto asfálti-
co possui um tempo de 
cura total de 28 horas.

As ações de recape-
amento asfáltico fazem 
parte de parceria com 
o Governo do Estado. 
Nesta primeira etapa, 
o investimento será de 
aproximadamente R$ 
3,5 milhões, abrangen-

do 14 km de extensão.
A ação deverá abran-

ger outros bairros, nos 
próximos meses, na re-

gião de Moreira César, 
zona leste e área central 
da cidade, atendendo di-
versas vias.

A Prefeitura aguar-
da, ainda, a liberação 
de mais R$ 4 milhões 
do Governo do Esta-

do, do “Programa De-
senvolve São Paulo”, 
para atender outras 
regiões. 

Após uma semana de 
serviços, o Bosque da 
Princesa está mais bonito 
e agradável para seus visi-
tantes. Porém, a ação ain-
da não acabou. Devido aos 
dias de chuvas na última 
semana, alguns reparos 
ainda estão sendo feitos no 
local pela equipe da Secre-
taria de Meio Ambiente da 
Prefeitura.

Foram concluídos 
os seguintes serviços: 
retirada segura dos peixes 
pelo setor de Aquicultura 
da Apta; limpeza total do 
primeiro lago; desobstru-
ção dos tubos que ligam 
os lagos 2 ao 3; desobs-
trução e reforma total da 
drenagem do último lago 
que deságua no Rio Para-
íba do Sul, com troca de 
tubulação por uma mais 
adequada (primeira vez 
em 30 anos); início da pin-
tura do coreto, parquinho 
e banheiros; retirada de 
árvores caídas; poda de 
formação e condução de 
árvores; roçada de todo o 

mato; conserto de alguns 
buracos e trincas na pista 
de caminhada; instalação 
de bloquetes para nivelar 
o piso na área da academia 
da melhor idade; limpeza 
parcial das pedras do muro 
do primeiro lago; limpeza 
das pedras do bebedouro; 
troca de madeira de alguns 
brinquedos do parquinho; 
reaproveitamento da ma-
deira da árvore caída para 
bancos; limpeza dos ban-
cos; retirada de excesso de 
epífi tas e parasitas; desto-
cas de raízes expostas; lim-
peza e desadensamento de 
arbustos; controle de for-
migas; retirada de troncos 
e tocos antigos para con-
trole da população de ani-
mais peçonhentos.

Nos próximos dias, 
serão concluídos: pin-
tura no parquinho, relógio 
e banheiro; conserto na al-
venaria do primeiro lago; 
construção da caixa de 
passagem no último lago; 
conserto de passeios que 
ainda estão danifi cados; 

conserto do solo danifi ca-
do pela entrada de máqui-
nas pesadas.

Além dos serviços, se-
rão realizados, ainda, no 
Bosque, na época de tem-
po seco: alvenaria no fun-
do dos lagos 2 e 3; reforma 
dos passeios; poda alta e 
corte de árvores.

As ações de investi-
mento e revitalização do 
parque seguem a proposta 
da atual gestão do prefeito 
Isael Domingues para tra-
balhar a saúde de forma 
preventiva. “Quando in-
vestimentos em qualida-
de vida, proporcionamos 
o bem-estar, diretamente 
vamos colher frutos na 
saúde. Um cidadão que 
pratica esportes e tem mo-
mentos de lazer tem me-
nos propensão a desenvol-
ver doenças, por exemplo. 
Por isso, desde o início da 
gestão, revitalizamos o 
Parque da Cidade e agora 
estamos fazendo esta ação 
no Bosque da Princesa”, 
destacou o prefeito.

Em Pindamonhan-
gaba, carnaval é 
sinônimo de solidarie-
dade. E o “Carnaval 
Solidário 2019” terá 
mais uma vez, a troca 
de abadás exclusivos 
do bloco “Juca Teles”. 
Será nesta quinta-fei-
ra (28), no Shopping 
Pátio Pinda, com a 
presença do Benito, 
diretamente de São 
Luís do Paraitinga.

Neste ano, o “Juca 
Teles” doou 1.500 aba-
dás que serão trocados 
por feijão para o Fundo 
Social de Solidarieda-
de. A troca será nesta 
quinta-feira (28), no 
Shopping Pátio Pinda. 
As senhas serão dis-

tribuídas às 10 horas 
e a troca terá início às 
11 horas. Cada abadá 
pode ser trocado por 2 
kg de feijão de qual-
quer tipo. Cada pessoa 
poderá retirar até dois 
abadás – neste caso, 
deverá doar 4 kg de 
feijão.

Toda a arrecadação 
com a troca de abadás 
– estimada em três to-
neladas de feijão - será 
utilizada para com-
pletar cestas básicas 
que o Fundo Social de 
Solidariedade doa para 
as famílias carentes e 
entidades cadastradas 
do município.

A presidente do 
Fundo Social de So-

lidariedade, Cláudia 
Domingues, garante 
que todas as doações 
serão bem-vindas. 
“Carnaval também é 
época para ser solidá-
rio e essa parceria com 
o bloco Juca Teles dá 
a oportunidade para 
as pessoas se diverti-
rem, terem um abadá 
exclusivo como recor-
dação da festa, e ainda 
ajudar aqueles que 
mais precisam. Ficamos 
muito agradecidos pela 
iniciativa do Juca Teles e 
pela adesão dos muní-
cipes com as doações. 
Com certeza, ajudare-
mos muitas pessoas”, 
destacou. 

“BEM VIVER” RECEBE AÇÃO 
SOCIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Primeira etapa do recapeamento asfáltico tem investimento de mais de R$ 3 milhões
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

Câmara confi rmou aprovação de Projeto que cria os novos cargos de Diretor 
de Escola nas Escolas de Pindamonhangaba

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

A CÂMARA DE VEREDORES DE 
PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O

ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO 
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, 

SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ 
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU 
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.

A 5ª Sessão Ordinária 
de 2019, realizada nesta 
segunda-feira, dia 25 de 
fevereiro, no Plenário do 
Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin” teve como dis-
cussão principal o Proje-
to de Lei n° 133/2018, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que “Dispõe sobre 
a criação dos empregos 
de Diretor de Escola do 
Quadro da Prefeitura 
Municipal de Pindamo-
nhangaba”. O projeto 
era o único relacionado 
na Ordem do Dia e, após 
intensas discussões e de-
bates entre os parlamen-
tares, o documento foi 
aprovado por 6 votos a 5. 
Votaram a favor do pro-
jeto os vereadores Janio 
Ardito Lerario (PSDB), 
Carlos Moura – Magrão 
(PR), Jorge Pereira Al-
ves – Jorge da Farmácia 
(PR), Gislene Cardoso 
(DEM) e Antonio Alves 
da Silva – Toninho da 
Farmácia (PSDB). Con-
tra o projeto se posicio-
naram os parlamentares 
Roderley Miotto (PSDB), 
Osvaldo Macedo Ne-
grão – Professor Osval-
do (PR), Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR), Renato No-
gueira Guimarães – Re-
nato Cebola (PV) e Rafael 

Com debates intensos, Câmara de Pindamonhangaba 
confirma por 6 votos a aprovação de Projeto

que cria empregos de Diretor de Escola
Ao todo serão 70 novas vagas e cargos deverão ser preenchidos por concurso público; 

entre as atribuições do cargo estão atividades como a integração da unidade educacional 
com a comunidade por meio de atividades que favoreçam a participação da sociedade

Goffi Moreira (PSDB). O 
desempate coube ao Pre-
sidente da Casa, vereador 
Felipe César – FC (PV) e 
ele votou a favor da apro-
vação do Projeto. 

Desta forma, o PL nº 
133/2018 determina a 
criação de empregos pú-
blicos de ‘Diretor de Es-
cola’ na estrutura orga-
nizacional da Prefeitura 
Municipal, observando 
a nomenclatura, quan-
titativo, referência, atri-
buições e requisitos de 
ingresso fixados na Lei. 
O novo emprego público 
estará classificado na re-
ferência ‘135’ com 70 (se-
tenta) vagas disponíveis, 
salário de R$ 5.301,07 e 
carga horária de 40 ho-
ras semanais. Entre as 
exigências para ingresso 
no cargo estão: Licencia-
tura Plena em Pedagogia 
ou Pós-graduação ‘stricto 

sensu’ em Educação ou 
Pós-graduação ‘lato sen-
su’ em Educação de, no 
mínimo, 800 horas, nos 
termos das deliberações 
do Conselho Estadual 
de Educação (CEE) n° 
26/02 e CEE n° 53/05, 
com experiência mínima 
de 4 (quatro) anos no 
Magistério.

A principal atribuição 
do novo cargo é “admi-
nistrar a escola e seus 
recursos humanos, ma-
teriais e financeiros em 
consonância com a Se-
cretaria Municipal de 
Educação”. Os profissio-
nais que assumirem o 
novo cargo na Prefeitura 
também deverão coorde-
nar a elaboração do pro-
jeto político-pedagógico 
indireto, acompanhar e 
avaliar a sua execução 
em conjunto com a co-
munidade educativa e 

o Conselho de Escola, 
observadas as diretrizes 
da política educacional 
da Secretaria Municipal 
de Educação; Elaborar o 
plano de trabalho da di-
reção em conjunto com 
a secretaria da unidade 
escolar, indicando me-
tas, formas de acompa-
nhamento e avaliação 
dos resultados e impac-
tos da gestão; Partici-
par, em conjunto com a 
equipe escolar, da defi-
nição, implantação e im-
plementação das normas 
de convívio da unidade 
educacional; Favorecer a 
viabilização de projetos 
educacionais propostos 
pelos segmentos da uni-
dade educacional ou pela 
comunidade local, à luz 
do projeto político- pe-
dagógico; Possibilitar a 
introdução das inovações 
tecnológicas nos procedi-
mentos administrativos e 
pedagógicos da unidade 
educacional; Promover 
a integração da unidade 
educacional com a comu-
nidade, bem como pro-
gramar atividades que 
favoreçam essa partici-
pação, entre outros.

Na mensagem que 
encaminhou ao Po-
der Legislativo, o Pre-
feito Municipal que “o 
Processo Administra-

tivo n.° 21.129/2017, 
o acórdão proferido 
na ADIN n.° 2247497- 
3 6 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 
acabou por extirpar do 
ordenamento jurídico 
municipal a figura dos 
cargos de Gestores de 
Unidade de Educação Bá-
sica”. Segundo o Prefei-
to, “nos aspectos relacio-
nados à rede de educação 
do município, é necessá-
rio destacar que a criação 
dos cargos postos neste 
Projeto de Lei são de fun-
damental importância 
para o desempenho de 
todas as tarefas de cará-
ter burocrático-adminis-
trativo das unidades es-
colares, compreendendo 
desde o preenchimento 
da frequência de profes-
sores e demais funcioná-
rios, controle de entra-
da e saída de materiais 
e insumos pedagógicos, 
alimentícios e de higiene 
básica, até a solicitação 
de tais insumos ao setor 
de almoxarifado da Se-
cretaria de Educação e 
Cultura; o profissional 
também será responsável 
legal pelo envio de do-
cumentos educacionais 
com fechamento de no-
tas, boletins, registro da 
vida escolar dos alunos e 
funcional dos emprega-
dos, encaminhamentos 

de matrículas de alunos 
e também de transferên-
cias entreunidades es-
colares”. E conclui: “Em 
resumo, são funções ad-
ministrativas essenciais 
ao bom funcionamento 
das unidades escolares, 
que não podem deixar 
de ser criadas, sob o ris-
co de comprometimento 
do projeto pedagógico de 
cada unidade, bem como 
da própria organização 
pedagógica municipal”.

6º sessão 
ordinária
Com o feriado de 

carnaval na próxima 
semana, os vereadores 
de Pindamonhangaba 
voltam a se reunir no 
Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira” na 
próxima quinta-feira, 
dia 07 de março, às 17 
horas para a realização 
da 6ª sessão ordinária 
de 2019. 

A reunião é pública e 
aberta a toda a comuni-
dade. A sede do Poder 
Legislativo está localiza-
da na rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860 – Mom-
baça. A sessão ordinária 
conta com transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da 
Operadora NET e, tam-
bém, pela internet no 
portal www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br.
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EDITAL DE COBRANÇA DE IMPOSTO SINDICAL
AGRICULTOR FAMILIAR

Em obediênciaao artigo 605 da CLT, comunicamos sobre o recolhimento da Contribuição Sindical 
estabelecido pelo artigo 578 e seguintes consolidados, Decreto Lei nº 1.166/71, Lei nº 9.701/98, e 
demais legislação pertinente em vigor.
TRABALHADOR RURAL – AGRICULTOR FAMILIAR – (pequenoprodutor rural em regime de 
economia familiar, em sendo proprietário até II módulos rurais da respectiva região; parceiros, 
meeiros, arrendatários, comodatários e outros) – deverão efetuar o recolhimento até 30/04/2019, 
no valor de R$ 57,70 (cinquenta e sete reais e setenta centavos), através de guia ofi cial – CONTAG- 
preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil S/A, ou em qualquer estabelecimento 
integrante do sistema de compensação bancaria, respeitando-se a base territorial deste Sindicato, 
no qual representa os municípios de: Pindamonhangaba, Roseira, Santo Antônio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, Tremembé, Taubaté, Redenção da Serra, Natividade da Serra, São Luiz do 
Paraitinga e Campos do Jordão. Bem como o que dispõe os artigos 578, 579 da CLT, com relação 
dada pela Lei 13.467/2017.
Pindamonhangaba, 21 de Fevereiro de 2019.

Henrique Alves Cazuo
Presidente
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Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

Associação de Adquirentes do Reserva dos Lagos
Ficam os senhores Associados da Associação de Adquirentes do Residencial Reserva dos Lagos, 
sito a Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 4141, Alto do Cardoso, cidade de Pindamonhangaba 
– SP, convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar e, 30/03/2019, no Espaço 
Gourmet da Associação, às 08h30 em primeira convocação com no mínimo metade dos moradores 
associados, e as 09h00 com qualquer número de presentes, para votar e deliberar sobre o quanto 
segue:
1) Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o próximo Biênio;
2) Prestação de Contas de 2018;
3) Aprovação Orçamento Financeiro e rateio de taxa para 2019.
Observações de Acordo com o Estatuto Social:
• Art. 13º “Os associados que não puderem participar das Assembleias, por motivos devidamente 
comprovados, poderão fazer-se representados por outro Associado, mediante procuração com 
poderes específicos para a Assembleia convocada, a qual deverá ter a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, desde que ambos estejam em pleno gozo de seus direitos sociais “
• Art. 10° Parágrafo Único: “ Aos Associados em débito com suas contribuições sociais, fica vedado 
o exercício dos direitos acima declinados.

ASSEMBLÉIAS – POR QUÊ PARTICIPAR?
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os associados; 
Participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam 
tomadas por um pequeno grupo de moradores;
Os associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido;
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento;

Associação de Adquirentes do Residencial Reserva dos Lagos
Fabricio Rezende Leite de Abreu

Presidente em Exercício
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2019

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL

BANCOS CONTAS CORRENTES
BRADESCO S/A 5.885,13        
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.570,09        
BANCO DO BRASIL - 3939-X 38.346,07      
BANCO SANTANDER REAL S/A 34.568,01      
BANCO SANTANDER BANESPA S/A 2.364,97        
BANCO ITAÚ S/A 45.510,47      
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2881-8 37,00             

SUBTOTAL.............................................................. 130.281,74    

TOTAL DISPONÍVEL................................................ 130.281,74    

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ESTOQUES
DESPENSA 56.191,80      

SUBTOTAL.............................................................. 56.191,80      
TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO.............. 56.191,80      

TOTAL DO CIRCULANTE 186.473,54    

PERMANENTE
IMOBILIZADO
IMÓVEIS, TERRENOS E PRÉDIOS 464.013,88    
MÓVEIS E UTENSILIOS 125.850,84    
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 66.520,27      
VEÍCULOS 133.038,59    
UTENSÍLIOS DIVERSOS 34.514,29      
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 83.250,61      
INSTRUMENTOS MUSICAIS 4.435,00        
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 16.250,00      
QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA 435.089,36    

SUBTOTAL.............................................................. 1.362.962,84 
TOTAL DO PERMANENTE........................................ 1.362.962,84 

CONTAS DE COMPENSAÇÕES
CONTAS DE COMPENSAÇÕES
COMODATO DE ATIVO IMOBILIZADO.......................................... 1.724,30        

TOTAL CONTAS DE CONPENSAÇÕES..................... 1.724,30        

TOTAL DO ATIVO................................................... 1.551.160,68 
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PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO
COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA 340,94           
WANIA APARECIDA BASSO PEREIRA VENDRAMINI 444,18           
HISASHI UMEZU 576,00           
GUIRADO REP E COM LTDA 166,30           
ANDRADE CASA E CONSTRUÇÃO 498,15           

SUBTOTAL.............................................................. 2.025,57        
TOTAL DE FORNECEDORES................................... 2.025,57        

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL........................... 1.498.157,92 

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 49.252,89      

TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS.. 49.252,89      

CONTAS DE COMPENSAÇÕES
COMODATO DE ATIVO FIXO 1.724,30        

TOTAL DE COMPENSAÇÕES.................................. 1.724,30        

TOTAL DO PASSIVO 1.551.160,68 -                        

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE DIR. DE FINANÇAS

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TECNICO EM CONTABILIDADE
             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

DONATIVOS 345.178,03    
CAMPANHAS 481.240,00    
PROMOÇÕES 47.187,48      
SUBVENÇÕES 234.940,00    
RECEITAS FINANCEIRAS 324,47           

TOTAL......................................................................................... 1.108.869,98 

DESPESAS

DISTRIBUIÇÃO EM ESPÉCIE 956.182,63    
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 103.434,46    

TOTAL......................................................................................... 1.059.617,09 

RESULTADO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO............................ 49.252,89      

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE DIR. DE FINANÇAS

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CASA TRANSITORIA FABIANO DE CRISTO  DE 
PINDAMONHANGABA
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PASSIVO
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FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO
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GUIRADO REP E COM LTDA 166,30           
ANDRADE CASA E CONSTRUÇÃO 498,15           
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CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
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VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
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             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
BANCOS CONTAS CORRENTES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -               

TOTAL DISPONÍVEL................................................ -               

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ESTOQUES
LIVRARIA 12.067,33    
BIBLIOTECA 2.162,60      

TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO.............. 14.229,93    

TOTAL DO CIRCULANTE 14.229,93    
TOTAL DO ATIVO................................................... 14.229,93    

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO

SOCIEDADE ESPIRITA BOA NOVA 752,78         
TOTAL DE FORNECEDORES................................... 752,78         
TOTAL DO CIRCULANTE 752,78         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 12.827,73    

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL........................... 12.827,73    

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 969,42         

TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS.. 969,42         

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14.549,93    

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE TESOUREIRO

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS
DONATIVOS 1.467,42      
TOTAL......................................................................................... 1.467,42      

DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 498,00         

TOTAL......................................................................................... 498,00         

SUPERAVITS OPERACIONAL........................................................................ 969,42         

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE TESOUREIRO

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02

CENTRO ESPIRÍTA MELO MORAIS
RUA FREI FABIANO DE CRISTO , 555   - CRISPIM - CEP 12402-560  PINDAMONHANGABA SP

WWW.CASATRANSITORIA.ORG.BR - PLANOBEM@CASATRANSITORIA.ORG.BR

CENTRO ESPIRÍTA MELO MORAIS
RUA FREI FABIANO DE CRISTO , 555   - CRISPIM - CEP 12402-560  PINDAMONHANGABA SP

CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02
WWW.CASATRANSITORIA.ORG.BR - PLANOBEM@CASATRANSITORIA.ORG.BR

Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2018

Sete itens para checar no carro antes de viajar no carnaval
A época mais festiva do 

ano está chegando e mui-
ta gente já se programou 
para curtir os dias de folia 
longe de casa. Mas para 
que o carnaval não seja 
marcado por inconvenien-
tes no caminho, é preciso 
fazer a revisão preventiva 
do veículo. A seguir, veja 
sete itens que devem ser 
checados no carro antes 
de viajar neste Carnaval:

Óleo e fi ltro: precisam 
ser trocados de tempos 
em tempos, conforme re-
comendação do fabricante 
do veículo, ou quando já 
passou do prazo de valida-
de dos produtos. Porém, 
é importante estar atento 
para que as substituições 

sigam as mesmas especifi -
cações da montadora.

Combustível e freios: 
essenciais para o funcio-
namento do carro, preci-
sam ser avaliados para o 
motor ter um bom desem-
penho. Em caso de muita 
sujeira, pode ocorrer en-
tupimentos. O sistema de 
freios tem que ser revisa-
do a cada 10 mil quilôme-
tros, bem como o fl uido 
do freio, mas, sempre, por 
profi ssionais gabaritados.

Arrefecimento: nor-
mal ou de longa duração 
(fl uido orgânico – OAT), 
é necessário seguir a reco-
mendação do fabricante e 
manter a água do radiador 
no mesmo nível estipula-

do. Assim, a temperatura 
do motor se mantém em 
condições corretas para 
evitar o aquecimento. 

Pneus: é necessário 
calibrá-los, bem como o 
estepe, e avaliá-los se há 
diferenças de pressão no 
veículo carregado e vazio, 
desde que não estejam 
gastos.  A avaliação do 
desgaste é feita de forma 
simples pelo TWI (Tire 
Wear Indicator – Indica-
dor de Desgaste do Pneu), 
que são saliências que fi -
cam entre as ranhuras do 
pneu.

Suspensão, bateria 
e palhetas: devem ser 
revistas a cada 10 mil qui-
lômetros, incluindo a geo-

metria e o balanceamento. 
Além disso, é fundamen-
tal avaliar o desgaste de 
amortecedores, molas, 
buchas e batentes, inclusi-
ve a bateria. Já as palhetas 
não podem estar tortas, 
nem com a borracha res-
secada.

Painel e lâmpadas: 
representam as condições 
do veículo, por isso, em 
caso de dúvida sobre o 
signifi cado das luzes, con-
sulte o manual do carro. 
Nunca viaje com alguma 
lâmpada queimada, pois é 
perigoso e ainda pode ren-
der multas ao motorista.

Itens de emergência: 
antes de pegar a estrada 
no Carnaval, verifi que se 

todos os componentes bá-
sicos de segurança estão 
no lugar. Entre eles, não 
podem faltar o triângulo, 

a chave de roda, o macaco, 
o estepe e o extintor, que 
precisa estar dentro do 
prazo de validade.  
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Rodrigo Melo e Larissa Castelari vencem 
“4º Desafi o Sesc Verão de Ciclismo”

Ciclistas do Team Funvic Pin-
damonhangaba brilharam no “4º 
Desafi o Sesc Verão de Ciclismo”, 
realizado no domingo (24), em So-
rocaba.

No masculino, Rodrigo Melo, 
que fez sua estreia na equipe de 
Pindamonhangaba, foi o vence-
dor em um belo sprint. A equi-
pe ainda teve Flávio Santos em 
quarto lugar no pódio da Elite. 
Completaram o pódio em Soro-
caba, Fábio Almeida (segundo) e 
Márcio Vicente (terceiro), ambos 
da equipe de Guaratinguetá e Fa-
biele Motta (UCRJ) na quinta co-
locação.

Já entre as meninas da Elite, 
a vitória fi cou com Larissa Cas-
telari. Sua companheira de equi-
pe, Tatielle Valadares garantiu o 
segundo lugar. Pindamonhanga-
ba ainda teve Luciene Silva em 
quarto lugar no pódio. Taise Be-
nato, da Memorial/Santos, foi a 
terceira e Sylvia Kreüger (Avaí/

Florianópolis) fechou o pódio na 
quinta posição. Ainda em Soroca-
ba, a equipe garantiu um segundo 
lugar na categoria Sub23, com o 
ciclista Igor Molina.

“Foi um grande dia para a 
nossa equipe. Conseguimos fazer 
um trabalho muito bom e saímos 
com duas importantes vitórias na 
Elite, além de um segundo lugar 
do Molina na Sub 23”, destaca o 
técnico Kid, que complementa: 
“Agora é seguir trabalhando for-
te para que possamos representar 
cada vez melhor nossa Pindamo-
nhangaba”.

Patrocinadores: Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Funvic (Funda-
ção Universitária Vida Cristã), Câ-
mara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba, Semelp (Secretaria de 
Esportes e Lazer de Pindamonhan-
gaba), Gelog, Bicicletas Orbea, ERT 
Cycle Sport e FastCycle. Apoios: 
Óculos Ekoi, géis Going, Logos De-
sign, PortalR3 e Bike76.

Atletas da Semelp são destaques 
nas competições de ciclismo

Atletas PcD de Pinda conquistam 
bons resultados em natação

PINDAMONHANGABA RECEBE 
“CIRCUITO SESC VERÃO”

Divulgação

Cicilistas do Team Funvic Pindamonhangaba trouxeram medalhas de Sorocaba

Ciclistas da modalidade mou-
ntain bike, da equipe Funvic/Se-
melp, participaram nesse domin-
go (24), de duas competições, em 
que obtiveram bons resultados.

No “GP Ravelli”, que aconteceu 
na cidade de Itu – SP, os atletas con-
seguiram os seguintes resultados: 
categoria Pro Heavy – 1° colocado, 
Gerson Muhlbauer; categoria Femi-
nino Expert – 5° colocada, Pâmela 
Karina; categoria Feminino Sub 30 
– 3° colocada, Amanda Venuto.

Já no “Desafi o Natureza”, 
que aconteceu na cidade de Ca-
nas – SP, os resultados foram: 
categoria Pro Over 50 – 1° co-
locado, Carlos Eduardo Sassaki; 
Categoria Sport Sub 20 – 5° co-
locado, Nícolas Henrique; cate-
goria Sport Sub 35 – 1° colocada, 
Adriana Pacheli; categoria Sport 
Dupla Mista – 2° Colocado, Va-
nessa Coelho/João Francisco e 
4° colocado, Diane Maia/ Carlos 
Bambam.

Ciclistas que representaram Pindamonhangaba em Itu

Os atletas da equipe de na-
tação PcD da Semelp, treina-
dos pela professora Adreanne 
e professor Lúcio, estiveram no 
Centro de Treinamento Parao-
límpico Brasileiro em São Paulo 
para a disputa do Circuito Bra-
sil Caixa de Natação (PcD), que 
aconteceu do dia 22 a 24 de fe-
vereiro.

O atletas conquistaram os se-
guintes resultados: João Leone 
(S11),  1° lugar (100 mts – pei-
to), 2° lugar (200 mts medley), 
2° lugar (100 mts costas) e 3° lu-
gar (100 mts borboleta);  Sérgio 
Henrique Ribeiro (S4), 3° lugar 
(200 mts livre), 3° lugar (100 
mts livre) , 3° lugar (50 mts li-
vre); Cléber Luis Rosa (S3), 3° 
lugar (100 mts livre); Giovanni 

Machado (S10), 3° lugar (100 
mts borboleta); e Amanda Ben-
to (S11), 2° lugar (400 mts livre) 
e  3 ° lugar (50 mts livre). Parti-

ciparam também: Sophia Kava-
lieri Prado (S10), Roseli Mendes 
Ferrari (S10) e Adail Alves da 
Silva (S9).

Equipe de natação PcD da Semelp exibe medalhas

Pindamonhangaba recebeu, 
na última sexta-feira (22), o “Cir-
cuito Sesc Verão”, com a partici-
pação do atleta de BMX, Cauan 
Madona. O encontro foi viabili-
zado pelo Sesc com apoio da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Semelp, às 15 horas, no 
Parque da Cidade.

Ranqueado entre os 20 melho-

res pilotos da modalidade bowl no 
circuito internacional “Vans BMX 
pro cup”, o atleta tem muitas ex-
periências que envolvem o BMX 
nas olimpíadas.  Durante o even-
to, no Parque da Cidade, Cauan 
falou sobre suas experiências no 
cenário esportivo internacional, 
além de apresentar algumas de 
suas manobras. 

Cauan Madona está 
entre os 20 melhores 
pilotos na sua 
modalidade

Judocas de Pinda conquistam 
medalhas em Mogi das Cruzes

Vinte e nove atletas da equipe de 
judô da Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer de Pindamonhangaba 
disputaram, no último domingo (24), o 
“Troféu Yochiki Kimura”, realizado em 
Mogi das Cruzes.

Na classifi cação geral, a Semelp 
fi cou na 21ª colocação entre as 74 
entidades participantes.  O técnico 
da equipe de Pinda, Celso Manzano, 
ressaltou que no ano de 2018 a equipe 
tinha fi cado na 32° posição das 67 en-
tidades participantes. “O nosso avanço 
este ano se deve ao comprometimento 
dos judocas, apoio das famílias e da 
Semelp”, destacou.

A judoca Laryssa Aleixo conquistou 
a medalha de ouro na categoria Sub 
15 - Super Pesado, já as atletas Tana-
ís Borges (categoria Sub 18 – Leve) e 
Verônica Salgado (categoria Sênior 
Ligeiro) levaram a medalha de prata. 
Thaís Borges (categoria Sênior Meio 
Leve), Lucimara Rosa (categoria Sê-
nior Meio Pesado) e Fabrício Evange-
lista (categoria Sênior Pesado) con-
quistaram a medalha de bronze.

O próximo compromisso dos judo-
cas da Semelp será a “Copa São Paulo 
de Judô” nos dias, 16 e 17 de março, na 
Cidade de São Bernardo do Campo. Laryssa Aleixo conquistou medalha de ouro

Laryssa Aleixo
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