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Começam preparativos para
“Conferência Municipal de Saúde”
O Conselho
Municipal de Saúde,
em parceria com a
Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba,
realiza, nesta semana,
as primeiras reuniões
preparatórias da
“Conferência Municipal
de Saúde” – que
acontecerá entre os dias
5 e 6 de abril, no Museu
Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, no centro da
cidade.
Nesta terça-feira
(12), às 19 horas,
acontecerá a reunião
preparatória regional
no centro comunitário
do Araretama. Na
quinta-feira (14), às
19 horas, é a vez dos
moradores do Cidade
Nova e da região darem
suas contribuições na
reunião que acontecerá
no centro comunitário
do bairro. Os moradores
do distrito de Moreira
César poderão participar
da reunião preparatória,
que acontecerá no dia 19
de março, no Recinto São
Vito, também às 19 horas.
E no dia 21, às 19 horas,
a população da região
da Cruz Pequena poderá
fazer suas solicitações no
centro comunitário do
bairro.
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Objetivo dessas reuniões prévias é fazer com que as solicitações dos moradores sejam
ouvidas e levadas para discussão na “Conferência Municipal de Saúde”

Jovens encontram novo
estilo de vida na igreja
O salão escuro está tomado de jovens que cantam
e vibram ao som alto da música eletrônica.
Eles dançam, cantam, fazem passinhos, ensaiam
um “trenzinho”, assoviam e aplaudem muito. Há
também muitos brados de “Aleluia” e de “Glória a
Deus”.
No altar, um pastor de touca na cabeça, camisa
jeans e calça colorida, comanda a festa.
Ele pede aos jovens para levantar as mãos e “tirar
o pé do chão”.
Quando a cantoria acaba, os jovens retornam aos
seus lugares em silêncio, enquanto o pastor abre a
bíblia. Imediatamente, o silêncio reina no ambiente,
e todos os olhos se voltam para o pastor, que aﬁrma:
“Esses jovens são o futuro da nossa igreja.
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Aprovados em todas as etapas deverão se
apresentar na Escola de Especialistas de
Aeronáutica de Guaratinguetá
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PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

As inscrições para a
primeira turma do Curso de Formação de Sargentos da FAB (Força
Aérea Brasileira) vão
até 19 de março. Com
ingresso previsto para
janeiro de 2020, a seleção oferece 220 vagas. A taxa de inscrição é de R$ 60.
As vagas são destinadas a candidatos que
atendam aos requisitos
previstos no edital: não
devem possuir menos de

17 e nem completar 25
anos de idade até 31 de
dezembro de 2020, além
de ter concluído, na data
da Concentração Final da
seleção, o Ensino Médio.
O processo seletivo
é composto de provas
escritas de língua portuguesa, língua inglesa,
matemática e física, inspeção de saúde, exame
de aptidão psicológica,
teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: APLICATIVO GRATUITO
AJUDA TRANSFORMAR SONHOS EM REALIDADE
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Editorial
A força jovem

N

a edição de hoje temos uma matéria
especial que mostra o trabalho
que uma igreja está desenvolvendo para
atrair jovens.
Independentemente de religião, credo
ou fé que professa, é interessante observar
que a juventude atual é mais engajada e
parece ser mais atenta ao seu papel no
mundo.
Para os jovens de hoje, não basta
estudar, buscar uma proﬁssão e formar
uma família. Na verdade, isso nem sempre
tem sido o objetivo principal. A nova
geração, conectada com o mundo, quer
mesmo fazer a diferença.
Seja na igreja, na escola, na
comunidade em que mora, é comum
vermos movimentos jovens se mexendo
para melhorar a realidade à sua volta.
Se as instituições, sejam elas igrejas,
escolas, clubes, empresas ou organizações
não governamentais, enxergam essa
força e atuam para potencializar toda
essa garra da moçada, quem ganha somos
todos nós.
Como disse uma das fontes da matéria
que ﬁzemos nesta semana, “essa geração
será melhor que a nossa”. Assim seja!

Pindamonhangaba, 12 de março de 2019

“Guerreiras Pinda” começam
a temporada 2019
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
No primeiro jogo em
2019, as “Guerreiras Pinda Futsal”, da Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer, enfrentaram em
jogo amistoso a equipe
adulta de Pouso Alegre,
de Minas Gerais. O placar
terminou em 1x1 com gol
da estreante Ludmila.
Com uma forte retranca e com a goleira mineira
em dia de glória, a equipe
de Pindamonhangaba encontrou diﬁculdades para
furar o bloqueio. “Quando
não era a goleira, tínhamos uma trave no meio
do caminho”, comentou o
técnico, Márcio Silva.

Divulgação

Partida serviu de preparação para
“Copa Paulista do Interior”
Para este jogo participaram as meninas: Yasmin, Samira, Dariellie,
Gabi, Duda, Liandra, Júlia, Paloma, Lud, Di, Denna, Karina, Lilli, Larissa e
Madu. A comissão técnica
é formada pelo técnico,

Márcio Silva, preparadora
física e assistente técnica,
Thayla, preparador de goleiras, Gledson, assistente
Alexandre e o ﬁsioterapeuta Thiago.
Segundo o técnico, esta
partida foi uma prepara-

ção da equipe para “Copa
Paulista do Interior”, que
começa ainda neste mês.
As “Guerreiras” estreiam
na competição fora de
casa jogando no litoral,
em Caraguá contra a equipe de Ilhabela.

Continuam abertas as inscrições para os “Jogos Escolares”
As inscrições para os JEESP (Jogos
Escolares do Estado de São Paulo) continuam abertas até o dia 15 de março. A
competição é destinada a crianças e jovens matriculados em escolas públicas
e privadas do Estado. Para participar,
é necessário comparecer à Diretoria de
Ensino.
As inscrições podem ser realizadas
nas categorias Mirim (14 anos – nascidos a partir de 2005) e Infantil (17 anos
– nascidos a partir de 2002). O período
de competições entre os dias 25 de março e 15 de setembro para ambas categorias, conforme previsto no regulamento.
No ﬁm desse período serão apurados os campeões que terão o direito de
disputar os “Jogos da Juventude”, de
abrangência nacional.
Os alunos poderão participar de
provas convencionais e paralímpicas
em modalidades coletivas e individuais
(masculinas e femininas).
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Entre os esportes estão: Atletismo, Atletismo Paralímpico, Badmington, Basquetebol, Bocha Paralímpica, Ciclismo,Futsal, Futebol de Cinco
, Futebol de Sete , Ginástica Rítmica, Goalball, Handebol, Judô, Judô
Paralímpico, Luta Olímpica, Natação, Natação Paralímpica, Tênis de
Mesa,Tênis de Mesa Paralímpico, Tênis em Cadeira de Rodas, Voleibol,
Voleibol Sentado, Volei de Praia e Xadrez.

Inteligência artiﬁcial: aplicativo gratuito
ajuda transformar sonhos em realidade
Divulgação

Divulgação

Segundo pesquisador, a maioria das metas de início de ano não é concretizada
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Desenvolvido
com
apoio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da Fapesp,
um aplicativo pode ajudar
os brasileiros a cumprir suas
“promessas de Ano Novo”.
Isso porque a cada início de ano renovam-se os
planos de mudanças de
vida e concretização de
projetos pessoais; que,
na maioria das vezes, não
saem do papel.
A startup 7waves –,
idealizada pelo pesquisador Rodolfo Ribeiro da
Silva –, decidiu mudar
essa história ao desenvolver o aplicativo. “Em
2017, percebi que, dos 23

Aplicativo é gratuito e tem cerca de 90 mil usuários cadastrados e mais de 150 mil objetivos

objetivos que havia planejado ao longo dos três anos
anteriores, só havia cumprido três ou quatro. Foi
aí que tive a ideia de usar
meus conhecimentos em
gestão e tecnologia para
desenvolver um aplicativo
de planejamento de metas
pessoais”, conta Rodolfo.
Como funciona?
O aplicativo da 7waves
funciona como uma espécie de ‘Coach Virtual’, que
pode ser utilizado para
estabelecer metas de vida
e cumpri-las. Com base
em recursos de inteligência artiﬁcial, a ferramenta identiﬁca objetivos de
usuários que tenham per-

ﬁs semelhantes para fazer
sugestões personalizadas.
O número de usuários
do aplicativo, oferecido
gratuitamente, chega a 90
mil e já foram cadastrados mais de 150 mil objetivos. Os mais populares
neste ano são “guardar
dinheiro”
(estabelecido
por 21,5% dos usuários),
“aprender algo novo”
(16,2%), “praticar esportes” (15,8%) e “quitar dívidas” (10,5%).
Estabelecido o objetivo
(pelo próprio usuário ou
com auxílio da ferramenta), é feito o planejamento das metas e prazos que
deverão ser cumpridos

para atingi-lo. Para ajudar
o usuário em cada etapa, o
aplicativo envia notiﬁcações e conteúdos informativos. Esses conteúdos são
captados na internet e validados por especialistas
com os quais a empresa
estabelece parcerias.
A iniciativa prevê uma
nova fase do projeto que
será direcionada à área
de Recursos Humanos de
empresas, agregando tecnologia de gestão de objetivos corporativos.
Que saber mais? Faça
uma visita ao site e descubra as funcionalidades do aplicativo: http://7waves.me/.

Pindamonhangaba, 12 de março de 2019
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Começam preparativos para
“Conferência Municipal de Saúde”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
O Comus (Conselho
Municipal de Saúde), em
parceria com a Secretaria
de Saúde da Prefeitura,
realiza, nesta semana, as
primeiras reuniões preparatórias da “Conferência
Municipal de Saúde”, que
será nos dias 5 e 6 de abril.
Nesta terça-feira (12),
às 19 horas, acontece a
reunião preparatória regional no Centro Comunitário do Araretama, que
ﬁca na rua 80, no Residencial das Américas. Na
quinta-feira (14), às 19 horas, é a vez dos moradores

do Cidade Nova e região
fazerem suas solicitações
na reunião que acontecerá
no centro comunitário do
bairro, rua Mogi das Cruzes, 470.
No dia 19, os moradores do distrito de Moreira
César poderão participar
da reunião preparatória,
no Recinto São Vito, na
avenida José Adhemar
Cesar Ribeiro, 28, também às 19 horas. E no
dia 21, às 19 horas, os
moradores de localidades próximas ao Cruz
Pequena poderão fazer
suas solicitações no centro comunitário do bairro, que fica na estrada

municipal do Ribeirão
Grande.
De acordo com o presidente do Comus, Rogério Ramos, a intenção
é fazer com que as solicitações dos moradores
sejam ouvidas e levadas
para discussão na “Conferência Municipal de
Saúde”, por isso as reuniões da pré-conferência
acontecerão em diversos
pontos da cidade. A “9ª
Conferência Municipal
de Saúde” será realizada
nos dias 5 e 6 de abril,
no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina, no
centro da cidade.

Divulgação

População participa das reuniões de bairro apontando sugestões de melhorias

Evento comemora “Dia
Internacional da Mulher”, na
Praça Monsenhor Marcondes
Divulgação

O “Dia Internacional da
Mulher” foi comemorado
no sábado (9), em evento
realizado pela parceria entre o Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher
de Pindamonhangaba e
a Prefeitura, por meio da
Secretaria de Saúde, entre
outros parceiros.
A iniciativa contou
com diversas ações, como
aferição de pressão, teste
de glicemia, orientação
nutricional e realização
de exame preventivo no
“Ônibus da Saúde”, contando com a parceria dos
voluntários do Colégio
Tableau, maquiagem em
parceria com a Mary Key,
massagem e aula de alongamento-yoga com a professora Laíse, que atende
voluntariamente no postinho do Castolira, além de
orientação com advogadas, distribuição de pan-

Prevenção, descontração e autocuidado marcaram as atividades
ﬂetos com orientações sobre direitos das mulheres
e sobre a violência contra
a mulher, além de sorteio
de brindes.
Para a presidente do

Conselho, Viviane Camargo Ferreira, o evento foi
bastante positivo. Ela destacou que o “Dia Internacional da Mulher” é uma
data muito importante

para a conscientização a
respeito dos direitos das
mulheres, além de alertar
sobre a importância dos
autocuidados com saúde e
qualidade de vida.

Departamento
de Trânsito
realiza pintura
noturna
COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***
Desde o início do mês de fevereiro, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de
Trânsito em conjunto com a empresa vencedora do certame licitatório,
está realizando a implantação e revitalização da sinalização horizontal
em pontos estratégicos das ruas da
cidade.
“Além das nossas próprias equipes de campo, a empresa contratada vem trabalhando na remarcação
da sinalização existente, assim como
em marcações novas que priorizam
a segurança viária sobretudo dos pedestres e ciclistas que são mais vulneráveis nas vias urbanas”, destaca
a diretora de Trânsito da Prefeitura,
Luciana Viana.
Os trabalhos estão sendo realizados de acordo com um cronograma
tendo como prioridade a necessidade
de retro reﬂetância das vias.

ESTADO DEVOLVE R$ 16 MILHÕES DE IPVA PARA DONOS DE VEÍCULOS ROUBADOS
Primeiro lote já está liberado para os proprietários que tiveram ocorrências registradas no
1º trimestre do ano passado
A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento restitui R$ 16.212.378,39 para proprietários que tiveram veículos roubados ou
furtados em 2018 no território paulista. O reembolso é referente à restituição proporcional
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e beneficia os contribuintes que haviam pago o imposto quando ocorreu o crime.
Vale destacar que o primeiro lote já está liberado para os proprietários que tiveram ocorrências registradas no 1º trimestre do ano passado.
Ao todo, serão creditadas diferenças relativas a

40.769 veículos, distribuídas em quatro lotes liberados nos meses de março e abril.
O contribuinte que tiver direito à devolução
não precisa fazer nenhuma solicitação. O reembolso é automático, já que os sistemas da Secretaria de Segurança Pública e do Detran estão integrados ao da Fazenda e Planejamento.
Os valores ﬁcarão à disposição do proprietário no Banco do Brasil durante dois anos e obedecerão ao calendário de restituição. Após esse
prazo, a restituição deverá ser solicitada na Secretaria da Fazenda e Planejamento.
O contribuinte que estiver inadimplente não

poderá resgatar o valor enquanto houver a pendência, como, por exemplo, débitos de IPVA de
outro veículo de sua propriedade.
Como consultar os valores de restituição
Acesse a área do IPVA no Portal da Secretaria
da Fazenda e Planejamento.
Na barra à esquerda, clique no item “Serviços”.
Na lista apresentada, clique no link “Consulta de restituição de veículo furtado e roubado
neste Estado”.
Informe o Renavam e o número do boletim de
ocorrência.
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G eral

Enem 2019: Curso online gratuito prepara
estudantes para novidades da prova
GETUSSP investe em conteúdos programáticos e atualidades em 630 horas de aula;
a expectativa é que 100 mil pessoas acompanhem as transmissões

O

Enem já passou por diversas mudanças ao
longo de seus mais de 20 anos
de existência e deve sofrer alterações mais drásticas a partir
da edição desse ano, ao ser direcionado para conteúdos programáticos e menos para competências e habilidades, conforme
sinalizou o novo governo. Considerando o possível caminho, a
GETUSSP (www.getussp.com.
br) lança um curso teórico online e gratuito focado na avaliação, para que os alunos inscritos
reforcem seus estudos.
“A nova gestão do MEC indica que a edição de 2019 será
um marco ao mudar a metodologia da avaliação. Os enunciados das questões e o tema
da redação devem ser os mais
afetados e, desde já, queremos
ajudar os jovens a se prepararem”, diz Rodrigo Monteiro,
fundador da escola. Por conta disso, o curso foi elaborado
para abranger todo o programa
do Ensino Médio, com ênfase
em conteúdos com maior probabilidade de caírem na prova,
como interpretação de texto;
grandezas proporcionais; geograﬁa econômica e história republicana brasileira; mecânica;
físico-química e ecologia.
São 630 horas de videoaulas, com transmissões feitas
de segunda a sexta-feira entre
14h e 17h e cujas reprises ﬁcam
disponíveis para assistir posteriormente, também de graça,
até a véspera do Enem – entre
outubro e dezembro. A cada dia
um professor ministra sua disciplina durante as três horas, em

blocos de 15 minutos, para ser
mais simples de acompanhar no
formato EAD.
As aulas também ficam registradas em formato de podcast. “Os professores vêm ao
nosso estúdio fazer as gravações ao vivo e são instruídos
para que lecionem de maneira
audiodescritiva. Assim, quem

quiser revisar os conteúdos
somente por áudio, durante as
atividades rotineiras, tem uma
opção simplificada”, explica
Rodrigo. O aluno tem acesso
ao calendário com a programação semanal e autonomia para
organizar seu próprio sistema
de estudos, além de contar
com educadores qualificados

Startup que oferece
curso preparatório
online e gratuito focado
no Enem. São 630 horas
de aulas no total, com
transmissão ao vivo
e acesso a reprises a
qualquer momento até a
véspera da prova.
A GETUSSP disponibiliza
cursos preparatórios
para diversas provas e
concursos desde 2002.
www.getussp.com.br.

Edital de Notiﬁcação

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 039/19 – LIMPEZA
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr
(a) EDNEY BENJAMIN WENZEL,
proprietário/responsável pelo imóvel
situado a RUA JOEL TEIXEIRA DE
SOUZA, S/NR, Bairro MOMBAÇA,
inscrito nesse município sob a sigla:
SO110608015000, 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.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas
Municipais

no Superior por meio do edital
de transferência para USP – e
ganhar relevância no mercado
pré-vestibular. Levando em
conta os 5,5 milhões de inscritos para o Enem em 2018, segundo o Ministério da Educação
(MEC), a expectativa da escola é
ajudar pelo menos 100 mil pessoas nessa edição.

Sobre a GETUSSP

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

Controle 033/19 – LIMPEZA
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr(a)
BENEDITO NUNES FERREIRA DA
SILVA proprietário/responsável pelo
imóvel situado a RUA SUECIA Nº
304, Bairro RESIDENCIAL PASIN,
inscrito nesse município sob a sigla:
NE35.15.120.41.000, QUADRA 15
LOTE 35, 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.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas
Municipais

e experientes, com treinamento para ensinar a distância. A
startup deve promover “aulões” presenciais em alguns
momentos no ano.
O curso foi criado pela GETUSSP como uma forma de voltar às origens – já que o negócio nasceu com foco em ajudar
alunos a ingressarem no Ensi-

RESOLUÇÃO Nº 20, de 12 de março de 2019.
Dispõe sobre a relação de projetos apresentados e aprovados em atendimento ao Edital nº 01/2019
– FMI – Fundo Municipal do Idoso, autoriza o repasse de recursos via FMI, e dá outras providências.
O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 4.492/2006, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no § 2º artigo 5º da Lei nº 5.221/2011.
Considerando a deliberação da 3ª reunião ordinária, ocorrida em 7 de março de 2019.
Resolve:
Art. 1º - Às ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ﬁca autorizado o repasse público de recursos
provenientes do Fundo Municipal do Idoso, conforme quadro demonstrativo abaixo:
RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
Entidade - Proponente

PROJETO

Valor inicial estimado para
ﬁnanciamento integral
(R$)

ACCI Moreira Cesar Helena
Bondioli Muassab

INCLUSÃO DIGITAL DO
IDOSO

52.944,00

APRENDER NÃO TEM IDADE

17.280,00

RECURSOS HUMANOS

100.000,00

ACOLHIMENTO AO IDOSO
GRAU III

230.000,00

RECURSOS HUMANOS

459.800,00

AUXILIO PARA INSTALAÇÃO
DE CÂMARA FRIA

45.000,00

PROJETO DESPERTAR II

6.092,00

Lar São Vicente de Paulo

Lar Irmã Terezinha

ACCI Francisca Inácio
Ribeiro
TOTAL

911.116,00

Parágrafo 1º: Os valores referentes ao caput deste artigo são provenientes de recursos FMI –
Fundo Municipal do Idoso, que ﬁnanciarão os projetos das Organizações da Sociedade Civil,
através do Termo de Fomento (Lei 13.019/2014).
Parágrafo 2º: Os projetos referentes ao quadro abaixo seguem aprovados, contudo, os repasses
para ﬁnanciamento dos mesmos ﬁcam condicionados a eventual suplementação do orçamento
vigente.
RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS

Entidade - Proponente

PROJETO

Valor inicial estimado para
ﬁnanciamento integral
(R$)

CASA DIA

312.000,00

CENTRO DE REABILITAÇÃO

237.200,00

Lar Irmã Terezinha

TOTAL

549.200,00

Art. 2º - As referidas organizações (OSC) deverão apresentar Planos de Trabalho, detalhando em
sua planilha de execução ﬁnanceira a aplicação dos recursos deliberados.
Parágrafo Único: Anexos aos Planos de Trabalhos, as organizações (OSC) deverão apresentar
à Secretaria de Assistência Social, para as devidas providências, os documentos necessários às
assinaturas do Termo de Fomento.
Art. 3º - As organizações beneﬁciadas deverão prestar contas, conforme dispõe o artigo 7º da Lei
nº 5.221/2011 e a Lei 13.019/2014.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
Adilson Lima da Silva
Presidente do CMI – Gestão 2017/2019

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ELETIVA
Ficam as entidades devidamente ﬁliadas à
LIGA DE CANOAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO, conforme Capítulo 2 do Estatuto,
convocados a comparecerem a Assembleia
Geral Eletiva, a ser realizada no dia 29 de
março de 2019, nas dependências da Raia
Olímpica do CEPEUSP, situada à Avenida
Professor Mello de Moraes, 1382, Butantã,
São Paulo, sendo a primeira convocação às
17h, havendo a presença da maioria absoluta
de seus ﬁliados, e na ausência de quórum às
17h 30min para deliberar a seguinte ordem
do dia:
I. Eleição do Presidente e Vice-Presidente da
LICAESP;
II. Eleição dos três (3) membros titulares e de
um (1) suplente do Conselho Fiscal;
O registro de candidaturas deverá ser
protocolado até 10 (dez) dias antes da
realização da Assembleia Eletiva, junto a
sede da LICAESP.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2019.
Simone das Graças Santiago Espósito
Presidente

CONSELHO COMUNITÁRIO
DE SEGURANÇA DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL DE ABERTURA E
CONVOCAÇÃO ÀS ELEIÇÕES CONSEG
PINDAMONHANGABA BIÊNIO 2019/2021
Em atenção aos princípios constitucionais
que regem a Administração Pública, às
normas contidas no Regulamento dos
CONSEGs, Resolução SSP/SP nº 013/2018,
bem como as orientações emanadas pela
Coordenadoria Estadual dos CONSEGs,
convidamos os Membros Efetivos do
CONSEG
PINDAMONHANGABA
que
estejam em situação regular ante ao
respectivo Conselho e à Coordenadoria,
a efetuar sua inscrição de candidatura por
meio de chapa, enviando sua composição
aos Membros Natos até o encerramento da
reunião ordinária do mês de março/2019,
oportunidade que se dará em 11 de Março
de 2019.
A chapa deverá conter composição mínima
necessária de 01 (hum) Presidente, 01
(hum) Vice-Presidente, 01 (hum) Primeiro
Secretário, 01 (hum) Segundo Secretário
e 01 (hum) Diretor Social e de Assuntos
Comunitários, a ﬁm atender a previsão
normativa do artigo 7º do Regulamento,
sendo vedada a criação de suplentes e
funções similares em conformidade com a
redação do parágrafo 2° deste artigo.
A eleição do CONSEG PINDAMONHANGABA
será realizada no Auditório da ACIP
(Associação Comercial) Rua Dep. Claro
César, 44 – Pindamonhangaba/SP, às 19
horas, do dia 02 de Abril de 2019, com fulcro
nas normas contidas na Seção VII, Subseção
VI do Regulamento dos CONSEGs.
Por derradeiro, vale consignar que as
regras que norteiam o processo eleitoral
dos CONSEGs e as peças instrutórias
que subsidiam o certame, Regulamento
dos CONSEGs e a Portaria CONSEG nº
001/2019.
ALEXANDRE PEREIRA COSTA
Presidente do CONSEG
Pindamonhangaba/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PORTARIA INTERNA Nº 12/2019, DE 11 DE MARÇO DE 2019.
Secretaria Municipal de Educação

JÚLIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE, Secretário Municipal de Educação de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal 9394/96, alterada pela Lei Federal
11.274/06, Decreto Municipal nº 5.256, de 10 de dezembro de 2015, alterado pelo Decreto Municipal
nº 5.371, de 04 de novembro de 2016, conforme Processo Interno nº 7556/2019 e análise técnicopedagógica da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica APROVADO o Regimento Escolar do COLÉGIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RECRIAR LTDA-ME, inscrito no CNPJ/MF n° 26.774.864/0001-54, situado à Rua Amador Bueno,
nº 17, Jardim Boa Vista, para serviços educacionais nos segmentos de Creche e Pré-Escola.

Artº 2º - Fica HOMOLOGADO o Plano de Gestão para o quadriênio 2018/2021, fundamentados
legalmente de acordo com a LF 9394/96, alterada pela LF 11.274/2006, Deliberação CEE 10/97,
Indicação CEE 09/97 e 13/97 e Decreto Municipal nº 5.256/2015, alterado pelo Decreto Municipal
5.371/2016.
Art. 3º - A Secretaria Municipal de Educação zelará pelo fiel cumprimento das normas estabelecidas no
Regimento Escolar e Plano de Gestão, objetos desta Portaria Interna.
Art 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Pindamonhangaba, 11 de março de 2019.

Júlio César Augusto do Valle
Secretário Municipal de Educação

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DEPINDAMONHANGABA
Rua Senador Dino Bueno, nº 119, Centro – Pindamonhangaba – SP – CEP: 12401-410 – Tel: (12) 3644-1565
Edital de convocação
educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

Assembleia Geral Ordinária

O Presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos Municipais de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições que lhe confere, no artigo 27 do estatuto da
entidade, convoca todos Associados e membros da Diretoria, Primeira Secretária Margareth Silva
Torres, Segunda Secretária Carolina D´Agostino Ferreira do Vale, Primeiro Tesoureiro José Ricardo
da Silva, Segundo Tesoureiro, Letícia Valéria Nogueira, e os membros do Conselho Fiscal Patrícia
Campos, Rogério da Silva Antônio, Leandro Aleixo da Silva, para reunir-se em Assembleia Geral
Ordinária no dia 26 de Abril de 2019, no escritório da ASPMP, situada a Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, n° 43, centro, às 18:00 horas em primeira chamada, uma hora depois, em qualquer que
seja o números de associados para apreciação sobre:
1) Relatório anual das contas 2018
2) Parecer do Conselho Fiscal
Pindamonhangaba, 11 de março de 2019
Efraim Domingos Oliveira
Presidente da ASPMP

COMUNICADO
Eu Robson de Oliveira Bueno, solicito a segunda via
do meu CERTIFICADO escolar a escola ETEC João
Gomes de Araujo por motivo de perda (extraviado).

Pindamonhangaba, 12 de março de 2019

C otidiano

Tribuna do Norte

Divulgação

São Paulo
anuncia
medidas para
fortalecer
o setor
automotivo

Com início previsto para o dia 28 de março, o programa é destinado aos munícipes maiores de 16 anos à procura de emprego

“Programa Time do
Emprego” abre inscrições
O Posto de Atendimento ao
Trabalhador de Pindamonhangaba - PAT, abre inscrições para
o “Programa Time do Emprego”, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado
de São Paulo, até 22 de março.
A iniciativa é uma parceria com
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
O programa consiste em um
treinamento, ministrado pelos

facilitadores Sérgio Gritti e Andréa Galvão, e tem por objetivo preparar as pessoas para o
mercado de trabalho, através
de técnicas: procura de emprego, postura profissional, elaboração de currículo, técnicas de
entrevista, testes e dinâmicas
de grupo, melhorando o desempenho dos munícipes em processos seletivos, assim como,
das condições de comunicação,
de autoestima e de confiança,

além de orientação para manter-se saudável na busca de emprego.
O “Programa Time do Emprego” que é destinado aos munícipes maiores de 16 anos, que
estão a procura de emprego. Serão doze encontros de três horas
de duração, uma vez por semana, sendo duas turmas de 30
participantes cada: no período
da manhã, das 8 às 11 horas e no
período da tarde, das 13h30 às
Divulgação

Atividade é reedição do “OAB vai à Escola”

OAB realiza palestra
para estudantes
A OAB – Ordem dos Advogados do Brasil - de Pindamonhangaba realizou uma palestra
para estudantes do Ensino Médio.
O presidente da OAB Pinda,
Dr. Antonio Aziz Boulos e o Promotor de Justiça Dr. Paulo José
de Palma, visitaram o Colégio
Objetivo, reeditando o projeto
“OAB vai à Escola”, promovido
pela instituição em 2012, e que
contou com os mesmos dois pa-
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lestrantes, além do presidente
da comissão “OAB vai à Escola”
Dr. Luiz Felipe Pereira Batista
e do Dr. Claudio Berenguel, Secretário Geral OAB Pinda. “Poder palestrar e conversar com
estudantes é oportunidade preciosa de plantar a boa semente
da cidadania”, destacou Antônio
Aziz.
O promotor Paulo Palma encantou a plateia de estudantes
convidando a todos à reflexão

sobre cidadania. Confessando
simpatia e apreço pelo projeto,
o promotor ressaltou a importância de feitos desse tipo promovidos pela OAB Pinda.
Claudio Berenguel emocionou os estudantes conclamando a participarem com vigor da
construção de nosso país, assumindo o papel de protagonistas do futuro, que deposita na
juventude suas mais preciosas
esperanças.

16h30. No final do treinamento, os participantes recebem um
certificado de participação.
A previsão para início do treinamento será dia 28 de março.
Os interessados devem procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador, na Av. Albuquerque Lins nº 138 – São
Benedito, e apresentar documentação pessoal: RG, CPF,
carteira de trabalho e comprovante do PIS.

O Governo do Estado, com
o objetivo de fortalecer o setor
automotivo, concederá descontos de ICMS para todas as
empresas fabricantes de veículos interessadas em aderir ao
Programa IncentivAuto – Gerando Emprego e Renda.
Poderão ser concedidos
descontos de até 25% do ICMS
devido nos produtos fabricados a partir da conclusão dos
investimentos realizados. Para
tanto, as empresas interessadas deverão apresentar planos
de investimento superiores a
R$ 1 bilhão, no mínimo.
A montadora que aderir ao
Regime Automotivo Para Novos Investimentos do Governo
do Estado deverá gerar, no
mínimo, 400 postos de trabalho, e todo o investimento
deverá ser feito no Estado de
São Paulo. Entre os critérios,
poderão ser aceitas propostas de novas fábricas, novas
unidades de produção, novos
produtos e expansão de plantas industriais.

Inscrições para curso de
Formação de Sargentos
vão até 19 de março
As inscrições para a primeira turma do Curso de
Formação de Sargentos (CFS)
da FAB (Força Aérea Brasileira) vão até 19 de março. Com
ingresso previsto para janeiro
de 2020, a seleção oferece 220
vagas. A taxa de inscrição é de
R$ 60.
As vagas são destinadas a
candidatos que atendam os
requisitos previstos no edital:
não devem possuir menos de
17 e nem completar 25 anos de
idade até 31 de dezembro de
2020, além de ter concluído, na
data da Concentração Final da
seleção, o Ensino Médio.
O processo seletivo é composto de provas escritas de
língua portuguesa, língua
inglesa, matemática e física,
inspeção de saúde, exame de
aptidão psicológica, teste de
avaliação do condicionamento
físico e validação documental.

Os testes escritos estão previstos para 2 de junho de 2019.
Os aprovados em todas as
etapas deverão se apresentar
na Escola de Especialistas
de Aeronáutica (EEAR), em
Guaratinguetá (SP), em 12 de
janeiro de 2020, para habilitação à matrícula no curso, que
terá duração aproximada de
dois anos.
Após concluir a formação,
o aluno com aproveitamento
será promovido à graduação
de Terceiro-Sargento e será
distribuído e classificado em
alguma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica, localizadas em todo o
território nacional, de acordo
com a necessidade da administração.
Mais informações sobre a
Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), no site http://
ingresso.eear.aer.mil.br.
Sgt. Batista/FAB

Os aprovados em todas as etapas deverão se apresentar na Escola
de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá

Tribuna do Norte
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Especial JOVENS CRISTÃOS

FOTOS: AIANDRA MARIANO E THAIS MARTINS

TERÇA-FEIRA

O pastor Léo de Oliveira lidera uma campanha que visa atrair mais jovens para a igreja em Pinda

Os pastores Leo de Oliveira e Lucas Antunes

Jovens encontram
novo estilo de
vida na igreja

Apresentações
musicais
e teatrais
estão entre
as atividades
promovidas
na igreja

AIANDRA ALVES MARIANO

O

salão escuro está tomado de jovens que cantam
e vibram com o som alto
de música eletrônica. Eles dançam, cantam, fazem passinhos,
ensaiam um “trenzinho”, assoviam e aplaudem muito. Há
também muitos brados de “Aleluia” e “Glória a Deus”.
No altar, um pastor de touca
na cabeça, camisa jeans e calça
colorida, comanda a festa. Ele
pede aos jovens para levantar as
mãos e “tirar o pé do chão”.
Quando a cantoria acaba, os
jovens retornam aos seus lugares em silêncio, enquanto o pastor abre a bíblia. Imediatamente, o silêncio reina no ambiente,
e todos os olhos se voltam para
o pastor, que aﬁrma: “Esses jovens são o futuro da nossa igreja. Eles são a nova geração. E
eles serão melhores que nós”.
O pastor é Leo Oliveira, do

A igreja promoveu uma festa à fantasia durante o retiro
Projeto “Trilho do Crescimento”
e o templo é a sede da Igreja do
Evangelho Quandrangular de
Pindamonhangaba.
As palavras do pastor Léo
traduzem o que a igreja vem
buscando. Atrair os jovens para
uma vida cristã.
Para o líder regional do Ministério de Jovens da igreja,

pastor Maurílio Martins, ao
encontrar Jesus, os jovens encontram a felicidade. “Bebidas,
drogas, prazeres sexuais, nada
disso preenche o vazio que deve
ser preenchido por Deus”.
A estratégia têm dado frutos.
Ao ﬁm do culto em que os jovens
estavam dançando, 15 deles decidiram ser batizados e passar

Desde o início deste mês, aproximadamente 85 pessoas se batizaram na igreja

a fazer parte da igreja. No momento do batismo, alguns choram copiosamente. “Estou tão
feliz! Quero viver pra Jesus!”,
aﬁrmou Nina Alves, de 13 anos,
após ser batizada.
Ana Paula Rosa é outra jovem que acredita num estilo de
vida segundo a bíblia. “Minha
alegria é amar a Deus, as pessoas, ajudar ao próximo. Saber
que tenho Deus comigo e que
nunca estarei sozinha”, garante.
Amanda Vasconcelos é a líder
dos jovens da igreja sede. Ela e o
marido realizam reuniões com
os jovens da igreja todos os sábados, em diversos pontos da cidade. Já se reuniram no Parque da
Cidade, no Bosque da Princesa e
até ﬁzeram entrega de alimentos
e cobertores a moradores de rua
durante a madrugada. Para ela,
Jesus Cristo é o mais inspirador
dessa juventude. “Eles são apaixonados por Cristo, são muito
intensos em tudo o que fazem.
Vivem uma verdadeira história

de amor com Deus e esse amor
transborda para todas as áreas
da vida”, enfatiza.
Durante o carnaval, a Igreja
Quadrangular realizou um retiro para os jovens. Aproximadamente 150 adolescentes e jovens
participaram das atividades,
conﬁnados numa chácara durante todo o feriado. No local,
além de estudos bíblicos e muito
louvor, os jovens participaram
de festas à fantasia e um luau.
Neste mês de março, com
uma campanha liderada pelo
pastor Léo Oliveira, 85 pessoas,
na maioria jovens, foram batizadas e passaram a fazer parte da
Igreja Quadrangular de Pinda.
Para o pastor Lucas Antunes, presidente da igreja no
município, isso é apenas o começo. “Deus tem uma nova história para essa cidade. Cremos
que muitos jovens virão para a
igreja e reconhecerão a Cristo
como Senhor de suas vidas”,
destaca ele.

Reuniões de oração e louvor são realizadas semanalmente

