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“Arte Encanto Dançante” 
coroa ‘Dia do Artesão’

O evento “Arte 
Encanto Dançan-
te”, idealizado pelo 
Fundo Social de 
Solidariedade de 
Pindamonhanga-
ba, celebrou o “Dia 
do Artesão”, come-
morado em 19 de 
março.

A atividade acon-
teceu na praça Sete 
de Setembro, re-
gião central da ci-
dade, com food tru-
cks, artesanatos e 
muita música boa. 

PÁGINA 6

Prefeitura lança 
aplicativo da 
Ouvidoria 

Pindamonhangaba está lan-
çando um aplicativo para facili-
tar o acesso da população à Ou-
vidoria. Por meio do “Eouve”, os 
pindamonhangabenses poderão 
reclamar, sugerir, se informar 
ou denunciar problemas do mu-
nicípio.

PÁGINA 2

PÁGINA 4

Etec divulga 
calendário do 
“Vestibulinho”  
para o segundo 
semestre

O calendário do 
processo seletivo das 
Escolas Técnicas Es-
taduais (Etecs) para o 
segundo semestre de 
2019 já está disponível 
no site www.vesti-
bulinhoetec.com.br e 
na página do Centro 
Paula Souza.

As inscrições e o procedimento cirúrgico não terão custos

Começam as inscrições 
para castração gratuita 
de cães e gatos
A castração de 
cães e gatos está 
programada 
para acontecer 
no bairro Cidade 
Nova neste mês. 

Os interessados 
deverão procurar 
a Prefeitura de 
20 a 26 de março 
para realizar a 
inscrição. 

PÁGINA 4

Ciclistas de Pindamonhangaba 
vencem a 2ª etapa do 
“Valeparaibano de Ciclismo”

Ciclistas do Team Cycling Funvic Pindamonhangaba dominaram a 2ª 
etapa do “Campeonato Valeparaibano de Ciclismo”, disputada no domin-
go (17), em um circuito de 10 km na avenida professor Alfredo Fernandes 
de Almeida, em São José dos Campos.

Igor Molina e Tatielle Valadares foram os destaques da competição

PÁGINA 5
Luis Claudio Antunes / Portal R3
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Castrar seu pet é
 um ato de amor

São Paulo anuncia nomeação de 1.039 policiais 
O Governo de São Paulo 

anunciou, na última sexta-fei-
ra (15), a nomeação de 1.039 
policiais militares e científi cos, 
remanescentes de concursos 
públicos anteriores. Além disso, 
serão investidos cerca de R$ 261 

milhões para o pagamento de 
bonifi cação de policiais e aquisi-
ção de 1.736 viaturas para a Po-
lícia Militar.

As novas aquisições fazem 
parte do investimento previsto 
para 2019. As entregas aconte-

cerão até julho deste ano. 
Entre os profi ssionais que 

irão reforçar a segurança públi-
ca em São Paulo, estão 449 poli-
ciais técnicos-científi cos, sendo 
51 médicos legistas, 240 peritos 
criminais, 128 fotógrafos e 30 

desenhistas técnico-periciais. 
Na Polícia Militar serão incor-
porados 590 novos soldados de 
2° classe.

Há concursos em andamen-
to para o preenchimento de 
2.750 vagas da Polícia Civil. São 

250 vagas para delegados, 600 
para investigadores, 800 para 
escrivães, 300 para agentes de 
telecomunicações, 200 para pa-
piloscopistas, 400 para agentes 
policiais e 200 para auxiliares 
de papiloscopistas.

Serão, ao todo, 1.736 viaturas para a Polícia Militar. As entregas acontecerão até julho deste ano 

Divulgação

ESF Campinas recebe 
dia de bem-estar

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

 
Manter o corpo e a mente em 

perfeito equilíbrio é uma das cha-
ves para o bem-estar e qualidade de 
vida, foi pensando nisso que o ESF 
do Campinas promoveu aos funcio-
nários da unidade o “dia de cuidar 
de quem cuida”, na última sexta-fei-
ra (15). As ações fi zeram parte das 

celebrações ao dia internacional da 
mulher.

De acordo com os organizado-
res, uma das atividades foi a aula 
de ioga foi feita pela facilitadora 
Lucimara de Castro que ensinou 
técnicas de respiração e relaxa-
mento. “Foi uma tarde dedicada a 
recarregar as pilhas dos funcioná-
rios desta unidade. Esta atividade 
deu continuidade às comemora-

ções do Dia da Mulher”, comenta 
a doutora Lilian Tosetto Teixeira 
Rocha, uma das organizadoras do 
evento.

Além da aula de ioga e relaxa-
mento, houve também uma sessão 
de auriculoterapia que é a terapia 
natural que estimula os pontos nas 
orelhas, e que possui o objetivo de 
aliviar dores e equilibrar as energias 
do corpo. 

Divulgação

Nesta edição, divulgamos as inscrições para o 
terceiro mutirão de castração de cães e ga-
tos, promovido pela Prefeitura. Desta vez, o 

alvo são animais domésticos do bairro Cidade Nova e 
adjacências.

A superpopulação de animais domésticos é um 
caso de saúde pública. A maior parte dos animais não 
consegue um lar, fi cando pelas ruas, procriando in-
desejadamente, com sede, fome, sem abrigo, doentes, 
correndo riscos de atropelamento, maus tratos.

A única e efi caz maneira de não permitir que isso 
aconteça é castrando seu animal.

Castração não é uma forma de mutilar o animal 
e sim de prevenir algumas doenças graves e evitar o 
abandono de fi lhotes impedindo as ninhadas indeseja-
das, praticando assim, a posse responsável.

A cirurgia é feita com anestesia geral, portanto 
indolor e dentro de dois ou três dias ele retomará suas 
atividades normalmente.

Por mais cuidadoso que você seja com seu animal, 
você difi cilmente será totalmente capaz de prevenir 
que ele fuja e procrie com outro animal, ou garantir 
que todos os fi lhotes dele sejam doados para pessoas 
que não irão abandoná-los ou reproduzi-los de forma 
irresponsável. Isso sem falar em diversas doenças 
sexualmente transmissíveis que podem ser evitadas 
com a castração.

Por isso, seja um tutor consciente. Além de castrar 
seu pet, assim garantindo benefícios inquestionáveis 
para o bem-estar e a saúde dele, você pode ir além. 
Estenda o seu amor a outros animais e divulgue o 
mutirão de castração. Todas as informações estão na 
reportagem, na página 3 do jornal. 

Castrar seu pet e outros animais é um ator de 
amor. Com toda certeza, os animais agradecem!

PREFEITURA LANÇA 
APLICATIVO DA OUVIDORIA

Pindamonhangaba está lançando um 
aplicativo para facilitar o acesso da popu-
lação à Ouvidoria. Por meio do “eOuve”, 
os pindamonhangabenses poderão recla-
mar, sugerir, se informar ou denunciar 
problemas do município. O “eOuve” já está 
disponível no Google Play, App Store ou 
no site www.pinda.sp.gov.br.

Com o “eOuve”, o pindamonhanga-
bense poderá acessar serviços de várias 
secretarias e manter contato on-line usan-
do celular, tablet ou computador. Após 
baixar o aplicativo, basta selecionar a ci-
dade de Pindamonhangaba. A partir daí, 
um cadastro simples identifi ca o cidadão. 

Todas as secretarias de Pindamonhanga-
ba estão relacionadas no aplicativo e os 
serviços disponíveis também.

De acordo com o secretário adjunto de 
Administração, Danilo Velloso, ao selecio-
nar uma secretaria, o contribuinte pode 
escolher o assunto e a categoria: elogio, 
informação, reclamação ou sugestão. “O’ 
eOuve’ tem ainda um espaço para que o 
cidadão diga algo sobre o assunto que o 
motivou o contato, incluindo fotos e locali-
zação”, explicou. “O aplicativo ‘eOuve’ tam-
bém ajuda na gestão do município, uma 
vez que permite visualizar todos os bairros 
da cidade. Através do mapa é possível 

acompanhar quais bairros estão gerando 
as maiores demandas e de que tipo”.

De acordo com o ouvidor da Prefeitura, 
Evandro Gomes, os canais tradicionais de 
atendimento por telefone e direto na Ouvi-
doria continuam abertos, mas o “eOuve” é 
uma ferramenta extraordinária colocada à 
disposição da cidade de Pindamonhangaba.

Com a nova ferramenta, os munícipes 
terão acesso mais rápido e prático 

para enviar sugestões, críticas e 
solicitações para melhorar a cidade

Divulgação

PASSO A PASSO PARA UTILIZAR O “EOUVE”

1- Baixe o aplicativo e selecione Pindamo-
nhangaba ou acesse pelo site www.pinda.sp.
gov.br

2- Faça seu cadastro
3- Clique no ícone da secretaria que deseja 

informações, reclamações ou sugestões



Tribuna do NortePindamonhangaba, 19 de março de 2019 3

idadeC

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

A castração de cães 
está programada para 
acontecer no bairro Ci-
dade Nova neste mês. Os 
interessados deverão pro-
curar a Prefeitura de 20 a 
26 de março para realizar 
a inscrição.

Para tanto, é necessá-
rio que o proprietário do 
animal apresente: com-
provante de endereço, có-
pia do documento pessoal 
com foto, além de preen-
cher a fi cha de inscrição 
e termo de autorização 
cirúrgica. O preenchimen-
to da fi cha deverá ser fei-
to no Setor de Protocolo 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

 O Comus (Conselho Munici-
pal de Saúde), em parceria com a 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
realiza, nesta semana, as últimas 
reuniões preparatórias da “Con-
ferência Municipal de Saúde”, 
que será nos dias 5 e 6 de abril.

Nesta terça-feira (19), os mora-

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Receitas e Fis-
calização, divulga os bancos 
conveniados para pagamento 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), deste ano. A 
intenção é facilitar o pagamen-
to aos moradores de Pindamo-
nhangaba.

De acordo com o Departa-
mento de Receitas e Fiscaliza-
ção, os cinco bancos convenia-
dos são: Itaú, Santander, Caixa, 
Bradesco e Banco do Brasil, e 
todos estes podem receber tri-
butos municipais. O diretor de 
Receitas e Fiscalização, Vi-

Inscrições para castração gratuita devem ser feitas na Prefeitura
da Prefeitura, das 8 às 17 
horas. As inscrições e o 
procedimento cirúrgico 
não terão custos aos mu-
nícipes, que deverão estar 
atentos às recomendações 
do pré e pós-operatório, 
garantindo assim a plena 
recuperação no animal.

O serviço de castra-
ção tem como objetivo a 
identifi cação e ao controle 
populacional dos animais 
em Pindamonhangaba na 
região sudeste, que abran-
ge os bairros: Cidade 
Nova, Feital, Jardim Eloy-
na, Campinas, Jardim Re-
gina, Triângulo e Goiabal.

No total, serão castra-
dos, gratuitamente, 400 

No total, 
serão castrados, 
gratuitamente, 
400 cães. 
As cirurgias 
serão realizadas 
no sábado (30) e 
no domingo (31)

Reuniões preparatórias para a 
“Conferência da Saúde” continuam

Nesta semana, acontecerá em Moreira César e no bairro Cruz Pequena
dores do distrito de Moreira César 
poderão participar da reunião pre-
paratória, no Recinto São Vito, às 
19 horas. E na quinta-feira (21), às 
19 horas, os moradores de locali-
dades próximas ao Cruz Pequena 
poderão fazer suas solicitações, na 
reunião que será realizada no cen-
tro comunitário do bairro.

De acordo com o presidente 

Reunião preparatória realizada no centro comunitário do Cidade Nova

do Comus, Rogério Ramos, a in-
tenção é fazer com que as solici-
tações dos moradores sejam ou-
vidas e levadas para discussão 
na “Conferência Municipal de 
Saúde”, por isso as reuniões da 
pré-conferência acontecem em 
diversos pontos da cidade, para 
que o máximo de solicitações 
dos moradores sejam ouvidas.

Prefeitura divulga os 
bancos conveniados para 
pagar o IPTU

cente Corrêa da Silva, explica 
que o pagamento pode ser re-
alizado por meio do aplicativo 
internet banking ou até mesmo 
nas lotéricas, porém somente 
o Santander receberá o paga-
mento pela “boca do caixa” de-
vido ao contrato antigo que o 
banco possui com a Prefeitura. 
Além do IPTU, todos os tribu-
tos municipais como: Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer Na-
tureza (ISSQN), Imposto Sobre 
Transmissão de Bens e Inter-
vivos (ITBI) e taxas podem ser 
pagos nos bancos conveniados.

A arrecadação provenien-
te do IPTU possui o intuito de 
destinar pleno desenvolvi-

mento da cidade, 
como bem-estar, 

saúde, educa-
ção, limpeza 
pública e ou-
tras áreas de 
interesse pú-

blico.

butos municipais. O diretor de 
Receitas e Fiscalização, Vi-

destinar pleno desenvolvi-
mento da cidade, 
como bem-estar, 

saúde, educa-
ção, limpeza 
pública e ou-

blico.

COLABOROU COM O TEXTO: VICTOR 
GOBBO

A Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba lançou, na sexta-feira (15), o 
portal “Educapinda”, uma pla-
taforma virtual criada com o 
intuito de aproximar as famílias 
dos estudantes com o que acon-
tece dentro das Escolas da Rede 
Municipal.

Por meio do portal, os pais 
ou responsáveis podem ter aces-
so ao: boletim dos fi lhos, dever 
de casa, projetos realizados pela 
escola, cardápio da merenda do 
dia e, caso o estudante tenha 
acesso ao direito do transporte 
escolar, o pai também consegue 
acompanhar a rota e saber quan-
do o fi lho chegou à unidade. “O 
objetivo primordial é aproximar 
as famílias das escolas, de modo 
que os pais, num clique, no ce-
lular ou no computador, possam 
ter acesso à vida escolar dos fi -
lhos”, afi rmou o secretário de 
Educação, prof. Júlio Valle.  

O Sistema “Educapinda” 
proporciona o acompanhamen-
to muito preciso das aprendi-
zagens. Com o lançamento de 
todas as notas dos 14 mil alunos 
da Rede de Ensino Municipal do 
ano passado, foi possível o mo-
nitoramento da aprendizagem 
de cada um deles. O sistema 
permite comparar a aprendiza-

Na sexta-feira (15), foi iniciada a entrega do material escolar e das senhas do portal da 
Educação para os pais de alunos ou responsáveis, em reunião nas escolas municipais

Secretaria de Educação lança o portal “Educapinda”
gem de um aluno de um deter-
minado ano com as notas da sua 
própria turma, da própria escola 
e as notas de todas as unidades. 
Assim, o professor consegue ve-
rifi car qual a medida necessária 
a tomar em relação ao estudante, 
analisar se ele está se desenvol-
vendo em relação aos outros alu-
nos da escola e em relação às ou-
tras unidades da rede municipal.

Quanto aos docentes, a prin-
cipal facilidade oferecida pela 
plataforma é o preenchimen-
to do diário de classe. “Antes 
da implantação do sistema, os 
professores preenchiam manu-
almente seus diários, as infor-
mações não podiam se perder, o 
diário físico também não, e com 
a implantação do sistema, os 
professores conseguem lançar 
todos os dados no site e regis-
trar a freqüência dos alunos nas 
aulas de forma mais segura”, ex-
plicou o secretário. “Isso forne-
ce mais agilidade para todos os 
serviços internos da Secretaria”, 
completou.

Numa pesquisa realizada em 
2017, a Secretaria de Educação, 
junto aos professores, chegou à 
conclusão de que quanto maior 
for o acompanhamento contí-
nuo dos pais, tanto na educação 
infantil quanto nos primeiros 
anos do ensino fundamental 
(até 10 anos), mais qualidade é 

oferecida ao processo de apren-
dizagem das crianças. “Assim, 
os pais conseguem ajudar, in-
tervir e acompanhar com mais 
cuidado; é uma ferramenta que 
vai exatamente nesse sentido: 
de construir as condições que os 
pais precisam, hoje, para estar 
cada vez mais por dentro do que 
acontece na escola”, disse Júlio.   

O portal pode ser acessado 
pelo link: http://www.educa-
pinda.net.br/ e cada pai ou res-

ponsável possui a senha para 
acompanhamento das informa-
ções de seus fi lhos. 

Sistema “Custo Aluno 
Qualidade”

O sistema “Custo Aluno Qua-
lidade” calcula os investimentos 
que acontecem em cada escola 
da Rede Municipal. Nele, são 
lançados gastos como: meren-
da escolar, transporte escolar, 
ofi cinas de contraturno, aulas 
de reforço, salário dos professo-

res e mais. Com o resultado da 
computação é possível descobrir 
quanto a Secretaria de Educação 
investe nesses alunos de cada 
uma das 61 escolas existentes, 
tornando possível monitorar os 
investimentos que são realiza-
dos para serem direcionados às 
escolas que precisam.

Pindamonhangaba é a pri-
meira cidade do Vale do Paraí-
ba a instalar estes dois tipos de 
sistema.

cães. As cirurgias serão re-
alizadas no sábado (30) e 
no domingo (31). Segundo 

o Departamento de Riscos 
e Agravos à Saúde, a castra-
ção gratuita está sendo rea-

lizada por regiões da cidade 
e, em breve, outras locali-
dades serão contempladas.

Esta é a terceira ação 
de castração promovida 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Prote-
ção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, abrangendo agora 
o Cidade Nova e os bairros 
da proximidade.

Divulgação 

Divulgação 

Divulgação 
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 044/19 – liMPeZa  

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a, Sr (a) JOSE DO CARMO SANTOS, 
proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO, S/NR, Bairro 
MOMBAÇA, QUADRA 08 L 10  inscrito nesse município sob a sigla: SO110904010000, 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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 045/19 – liMPeZa  

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a, Sr (a) EDMARA COSTA DE ALMEIDA, 
proprietário/responsável pelo imóvel  situado a RUA MANOEL ANTUNES DA SILVA, S/NR, Bairro 
MOMBAÇA, QUADRA A L 22  inscrito nesse município sob a sigla: SO110726012000, 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

centro esPírita caridade e aMor – “andré luiZ”
cnPJ: 50.455.740/0001-90

edital de conVocação

Marilda Lopes Gomes Vasconcellos, presidenta do Centro Espírita Caridade e Amor – 
André Luiz (CNPJ: 50.455.740/0001-90), dentro de suas atribuições legais, convoca 
a todos os associados e demais interessados a comparecer no dia 11 de abril de 
2019, em Assembleia Ordinária, na sede desta Entidade, localizada na Rua Doutor 
Gustavo de Godoy, nº 327, Bairro Centro, neste Município de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, em primeira chamada às 19h00 e a segunda às 19h30, para 
tratar da posse da nova Diretoria Executiva e demais temas correlatos.

Pindamonhangaba, 15 de março de 2019.

Marilda loPes goMes Vasconcellos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
departamento de Proteção aos riscos e agravos à saúde

Vigilância sanitária
rua laerte Machado guimarães, 590 – são benedito 

 Pindamonhangaba – sP
ceP: 12410-180 – tel(0XX12) 36445995

     
   auto de infração/

auto de iMPosição de Penalidade de Multa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 011/19
Em: 15/03/19
Processo nº: 26921/18
Atividade: Drogaria
Razão Social:  Drogaria São Paulo SA
CNPJ / CPF: 61412110015500
Av Coronel Fernando Prestes, 254
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Felipe Camargo Zogbi
CPF : 281.659.308-85
Auto de Infração nº 3680
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Multa: 3749
Recurso: Não apresentou 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
departamento de Proteção aos riscos e agravos à saúde

Vigilância sanitária
rua laerte Machado guimarães, 590 – são benedito 

 Pindamonhangaba – sP
ceP: 12410-180 – tel(0XX12) 36445995

auto de infração/
auto de iMPosição de Penalidade de Multa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 010/19
Em: 15/03/19
Processo nº: 26922/18
Atividade: Drogaria
Razão Social:  Drogaria São Paulo SA
CNPJ / CPF: 61412110015500
Av Coronel Fernando Prestes, 254
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Felipe Camargo Zogbi
CPF : 281.659.308-85
Auto de Infração nº 3679
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Multa: 3750
Recurso: Não apresentou defesa dentro do prazo

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
secretaria Municipal de serviços Públicos

dePartaMento de trÂnsito

Ata da 46.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.12.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro 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 Sexta 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 45.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 12.12.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0161/18 
Francisco de Salles Dias Junior. II – EXPEDIENTE: Ofício 028/18-JARI encaminhado 
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
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, 17 de dezembro de 2018. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
secretaria Municipal de serviços Públicos

dePartaMento de trÂnsito

Ata da 46.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.12.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezoito de dezembro 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 Sexta 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 46.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 17.12.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0164/18 Joel dos Reis Batista. II – EXPEDIENTE: Ofício 029/18-JARI encaminhado 
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2018. 
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
secretaria Municipal de serviços Públicos

dePartaMento de trÂnsito
Ata da 47.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.12.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de dezembro 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 
Sétima 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 46.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 18.12.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0167/18 Vanessa Salgado Bracci. II – EXPEDIENTE: Ofício 030/18-JARI 
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação. 
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, 26 de dezembro de 2018. 

O calendário do pro-
cesso seletivo das Esco-
las Técnicas Estaduais 
(Etecs) para o segundo 
semestre de 2019 já está 
disponível no site www.
vestibulinhoetec.com.br e 
na página do Centro Paula 
Souza.

O “Vestibulinho” ofe-
recerá vagas para Ensino 
Técnico (presencial, semi-
presencial e online), Téc-
nico integrado ao Médio 
na modalidade EJA, Espe-
cialização Técnica e aces-
so às vagas remanescentes 
de segundo módulo dos 
cursos técnicos.

No dia 28 de março 
tem início o período para 
solicitar redução da taxa 

As provas do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) deste ano terão 
uma nova diagramação para 
economizar papel. De acor-
do com o Instituto Nacional 
de Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), as 
folhas de rascunho perso-
nalizadas serão substituídas 
por espaços em branco nos 
Cadernos de Questões que 
servirão de apoio aos candi-
datos na hora de elaborar os 
cálculos e a redação. Além 
dessa medida, o Instituto 
prepara outras mudanças 
para gerar uma economia de 
R$ 42 milhões na aplicação 
de exames e avaliações.   

Uma delas altera a forma 
de obter os dados biométri-
cos dos estudantes. A partir 

Etec divulga calendário do 
“Vestibulinho” para o segundo semestre

de inscrição e envio da do-
cumentação por meio di-
gital. No último dia (9 de 
abril), a inscrição termina 
às 15 horas.

Em 10 de abril come-
ça a inscrição para o Ves-
tibulinho, que segue  até 
as 15 horas do dia 15 de 
maio.No dia 30 de abril 
acontece a divulgação do 
resultado do pedido de re-
dução da taxa de inscrição 
do Vestibulinho exclusiva-
mente pela internet. 

Em 11 de junho será a 
divulgação dos locais de 
exame do Vestibulinho, 
que ocorre no dia 16 de ju-
nho, 13h30. Gabarito ofi-
cial será divulgado a partir 
das 18 horas.

No dia 16 de julho será 
a divulgação da lista de 
classificação geral do Ves-
tibulinho  e nos dias 17 e 

18 de julho, a divulgação 
da primeira lista de con-
vocação do Vestibulinho e 
matrícula.

O Vestibulinho vai oferecer vagas para Ensino 
Técnico (presencial, semipresencial e online)

Provas do Enem terão mudanças 
para economizar papel e recursos

André Nery/MEC

do Enem 2019, será adotada 
uma pequena esponja que 
permite a coleta da digital e 
pode ser utilizada mais de 
três mil vezes. Antes, isso 
era feito por uma lâmina de 
grafite, individual.  

Outra frente de ação 
para redução dos custos 
são as capacitações de to-
dos os colaboradores en-
volvidos com a aplicação. 
O volume de capacitações 
presenciais será reduzido e 
as capacitações no forma-
to de Educação a Distân-
cia (EAD) serão ampliadas 
e melhoradas por meio de 
uma plataforma online. A 
medida eliminará gastos 
com passagens aéreas e 
terrestres, hospedagem, 
aluguel de salas e auditó-

rios em diversas partes do 
País. 

As provas do Enem 2019 
serão aplicadas em 3 e 10 de 
novembro, em todo o Brasil. 
O edital do exame será pu-
blicado em março e, no mês 

seguinte, de 1º a 10 de abril, 
os participantes poderão 
solicitar isenção de taxa ou 
justificar a ausência na prova 
do ano passado. O período 
de inscrições vai de 6 a 17 
de maio. 

Folhas de rascunho personalizadas serão substituídas 
por espaços em branco nos Cadernos de Questões

Divulgação

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
estado de são Paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.183, DE 15 DE MARÇO DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com o art. 2º da Lei nº 4.556, de 1º de março de 2007, alterada pela Lei 
nº 4.725, de 04 de dezembro de 2007,  

R E S O L V E: 
Art. 1º Altera a Portaria Geral nº 5.017, de 17 de maio de 2018, alterada pela Portaria Geral nº 
5.104, de 24 de outubro de 2018, que constitui o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – CACS FUNDEB, no representante a seguir indicado, que passa 
a vigorar:

“e) REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
1º Titular: Luana Rosa da Silva
...”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15 de março 
de 2019.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2019.

dr. isael domingues  -   Prefeito Municipal         
Júlio césar augusto do Valle - secretário de educação e cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 15 de março  de 2019.
anderson Plínio da silva alves - secretário de negócios Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
estado de são Paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.185, DE 18 DE MARÇO DE 2019. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR para constituir o CONSELHO FISCAL da Fundação “Dr. João Romeiro”, de acordo 
com o art. 12 do Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 4.670, de 22 de novembro de 2010, com 
mandato até 31 de dezembro de 2019:

EFETIVOS:
- João Carlos Muniz
- Maria de Fátima Bertogna
- William Rodrigues Siqueira

SUPLENTES:
- Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
- Áurea Maria Piorino Vinci
- Márcio Renato Rodrigues dos Santos 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2019.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de março de 2019.
anderson Plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos 

2 colunas por 11 cm_ Manacás
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Feira “Volta ao Mundo” traz 
arte e artesanato de nove 
países para a região

Depois de passar por ca-
pitais como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Belo Ho-
rizonte e Recife, a feira “Volta 
ao Mundo” aterrissou no Vale 
do Paraíba, onde permanecerá 
até o dia 31 de março. 

O evento acontece na Pra-
ça de Eventos do CenterVale 
Shopping, em São José dos 
Campos. A entrada é gratuita e 
os visitantes poderão conhecer 
itens vindos de países como 
Tailândia, Bolívia, Egito, Tur-
quia, Rússia, Indonésia, Índia, 
Paquistão e Brasil.

Ao todo, são 13 exposito-
res trazendo produtos 100% 
originais de seus países, mui-
tos deles exclusivos, pois são 

feitos artesanalmente. Vasos, 
toalhas, tapetes, luminárias, 
lustres, estátuas, quadros, pra-
tos, copos, travessas, talheres, 
potes, vestidos, sapatos, casa-
cos, brincos, colares, pulseiras 
e anéis são alguns dos itens que 
prometem encantar os fre-
quentadores da feira pela sua 
riqueza de detalhes e exube-
rância.

A diversidade dos produ-
tos também chama a atenção, 
pelas mais variadas maté-
rias-primas utilizadas, entre 
elas, madeira, cerâmica, vidro, 
pedras, ouro, prata, tecido e 
metal. Os preços são bastante 
convidativos, com objetos à 
venda a partir de R$ 5,00.

Os visitantes poderão conhecer itens vindos de 
países como Tailândia, Bolívia, Egito, Turquia, 
Rússia, Indonésia, Índia, Paquistão e Brasil

Ciclistas do Team Cycling 
Funvic Pindamonhangaba domi-
naram a 2ª etapa do “Campeo-
nato Valeparaibano de Ciclismo”, 
disputada no domingo (17), em 
um circuito de 10 km na avenida 
professor Alfredo Fernandes 
de Almeida, em São José dos 
Campos.

O pelotão da Elite largou por 
volta das 11 da manhã para duas 
horas de prova. Com sol forte, 
calor, percurso técnico e trechos 
com subidas leves, porém longas, 
não demorou para que aconte-
cessem as primeiras tentativas 
de fugas do dia. No decorrer 
da prova, o pelotão dividiu-se 
em três e os ponteiros seguiram 
ditando o ritmo.

O primeiro grupo veio para 
definir a prova no sprint. Igor 
Molina aproveitou muito bem o 
trabalho de seus companheiros 
durante a prova, arrancou forte 
e venceu, deixando Márcio Bigai, 
da Taubaté Cycling Team, em 
segundo e André Orsolino Silva 
(Maranga Team) em terceiro.

Feliz com sua segunda vitória 
na Elite, Igor comemorou o 
resultado. “Estou muito feliz com 
essa primeira vitória do ano 
[Elite]. Agradeço muito aos meus 
companheiros que trabalharam 
duro durante toda a prova para 
que eu pudesse sprintar no final. 
Agora é seguir trabalhando e 
pensando nos próximos compro-
missos”, destacou Molina. 

A Elite feminina largou 
junto com o masculino e também 
percorreu duas horas no circuito 
joseense. No final, Tatielle Va-
ladares, da equipe de Pindamo-
nhangaba, arrancou forte e ficou 
com a vitória na etapa.

Larissa Castelari (Avulso) 
ficou com o segundo lugar e Ana 
Paula Polegatch, da Memorial 
Santos, terminou com o terceiro 
lugar.

Após a etapa em São José dos 
Campos, a próxima parada do 
Campeonato Valeparaibano de 
Ciclismo será no dia 19 de maio, 
com local ainda a ser definido.

Big Biker Cup 2019

A equipe também foi repre-
sentada na 1ª etapa da Big Biker 
Cup 2019, que teve sua primeira 
etapa disputada na cidade minei-
ra de Itanhandu, reunindo pilo-
tos de mountain bike de várias 
partes do Brasil.

O grande destaque ficou 
por conta de Luciene Silva, que 
embora seja uma especialista na 
Estrada, fez bonito em Itanhan-
du. Luciene impôs um ritmo forte 
e venceu a prova com o tempo de 

“Festival de Graffiti” 
dá cores ao 
bairro Araretama
Evento contou com a participação de graffiteiros renomados Esta foi a quarta vez que a cidade recebeu o evento de graffiti

Colaborou Com o 
texto: bruna Silva

o último domingo (17) ama-
nheceu diferente, no bairro ara-
retama. isso porque o bairro se-

diou o “Festival de Graffiti”, com 
o projeto “museu de arte ur-
bana Caipira” viabilizado pelo 
edital de linguagens artísticas 
do Fundo municipal de apoio 
a Políticas Culturais de Pinda e 

o ProaC municípios, uma par-
ceria entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o Governo do 
estado.

Com músicas sobre a vida na 
periferia ao fundo, o organizador 

e graffiteiro, Jorge Voiola, mais 
conhecido como “Joi”, explica 
que esta foi a quarta vez que a 
cidade recebeu o evento de gra-
ffiti, porém a primeira vez que 
foi realizado por meio de editais. 
A intenção foi reunir grafiteiros 
conhecidos, como o vespa que 
já mostrou sua arte até Europa, 
num momento de arte e cultura. 
a intenção que era “criar um mu-
seu caipira à céu aberto”, reuniu 
diversos artistas de diferentes ci-
dades do estado.

a seleção dos artistas foi fei-
ta por meio de portfólios em que 
apresentaram seus trabalhos, 
sobretudo foi um momento em 
que amigos se reencontraram 
para expor seus pensamentos 
e aspirações sobre a sociedade. 
Joi afirma ainda que “embora o 
bairro seja um espaço carente 
de cultura, o grafitti é uma pos-
sibilidade de mostrar que a arte 
pode estar presente em todos 
os lugares como uma expressão 
viva”.

A paixão pela cultura hip hop 
é passada de geração em geração 
dentro do movimento, por isso, o 
pequeno João Pedro  – o “J.P.”, 
como foi apelidado pelos grafitei-
ros, já deixava sua marca regis-
trada no evento. todo o trabalho 
artístico realizado por diversos ar-
tistas pode ser conferido de perto 
pela população na rua raimundo 
de Souza Martins, próximo ao 
centro comunitário do bairro.

“A passos lentos, o graffi-
ti vem sendo visto com outros 
olhos. Com as devidas autoriza-
ções e com o objetivo de valorizar 
o patrimônio público, o artista 
consegue desenvolver seu mu-
ral. essa arte integra pessoas que 
poderiam estar em risco social, 
podendo ser uma fonte de ren-
da e ainda valorizando o espaço 
urbano, esta ação movimentou 
bastante o bairro neste domingo, 
trazendo novas oportunidades 
aos moradores, além de muita 
cor e alegria”, destaca a diretora 
de Cultura, rebeca Guaragna.

Divulgação
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Igor Molina e Tatielle 
Valadares vencem a 2ª etapa 
do “Valeparaibano de Ciclismo”

Igor Molina e Tatielle Valadares trouxeram medalhas 
importantes para Pindamonhangaba

luis Claudio antunes / Portal r3

luis Claudio antunes / Portal r3

Tatielle Valadares ficou com a vitória na etapa

A equipe também foi representada na 1ª etapa da “Big 
Biker Cup 2019”, que teve sua primeira etapa disputada 
na cidade mineira de Itanhandu, reunindo pilotos de 
mountain bike de várias partes do Brasil.

Divulgação

3h58min28seg, sendo 31 segun-
dos mais rápida que Danilas 
Silva, segunda colocada na Agile 
Pro Elite. Já na Agile Pro Elite 
masculina, Flávio Santos ficou 
com o quinto lugar.

O Team Cycling Funvic Pinda-
monhangaba também conquistou 
bons resultados nas categorias 
amadoras. na Agile Pro Open, 
Pâmela Ferreira Luiz foi a 4ª 

colocada; na Agile Sport Sub30, 
Amanda Caroli terminou em 3º 
lugar; Carlos Sassaki foi o 2º colo-
cado na Agile Sport Su55; Gerson 
Júnior e Stéfano Macedo ficaram 
com o 2º lugar na Agile Pro Team; 
na Agile Sport Team E, as duplas 
Diane Carvalho e Cíntia Ramos e 
Adriana Pacheli e Vanessa Coelho, 
conquistaram o terceiro e quarto 
lugar, respectivamente.
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“Arte Encanto”

O grupo de dança sênior, do 
projeto Reinvente (professores 
Rita e Lucas) também fez boni-
to, apresentando coreografias 
de diversas músicas. 

O evento, que contou com 
apoio da Prefeitura e de vo-
luntários do Fundo Social, teve 
entrada gratuita, e veio para 
acrescentar e coroar as ações 
que o Fundo Social realiza o 
ano inteiro.

“Mesmo com chuva, tivemos 
um bom público prestigiando 
este evento que fizemos com 
muito carinho para os artesãos 
e para os munícipes. Fortalecer 
este segmento é premissa do Fun-
do Social e desta gestão, porque 
entendemos o valor da arte para 
nossa cultura e, principalmente, 
para a geração de renda dos 
artesãos”, destacou a presidente 
do Fundo Social de Solidarieda-

de, Cláudia Vieira Domingues. 
“Aproveito para parabenizar 
todos os artesãos pela data e 
também agradeço a todos que 
fizeram este evento acontecer”. 

O prefeito Isael Domingues, 
presente no evento, reforçou 
a importância da atuação do 
Fundo Social junto aos artesãos 
da cidade, fomentando a eco-
nomia, o turismo, a cultura e a 
integração desses profissionais. 

“Arte Encanto Dançante”, com baile 
retrô, coroa ‘Dia do Artesão’ em Pinda 

A chuva caía fina e 
constante na noite do últi-
mo sábado (16)... 

Mesmo assim, aos pou-
cos, o público foi chegando 
ao “Arte Encanto Dan-
çante” – evento idealizado 
pelo Fundo Social de So-

lidariedade de Pindamo-
nhangaba para celebrar 
o “Dia do Artesão”, come-
morado em 19 de março.

Na praça Sete de Se-
tembro, região central 
da cidade, food trucks, 
artesanatos e muita 

música boa: sucessos 
nas décadas de 1980 e 
1990 rolava na mesa de 
som, comandada pelo DJ 
Ratto. De repente, a pista 
ficou pequena para tanta 
alegria e performances. 
Das mais variadas!

Um encanto

Reforço positivo
Lembrando que durante todo 

o ano, o projeto “Arte Encanto” 
tem uma loja instalada pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de, no Shopping Pátio Pinda; 
com sucesso de vendas e de 
faturamento, que é revertido 
para os próprios artesãos – que 

comercializam sua produção e 
se revezam no atendimento ao 
público. Em 2018 (de janeiro 
a dezembro), só o rendimento 
da loja ficou em mais de R$ 
150 mil. Hoje, o projeto e a loja 
“Arte Encanto” são referências 
para outras cidades. 

Valorização do artesão é um dos pilares 
de atuação do Fundo Social da Prefeitura
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