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“PRÊMIO POR EXCELÊNCIA NO ESTUDO”

“Circuito Sesc de Artes” 
chega a Pinda com 
diversas atrações

Pindamonhangaba recebe o 
“Circuito Sesc de Artes” nesta 
sexta-feira (5), na Praça Padre 

João de Faria Fialho (“Praça do 
Quartel”), das 16 às 21 horas. 
Iniciativa promove a apresenta-

ção gratuita de grupos e compa-
nhias de artes visuais.

Peça “Quem vem de longe” trabalha a situação dos migrantes, imigrantes, errantes e andarilhos

Divulgação
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SERVIDORES 
MUNICIPAIS  RECEBEM 
TREINAMENTO
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“Ônibus da Saúde” atenderá 
na área rural de Pinda

A partir desta segunda-feira (8), o “Ônibus da 
Saúde - No Caminho da Saúde” estará atendendo 
na área rural de Pinda, reforçando o atendimento 
à população das áreas mais distantes do centro.
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O primeiro local a receber a ação será o bairro das Oliveiras
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Debate, arte, cultura 
e gastronomia

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

OPORTUNIDADES 
DE CONTINUAR 

MUDANDO O MUNDO
A transformação de muitas 

coisas no mundo está na 
mão do cidadão comum, 

nós, e isso não é uma fi gura de lin-
guagem, uma metáfora para fazer 
com que nos movimentemos, não, 
é uma verdade absoluta e que nós 
ainda não temos esta consciência 
de forma plena sobre este poder de 
transformação.

Somos capazes de destituir polí-
ticos do poder e também de coloca
-los lá, somos capazes de construir 
ou destruir a reputação de um 
estabelecimento comercial ou de 
uma pessoa, nós unidos, somos 
muito fortes, por isso a força do 
voluntariado ainda não é de toda 
conhecida.

Unidos por uma causa, pode-
mos faze-la grande, um exemplo 
é a causa feminista “Me Too” que 
uniu praticamente o mundo em 

torno dela, trabalho de voluntários 
formiguinhas, que hoje através das 
redes sociais literalmente viraliza 
em pouco tempo e roda o mundo 
com a informação. 

Portanto a sua causa, ligada ao 
que for pode também ser grande 
e transformar a forma que ve-
mos o mundo hoje, para muitos 
as transformações acontecem em 
uma velocidade um pouco acima 
do desejado ou do esperado, mas 
elas acontecem na velocidade da 
transmissão dos dados, da mesma 
forma que o que acontece no outro 
lado do mundo chega até nós em 
instantes e as vezes até mesmo 

instantaneamente, as mudanças 
de comportamento também. Que 
bom, acho eu, pois precisamos de 
mudanças e algumas tem que ser 
rápidas para que possamos nos 
preocupar com o que realmente 
interessa, a qualidade de vida.

O trabalho voluntário tem esta 
magia de unir pessoas que nem se 
conhecem em prol de uma causa co-
mum e criarem coisas, mesmo a dis-
tância para que possam encontrar 
uma solução em conjunto. Quantas 
habilidades podem ser desenvol-
vidas pelos interessados, quanto 
aprendizado, quantos resultados 
diferentes para o mesmo desafi o. 
Escolha sua causa, o que te move em 
busca de novos resultados, o que faz 
seus olhos brilharem quando prati-
ca, é assim que encontrará um belo 
trabalho voluntário para se engajar 
e ajudar a faze-lo fl orecer.

Desenvolvimento 
Econômico organiza 
atendimento de 
“MEI” e “Via Rápida”

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico da 
Prefeitura está alterando 
o horário de atendimento 
para MEI - Microempre-
endedor Individual e VRE 
- Via Rápida Empresa.

A partir de segunda-
feira (8), o atendimento 
ao MEI será de segunda 
a sexta-feira, das 14 às 17 
horas. E o atendimento ao 

VRE será às terças e quin-
tas-feiras, das 8h às 12h e 
das 14 às 17 horas.

De acordo com o se-
cretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Álva-
ro Staut, a medida visa a 
melhoria no atendimento 
ao microempreendedor 
individual e aos usuários 
do Sistema Via Rápida 
Empresa.

Funcionários da Prefeitura recebem treinamento
COLABOROU COM O T
EXTO: BRUNA SILVA

Os funcionários da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba receberam, na 
última quarta-feira (3), 
um treinamento para 
melhoria disciplinar dos 
servidores municipais. O 
treinamento foi realiza-
do pelo IBRAP (Instituto 
Brasil de Inteligência em 
Administração Pública) 
em parceria com o Depar-

tamento de Recursos Hu-
manos.

De acordo com infor-
mações do Departamento 
de Recursos Humanos da 
Prefeitura, cerca de 30 
pessoas participaram do 
treinamento a fi m de le-
var as informações para 
todos os departamentos 
que integram a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba. 
Entre os participantes es-
tavam funcionários, além 
do secretário de Seguran-

ça Pública, José Sodário, e 
o diretor de Recursos Hu-
manos, Thiago Viera.

O treinamento que foi 

viabilizado pelo IBRAP 
teve como objetivo ofe-
recer o que há mais de 
atual no segmento de ad-

ministração pública em 
“procedimentos admi-
nistrativos”, “rotinas de 
trabalho”, “leis” e demais 

novidades que possam 
melhorar o trabalho diário 
daqueles que se ocupam 
da Administração Pública.

Divulgação

A partir desta sexta-feira (5), Pindamonhanga-
ba receberá uma programação diversifi cada: 
além do “Circuito Sesc de Artes”, que aconte-

cerá nesta sexta, na “Praça do Quartel”, com dança, 
música, literatura, artes visuais e muitas performan-
ces artísticas, a cidade contemplará ainda atrações do 
‘Sons do Bosque’ com a banda Glassvia, no domingo 
(7), no “Bosque da Princesa”.

De sexta (5) a domingo (7), o sindicato rural da cida-
de sediará o “Festival Gastronômico Rural”, que contará 
com diversos pratos da culinária do interior paulista 
como o churrasco de chão, torresmo, feijão tropeiro, 
entre outros. Cerca de 30 mil pessoas são aguardadas 
durante os três dias de festa que terá com a participação 
de aproximadamente 15 cidades do interior.

No mês dedicado a homenagear o cineasta Amácio 
Mazzaropi, que por muitos anos gravou seus fi lmes na 
cidade, o Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e 
D. Leopoldina recebe a exposição de cartazes de fi lmes 
do cineasta, disponível para visitação de terça-feira a 
sábado, das 9h às 17 horas, até o dia 30 deste mês.

O museu também sediará neste fi m de semana a 
nona edição da “Conferência Municipal de Saúde”, 
que trará debates e palestras sobre temas pertinentes 
à área da saúde. 

Todos os eventos têm entrada gratuita. Participe. 
Exerça sua cidadania!
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aúdeS 

A partir desta segun-
da-feira (8), o “Ônibus da 
Saúde – No Caminho da 
Saúde” estará atendendo 
na área rural de Pinda, 
reforçando o atendimen-
to à população das áreas 
mais distantes do centro. 
O primeiro local a receber 
a ação será o bairro das 
Oliveiras.

O atendimento será das 
9 às 16 horas, com consul-
ta médica e consulta de 
enfermagem. Serão 16 va-
gas de manhã e 16 vagas 
no período da tarde, por 
ordem de chegada. O ôni-
bus estará ao lado do cen-
tro comunitário do bairro.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde da Prefei-
tura, todas as segundas-
feiras o ônibus estará em 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

A Secretaria de 
Assistência Social 
de Pindamonhanga-
ba realiza na manhã 
deste sábado (6), na 
Praça Monsenhor 
Marcondes, uma 
campanha contra a 
mendicância: o ato de 
mendigar. A intenção 
é conscientizar a po-

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

O Comus (Conselho Mu-
nicipal de Saúde) em parce-
ria com a Secretaria de Saú-
de, realiza, neste sábado (6), 
a nona “Conferência Munici-
pal de Saúde”, a partir das 8 
horas, no Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
dona Leopoldina. A abertura 
do evento será na sexta-feira 
(5), às 19 horas, no mesmo 
local.

A primeira etapa aconte-
ceu ainda no último mês com 
as ofi cinas preparatórias 
nos bairros da cidade a fi m 
de reunir o máximo de infor-
mações e solicitações dos 
moradores para a realização 
da Conferencia Municipal de 
Saúde.

No sábado, a programa-
ção começará às 8 horas 
com o credenciamento, e a 
leitura do regimento interno. 
Às 9h40, haverá a palestra: 
“Saúde como direito; Con-
solidação dos princípios do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS); Financiamento ade-
quado para o Sistema Único 
de Saúde (SUS)”, às 10 ho-
ras terá a organização para 
os grupos de trabalho. E às 
11h30 pausa para o almoço, 
às 12h40 haverá o retorno 
com trabalho em grupo. Já 
às 14h10 plenária com dis-

cussão e aprovação das pro-
postas e às 18 horas o en-
cerramento da conferência.   

Segundo o Comus, esta 
é a primeira etapa da fase 
preparatória da Conferência 
Nacional de Cidades, que 
deve envolver amplamen-
te a população a garantir a 
participação de integrantes 
de movimentos sociais como 
também representantes de 
segmentos sociais historica-
mente excluídos, com pouca 
capacidade de organização 
e em situação de exclusão 
ou vulnerabilidade.

Ainda de acordo com o 
“Conselho Municipal de Saú-
de”, tanto a Conferência Mu-
nicipal como a etapa Munici-
pal da Conferência Nacional 
devem ser de participação 
aberta, entretanto a paridade 
quanto a eleição de seus de-
legados deve ser de respei-
tada, ou seja, metade deve 
ser composta por represen-
tante dos usuários, e outra 
metade deve ser composta 
por 50% de representantes 
por trabalhadores da saúde, 
25% representantes da ges-
tão e 25% representantes 
dos prestadores.

Mais informações podem 
ser adquiridas pelo telefone 
(12) 3550-0512, ou na Ave-
nida Albuquerque Lins, 163, 
São Benedito. 

“Ônibus da Saúde” atenderá na 
área rural de Pindamonhangaba

uma região rural da cida-
de.

“Resgatamos um ôni-
bus que estava há anos 
parado na Secretaria de 
Obras, justamente para 
atender os bairros mais 
distantes do centro da ci-
dade. Com o início desses 
atendimentos, estamos 
concretizando nosso ob-
jetivo que era levar mais 
saúde também para as 
áreas rurais”, destacou o 
prefeito Isael Domingues.

O atendimento 
será das 9 às 

16 horas, com 
consulta médica 

e consulta de 
enfermagem

Secretaria de Assistência Social realiza 
campanha contra a mendicância

pulação da cidade contra 
a mendicância, e conse-
quentemente fazer com 
que menos pessoas este-
jam no município pedin-
do esmola.

De acordo com levan-
tamento da Secretaria 
de Assistência Social, 
aproximadamente 80% 
das pessoas que pedem 
esmola na cidade, na ver-
dade não são residentes 
de Pindamonhangaba e 

o fluxo de pessoas que 
praticam este ato é maior 
em datas próximas ao 
pagamento.

A secretária de Assis-
tência Social, Ana Paula 
Miranda, reforça que a 
população de Pindamo-
nhangaba é muito solidá-
ria, mas que deve estar 
sempre atenta a não dar 
esmolas, não sendo esta a 
melhor saída para ajudar 
pessoas que se encontram 

em questão de vulnerabi-
lidade social. A Secreta-
ria de Assistência Social 
alerta ainda para outro 
agravante que é o uso de 
crianças para a sensibi-
lização da comunidade, 
além de expor a criança 
em situação de risco social 
e de violação de direitos, 
com atos que infringem os 
Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Para a realização des-

ta campanha, a Secreta-
ria de Assistência Social 
esteve em reunião com os 
órgãos Conselho Munici-
pal de Assistência Social, 
a Policia Militar, além da 
Secretaria de Segurança 
Pública da cidade.

A Secretaria de Assis-
tência Social de Pinda-
monhangaba está enga-
jada em atendimentos 
às pessoas que se en-
contram em situação de 

vulnerabilidade social 
e possui Cras (Cen-
tro de Referência de 
Assistência Social) 
distribuído em diver-
sos pontos da cidade. 
Mais informações po-
dem ser adquiridas 
pelo telefone 3643-
1609, ou no prédio da 
Assistência Social que 
fica na rua Euclides de 
Figueiredo, 94 – Alto 
do Cardoso.

“Conferência da Saúde” acontece neste fi m de semana

Evento da Secretaria de Saúde será no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e dona Leopoldina

Arquivo TN

Divulgação
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

A Câmara de Vere-
adores de Pindamo-
nhangaba realizou na 
segunda-feira, dia 1º 
de abril, a 10ª Sessão 
Ordinária de 2019. Na 
pauta da Ordem do 
Dia, constaram três 
projetos de Lei de au-
toria do Poder Execu-
tivo.

O Projeto de Lei n° 
23/2019, que “Altera 
e acrescenta disposi-
tivos na Lei Ordinária 
n° 5.318/11 que dispõe 
sobre a Organização, 
Estruturação, Plano 
de Empregos Públicos, 
Carreira e Remunera-
ção dos Profissionais 
do Magistério Público 
do Município de Pin-
damonhangaba”, foi 
adiado por 15 dias.

A segunda propo-
situra apresentada, 
o Projeto de Lei n° 
30/2019, que “Altera a 
Lei n° 5.488, de 11 de 
dezembro de 2012, que 
autoriza o Executivo 
Municipal a Celebrar 
Convênio com o Tribu-
nal Regional do Traba-
lho da 15ª Região para 
cessão de servidores 
públicos municipais e 
estagiários à Vara do 
Trabalho de Pindamo-
nhangaba”, foi aprova-
do com votação unâni-
me dos parlamentares.

Esta Proposta tem 
por objetivo regula-
rizar o reembolso de 
despesas com servi-
dores públicos e/ou 
empregados públicos 
cedidos ao Tribunal 
Regional do Traba-
lho da 15ª Região, já 
previsto no Termo de 
Convênio celebrado 
entre o Município e o 
Tribunal.

Câmara aprova isenção de 
IPTU para as 1.536 unidades do 

Residencial Bem Viver por 10 anos
Moradores também poderão fazer o registro do imóvel sem o pagamento da taxa do 

ITBI. Ainda em Sessão, vereadores aprovaram alteração no Convênio entre a prefeitura 
e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para cessão de servidores e estagiários

Outro projeto apro-
vado por unanimida-
de pelos vereadores 
é o Projeto de Lei n° 
36/2019, que “Auto-
riza – independente-
mente do pagamen-
to do imposto sobre 
transmissão inter vi-
vos, a qualquer título, 
por ato oneroso, de 
bens imóveis, por na-
tureza ou acessão físi-
ca, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto 
os de garantia, bem 
como cessão de direi-
tos a sua aquisição – o 
registro dos contratos 
particulares, com efei-
tos de escritura públi-
cas, de venda e compra 
direta de imóvel resi-
dencial com alienação 
fiduciária do imóvel 
no âmbito do Progra-
ma Minha Casa Minha 
Vida – PMCMV – re-
cursos FAR, relativos 

Com isso, autoriza 
o Oficial do Registro 
de Imóveis da Cidade 
e Comarca de Pinda-
monhangaba a proce-
der o primeiro registro 
ou averbação de cada 
um dos contratos par-
ticulares, com efeitos 
de escrituras públicas, 
de venda e compra di-
reta de imóvel resi-
dencial com alienação 
fiduciária do imóvel, 
no âmbito do Progra-
ma Minha Casa Minha 
Vida, relativos ao Lo-
teamento “Bem Viver”, 

 

ORDEM DO DIA
11ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 08 de abril de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 27/2019, do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo 
Pipas, que “Institui e inclui no Calendário Oficial a SEMANA MUNICIPAL 
DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS RENAIS no 
Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 38/2019, da Vereadora Gislene Cardoso – Gi, que “De-
nomina de HUGO CORREGIARI o Centro Dia do Idoso, localizado na Rua 
Professora Idalina César, s/n°, no bairro Vila Rica, e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores                                                                              
no livro próprio.

Câmara de Vereadores
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

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 27/2019 -  Esta proposta 
tem como objetivo a instituir e incluir no Calendário Oficial do Município a 
“Semana Municipal de Conscientização e Prevenção às Doenças Renais”, que 
será realizada anualmente na segunda semana do mês de março, pois o Dia 
Mundial do Rim é comemorado anualmente na segunda quinta-feira do mês de 
março. 
Projeto de Lei nº 38/2019 - Esta Propositura tem por objetivo nomear o Centro 
Dia do Idoso, localizado na Rua Professora Idalina César, s/n°, no bairro Vila 
Rica.

ao Loteamento “Bem 
Viver”; e dispõe sobre 
a isenção do pagamen-
to de IPTU relativos 
aos imóveis do citado 
empreendimento”.

A presente iniciati-
va tem como principal 
objetivo concretizar o 
direito à moradia para 
os cidadãos de baixa 
renda, de forma a evi-
tar o contrassenso em 
possibilitar a aquisi-
ção do imóvel e, de 
outro lado, dificultar a 
efetivação do registro 
em cartório. 

 EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto Pregão 
Presencial nº 01/2019, com encerramento dia 25/04/2019, às 09h00, com objetivo de 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem e de 
serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, 
saneantes domissanitários, materiais de consumo, equipamentos e utensílios, na Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860, Mombaça, 
Pindamonhangaba, SP, CEP 12400-900, telefone (12) 3644-2250, por um período de 12 (doze) 
meses. Mais informações no referido endereço, das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 
17h30min, inexistindo custo para retirada do edital, também estará disponível pelo portal www.
pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

independentemente do 
pagamento do imposto 
sobre transmissão “in-
ter vivos” (ITBI), que 
não será aplicado no 
primeiro registro ou 
averbação, referente a 
cada unidade. 

Também fica conce-
dida a isenção de Im-
posto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) aos 
1536 apartamentos do 
referido Conjunto Re-
sidencial “Bem Viver”, 
no Bairro Araretama, a 
partir do Exercício de 
2019, por 10 anos, con-
tados a partir de 2019, 
tempo de duração do 
financiamento com 
alienação fiduciária do 
Imóvel. Os proprietá-
rios dos imóveis obje-
to da isenção de IPTU 
perderão o benefício 
nos casos de transação 
imobiliária. 
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Divulgação

A “Book Lovers Kids” 
está de volta ao CenterVale 
Shopping, em São José dos 
Campos, onde permanece 
até o dia 1º de maio. Com 
o slogan “Criando apai-
xonados por livros desde 
cedo”, o objetivo do evento 
é convidar os públicos in-
fantil e infanto-juvenil a se 
apaixonarem pelo universo 
da leitura e se descobrirem 
como apaixonados por li-
vros.

Apresentando como 
tema a estória do livro nos 
últimos 300 anos, contada 
por meio de uma linha do 
tempo com as datas que 
mais marcaram a literatu-
ra, a feira traz mais de 3 
mil títulos, que vão de clás-
sicos da literatura a livros 
para colorir, com preços a 
partir de R$ 5. Obras que 
estimulam a leitura a par-
tir de jogos ou montagem 
de cenários inusitados, 

dando asas à imaginação 
dos pequenos, também são 
destaques.

Com entrada gratuita, a 
“Book Lovers Kids” acon-
tece na Praça de Eventos 
do CenterVale Shopping. O 
horário de funcionamento 
é de segunda-feira a sába-
do, das 10h às 22h, e aos 
domingos e feriados, das 
13h às 20h. São aceitos to-
dos os cartões, mais Vale-
Cultura. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

Em Pindamonhan-
gaba, abril é o mês de-
dicado a homenagear o 
cineasta Amácio Maz-
zaropi, que por muitos 
anos gravou seus fi lmes 
na cidade. Por esse mo-
tivo, o Museu Histórico 
e Pedagógico D. Pedro I 
e D. Leopoldina recebe a 
exposição de cartazes de 
fi lmes do cineasta, dis-
ponível para visitação de 
terça-feira a sábado, das 
9h às 17 horas, até o dia 
30 deste mês.

Nos fi lmes de Maz-
zaropi, eram utilizadas 
locações como a EE Dr. 
Alfredo Pujol e a Fazen-
da Coruputuba, entre 
outras, conviveu com os 
pindamonhangabenses e 
descobriu diversos talen-

tos locais, como o Chico 
Frô, interpretado por Au-
gustinho Ribeiro. Amá-
cio Mazzaropi e seus pais 
estão, ainda, sepultados 
no Cemitério Municipal 
de Pinda, comprovando 
os laços do artista com a 
cidade.

Na segunda quinzena 
de abril, o Museu Históri-
co exibirá fi lmes de Maz-
zaropi, às 19 horas. As da-
tas e a programação serão 
divulgadas em breve.

Os eventos comemo-
rativos à memória de 
Mazzaropi estão sendo 
realizados pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
com organização da Se-
cretaria de Cultura e Tu-
rismo, Departamento de 
Cultura e apoio cultural 
do Instituto Mazzaropi e 
do Museu Mazzaropi.

Museu histórico recebe 
a exposição “Filmes de 
Mazzaropi”

Feira de livros infantis está de volta à região
Evento tem mais de três mil tí tulos com preços 

a parti r de R$ 5; entrada é gratuita

COLABOROU COM O 
TEXTO: 

VICTOR GOBBO
Pindamonhangaba re-

cebe o “Circuito Sesc de Ar-
tes” nesta sexta-feira (5), na 
Praça Padre João de Faria 
Fialho (“Praça do Quartel”), 
das 16h às 21 horas. Iniciati-
va promove a apresentação 
gratuita de grupos e compa-
nhias de artes visuais.

O lançamento da pro-
gramação do “Circuito Sesc 
de Artes” foi realizado no 
dia 12 de março, no Sesc 
Pompeia, em São Paulo, 
com a presença do secretá-
rio de Cultura e Turismo de 
Pindamonhangaba, Alce-
mir Palma. “O Circuito Sesc 
de Artes é um programa já 
sedimentado que descen-
traliza as atividades para 
os municípios que não têm 
uma unidade Sesc, desta 
maneira cumpre a função 
de difusão cultural e for-
mação de público. Pinda-
monhangaba está honrada 
em participar de mais uma 
etapa deste programa”, 
afi rmou o secretário.

DANÇA
DidêManda – Cia. 

de Dança AfroOyá (SP)
Em yorubá, Didê sig-

nifi ca levantar, enquan-
to Manda vem do verbo 
“mandar” em português. 

“Circuito Sesc de Artes” chega à cidade
Evento acontece na 
“Praça do Quartel”

A companhia literalmente 
comanda seus bailarinos 
a se levantarem para um 
espetáculo performáti-
co dançante e percussi-
vo, que comunga cultura, 
tradição, ritmo e alegria. 
A companhia pesquisa as 
danças de matrizes africa-
nas e sua relação no mun-
do contemporâneo.

CIRCO
Onipotência do So-

nho – Centro Teatral e 
Etc. e Tal (SP)

O espetáculo leva à 
praça intervenções cêni-
cas inspiradas no surrea-
lismo. Figuras sem rosto, 
com fi gurinos que reme-
tem à década de 1920, são 
baseadas nos personagens 
sem face de Magritte e 
carregam seres surreais e 
gigantes, como as formi-
gas coloridas que parecem 
ter saltado das telas de 
Salvador Dali. Os artistas 
utilizam uma movimen-
tação corporal meticulosa 
que causa estranhamento 
e fascínio no público.

MÚSICA
Coletivo de Violino Po-

pular (RJ/SP e França)
Os músicos e instru-

mentistas Carol Panesi, Ri-
cardo Herz e Nicolas Kras-
sik apresentam um show 

em que adaptam o violino, 
instrumento normalmente 
associado à música erudita, 
para a música popular e os 
ritmos brasileiros. Acom-
panhados por piano, bate-
ria e percussão, eles mos-
tram arranjos criativos, 
virtuosismo e improviso ao 
compartilhar seus univer-
sos musicais com o público.

TEATRO
Quem Vem de Lon-

ge – As Graças (SP)
Três mulheres acom-

panhadas de um músico 
chegam à praça carregan-
do um monte de sapatos, 
que vão ser usados para 
criar um mapa povoado 
por seres que foram des-
locados de sua terra natal 
e também da sociedade. 
O espetáculo trabalha a 
situação dos migrantes, 
imigrantes, errantes e an-
darilhos, assim como os 
caminhos e as instabilida-
des desses seres em movi-
mento.

LITERATURA
Mediação de Leitu-

ra – Ademir Apparí-
cio Júnior (SP)

O ator, pesquisador, 
palhaço, mímico, con-
tador de histórias e ar-

te-educador vai receber 
o público para sessões de 
mediação de leitura, ex-
plorando diversas técni-
cas para prender a aten-
ção das crianças e adultos, 
além de incentivar o con-
tato com os livros e o há-
bito da leitura de forma 
lúdica e divertida.

ARTES VISUAIS
Atelier Móvel - Bor-

dado Livre – Atelier 
Móvel da Primavera 
de 83 (SP)

Uma bicicleta decora-

Livros Dobras – Ateliê 
Libélula (SP)

Nesta instalação, o pú-
blico terá contato com ca-
rimbos gigantes, que uti-
lizam plástico-bolha, piso 
vinílico, tapetes de bor-
racha e outros materiais. 
Após carimbar com o peso 
do corpo, os participantes 
da atividade vão ajudar a 
ressignifi car as grandes 
folhas de papel com uma 
técnica de dobra simples. 
Cada folha-coleção vai se 
transformar em um livro-
dobra.

BANDA GLASSVIA É A ATRAÇÃO DO 
“SONS DO BOSQUE” NESTE DOMINGO 

COLABOROU COM O TEXTO: VICTOR GOBBO
Neste domingo (07), o ‘Sons do Bosque’ apresenta a banda 

Glassvia que chega ao “Bosque da Princesa”, animando a manhã 
com muito rock instrumental, às 11 horas.  A entrada é gratuita.

Através da junção das referências distintas entre os seus 
integrantes, as composições da banda tornam-se experimentos 
sonoros únicos que resultam em músicas com sonoridade pesada 
e ao mesmo tempo melódica, repletas de nuances e texturas.  

A banda é formada pelos músicos Pedro Fusco (baixo), Aldo 
Leite (bateria), Thiago Teixeira (guitarra) e Rafael Guimarães 
(guitarra).  

O projeto “Sons do Bosque”, idealizado pela Gingô Produções, 
foi aprovado pelo Edital de Linguagens Artísticas do Fundo Mu-
nicipal de Políticas Culturais de Pindamonhangaba.

da e uma manta de crochê 
armazenam os materiais e 
ferramentas que o público 
vai precisar para seu pri-
meiro contato com o bor-
dado e suas técnicas bási-
cas. A proposta é ensinar 
pontos básicos do bordado 
livre, para produzir uma 
peça na praça, mas tam-
bém que os interessados 
possam continuar a fazer 
em casa e se aperfeiçoar.

ARTES VISUAIS
Grafi queta #5 - Ca-

rimbos Caixas para 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Senador Dino Bueno, nº 119 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –  CEP: 12401-410  
Tel 12-3644-1567/1570 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 001/2019 
Processo nº. 36.515/2017 

 

ERRATA 
 

Item 2.1. A cronologia estimada dos prazos referente ao Chamamento Público fica assim distribuída:  
 
Onde se lê: 
 
Descrição Prazo 
4) Publicação da classificação preliminar das propostas - após conclusão da 
seleção e classificação, exarada pela Comissão de Seleção; 

03/04/2019 

5) Interposição de recursos Deverão ser entregues das 8h00min às 
17h00min, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, n°1400, Bairro 
Alto do Cardoso, em envelope específico. 

 
05/04/2019  

 

6) Publicação e homologação da classificação Final das propostas, pela 
Comissão de Seleção 

10/04/2019  

 
 
Leia-se:  
 
Descrição Prazo 
4) Publicação da classificação preliminar das propostas - após conclusão da 
seleção e classificação, exarada pela Comissão de Seleção; 09/04/2019  

5) Interposição de recursos Deverão ser entregues das 8h00min às 
17h00min, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, n°1400, Bairro 
Alto do Cardoso, em envelope específico. 

 
11/04/2019  

 

6) Publicação e homologação da classificação Final das propostas, pela 
Comissão de Seleção 16/04/2019  

 
 

 
 
 

CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 4ª 
Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Leitura e Aprovação de Ata 
 Participação em Ação Social – 27/04 
 Agenda para os eventos preparatórios – Conferência Municipal 
 Outros informes 

 
 
Dia:   10/04/2019 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  17h00 (dezessete horas)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal  
 
 
 
 

Doralice C. de Souza Labastie 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS 

 

 
"PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA" 

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - CEP 12420-010 - Pindamonhangaba - SP. 
Fone(12) 3644.5826/5827/5828 Fax: (12) 3644-5807 Site: www.pindamonhangaba.sp.gov.br 

E-mail: gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br 

RESOLUÇÃO nº 1 DE 04 DE ABRIL DE 2019 
 
 
O CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS DO 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA (CMGP), dentro das atribuições que lhe compete 

o Decreto nº 5.487 de 12/01/18; torna pública a suspensão e o arquivamento do projeto 
apresentado pela empresa EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
LTDA - EPP, com sede na Rua Joaquim de Mattos Barreto, 478 - CEP 82.200-210 – 

Curitiba - PR, inscrita no CNPJ nº 18.434.112/0001-16, haja vista deliberação deste 

conselho no dia 19/12/2018 e Ata publicada em 21/12/2018, bem como o acolho do Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal, em 20/03/2019. 

 
 

 
. 

Rodrigo Lóssio Ferreira 
Presidente CMGP 

 
 

NOTIFICAÇÃO
 
 A Secretaria Municipal de Habitação notifi ca Deivid Bruno de Moura, Rg. n. 
43.475.745-X SSP/SP, Jose de Souza Caetano, Rg. n. 14.397.811-1 SSP/SP, João 
Moreira da Motta, Rg. n. 13.904.365 SSP/SP, Araceli Cledionil Muriano, Rg. n. 
9.890.846-7 SSP/SP, José Roberto Antunes da Silva, Rg. n. 19.828.781- SSP/SP, 
Benedito Claudinei de Morais, Rg. n. 18.730.015 SSP/SP, José Benedito Rezende, 
Rg. n. 11.163.411-8, Alessandra Paula Mariano do Carmo, Rg. n. 25.554.221-5 SSP/
SP, Rodolfo Alencar Uchôa, Rg. n. 19.209.947-4 SSP/SP, Ana Rosa Marcílio, Rg. 
n. 15.672.611 SSP/SP, David Marcílio, Rg. n. 23.045.385-5 SSP/SP,  Cleber Viera 
Pinto, Rg. n. 19.720.772- SSP/SP, José Benedito da Silva, Rg. n. 20.206.128-0 SSP/
SP, Marco Antônio Marcílio Júnior, Rg. n. 30.568.024-9 SSP/SP, Mariana Marques 
Salgado, Rg. n. 33.138.179-5, Silvanei Moreira, Rg. n. 9.256.998 SSP/SP, Antônio 
Moreira da Mota, Rg. 13.029.838-4 SSP/SP, Antônio Carlos de Oliveira, Rg. n. 
12.450.687 SSP/SP, Edson Trigo Cardoso, Rg. n. 28.060.015-X SSP/SP, Alfredo 
Antônio Pinto, Rg. 29.876.690-5, Luiz Carlos Gonçalves da Silva, Rg. n. 6.733.257 
SSP/SP, Manuel Eugênio Júnior, Rg. n. 18.044.044 SSP/SP para comparecer no 
prazo de 15 dias a partir da publicação desta, em sua sede, localizada a Rua Dr. 
Monteiro de Godoy, 445, Bosque, CEP 12.401-390, Pindamonhangaba, em dia e 
horário a ser previamente agendado através do telefone 36445227, com a fi nalidade 
de atender as requisições solicitadas nos autos do Processo Administrativo n.º 
6094/2018, que trata da regularização fundiária do imóvel composto de parte da 
Fazenda São Miguel, Gleba “B”, Matrícula n. 42.413, situada na Estrada Manoel Alves 
de Moraes. O não atendimento  a presente notifi cação acarretará o arquivamento do 
processo administrativo.

  
Marcelo Martuscelli

Secretário Municipal de Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 218/2018 (PMP 33392/2018) 
A autoridade superior homologou, em 28/03/2019, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de captura 
e transporte municipal de animais de grande porte com plantão de 24 horas pelo 
período de 12 meses”, em favor da empresa Tania Maria Moreira ME, o item 1, no 
valor total de R$ 199.920,00. 

PREGÃO Nº 007/2019 (PMP 04852/2019) 
A autoridade superior homologou, em 01/04/2019, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de refeições diárias ininterruptas (almoço e janta) para o Corpo 
de Bombeiros do Município de Pindamonhangaba, pelo prazo de 12 meses”, em 
favor da empresa Nilo de Siqueira Alves Junior ME, o item 01, no valor total de R$ 
105.918,40. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2019 (PMP 06600/20149) 
A autoridade superior homologou, em 25/03/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa para prestação de serviço de remoção e 
atendimento com ambulância de Suporte Simples”, em favor da empresa Do Val 
Serviços Médicos Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 148,50. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2019 (PMP 07869/2019) 
A autoridade superior homologou, em 02/04/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de tinta a ser utilizada em diversos locais no Município de 
Pindamonhangaba”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Ponto 
Mix Comercial e Serviços Eireli EPP: 02-90,00; 03.-90,00: Raul Rabello Neto EPP: 
01-75,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 111/2017 (PMP 25622/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 02/2018, de 27/12/2018, ao contrato 113/2017, que 
cuida de “contratação de empresa especializada na realização de exames de 
videonasolaringoscopia”, para prorrogação até 27/12/2019, e reajuste de 3.6116%, 
conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 51.402,63, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Flávio Serafi ni Clínica Médica e Fonoaudióloga Ltda, a Sra Silvia Tornato Serafi ni. 

*** REVOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 014/2017 (PMP 09759/2017) 
A autoridade superior, considerando a manifestação e parecer da Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos, e que cabe à Administração rever seus atos, determinou, em 
02/04/2019, a revogação/cancelamento da licitação supra, que cuida de “aquisição 
de materiais para revestimento que serão utilizados pelo COI, conforme solicitação 
do Departamento de Serviços Públicos”, com base no artigo 49, da lei 8666/93, e 
súmula 473 do STF. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 063/19 – LIMPEZA  TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a FRANCISCO JOSÉ DE 
AVILA, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA GUILHERME JOSE GAMA 
PESTANA, S/NR, Bairro CAMPO ALEGRE, QUADRA  LOTE  inscrito nesse município 
sob a sigla: SE11.09.11.054.000, 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 064/19 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) FRANCISCO JOSÉ DE 
AVILA  responsável pelo imóvel, situado a RUA GUILHERME JOSÉ GAMA PESTANA, 
s/nº, Bairro CAMPO ALEGRE ,  inscrito no município sob a sigla SE11.09.11.054.000, 
quadra  , lote  , para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo 
de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os 
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará 
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 065/19 – LIMPEZA  TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) ESPÓLIO DE RENATO 
TEIXEIRA  responsável pelo imóvel, situado a AV. QUINZE DE NOVEMBRO, s/nº, 
Bairro CIDADE NOVA,  inscrito no município sob a sigla SE13.16.01.015.000, quadra 
H-01, lote 15, 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 066/19 – LIMPEZA  TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) PEDRO BARCELLOS  
responsável pelo imóvel, situado a AV. QUINZE DE NOVEMBRO, s/nº, Bairro 
CIDADE NOVA,  inscrito no município sob a sigla SE13.16.01.014.000, quadra H-01, 
lote 14, 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 067/19 – LIMPEZA  TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) ZÉLIA MARIA DE 
BARROS  responsável pelo imóvel, situado a AV. JARDIM, s/nº, Bairro JARDIM 
ELOYNA,  inscrito no município sob a sigla SE23.07.14.005.000, quadra G, lote 69, 
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 068/19 – LIMPEZA  TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) RAFAEL LOURENÇO 
DANTAS, responsável pelo imóvel, situado a AV. JARDIM, s/nº, Bairro JARDIM 
ELOYNA,  inscrito no município sob a sigla SE33.03.13.026.000, quadra E, lote 04, 
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

Ao analisar os dados do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) sobre profi ssões 
e salários, a área de In-
teligência da plataforma 
“Quero Bolsa” detectou 
um resultado surpreen-
dente: estudar mais me-
lhora a renda de homens e 
mulheres, mas não garante 
a igualdade salarial entre 
ambos.

Em 2018, segundo da-
dos do Caged, a renda 
média mensal dos traba-
lhadores contratados para 
funções com exigência de 
nível superior foi de R$ 
3.756,84 para homens 
e R$ 2.592,65 para mu-
lheres. Uma diferença de 
44,90% a favor dos ho-
mens. Quando analisada 
a média salarial entre os 
gêneros de trabalhado-
res com até ensino médio 
completo, a diferença foi 
de 10,89%, com homens 
ganhando R$ 1.570,89 e 
mulheres com R$ 1.416,60 
por mês.

 

Estado Salário Médio Masculino Salário Médio Feminino Variação Percentual 
Roraima R$2.015,12 R$1.923,95 4,74% 
São Paulo R$3.919,43 R$3.673,74 6,69% 
Pernambuco R$2.908,92 R$2.610,11 11,45% 
Ceará R$2.881,87 R$2.561,67 12,50% 
Paraíba R$2.229,65 R$1.945,06 14,63% 
Amapá R$2.346,45 R$2.038,98 15,08% 
Espírito Santo R$2.944,96 R$2.558,25 15,12% 
Rio de Janeiro R$4.283,24 R$3.696,43 15,88% 
Minas Gerais R$3.057,88 R$2.626,49 16,42% 
Distrito Federal R$3.737,34 R$3.192,92 17,05% 
Paraná R$3.043,61 R$2.592,55 17,40% 
Rio Grande do Norte R$2.251,19 R$1.917,08 17,43% 
Goiás R$2.852,64 R$2.407,97 18,47% 
Alagoas R$2.821,73 R$2.355,29 19,80% 
Acre R$2.296,81 R$1.885,72 21,80% 
Santa Catarina R$3.180,49 R$2.578,29 23,36% 
Mato Grosso do Sul R$2.818,66 R$2.284,46 23,38% 
Rio Grande do Sul R$3.269,03 R$2.635,51 24,04% 
Tocantins R$2.895,09 R$2.290,38 26,40% 
Piauí R$2.225,59 R$1.758,13 26,59% 
Pará R$3.174,41 R$2.497,41 27,11% 
Mato Grosso R$3.097,19 R$2.414,93 28,25% 
Rondônia R$2.506,31 R$1.941,20 29,11% 
Amazonas R$3.487,63 R$2.697,69 29,28% 
Bahia R$3.384,73 R$2.616,42 29,37% 
Sergipe R$2.603,91 R$2.003,21 29,99% 
Maranhão R$3.141,98 R$2.357,05 33,30% 

“Quero Bolsa” diz que diferença salarial entre 
homens e mulheres pode chegar a 44,90%

Diferença salarial entre gêneros, por estado, 
dos trabalhadores com nível superior

Fonte: Quero Bolsa, com dados do Caged 2018

Reprodução/Internet

Ingressar na faculdade, 
sem dúvida, ajuda homens 
e mulheres a aumentarem 
seus ganhos. Na prática, 
mais anos de estudo au-
mentou 139,15% a renda 
dos homens e 83,02% a 
das mulheres.

Mas a constatação é 
de que em todos os esta-
dos a média salarial dos 
homens é maior do que 
a das mulheres. As di-
ferenças mais signifi ca-
tivas foram registradas 

no Maranhão (33,30%), 
Sergipe (29,99%) e Bahia 
(29,37%), enquanto Ro-
raima (4,74%), São Pau-
lo (6,69%) e Pernambuco 
(11,45%) são as localidades 
onde homens e mulheres 
têm os salários mais próxi-
mos entre si.

Os salários médios pa-
gos a homens e mulheres 
e as respectivas diferen-
ças percentuais entre eles 
podem ser consultados 
diretamente na platafor-

ma Quero Bolsa, no Guia 
de Profi ssões e Salários. 
A nova funcionalidade do 
site foi desenvolvida para 
ajudar na tomada de deci-
são de estudantes de acor-
do com a média salarial da 
profi ssão que pretendem 
seguir organizada por es-
tado, mas também se reve-
lou uma importante fonte 
de informação para o pú-
blico em geral.

Ao todo foram avalia-
dos os salários médios pa-
gos a homens e mulheres 
em 600 ocupações com 
contratações no País ao 
longo de 2018, segundo o 
Caged. Destas, apenas 90 
apresentaram diferença 
superior a 5% favorável às 
mulheres. As ocupações 
onde mulheres ganham 
mais do que homens se 
concentram nas áreas de 
educação e saúde. Já os 
salários oferecidos aos ho-
mens foram pelo menos 
5% maiores em 357 ocu-
pações. Outras 153 pro-
fi ssões tiveram diferenças 

salariais inferiores a 5%, o 
que pode ser considerada 
igualdade salarial.

A diferença máxima a 
favor das mulheres foi de 
68,97% para a ocupação 
Diretor de Instituição Edu-
cacional Pública, com 232 
contratações de profi ssio-

nais do sexo feminino e 62 
do sexo masculino. Na ou-
tra ponta, a maior diferen-
ça salarial a favor dos ho-
mens foi de 182,58% para 
a ocupação Diretor de Re-
dação (Jornalismo), com 
35 contratações femininas 
e 41 masculinas.

Estudar mais melhora a renda de homens e mulheres, 
mas não garante a igualdade salarial entre ambos
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COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

Em seu saber de vivência e luta 
social, Nelson Mandela acredita-
va que “a educação é a arma mais 
poderosa que você pode usar para 
mudar o mundo”. Nesta quarta-
feira (3), o armamento do conhe-

cimento nas mãos de jovens ba-
talhadores de Pindamonhangaba 
foi a principal celebração do “13º 
Prêmio por Excelência no Estu-
do” promovido pela empresa Te-
naris no Brasil.

O encontro reuniu profes-
sores, responsáveis, membros 

da empresa, representantes do 
poder público e os 200 alunos 
do Ensino Médio vencedores no 
Clube ADC da Tenaris Confab. 
A cerimônia, além de discursos 
em tom de festividade e para-
benização, formalizou a entrega 
dos certifi cados e bônus em di-

nheiro, no valor de R$ 1.600,00, 
para cada um dos estudantes.

O reconhecimento dos apren-
dizes seguiu os critérios de boa 
disciplina, limite máximo de 15 
faltas e média mínima de novo 
pontos em todas as disciplinas 
ao longo do ano letivo de 2018. 

Assim, dentre cerca de sete mil 
alunos pindenses que cursam o 
Ensino Médio, 200 deles foram 
selecionados por se destacarem 
nas regras da premiação, sendo 
170 ganhadores de escolas pú-
blicas, 17 de colégios particula-
res e outros 13 de escola técnica.

Dedicação escolar é reconhecida no 
“Prêmio por Excelência no Estudo”

Estudantes de Pindamonhangaba ganharam premiação por bom desempenho

Entrega ofi cial do prêmio aconteceu nesta quarta-feira (3), no clube ADC da Tenaris Confab

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

O Posto de Saúde da Fa-
mília do Jardim Imperial 
promoverá palestras so-
bre ISTs (Infecções Sexu-
almente Transmissíveis), 
na próxima terça-feira (9), 
aos alunos da rede estadu-

PSF do Jardim Imperial 
promove palestras para 

adolescentes

al de ensino do bairro.
De acordo com in-

formações da Secretaria 
de Saúde, para os alunos 
do Ensino Médio, no pe-
ríodo da manhã, serão 
abordados diversos temas 
que envolvem as infecções 
sexualmente transmissí-
veis como: sífi lis, HIV e 
hepatite. Além do debate 
e explicação sobre o uso e 
funcionamento de méto-

dos anticoncepcionais.
Já no período da tarde, 

para os alunos do ensino 
fundamental II, haverá 
uma palestra com uma psi-
cóloga que falará sobre a 
exposição nas redes sociais.

As unidades de saúde 
nos bairros têm o compro-
misso de sempre levar in-
formação e conhecimento 
aos moradores do local, 
por isso, há diversas ativi-
dades que envolvem a po-
pulação sendo promovidas 
pelas unidades de saúde.

Exposição em redes 
sociais será um dos 

temas abordados

Reprodução/Internet

O Conselho Comuni-
tário de Segurança 

Conseg completa dois anos de reativação 
em Pinda e elege nova diretoria

de Pindamonhangaba co-
memora, neste mês, dois 
anos de trabalho após um 
período desativado. Em 
reunião ordinária realiza-
da na noite da última ter-
ça-feira, no auditório da 
Acip (Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba), uma nova 
diretoria foi eleita. Sendo 
que, o jornalista Alexan-
dre Pió foi reeleito presi-
dente da organização.

A escolha da nova di-
retoria se deu por cha-
pa única e contou com o 
apoio de todos os presen-
tes na reunião, fi cando 
assim composta: presi-
dente - Alexandre Pió; vi-
ce-presidente - Claudinei 
Hermenegildo; secretária 
- Flavia Baptista de Melo, 
2ª secretária - Geisa Paiva 
e diretor social - Tenente 
Samuel. A posse da nova 

diretoria acontecerá no 
próximo encontro, no dia 
6 de maio, no auditório da 
Acip.

PARTICIPAÇÃO 
POPULAR

O grande destaque das 
reuniões do Conseg tem 
sido a participação popu-
lar, com a presença cons-
tante de lideranças de di-
versos bairros da cidade e 
entidades representativas 
do município. No último 
encontro, o Secretário de 
Segurança do município, 
José Sodário Viana, atua-
lizou as informações sobre 
sua pasta como: norma-
tização para trânsito de 
caminhões na cidade, an-
damento da nova guarda 
civil municipal e processo 
de renovação do convênio 
Atividade Delegada com a 
Polícia Militar.

Diretoria eleita tomará posse no próximo mês

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A Vila São João está 
recebendo diversos 
serviços e melhorias nesta 
e na próxima semana. O 
mutirão faz parte do 
projeto Pinda Cidade 
Limpa, que visa fazer 
diversas forças-
tarefas nas regiões do 
município.

Desde o início 
desta semana, o 
bairro está recebendo 
serviços como podas 
de árvores, capina e 
roçada de vegetação, 
retirada de entulho, 
tapa-buracos e 
pintura de sinalização 

das ruas. O mutirão é 
um serviço integrado 
entre a Subprefeitura e 
a Prefeitura, por meio 

das secretarias de Meio 
Ambiente, de Obras 
e Planejamento, de 
Segurança Pública, por 

meio do Departamento de 
Trânsito.

“Essa ação foi 
elaborada junto com 
lideranças do bairro que 
pontuaram as principais 
reivindicações. A 
Subprefeitura e a 
Prefeitura, em parceria 
com suas secretarias, 
está realizando de forma 
integrada os serviços 
que foram pontuados 
pela própria população. 
E isso deve se estender 
para os demais bairros 
nas próximas semanas”, 
explicou o prefeito Isael 
Domingues. 

VILA SÃO JOÃO RECEBE MUTIRÃO DE SERVIÇOS E MELHORIAS
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FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Primeiro ano de vida

Para alegria dos papais Dione e Rayenne, da 
vovó Denise Furtado e dos titios Rayssa e Zé “Elite” 
Luiz, a pequenina Antonella Furtado Franco com-
pleta o seu primeiro ano de vida nesta sexta-feira, 
dia 5 de abril, com muita festa no Residencial Dom 
Bosco. Parabéns de toda a família, muita saúde, 
paz, alegria e felicidades!

Felicidades!

Toda a felicidade do mundo para a queridíssima e talentosa 
professora e musicista Marília Lemos Maia, aniversariante desta 
sexta-feira (5). Que todos os seus sonhos se realizem e que você voe 
muito alto!

Bênçãos sem fi m

Para o cabeleireiro Vrady Penido, 
aniversariante do último dia 3. Conquis-
tas, paz, saúde e muita sabedoria é o que 
desejam sua esposa Lú, seus fi lhos Allan 
e Rafael, seus sogros Vanda e Cido, e to-
dos os seus amigos e “fi lhos de coração”: 
que são muitos. Paz e bem, Vrady! 

Novas conquistas

É o que desejamos para Adriana Al-
ves, da Associação dos Servidores Mu-
nicipais, que completou mais um ano 
de vida no dia 2 de abril. Todos os seus 
familiares e colegas de trabalho dese-
jam bênçãos e prosperidade, sempre.      

Chuvas de bênçãos 

Para Eleandro “Bolinha”, aniversariante desta sexta-feira (5). Saúde, paz e 
muitas conquistas é o desejo de toda a sua família e dos seus amigos, em especial 
dos colegas da Regional do Araretama. 

Muita saúde e alegria

É o que o papai Lucas, a mamãe 
Vanessa, os padrinhos Marcela e Ro-
berto, os primos Vitor e Laura, os avós 
João e Eloisa, desejam ao pequeno Davi 
Rufato, que completou seu primeiro 
aninho no dia 28 de março. Bênçãos e 
paz, Davi!

Parabéns em dobro

Felicidade em dobro 
para os noivos Artur Nico-
letti Gomes e Luma Abud, 
que comemoraram ani-
versário, respectivamente, 
nos dias 2 e 3 de abril. 
Eles recebem o abraço dos 
familiares e amigos. 

Novo ciclo

Tudo de bom para Roberto 
Catto, que completa mais um ano 
de vida nesta sexta, 5 de abril. 
Que seus novos 365 dias sejam 
repletos de saúde, de alegria, de 
paz e de grandes conquistas. Este 
é o desejo da sua esposa Mar-
cela; seus fi lhos Laura, Vitor e 
Maria Eduarda.

Muitas bênçãos

Para a jornalista Aline Ber-
nardes, aniversariante da pró-
xima segunda-feira (8). Que 
seus novos dias sejam repletos 
de sucesso, de sabedoria e de 
bênção infi nita e agregadora 
em suas vidas! São os votos 
do esposo Anderson (foto), 
dos pais Márcio e Regina, dos 
irmãos Júnior, Marina e Ma-
riana, dos cunhados Mateus, 
Raúl e Josi, das sobrinhas Ana 
Luiza e Helena; dos colegas da 
imprensa e da equipe da Rádio 
Ótima FM.

PRÊMIO TENARIS

A 13ª edição do “Prêmio por Excelên-
cia no Estudo”, concedida pela Tenris foi 
realizada na quarta-feira (03) e contou 
com a participação de 32 escolas de Pin-
da. A premiação reconheceu 200 alunos 
pelo excelente desempenho escolar em 
2018. Parabéns aos alunos premiados! 




