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Campanha de Vacinação contra
Inﬂuenza começa amanhã
A Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba
inicia, nesta quartafeira (10), a Campanha
de Vacinação contra
a Inﬂuenza (gripe). O
período de vacinação irá
até o dia 31 de maio, e
o dia “D”, dia em que se
intensiﬁca a campanha,
será no dia 4 de maio.
A Inﬂuenza é uma
doença respiratória
infecciosa de origem
viral, que pode levar a
óbito. Especialmente nas
pessoas que apresentam
fatores ou condições
de risco para as
complicações da infecção
(crianças menores de seis
anos de idade, gestantes,
adultos com 60 anos
ou mais, portadores
de doenças crônicas
não transmissíveis e
outras condições clínicas
especiais).
PÁGINA 3

CONFERÊNCIA
DE SAÚDE REÚNE
MUNÍCIPES E
AUTORIDADES
O Comus (Conselho
Municipal de Saúde) em
parceria com a Secretaria
de Saúde, realizou, no último ﬁm de semana, a nona
“Conferência Municipal de
Saúde”, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina.
PÁGINA 3

INSCRIÇÕES PARA
O “6° FESTIVAL
DE MÚSICA DA
JUVENTUDE”
ESTÃO ABERTAS
A 6ª edição do “Festival
de Música da Juventude”
está com inscrições abertas e seguem até o dia 20
de maio. O evento tem
como objetivo incentivar a
música entre a juventude,
revelar novos talentos e
promover o intercâmbio
artístico cultural.
As categorias são Composição e Interpretação e o
festival será realizado dia 8
de junho (sábado) no Teatro Galpão, às 19 horas.
PÁGINA 6
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
17º
CHUVAS ISOLADAS

23º

UV 10
Fonte CPTEC/INPE

Marcello Casal jr/Agência Brasil

As vacinas serão disponibilizadas em todos os postos de vacinação municipais de segunda a
sexta-feira, no horário de atendimento que é das 8 às 11h30, e das 13 às 16h30

Tatielle Valadares
conquista três
medalhas de ouro
no “Campeonato
Brasileiro de Pista”

Luís Cláudio Antunes/Portal R3

A jovem Tatielle Valadares foi o destaque
do “Campeonato Brasileiro de Ciclismo de
Pista Elite e Paraciclismo 2019”, realizado
entre os dias 4 e 7 de abril, em Indaiatuba
(SP), reunindo os principais ciclistas da
modalidade. A competidora, que defende o
Team Funvic Pindamonhangaba, ganhou
três medalhas de ouro nas provas mais
rápidas disputadas em velódromos.
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Atleta do ciclismo representou Pindamonhangaba na
competição nacional

GASTRONOMIA RURAL AGITOU FIM DE SEMANA
Aiandra Alves Mariano

Pindamonhangaba
recebeu, no último ﬁm
de semana, a sétima
edição do Festival Gastronômico Rural, que
ocorreu de sexta-feira a
domingo no Recinto de
Exposições do Sindicato Rural.
Entre os pratos mais apreciados
por aqueles que passaram pelo
local estavam costelinha de
ouro (frita na gordura suína),
feijão tropeiro, galinhada, arroz
carreteiro e carne na lata

PÁGINA 6

MIL ALUNOS DA CIDADE CONHECERÃO A EFCJ NESTE SEMESTRE
A Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) retoma as atividades do programa “Trilhos Pedagógicos: História e Cidadania” na
quarta-feira (10). Neste semestre, quase mil estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
participarão da ação desenvolvida em parceria com a Secretaria de Educação de Pindamonhangaba.
PÁGINA5
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Editorial
Nos trilhos da História
Nesta edição, vemos que a Estrada de Ferro Campos
do Jordão (EFCJ) retomou as atividades do programa
“Trilhos Pedagógicos: História e Cidadania, que
levará cerca de mil estudantes do 5º ano do Ensino
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
a participar da ação desenvolvida em parceria com a
Secretaria de Educação de Pindamonhangaba.
O objetivo é difundir conhecimentos sobre a
centenária estrada de ferro e sua importância para o
desenvolvimento da região.
A criação da Estrada de Ferro de Campos do Jordão
está relacionada ao aumento da população e à expansão
da vida urbana, fenômenos sociais que caracterizaram a
modernização das formas de vida no estado de São Paulo.
A partir de 1898, a tuberculose, doença cuja incidência
era grande entre a população urbana pobre, passou a ser
a maior causa de morte no Estado.
A Serra da Mantiqueira já era conhecida pelos bons
efeitos de seu clima e a relação entre bom clima e
desenvolvimento do turismo impulsionou a construção
da ferrovia.
Depois de altos e baixos, nos últimos anos, se
desenvolve um amplo plano de recuperação da Estrada.
Já foram executadas obras de modernização da via
permanente, incluindo troca de trilhos, melhoria das
redes de drenagem, e reformas das estações e paradas.
Reconhecendo a importância da valorização da
memória para a vitalidade das instituições, as ações
de recuperação incluíram o desenvolvimento do
projeto de restauração da Estação Emilio Ribas, as
pinturas parietais, a organização arquivística do acervo
documental da ferrovia, a identiﬁcação e catalogação
de objetos, artefatos e instrumentos de importância
técnica e histórica; e a criação de um espaço expositivo
para divulgar a história da Estrada de Ferro Campos do
Jordão.
O projeto com os estudantes acontece às quartasfeiras, às sextas-feiras e em dois sábados (13 de abril
e 29 de junho). Até o ﬁnal de junho, 919 alunos, de 28
escolas devem conhecer a ferrovia. Desde o segundo
semestre de 2017, quando o projeto teve início, 2.500
crianças e adolescentes, acompanhados de professores,
participaram do programa.
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Tatielle Valadares conquista três medalhas de
ouro no “Campeonato Brasileiro de Pista”
Luis Claudio Antunes / Portal R3

Atleta do ciclismo
representou
Pindamonhangaba
na competição
nacional
A jovem Tatielle Valadares, de 23 anos, foi o
destaque do “Campeonato
Brasileiro de Ciclismo de
Pista Elite e Paraciclismo
2019”, realizado entre os
dias 4 e 7 de abril, em Indaiatuba (SP), reunindo
os principais ciclistas da
modalidade. A competidora,
que defende o Team Funvic
Pindamonhangaba, ganhou
três medalhas de ouro nas
provas mais rápidas disputadas em velódromos.
A sua grande participação no Brasileiro começou
na sexta-feira, na prova de
Scratch, em que conquistou a primeira medalha
de ouro. No sábado (6),
na prova mais veloz das
disputas, Tatielle não encontrou diﬁculdades para
bater as principais rivais
na Velocidade Individual
até garantir sua vaga na
ﬁnal para a disputa contra
a então campeã brasileira,
Gabriela Yumi, do Clube
Maringaense de Ciclismo. A ﬁnal foi disputada
em uma melhor de três
matches e a roraimense
representante de Pinda
venceu os dois primeiros e

REGISTRO CULTURAL

O terceiro título dourado de Tatielle veio na disputa da keirin
garantiu o lugar mais alto
do pódio e a sua segunda
medalha de ouro na competição, mostrando ser a
melhor velocista do país
na atualidade.
No domingo (7), em
sua última participação no
torneio, a disputa foi na
Keirin. Após passar pela
qualiﬁcação, junto com
outras velocistas de renome, Tatielle fez uma prova muito bem planejada,
arrancou forte na contrameta e, pouco a pouco, foi
deixando às adversárias
para trás. No ﬁnal, mais
uma vitória e a terceira
medalha de ouro em quatro provas disputadas no
Brasileiro. Ela também
disputou a Omnium e terminou em quarto lugar.

ALTAIR FERNANDES

primento): nome e sobrenome do aluno autor da
trova (embaixo da trova),
escola, série, nome completo do professor e (se tiver)
e-mail da escola para que
seja agilizada a remessa
do resultado do concurso.
Os trabalhos enviados sem
a observância aos dados
mencionados não poderão
concorrer.”

“Os
trabalhos
devem
conter os seguintes dados
(obrigatórios e sob pena de
eliminação por não cum-

Peço que evitem o envio de trovas individualmente. Reunam, no
mínimo, as trovas de 20 participantes por envio. Isso ainda não está no

ros de equipe e o ritmo
deles me ajudou muito”,
diz Tati, que enfatiza: “O
sonho é defender o Brasil
em uma grande competição, como ‘Jogos Olímpicos’ e ‘Pan-Americano’,
quem sabe. O que sei, é
que preciso treinar cada
vez mais”, concluiu.
Após o grande desempenho na pista, a ciclista
segue treinando e de olho
nas próximas competições da temporada 2019.
Patrocinadores: Prefeitura de Pindamonhangaba,
Funvic (Fundação Universitária Vida Cristã), Gelog, Bicicletas Orbea, ERT
Cycle Sport e FastCycle.
Apoios: Óculos Ekoi, géis
Going, Logos Design, PortalR3 e Bike76.

“HISTÓRIAS DE
UMA ÍNDIA PURI”
Divulgação

Juventrova 2019: atenção na hora de enviar

Como coordenador do Juventrova, concurso estudantil da modalidade poética trova destinado a estudantes dos cursos Fundamental (a
partir do 6º ano) e Médio das escolas das redes pública e particular, o
autor desta coluna solicita aos professores das escolas participantes
que orientem seus alunos caso a opção seja o envio das trovas individualmente por e-mail. Eles devem se
atentar para a parte do regulamento
que diz:

“Estou muito feliz. Foi
um grande resultado, fruto de trabalho e de muito
treinamento junto com
minha equipe. Treinei
bastante com eles, mas na
estrada, percorrendo mais
de 100 km por dia e, na semana passada, treinei um
pouco somente no plano”,
destaca Tatielle.
O último contato da ciclista de Pindamonhangaba com o velódromo foi no
mês de novembro, justamente na última edição do
“Campeonato Brasileiro”.
De lá para cá, ela treinou
apenas na estrada. “Não
temos velódromo no Vale
do Paraíba, então isso diﬁculta um pouco, mas vou
treinando na estrada junto com meus companhei-

regulamento, é apenas um pedido.
Local para o envio: jornal Tribuna do Norte: Praça Barão do Rio
Branco, 25 – centro – CEP 12400280 – A/C de Altair Fernandes ou
para o e-mail altairfernandescarvalho@gmail.com.
O Juventrova (este ano em sua
25ª edição), é uma realização da
UBT – Pindamonhangaba (União
Brasileira de Trovadores) com a
participação da Prefeitura Municipal (Secretaria de Educação e Cultura/Departamento de Educação e
Cultura/Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace) e Fundação Dr.
João Romeiro – Jornal Tribuna do
Norte.

E o livro
“Histórias de uma
Índia Puri”, do
escritor Maurício
Cavalheiro, graças
a uma realização
da prefeitura,
por intermédio de
sua Secretaria de
Educação e Cultura,
será distribuído para
os alunos da Rede
Municipal de Ensino.
Feliz com a iniciativa literária, o autor revela: “Quando escrevi
‘Histórias de uma Índia Puri’, um livro que
conta um pouquinho
da história da Princesa do Norte, aspirava
que fosse distribuído

aos alunos de Pindamonhangaba.” Parabéns
ao talentoso literato e
também colunista deste
jornal.

Seletiva de natação acontece neste sábado
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Esportes de Pindamo-

nhangaba realiza, no
próximo sábado (13),
uma seletiva de natação,
no Centro Esportivo
“João do Pulo”. O objeti-
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vo é selecionar crianças
para compor as equipes
pré-mirim e mirim.
De acordo com a Secretaria de Esportes,
serão 15 vagas para o
treinamento no período da manhã e 15 vagas
para o período da tarde. A seletiva começará às 8h30 para os nascidos em 2010 e 2011,
e às 10 horas para os
nascidos em 2012 e
2013.
Os
pré-requisitos
para os nascidos em
2010 consistem em nadar os quatro estilos,
por no mínimo 15 metros e também mergulhar. Já para os nascidos em 2011 são: nado

Divulgação

Vagas são para crianças nascidas entre 2010 e 2013

crawl, nado costas e
nado peito, com prova
de no mínimo 15 metros. Para os nascidos
em 2012 e 2013, nado

crawl com respiração lateral e nado costas, por
mínimo 15 metros. Vale
destacar que as orientações para participar da

seletiva são: estar com
traje necessário (maiô,
sunga e touca) e apresentar o RG ou certidão
de nascimento original.

Pindamonhangaba, 9 de abril de 2019
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Campanha de Vacinação contra
Inﬂuenza começa amanhã
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba
inicia, nesta quarta-feira
(10), a Campanha de Vacinação contra a Inﬂuenza
(gripe). O período de vacinação irá até o dia 31 de
maio, e o dia “D”, dia em
que se intensiﬁca a campanha, será no dia 4 de
maio.
De acordo com o Departamento de Proteção a
Riscos e Agravos à Saúde,
a Inﬂuenza é uma doença
respiratória infecciosa de
origem viral, que pode levar a óbito. Especialmente
nas pessoas que apresentam fatores ou condições
de risco para as complicações da infecção (crianças
menores de seis anos de
idade, gestantes, adultos
com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas
especiais).

“Manifesta-se comumente como uma síndrome gripal com súbito de
febre, cefaleia, dor muscular, tosse, dor de garganta
e fadiga. Em casos mais
graves, geralmente, há
diﬁculdades respiratória
combinado com hospitalização”, comenta o diretor
do Departamento de Proteção a Riscos e Agravos à
Saúde, Rafael Lamana.
Ele destaca ainda que
a redução das complicações, as internações e a
mortalidade decorrente
da infecção se dá com a
vacinação, com exceção a
pessoas com detém alergia severa a proteína do
ovo, e adoção de etiquetas
respiratórias.
Segundo estudos em
unidades sentinelas do
Ministério da Saúde, ao
todo são 252 em território
nacional, foi comprovado
que há circulação de três
tipos de vírus. Por esta
razão, a vacina fornecida será a “trivalente” que

Representante de Pinda
é o melhor atleta de
2018 da “Liga de Vôlei”
Divulgação

André Luis Ribeiro da Silva Filho recebeu a
premiação neste ﬁm de semana
O atleta André Luis
Ribeiro da Silva Filho, de
Pindamonhangaba,
recebeu, no domingo (7), o
troféu de “Melhor Atleta
de 2018 da Liga Sorocabana de Vôlei e Região”, na
categoria Infanto.
Durante o ano, o atleta
recebeu vários destaques
individuais de melhor da
partida e, no ﬁnal do ano,
foi o atleta mais votado
para o troféu destaque da
categoria Infanto masculino. O time de Pindamonhangaba foi vice-campeão da temporada 2018
na categoria.
Ele recebeu prêmio
no “Torneio Início”, das
mãos da ex-jogadora proﬁssional de vôlei Josiane,
hoje árbitra e uma das organizadoras da Liga, na
abertura da temporada
2019, na presença das 12
equipes que participarão
esse ano e foi muito aplaudido pelo destaque.
De acordo com o técnico Alessandro Martins,
André é um exemplo de
atleta. Aos 18 anos, este
é o terceiro ano do atleta pindamonhangabense

no vôlei, tendo iniciado
na categoria Infantil de
treinamento, no GE Juca
Moreira, e logo se destacando.
“André é exemplo de
dedicação, garra, vontade
de vencer de aprender, supera as diﬁculdades não é
do tipo que só reclama, é
do tipo que se incomoda
se algo no está ou não dá
certo. Atua em várias posições (dentro do esquema
de jogo do voleibol) não
desiste nunca. Nisso ele
sempre se destacou, fora
a qualidade técnica que é
muito boa, sempre colabora com grupo e muito
comigo”, elogiou o técnico. “André é sinônimo de
tudo de bom que o esporte
precisa, dedicação, garra,
coragem, disposição, trabalho em grupo e vontade
de melhorar sempre”.
A equipe de vôlei da
Semelp conta com os seguintes
colaboradores:
Pindatur, Colégio Magistra, Imago Arte e Design,
Estratégia Software, Ótica
Fuji, Auto Posto Conﬁança, Lojinha da Pri e Milena Acessórios.

fornece imunização aos
vírus Inﬂuenza subtipos A
(H1N1; H3N2) e subtipo B
vírus respiratórios (VSR,
Parainﬂuenza e Adenovirus).
No último ano, em Pindamonhangaba,
houve
a imunização de 28.642
pessoas (88,96%) da
meta, 32.196 indivíduos.
E aconteceram três óbitos,
sendo um pelo subtipo
H1N1, dois por inﬂuenza
sazonal.
Para 2019 a meta é vacinar aproximadamente
42.500 e se iniciará com o
grupo prioritário, nos períodos de 10 a 19 de abril:
crianças menores que seis
anos de idade, gestantes,
mulheres que deram à
luz no período de 45 dias

após o parto. A partir de
22 de abril a 31 de maio:
trabalhador da área da
saúde, professores, povos
indígenas, indivíduos com
60 anos ou mais, população privada de liberdade
e funcionários do sistema
prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas
especiais.
As vacinas serão disponibilizadas em todos
os postos de vacinação
municipal de segunda
a sexta-feira, no horário de atendimento que
é das 8 às 11h30, e das
13 às 16h30. Já no dia
“D” serão oito pontos
disponíveis: Araretama
II, Bem Viver, Cidade

Rovena Rosa/Agência Brasil

Para 2019, a meta é vacinar aproximadamente
42.500, com início pelo grupo prioritário, nos
períodos de 10 a 19 de abril
Nova, Castolira, Ciaf,
Cisas, Terra dos Ipês II
das 8 às 16h30. Além
da vacinação na Praça
Monsenhor Marcondes
das 7 às 16 horas.

Lamana reforça que
neste momento, também
ocorrerá a atualização da
Caderneta de Vacinação
do Calendário Nacional de
Vacinação.

Conferência de Saúde reúne
munícipes e autoridades
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
O Comus (Conselho
Municipal de Saúde) em
parceria com a Secretaria de Saúde, realizou,
no último ﬁm de semana, a nona “Conferência
Municipal de Saúde”, no
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina.
A primeira etapa
aconteceu ainda no último mês com as oﬁcinas
preparatórias nos bairros da cidade a ﬁm de
reunir o máximo de informações e solicitações
dos moradores para a realização da Conferencia
Municipal de Saúde.
No sábado, a programação começou com o
credenciamento, e a leitura do regimento interno. Além do debate do
tema: “Saúde como direito; Consolidação dos
princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS);
Financiamento adequa-

do para o Sistema Único
de Saúde (SUS)”, houve
também a organização
para os grupos de trabalho e a plenária com
discussão e aprovação
das propostas. Houve
também a homenagem,
do PSF da unidade do
bairro Cidade Nova, ao
Dr. Edson Carlos Fraga
da Silva.
De acordo com o Comus, esta foi a primeira
etapa da fase preparatória da Conferência Nacional de Cidades, que
deve envolver amplamente a população a garantir a participação de
integrantes de movimentos sociais como também
representantes de segmentos sociais historicamente excluídos, com
pouca capacidade de organização e em situação
de exclusão ou vulnerabilidade.
“Foram
colocadas
propostas importantes e
muito boas, não somente em nível municipal,

Divulgação

A “Conferência Municipal de Saúde” aconteceu
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina

Divulgação

Houve também a
homenagem, do
PSF da unidade
do bairro Cidade
Nova, ao Dr. Edson
Carlos Fraga da
Silva

como também estadual
e federal”, comentou a
secretária do Comus,
Meilai Jesus Shen.
Cerca de 45 pessoas
participaram dos dois
dias de Conferência,
foram eleitos 7 delegados representantes dos
usuários e um suplente,
3 delegados do segmen-

to dos trabalhadores e
um suplente, além de 3
delegados do segmento
gestor e mais um suplente.
A próxima etapa é a
Conferência Regional
que está prevista para
acontecer no dia 21 de
maio em Santo Antônio
do Pinhal.

Ação contra a mendicância acontece
durante todo o mês de abril
A Secretaria de Assistência Social de Pindamonhangaba realizou, na manhã
desse sábado (6), na Praça
Monsenhor Marcondes, a
abertura da campanha contra
a mendicância (o ato de mendigar), que segue durante todo
o mês de abril. A ação contou
com conscientização por meio
de panﬂetagem e “pedágio”.
A intenção é conscientizar a
população da cidade contra a
mendicância, e consequentemente fazer com que menos
pessoas estejam no município
pedindo esmola.
De acordo com levantamento da Secretaria de Assistência Social, aproximadamente 80% das pessoas
que pedem esmola na cida-

de, na verdade não são residentes de Pindamonhangaba
e o ﬂuxo de pessoas que praticam este ato é maior em datas próximas ao pagamento.
Para a realização desta
campanha, a Secretaria de
Assistência Social esteve em
reunião com os órgãos Conselho Municipal de Assistência Social, a Policia Militar,
além da Secretaria de Segurança Pública da cidade. Participaram da ação na Praça
Monsenhor Marcondes a entidade Jataí, Conselho de Assistência Social, Conselho Tutelar e Conselho dos Direitos
da Criança e do Adolescente,
além da equipe da Secretaria
de Assistência Social.
“A campanha foi muito

produtiva pois estivemos em
contato direto com a população distribuindo panﬂetos
nos semáforos e a maioria
das pessoas posicionou se de
forma apoiadora a nossa iniciativa”, avaliou a secretária
Ana Paula. “Esta campanha
é um primeiro passo para a
conscientização da população de que dar esmolas gera
dependência nessas pessoas
e não resolve o problema de
fato que é dar a essas pessoas
a oportunidade de acesso aos
serviços a que têm direito”,
explicou.
A secretária de Assistência Social, Ana Paula Miranda alerta ainda para outro
agravante que é o uso de
crianças para a sensibiliza-

ção 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.
A Secretaria de Assistência Social de Pindamonhangaba está engajada em atendimentos às pessoas que se
encontram em situação de
vulnerabilidade social e possui Cras (Centro de Referência de Assistência Social) distribuídos em diversos pontos
da cidade. Mais informações
podem ser adquiridas pelo
telefone 3643-1609, ou no
prédio da Assistência Social que ﬁca na rua Euclides
de Figueiredo, 94 – Alto do
Cardoso.
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Associação do Centro de Convivência para Idosos
“Cônego Nestor José de Azevedo”
Declarada de utilidade pública municipal pela lei nº 2955, de 23/11/1993
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 4811
Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 08
Conselho Municipal do Idoso – Registro nº 03
CNPJ: 60.125.747/0001-06

1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAÓRDINÁRIA
Prezados (as) Senhores (as) Associados
A Presidente da Associação Centro de Convivência dos Idosos
“Cônego Nestor José de Azevedo, no uso de suas atribuições,
convoca
todos
os
associados
para
Assembléia
Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 23 de Abril de 2019, na sede da
entidade, na Av. Abel Correa Guimarães, 1451 – Vila Rica,
Pindamonhangaba”. Iniciando-se os trabalhos, às 19h00min, em
primeira convocação, ou na falha de quórum necessário, às
19h30min em segunda convocação, com qualquer numero de
presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Troca de membros da diretoria.
2. Ajustes em relação ao pagamento de mensalidade.

Pindamonhangaba, 06 de Abril de 2019.

Ana Gilda Ferraz
PRESIDENTE

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes
governamentais e da sociedade civil, bem como todos os representantes das
entidades de atendimento à criança e ao adolescente do município, convocados a
comparecerem na data abaixo, para a realização da “7ª Reunião Ordinária de
2019”, cuja pauta vem a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 069/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) ROSELI APARECIDA DE FARIA,
responsável pelo imóvel, situado a RUA FREDERICO ANTONIO TEIXEIRA SOUTO, s/nº, Bairro
MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla SO110603012000, quadra 29, lote 939, para que
efetue a limpeza do referido imóvel PRINCIPALMENTE A CALÇADA 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 070/19 – LIMPEZA TERRENO

Pauta:
1. Leitura e aprovação de Atas;
2. CMDCA – GESTÃO 2019/2021 – Aprovação do edital e cronograma
para processo de eleição da sociedade civil;
3. Vídeo – Recondução do Conselheiro Tutelar – Orientações ao CMDCA
4. Outros assuntos pertinentes ao Conselho;
5. Informes gerais.
Data:
Horário:
Local:

09/04/2019 (terça-feira)
8h00 (quinze horas)
Auditório da Prefeitura Municipal
Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente – Gestão 2017/2019

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) RAFAEL LOURENÇO DANTAS,
responsável pelo imóvel, situado a RUA JOSÉ BENEDITO PEREIRA SALGADO, s/nº, Bairro
CAMPINAS (SOLORICO), 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 071/19 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. (a) GODOFREDO L G PESTANA
responsável pelo imóvel, situado a RUA GUILHERME JOSÉ GAMA PESTANA, 228, Bairro CAMPO
ALEGRE , inscrito no município sob a sigla SE11.09.11.046.000, quadra , lote , para que efetue
a conﬆrução de calçada do referido imóvel, NA FACE VOLTADA PARA A RUA GOVERNADOR
PEDRO DE TOLEDO 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
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.196, Agindo
DE 05noDE
ABRIL
DE 2019.o futuro
presente
- construímos
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Carlos Eduardo dos Santos do cargo de provimento
em comissão de Secretário Adjunto de Obras e Planejamento, a partir de 31 de março de
2019.

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 006/2018 (PMP 03172/2018)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2019, de 15/03/2019, ao contrato 032/2018, que cuida de “contratação
de empresa especializada em preﬆação de serviços em conserto, montagem de desmontagem
de pneus da frota da Subprefeitura Diﬆrital de Moreira César”, para prorrogação até 15/03/2020,
assinando pela contratante o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, empresa
Claudenilson Aloisio Portela ME, o Sr Claudenilson Aloisio Portela.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de
março de 2019.
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Isael Domingues
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 001/2019

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 05 de abril de
2019.

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Processo nº. 36.515/2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Unidos do Jardim Rezende Futebol Clube, através de sua diretoria, devidamente
representada pelo seu presidente Sr. Jaime Ramos, em consonância com o
eﬆabelecido pelo eﬆatuto social do Unidos do Jardim Rezende Futebol Clube,
convoca todos os associados para participação no processo de eleição e posse da
nova diretoria e executiva para o triênio 2019 á 2022; A realizar-se dia 26 de Abril de
2019, na Avenida Abel Correia Guimarães, S/Nº - Jardim Rezende – Eﬆádio João
Cândido – Pindamonhangaba – SP as 09h00min (Nove horas). A chapa interessada
em concorrer à eleição inscreverem-se até o dia 23 de Abril de 2019, até as 17h00min
(Dezessete horas).
Ordem do dia: 1 – Eleição da nova diretoria executiva (triênio 2019 a 2022).
2 – Posse da diretoria eleita.
Pindamonhangaba, 03 de Abril de 2019.
__________________________
Jaime Ramos
Presidente

Pindamonhangaba, 8 de abril de 2019.

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classificação das propostas”, do
Edital de Chamamento Público nº 001/2019, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por
meio deste informar a classificação preliminar do(s) Plano(s) de Trabalho protocolado(s) para análise
da Comissão de Seleção, ficando assim ranqueado:

Classificação
1º

Entidade
Associação
Pindamonhangabense
Cavalgar
Processo nº 10124/2019

de

Equoterapia

Total de Pontos
17

O documento contendo a pontuação atribuída a cada requisito analisado no Plano de Trabalho
estará disponível das 08h30 às 9h30 horas do dia 09 de abril de 2019, na sede Secretaria Municipal
de Educação, e deverá ser retirado pessoalmente por responsável técnico da entidade, ou seja, o ofício
contendo as pontuações não será enviado à sede da entidade; oportunidade na qual poderão ser sanadas
todas as dúvidas referentes ao documento.

A Comissão de Seleção.

Pindamonhangaba, 9 de abril de 2019

Cursos gratuitos de
informática abrem turmas
em Moreira Cesar

Educação

Reprodução/Internet

Tribuna do Norte

5

Mil alunos de Pindamonhangaba
conhecerão a EFCJ neste semestre
A ação é parte do programa “Trilhos Pedagógicos”. Em
parceria com a Rede Municipal de Ensino, o projeto será
retomado nesta quarta-feira (10)

Cento e vinte vagas são divididas entre quatro modalidades

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba está formando turmas para cursos
gratuitos de informática
em Moreira César. Ao
todo, 120 vagas estão
disponíveis para aulas
de “Informática Básica”,
“Excel Avançado”, “Word
e Power Point Avançados”
e “Android”. As inscrições
devem ser feitas na subsede da instituição.
Inicialmente, as inscrições eram exclusivas para
os sócios do sindicato. Porém, a partir desta segunda-feira (8), o processo foi
aberto para toda a população. Sendo que, o pre-

enchimento das turmas
acontecerá por ordem de
chegada. O prazo ﬁnal de
cadastro vai até esta sexta-feira (12).
Com duração de três
meses, os cursos são divididos por faixa etária:
o básico tem idade mínima de 12 anos, os avançados de 16 anos e o de
Android é voltado para a
melhor idade. Devido à
reforma da sede do Sindicato dos Metalúrgicos
de Pinda, todas as aulas
ocorrerão na subsede de
Moreira César.
A subsede do sindicato está localizada na rua
Albert Sabim, 40 - Terra
do Ipês I, Moreira César.
Outras informações pelo
telefone (12) 3637-3634.

Prazo para solicitar a
redução da taxa
do “vestibulinho”
termina hoje
Gastão Guedes

Candidato
precisa enviar
documentos
digitalizados
pela internet

O período para solicitar a redução de 50%
do valor da taxa de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs)
para o segundo semestre de 2019 vai até as
15 horas nesta terçafeira (9), exclusivamente pelo site www.
vestibulinhoetec.com.
br. O valor integral da
taxa é R$ 30.
Para pedir o benefício, o candidato deve
preencher o formulário especíﬁco, disponível na internet.
Em seguida, é preciso
selecionar o link “Envio de Documentos”,
na seção “Documentos Comprobatórios”,
e encaminhar a documentação relacionada
abaixo, que deve ser digitalizada com o tamanho de até 500 kB, nas
extensões pdf, png, jpg
ou jpeg. A partir do resultado da solicitação da
redução da taxa do “vestibulinho”, no dia 30 de

abril, o candidato que
receber o benefício deve
fazer sua inscrição para
a prova, em um único
curso na Etec de sua escolha, até 15 de maio.
Requisitos para redução da taxa
É preciso ser estudante
regularmente
matriculado em uma
das séries do Ensino
Fundamental ou Médio ou em curso prévestibular ou ainda
em curso superior de
graduação ou de pósgraduação. O interessado deve, também,
ter uma remuneração
mensal inferior a dois
salários mínimos (R$
1.996) ou estar desempregado.
Documentos necessários: comprovante
de escolaridade e de
renda. Candidatos desempregados,
autônomos e aposentados
devem seguir as instruções descritas na
portaria, disponível na
internet.

A Estrada de Ferro
Campos do Jordão (EFCJ)
retoma as atividades do
programa “Trilhos Pedagógicos: História e Cidadania” nesta quarta-feira (10). Neste semestre,
quase mil estudantes do
5º ano do Ensino Fundamental e da Educação de
Jovens e Adultos (EJA)
participarão da ação desenvolvida em parceria
com a Secretaria de Educação de Pindamonhangaba.
O objetivo é difundir
conhecimentos sobre a
centenária estrada de ferro e sua importância para
o desenvolvimento da região. O passeio tem início
na estação Pindamonhangaba percorrendo 17 km
de via férrea em um percurso de aproximadamente 45 minutos até a parada
Monteiro Lobato. Durante
a viagem, as turmas têm a
oportunidade de visitar o

Gastão Guedes

Estudantes de 28 escolas da cidade farão o passeio turístico e pedagógico
Parque Reino das Águas
Claras, que abriga ﬁguras
em cerâmica de personagens que fazem parte da
obra do escritor Monteiro Lobato. O trajeto total
dura 2h30.
A previsão é de que
até 29 de junho, às quartas-feiras, às sextas-feiras
e em dois sábados (13 de
abril e 29 de junho), 919
alunos, de 28 escolas co-

nheçam a ferrovia. Desde
o segundo semestre de
2017, quando o projeto
teve início, 2.500 crianças e adolescentes, acompanhados de professores,
participaram do programa.
De volta à sala de aula,
estudantes e docentes debatem o tema por meio da
produção de textos e poesias, análise de fotogra-

ﬁas antigas e documentos
sobre os trens e a história
da EFCJ. “A preservação
da cultura e da história da
ferrovia depende também
do valor que os moradores
da região dão a esse patrimônio. Por isso, é fundamental esse trabalho
com estudantes das escolas locais”, aﬁrma o diretor-presidente da EFCJ,
Marcelo Padovan.

Estão abertas inscrições para o
concurso “Escola em Quadrinhos” com
personagens da Turma da Mônica
A Secretaria Estadual
da Educação de São Paulo, o Instituto Maurício de
Sousa e o Parque da Mônica lançaram o concurso
“Escola em Quadrinhos”
para os alunos de toda a
Rede Estadual. Serão premiadas as melhores histórias em quadrinhos (HQ)
seja com os já conhecidos
Mônica, Magali, Cebolinha e cia ou com personagens inéditos feitos pelos
alunos em três categorias:
anos iniciais do Ensino
Fundamental, anos ﬁnais
do Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
As histórias precisam
ser sobre o tema alimentação saudável. Como

inspiração, os estudantes
podem se basear no guia
alimentar para a população brasileira elaborado
pelo Ministério da Saúde.
Para participar, os alunos
precisam estar divididos
em grupos de 3 a 5 alunos
mais um professor orientador. Os trabalhos devem
conter no máximo cinco
folhas.
Seleção e prêmios
A primeira seleção será
feita pelos professores das
escolas. Os melhores trabalhos de cada categoria
(anos iniciais; anos ﬁnais
do Ensino Fundamental; e
Ensino Médio) devem ser
encaminhados à Diretoria
de Ensino responsável,

até o dia 7 de junho. Serão
aceitos até três trabalhos
de cada unidade escolar.
As Diretorias de Ensino, por sua vez, farão uma
nova seleção e enviarão
os escolhidos para a sede
CRE- Centro de Referência em Educação até o
dia 19 de junho. Na etapa ﬁnal, entre os dias 20
de junho a 18 de julho, a
comissão julgadora composta por proﬁssionais da
Secretaria da Educação,
incluindo nutricionistas e
docentes das áreas de artes e língua portuguesa,
e dos estúdios Mauricio
de Sousa vai selecionar o
melhor trabalho de cada
categoria.

Nos anos iniciais, os
premiados vão ganhar um
Passeio no Parque da Mônica, além de gibis da Turma da Mônica e certiﬁcados. Os campeões dos anos
ﬁnais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
poderão fazer uma visita
monitorada aos Estúdios
Mauricio de Sousa, além
de ganhar gibis da Turma
da Mônica e certiﬁcados.
Os professores orientadores dos grupos vencedores acompanharão os
alunos nas visitas e receberão certiﬁcado e um kit
de produtos da Turma da
Mônica. O resultado será
divulgado a partir do dia
19 de julho.
Gastão Guedes

Alunos da Rede Rstadual de Ensino podem participar do concurso
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Entretenimento
TERÇA-FEIRA

Inscrições para o “6° Festival de
Música da Juventude” estão abertas
Divulgação

Com R$ 9,6 mil em prêmios,
evento contempla as categorias
Composição e Interpretação
Colaborou com o
texto: Victor Gobbo

A

6ª edição do “Festival
de Música da Juventude” está com inscrições
abertas e seguem até o dia 20 de
maio. O evento tem como objetivo incentivar a música entre a
juventude, revelar novos talentos e promover o intercâmbio
artístico cultural.
As categorias são Composição e Interpretação e o festival
será realizado dia 8 de junho
(sábado) no Teatro Galpão, às
19 horas. Haverá premiação
para o 1° (R$ 2.743,90), 2° (R$
1.371,95) e 3° (R$ 685,97) lugares.
Poderão participar pessoas
com idade mínima de 15 anos e

máxima de 29 anos. Caso o músico for menor de idade, deverá
ser anexada a inscrição uma autorização do pai ou responsável,
o qual se obriga a estar presente
nas proximidades do palco durante os ensaios e apresentações.
Para se inscrever, basta entrar no site: www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
depois
clicar no link: 6º Festival de
Música da Juventude; clicar no
botão Inscrição; preencher os
campos solicitados; inserir cópia do RG e CPF salvas em um
único PDF; anexar gravação da
música na íntegra e finalizar a
inscrição.
Serão selecionadas 10 Composições inéditas e 10 interpretações, com divulgação no dia

30 de maio, a partir das 16 horas. A seleção das composições
e interpretações será feita por
pessoas ligadas a área musical
e de comprovada competência,
que avaliarão a criatividade,
a qualidade técnica e artística
dos arranjos, afinação e harmonia.
O evento é uma realização da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Cultura.

A inscrição para o festival
vai até o dia 20 de maio
e deve ser feita pelo site
oficial da prefeitura de
Pindamonhangaba

Treinamento e visitas marcam reabertura do Parque do Trabiju
Divulgação

O Parque Natural Municipal do Trabiju foi reaberto ao
público no sábado (6) e a agenda para visitação de grupos já
está aberta.
Para participar de um grupo ou inscrever seu grupo para
visitação, o telefone da Secretaria de Meio Ambiente é o
3645-1797 ou então pelo email:
parquedotrabiju@pindamonhangaba.sp.gov.br.
O receptivo do Parque será
realizado por voluntários e equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Para tanto, foi realizado
um treinamento no sábado,
com parte teórica e prática. O
primeiro dia contou ainda com
a visita de um grupo de estudantes de biologia da Unitau.

O Parque Natural Municipal do Trabiju é uma das
mais importantes Unidades de
Conservação do Vale do Paraíba. O local possui um sítio
histórico-cultural que abriga o
complexo do sistema de abastecimento hídrico implementado
pelo município no século XIX
para abastecimento de Pindamonhangaba.
O parque conta com alojamento para pesquisadores,
com dormitório, cozinha, toaletes, salas de estudo, trabalho e
auditório para apresentações.
Entre seus atrativos estão as
trilhas como da Ponte Pênsil, da
Caixa D´água, entre outras, que
colocam o visitante diretamente
em contato com a natureza.

Gastronomia rural agitou fim de semana
Pindamonhangaba recebeu, no último
fim de semana, a sétima edição do Festival Gastronômico Rural, que ocorreu de
sexta-feira a domingo no Recinto de Exposições do Sindicato Rural.
Entre os pratos mais apreciados por
aqueles que passaram pelo local esta-

vam a costelinha de ouro (frita na gordura suína), feijão tropeiro, galinhada, arroz carreteiro e carne na lata. Ao
todo, 15 municípios do interior foram
na festa.
Destaque ainda para o porco no rolete,
preparado pelo chef Kleber Rodolfo, que

foi acompanhado pelo sabor da culinária
do município de Redenção, com clara
inspiração mineira: torresmo, feijão tropeiro, pururuca, linguicinha e couve, entre outras delícias.
“É uma diversidade de pratos para todos os gostos que atrai pessoas de todos

Aiandra Alves Mariano

O porco no rolete
preparado pelo chef
Kleber Rodolfo e o
tradicional torresmo
mineiro foram
atrações do evento

os lugares, movimentando a economia”,
disse o organizador do festival, José Maciel Batista.
O público pôde ainda apreciar artesanatos típicos e dançar muito com uma balada retrô ao ar livre comandada pelo DJ
Marceloratto.
Aiandra Alves Mariano

