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Jogos Municipais do Idoso
se encerram com baile
Na última sexta-feira (30),
aconteceu o tradicional baile
de encerramento dos Jogos

Municipais do Idoso, que
contou com aproximadamente
300 pessoas, no salão do Pai-

neiras Country Clube. Os Jomi
são o resultado da parceria
da Secretaria de Esportes com

o Fundo Social de Solidariedade.
PÁG.
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Prefeitura
inicia alteração
no tráfego de
rotatória
Pinda participa do
“Salão Internacional de
Humor de Piracicaba”
PÁG.
PÁG.
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Abertura do
‘Festil’ teve
espetáculo do
projeto “Mulheres
Guerreiras”
Divulgação

Via ganha
novo semáforo
PÁG.

3

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
15º
PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

Des�ile no Araretama
abre as comemorações da
Independência do Brasil
No sábado (31), o bairro Araretama recebeu,
pela primeira vez, o desfile cívico-militar em
comemoração à Independência do Brasil. A ação
abriu as celebrações da data na cidade.
PÁG.
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28º
UV 8

Fonte: CPTEC/INPE

Morador de Pinda é
primeira criança “trans” a
adotar nome social no RG
Eduardo Lopes Freitas, de oito
anos, é a primeira criança transgênero a adotar o nome social na
Carteira de Identidade no Estado
de São Paulo. Ele, que mora em
Pindamonhangaba, solicitou o

novo documento no Poupatempo
da cidade, na semana passada,
após entrar em vigor a nova cédula, que permite, entre outras
mudanças, o uso do nome social.
PÁG.
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Editorial
Mobilidade urbana:
é preciso avançar
O tema mobilidade urbana é um dos mais debatidos
da atualidade, já que nas grandes cidades ou até em municípios de médio porte, a busca por desenvolver meios
para diminuir a quantidade de congestionamentos em
horário de pico ou o excesso de pedestres em áreas centrais urbanas tem sido grande e desafiadora.
É também por isso, que o tema educação no trânsito vem sendo inserido nas escolas primárias de forma
a orientar e educar as crianças – futuros motoristas e
pedestres – quanto à importância de meios alternativos
para locomoção, como o uso de bicicletas, por exemplo.
Veículos que não causam poluição e, consequentemente,
contribuem para a preservação ambiental, ao contrário
dos automotores – que geram mais poluição e podem
interferir em questões climáticas, como ondas de calor.
Sabemos que além das questões ambientais, o excesso
de veículos costuma aumentar os índices de acidentes e
de violência no trânsito. Ciente desses desafios, o município de Pindamonhangaba, investe há vários anos em
atividades educativas nas escolas e em espaços públicos,
buscando conscientizar as crianças sobre a educação e a
cordialidade no trânsito.
Ações educativas à parte, também é necessário investir em sinalizações adequadas, redutores de velocidade e
outros equipamentos que possam minimizar os impactos
causados pelo crescimento da frota veicular na cidade.
Neste sentido, duas ações estão sendo realizadas na cidade: a instalação de um semáforo na rua Doutor Fontes
Júnior; e a primeira alteração na via secundária existente na rotatória do “João do Pulo”, na entrada da cidade –
ambas devem contribuir para melhorar o tráfego nessas
regiões, sobretudo em horários de trânsito intenso.

Pindamonhangaba, 3 de setembro de 2019

Banda Euterpe comemora 194
anos com apresentação solidária
Considerada a mais antiga
do Brasil, a Corporação Musical
Euterpe de Pindamonhangaba,
comemorou seu aniversário de
194 anos com uma apresentação
especial na sexta-feira (30), no
Espaço Cultural Teatro Galpão,
com a participação do Coral e da
Banda Sinfônica.
No repertório, foram apresentados: The Lion King - Elton
John, Tributo a Elis Regina - Arranjo Almir França, Tico-Tico no
Fubá - Zequinha de Abreu, Passo de Anjo - Spok Frevo, Seleção
Tim Maia - Arranjo Almir França,
Aquarela do Brasil - Ary Barroso.
Além da apresentação, foi realizada uma homenagem à historiadora Júlia San Martin, com
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o nome dela dado ao Coral. Júlia
escreveu um livro sobre a Euterpe, onde seu pai e avô tocaram e
a mãe foi corista.
A entrada para o evento foi de

1 kilo de alimento, que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba.
O aniversário da corporação foi
no dia 22 de agosto.

Pinda participa do
“Salão Internacional de
Humor de Piracicaba”
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Colaborou com o texto: Dayane Gomes
O “Salão Internacional de Humor de Piracicaba” é
um festival de humor gráfico que surgiu durante a ditadura militar e acontece anualmente na cidade paulista. Na edição atual, Pindamonhangaba conta com
um representante, o artista visual Francisco Machado.
O ex-colunista do Tribuna do Norte foi selecionado
para o evento justamente através de uma charge publicada no jornal. Ele está ao lado de outros produtores culturais na programação que segue até outubro,
com mostras, exposições e oficinas.

Registro
Cultural

Francisco Machado é ex-colunista
do jornal
Altair Fernandes Carvalho

O autor é jornalista, membro
da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras e da UBT-União
Brasileira de Trovadores – seção
Pindamonhangaba. No jornal Tribuna do Norte desde 1986

Shopping recebe show da
Vida e arte do professor Milad em sessão da APL
banda “Legião Urbana Cover”
O “Mês dos Pais” já acabou,
mas as comemorações no Shopping Pátio Pinda seguem em
setembro. Nesta terça-feira (3),
a festa fica por conta do cover
de uma das clássicas bandas do
rock nacional, Legião Urbana, às
19 horas. Os responsáveis por
emocionar o público são: Beto
Sanches (vocal), Raoni Passeto
(baixo), Joel Felippe (guitarra),
Henrique Carvalho (teclado) e
Luciano Melo (bateria), da Legião
Urbana Cover do Brasil, que já fez
shows por todo o Brasil desde o
início de sua carreira, em 2000.
Durante o mês de agosto passaram pelo shopping Guns N’
Roses Cover Brazil, e um divertidíssimo espetáculo de stand
up comedy com Dinho Machado,
Maurício Dollenz e apresentação
de Luis Paixão. Já para setembro
ficaram os sucessos nacionais,
além de Legião Urbana Cover do

Brasil. No dia 17, quem também
marcará presença é Roberto Seixas, que apresenta um cover do
incomparável Raul Seixas, e já
teve até seu talento reconhecido
pela família do cantor.
Legião Urbana Cover do Brasil
Há 15 anos impressionando o
público com a qualidade técnica
do vocalista e dos músicos, a Legião Urbana Cover do Brasil é uma
das pioneiras no país. Formada
em 2000, a banda já fez muitos
tributos a Renato Russo por todo
o Brasil com um repertório que
conta com mais de 70 músicas,
incluindo os grandes hits do Legião Urbana, as pedidas “lado
B” e algumas da carreira solo do
cantor Renato Russo, como as
italianas. A banda é formada por
Beto Sanches (vocal), Raoni Passeto (baixo), Joel Felippe (guitarra), Henrique Carvalho (teclado)
e Luciano Melo (bateria).
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Em plenária solene realizada na noite de sexta-feira (30), no Museu
Dom Pedro I e Dona Leopoldina, a APL-Academia Pindamonhangabense
de Letras iluminou o velho palacete do Visconde da Palmeira com uma
envolvente sessão de cultura reunindo literatura, pintura e arte.
Composta pela acadêmica Rhosana Dalle, a mesa dirigente da sessão
plenária , além do presidente em exercício da APL, Edmar de Souza, teve
os seguintes componentes: secretário de Educação e Turismo, Alcemir
José Ribeiro Palma; jornalista e acadêmico Luiz Ribeiro; filhos do professor José Wadie Milad: Maria Olenka Milad de Oliveira e Sérgio Wadie
Milad; vice-diretor da Escola Estadual José Wadie Milad, professor Welton Augusto Lopes dos Santos.

Jornalista assume cadeira

Iniciando a sessão, a acadêmica Suzana Ribeiro
apresentou o jornalista Luiz Salgado Ribeiro, seu pai,
com um breve e interessante relato sobre sua vida e
obra. Em seguida, o jornalista, que até então ocupava a
cadeira 4H, quadro de membros honorários (patrono:
José Wadie Milad), após o “juramento do acadêmico”,
discorreu sobre o tipo inesquecível que fora seu pai, patrono da cadeira que passava a ocupar, a de nº 37 do
quadro de titulares, o inesquecível prefeito de Pindamonhangaba.

“Mané Ribeiro, um lutador”

A noite no museu também teve como atração cultural
o lançamento do livro de Luiz Ribeiro dedicado à memória de Manoel Cesar Ribeiro, um lutador, cuja honestidade
e retidão de caráter de estimado e respeitado cidadão ele
estendeu também a sua vida política quando, por duas
gestões (1948/1952 e 1961/1964), governou Pindamonhangaba.

I Mostra Professor José Wadie Milad

A fase final da plenária solene foi a abertura da mostra de arte com obras do artista José Wadie Milad, sob a
coordenação e curadoria da acadêmica, artista plástica e
arte-educadora Neila Cardoso.
Coube a estudante Larissa Cristina Neri Santos, da
escola estadual que tem como patrono José Milad, apresentar a biografia do homenageado; complementando
a homenagem, a estudante Gabriela Correa Alves declamou uma poesia do velho professor enquanto poeta.
Agradecendo em nome da família, Maria Olenka
Milad de Oliveira foi saudada com um ramalhete de flores e
agradeceu pela homenagem que a APL fazia a seu saudoso
pai. Olenka relembrou o tipo inesquecível e introspectivo que
ele fora, revelou o seu lado poético e perfecionista nas criações.
Ela também lembrou suas obras artísticas que embelezaram
o munícipio (praça Monsenhor Marcondes, Bosque da
Princesa etc.)

Música ao mestre inesquecível
A exposição de obras de José Wadie Milad
(instalada na parte superior do palacete) foi
aberta com a suave apresentação musical dos
alunos da Fasc-Faculdade Santa Cecília, sob a
coordenação da acadêmica professora daquela
escola, Jaqueline Bigaton Porto.
Com os familiares do homenageado que foram prestigiar o evento: Maria Olenka Milad de
Oliveira, Carmen Helena Mira de Oliveira Brauchle (filha de Olenka que viera da Alemanha
especialmente para essa homenagem ao avô),
Sérgio Wadie Milad, Francisco Oliveira e Amira
Romão, posicionados ao lado das obras, o duo
de cordas formado por Carlos Eduardo Garcia
de Almeida ao violino e Jeniffer Gonçalves da
Paixão ao violoncelo procederam a homenagem
musical. Na apresentação, destaque para a composição ‘Tema de Thaís’ (ópera em três atos de
Jules Massenet), canção predileta do professor
José Milad.
O presidente APL em exercício Edmar de
Souza e o acadêmico José Luiz Gândara Martins
agradeceram às pessoas presentes e a curadora e coordenadora da exposição, Neila Cardoso,
ressaltou que a I Mostra Professor José Wadie
Milad fica aberta aos visitantes até o dia 30 de
setembro.
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Prefeitura inicia alteração no tráfego da
rotatória “João do Pulo” para diminuir acidentes
Para evitar e diminuir a incidência acidentes de trânsito na
rotatória “João do Pulo”, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Segurança
Pública e Departamento de Trânsito e Mobilidade, deu início, na
sexta-feira (30) à primeira alteração na via secundária existente
na rotatória.
Agora, quem vem do anel viário não terá mais acesso direto à
rua Jadir Figueira, no Parque das
Nações. De acordo com informações do secretário de Segurança
Pública, José Sodário, no local
foram constatados inúmeros acidentes de trânsito, causando tanto danos materiais como também
lesões corporais, por isso a medida foi tomada.
Com a mudança, o motorista
que precisar chegar ao Parque
das Nações deve seguir pela rua
Japão e virar à direita logo em seguida, na rua Chile, tendo acesso,
assim, ao bairro, de uma forma
mais tranquila e segura. A equipe
do Departamento de Trânsito sinalizou o local e está orientando
os motoristas que ali trafegam.
“Essa alteração está sendo feita após estudos realizados pela
Divisão de Engenharia de Tráfe-

Vigilância
Sanitária
apreende
produtos
falsificados
A Vigilância Sanitária realizou, na sexta-feira (30), apreensão de 12 caixas do produto
“Pomada Negra” falsificados. O
produto estava destinado para a
venda em uma loja comercial do
município, e verificado as informações na embalagem, observou
os dados da empresa, responsável
técnico e conselho regional de
química - CRQ não tratarem a
realidade.
A empresa constante do rótulo
foi objeto de sanções administrativas da Agência Nacional da
Vigilância Sanitária – Anvisa por
utilizar um CNPJ, responsável técnico não existente, o que nos leva
a crer que tal produto seja falsificado já que o mesmo produto é
homologado e patenteado a uma
empresa do Estado Goiás.
A apreensão foi apresentada à
autoridade policial que requereu
exame pericial para comprovação
da autenticidade do produto, e o
vendedor foi preso em flagrante
delito por crime a saúde pública.
“Recomendamos que ao adquirir produtos destinados a saúde,
que sigam fielmente as orientações do profissional médico,
na intenção de obter sucesso no
tratamento podendo os danos
serem imagináveis e por vezes
irreversíveis já que não se sabe os
itens utilizado na manipulação
fórmula”, afirmou o responsável
pela Visa, diretor de Proteção
aos Riscos e Agravos à Saúde da
Prefeitura, Rafael Lamana.
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Alteração na rotatória deve permitir a redução em cerca de 10% de movimentos conflitantes do tráfego no local
go do Departamento de Trânsito
e Mobilidade, que constatou 40
movimentos com mais de 290 in-

terações diferentes”, explicou Sodário. “O objetivo dessa medida é
a redução de acidentes decorren-

Daee atualiza
norma sobre uso
de hidrômetros
Nova regulamentação técnica atende
à demanda dos pequenos empresários
possibilitando a instalação de
hidrômetros mais acessíveis
O Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo (Daee) publicou no último
dia 29, no Diário Oficial a portaria n°4.676/2019 que altera o inciso I do artigo 4º e o art. 5º da
Portaria Daee nº 5.578, de 5 de
outubro de 2018. Da mesma forma, atualizou a Instrução Técnica
nº 14, que estabelece as características técnicas e as especificações mínimas de equipamentos e
instalações de medidores hidrométricos em território paulista.
Com a publicação, os cidadãos
e os pequenos empresários detentores de outorga para uso de
água terão mais opções para instalar equipamentos com custos
mais acessíveis.

Os hidrômetros mecânicos,
tangenciais e eletrônicos deverão ser dimensionados de acordo com o volume máximo diário
outorgado para a captação, não
devendo exceder a vazão instantânea máxima de cada medidor.
A normativa de 2018, agora atualizada, contempla ainda
os procedimentos de instalação
para os hidrômetros especificados assim como as definições
relativas a medições em condutos livres, procedimentos para
instalação das calhas Parshall e
vertedores. Todas as condições
e os procedimentos foram definidos com base nas normas da
Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
Divulgação

tes dos movimentos conflitantes
que ocorrem nesta rotatória sem
afetar o nível de serviço da via.
Contamos com a compressão de
toda a população principalmente
dos motoristas que utilizam essa
rotatória e irão se deparar com
essa alteração de trânsito”, complementou.
A diretora do Departamento
de Trânsito e Mobilidade, Luciana Viana, acrescenta observando
que “a exclusão de três aproxima-

ções secundárias da via permitirá
a redução de aproximadamente
10% dos movimentos conflitantes, diminuindo significativamente o risco de acidentes na rotatória, sem afetar o nível de serviço
da via. Essa medida de engenharia é uma alternativa à implantação semafórica, uma vez que os
equipamentos afetam diretamente o tempo de espera dos veículos
e não se mostra, nesse caso, como
fator de redução dos acidentes”.

Via ganha
novo semáforo
No sábado (31), a Prefeitura iniciou
a instalação de um semáforo na
rua Dr. Fontes Júnior, atendendo a
um pedido antigo dos munícipes,
para melhor organização do tráfego
naquela área, principalmente nos
horários de pico. De acordo com
o Departamento de Trânsito, o
semáforo começará a funcionar
ainda nesta semana.
Divulgação
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Malhação na gravidez é recomendada com moderação
Fazer atividades físicas
é importante para todas as
idades e durante a gravidez
pode oferecer diversos benefícios à mãe. Nesse período da vida da mulher, no
entanto, a atividade é recomendada desde que feita
de forma moderada e com
acompanhamento médico.
Algumas das vantagens
são a redução do risco de
diabetes, da hipertensão
crônica e do ganho de peso
exagerado.
“A partir do momento
que a mulher engravida,
a malhação não pode ser
exagerada, de modo que
seja feito em uma menor
frequência cardíaca nem
provoque dores no corpo.
Como cada corpo responde de um jeito diferente,
é fundamental procurar

acompanhamento médico
antes de começar qualquer
atividade”, afirma a médica
Maria Rita Bortolotto, diretora da Enfermaria Clínica
Obstetra do Hospital das
Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP.
O presidente do Centro
de Estudos do Laboratório
de Aptidão Física de São
Caetano do Sul (Celafiscs),
Timóteo Araújo, indica um
estilo de vida ativo, praticando, ao menos, 30 minutos de exercício físico por
dia. “O primeiro risco que
a gestante que não pratica
atividade física corre é o sedentarismo. Os benefícios
de um estilo de vida ativo
para grávidas vão desde o
controle de peso e de glicemia até a prevenção de
hipertensão. As gestantes

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes,
convocados a comparecerem à 9ª Reunião Ordinária/2019 do Conselho Municipal
do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:
Dia: 05/09/2019 (quinta-feira)
Horário: 08h30min
Local: Auditório da Prefeitura
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso.
Pauta:
I – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II – Edital do Processo de Eleição da Sociedade Civil - CMI;
IV – Programação Final da VII Semana Municipal do Idoso;
III - Informes e encerramento.
Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Setor Químico e Reciclagem Plástica Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
de Pindamonhangaba, Roseira, Arapei, Potim e Aparecida, por seu representante legal, convoca
os trabalhadores associados ou não, da categoria dos trabalhadores nas indústrias enquadradas
no 10º Grupo, De Trabalhadores nas Indústrias Químicas para fins Industriais, de Preparação de
Óleos Vegetais e Animais, de Perfumaria e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de Velas,
de Explosivos, de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos Agrícolas, de Defensivos
Agrícolas, de Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores da Indústria de Laminados Plásticos),
de Matérias Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de Abrasivos, da Indústria Petroquímica,
de Lápis, Canetas e Material de Escritório, de Defensivos Animais e de Re-Refino de Óleos
Minerais, (Lubrificantes Usados ou Contaminados) e reciclagem Plástica, do quadro anexo ao
artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em assembleia geral
extraordinária que se realizará nos dias, horários e locais abaixo enumerados, tendo em vista a
base territorial da entidade sindical abranger mais de um município: 1) Trabalhadores do município
de Pindamonhangaba, assembleia dia 09/09/2019 ás 06h00 na Avenida Alexandrina das Chagas
Moreira, 964 – Distrito Industrial, Assembleia dia 10/09/2019 ás 06h00 e as 14h00 na Avenida
Tobias Salgados, 461 – Distrito Industrial, Assembleia dia 11/09/2019 ás 06h00 e as 14h00 na
Rua Nicolau Moassab, nº 85, - Loteamento Industrial Feital, Assembleia dia 12/09/2019 ás 07h00
na Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, nº 2602 – Água Preta e as 14h00 na estrada municipal
Santa Cruz, 950 – Triangulo, 2) Trabalhadores do Munícipio de Potim, assembleia dia 13/09/2019
ás 12h00 na Rua Heubach, s/n – Potim – SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato
representativo da respectiva categoria econômica. b) Outorga de poderes à entidade, por seus
representantes legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa
redonda junto ao MTE, constituir comissão de negociação e, ainda, em caso de malogro das
negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, assistido pela Federação
da categoria. c) Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições, inclusive
quanto ao desconto e recolhimento da Contribuição Sindical, nos termos do art. 578 e seguintes
da CLT c/c art. 8°, III e IV da CF; d) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização
de movimento paredista em caso de malogro das negociações. e) Deliberação para a realização
de assembleias permanentes e itinerantes mesmo não listadas no presente edital; Não havendo
número suficiente de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos horários
supra - mencionados, as mesmas se realizarão uma horas após, no mesmo dia e local.
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2019. Sebastião de Melo Neto – Presidente

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5661, de 28 de junho de 2019
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6198, de 20 de dezembro
de 2018, artigo 6º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura
do Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 411.000,00
(quatrocentos e onze mil reais), para atender as dotações orçamentárias
constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos
provenientes de anulação das dotações constantes da Tabela II, em
conformidade com o inciso III, do § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de
17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Maria de Fátima Bertogna - Secretária de Finanças e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 17 de junho de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

Tabela I - Suplementação
01.03.30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
01.03.30 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
76 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 		
1.000,00
01.09.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.09.10 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.16.00
240 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 		
5.000,00
01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
01.09.20 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.16.00
251 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		
2.000,00
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.365.0003.2082 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.16.00
301 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		
35.000,00
01.09.40 | 12.367.0003.2086 | 01 | 240.0000 | 3.1.90.11.00
328 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 		
117.000,00
01.09.40 | 12.367.0003.2086 | 01 | 240.0000 | 3.1.90.13.00
329 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 			
30.000,00
01.09.40 | 12.367.0003.2086 | 01 | 240.0000 | 3.1.90.16.00
330 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 		
7.000,00
01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.10.50 | 10.122.0003.2006 | 01 | 310.0000 | 3.1.90.16.00
425 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 		
86.000,00
01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
01.13.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
511 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 		
1.000,00
01.01.61 DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO DISTRITAL
01.01.61 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.16.00
656 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 		
24.000,00
01.16.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.16.10 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
718 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 		
35.000,00
01.16.30 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
01.16.30 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
725 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 		
65.000,00
01.16.30 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.13.00
726 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 			
3.000,00
			 Total Geral 		 411.000,00
Tabela II - Anulação
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0003.2006 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.16.00
278 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 		
-5.000,00
01.09.40 | 12.361.0003.2082 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.11.00
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
282 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		
-35.000,00
01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.11.00
302 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		
-156.000,00
01.01.62 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
01.01.62 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
662 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 		
-25.000,00
01.16.20 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS SOLÍDOS
01.16.20 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
721 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		
-103.000,00
01.13.40 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO GERAL E LOGÍSTICA OPERACIONAL
01.13.40 | 04.122.0003.2006 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.11.00
776 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		
-1.000,00
01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL
01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 310.0000 | 3.1.90.11.00
795 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 		
-86.000,00
		
		
				Total Geral
-411.000,00

devem ter consciência que,
nesse momento, os riscos
não se aplicam somente a
ela. Ao bebê também”, explica.
Alimentação saudável
As atividades físicas regulares devem ser combinadas com uma alimentação saudável e equilibrada.
Para a médica Elisabete
Almeida, as mulheres não
podem ter medo de ganhar
um aumento excessivo de
peso, mas se preocupar
com o ganho de pessoa
adequado para o completo
desenvolvimento do bebê.
“As mulheres que entram na gestação no peso
ideal e ganham entre 11 e
15 quilos têm menos problemas do que as que ganham mais ou menos que
isso”, alerta a especialista.

Vantagens de atividades físicas são a redução do risco de
diabetes, da hipertensão crônica e de ganhar peso em excesso

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5657, de 17 de junho de 2019
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da Lei nº 6198, de 20 de dezembro de 2018, artigo 5º,
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura do Município
de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 3.471.000,00 (três milhões quatrocentos e
setenta e um mil reais), para atender as dotações
orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de
anulação das dotações constantes da Tabela II, em conformidade com o inciso III, do § 1º do
artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de
17 de março de 1964.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Maria de Fátima Bertogna
Secretária de Finanças e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 17 de junho
de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
Tabela I - Suplementação
01.02.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.91.00
35 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais				
19.000,00
01.04.20 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
01.04.20 | 04.122.0018.2098 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
95 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
232.000,00
01.04.30 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL
01.04.30 | 04.122.0018.2095 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
105 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
168.000,00
01.09.20 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
01.09.20 | 12.306.0010.2070 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.39.00
248 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000,00
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.00
286 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
700.000,00
01.09.40 | 12.361.0010.2036 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.00
288 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
260.000,00
01.09.40 | 12.365.0010.2034 | 01 | 212.0000 | 3.3.90.30.00
308 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
120.000,00
01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 01 | 213.0000 | 3.3.90.30.00
311 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
350.000,00
01.10.20 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
01.10.20 | 10.301.0014.2059 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.39.00
374 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1.000,00
01.10.30 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL
01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 01 | 302.0000 | 4.4.90.52.00
382 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 		
20.000,00
01.10.30 | 10.302.0014.2057 | 01 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.146.000,00
01.10.30 | 10.331.0014.2058 | 05 | 302.0000 | 3.3.90.39.00
407 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1.000,00
01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.13.10 | 04.122.0017.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
498 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
10.000,00
01.13.10 | 04.122.0017.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.33.00
499 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.000,00
01.13.30 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
01.13.30 | 04.121.0017.2093 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
530 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 		
2.000,00
01.04.40 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE
01.04.40 | 26.782.0009.2031 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
684 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
50.000,00
01.04.40 | 26.782.0016.2090 | 01 | 400.0000 | 3.3.90.36.00
689 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 		
15.000,00
01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.17.20 | 13.392.0013.1003 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.52.00
746 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 		
5.000,00
01.17.30 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.17.30 | 23.695.0008.2025 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
772 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
130.000,00
01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL
01.10.60 | 10.301.0014.2060 | 05 | 301.0000 | 3.3.90.30.00
798 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
40.000,00
01.10.60 | 10.303.0014.2055 | 01 | 304.0000 | 3.3.90.32.00
806 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
198.000,00
Total 			
Geral 		
3.471.000,00
Tabela II - Anulação
01.04.20 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
01.04.20 | 04.122.0018.2098 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
97 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
-15.000,00
01.04.20 | 06.181.0018.2097 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
98 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 		
-400.000,00
01.06.20 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
01.06.20 | 99.999.0021.9001 | 01 | 110.0000 | 9.9.99.99.00
168 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência			
-60.000,00
01.09.40 DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
01.09.40 | 12.361.0012.2045 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.00
295 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
-160.000,00
01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.11.00
302 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
-920.000,00
01.09.40 | 12.365.0003.2083 | 01 | 212.0000 | 3.1.90.13.00
303 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
-250.000,00
01.09.40 | 12.365.0010.2035 | 05 | 200.0001 | 3.3.90.39.00
315 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
-1.000,00
01.09.40 | 12.365.0012.2045 | 01 | 213.0000 | 3.3.90.39.00
320 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
-100.000,00
01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
01.10.40 | 10.304.0014.2062 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.39.00
412 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
-1.000,00
01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.30.00
428 3.3.90.30.00 Material de Consumo		
-219.000,00
01.13.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.13.10 | 04.121.0017.2092 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00
492 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 			
-70.000,00
01.13.10 | 04.122.0017.2091 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
502 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
-13.000,00
01.13.20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
01.13.20 | 04.121.0017.2094 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.36.00
505 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 		
-2.000,00
01.02.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.91.00
37 4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 				
-19.000,00
01.04.40 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE
01.04.40 | 26.782.0009.2026 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
683 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
-50.000,00
01.17.20 DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.17.20 | 13.391.0013.2047 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
745 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
-5.000,00
01.10.60 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E SAÚDE BUCAL
01.10.60 | 10.301.0003.2006 | 01 | 310.0000 | 3.1.90.13.00
796 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 		
-1.146.000,00
01.10.60 | 10.303.0014.2055 | 05 | 304.0000 | 3.3.90.32.00
808 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
-40.000,00
			
Total Geral 			
-3.47
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REALIZADA ASSEMBLEIA GERAL PARA ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS PARA A GESTÃO
2019-2021

No dia 15 de agosto, no Centro Universitário Uninter, sob a presidência da Professora Maura
Prado Vieira (presidente do CMEP até o dia 31 de agosto de 2019), realizou-se a Assembleia Geral para
escolha dos novos membros para composição do biênio 2019-2021. O evento aconteceu com a presença de
cidadãos pertencentes a todos os segmentos que compõem o CMEP de Pindamonhangaba, conforme
estabelece o seu Regimento Interno que está homologado pelo Decreto Municipal nº 5.468, de 22 de
novembro de 2017.
A Senhora presidente agradeceu a presença de todos e ficou muito feliz pelo interesse e
dedicação de todos os representantes no pleito, pela demonstração de espírito democrático e solidário,
demonstrando fiel preocupação com a educação no nosso município em todas as esferas e afoitos em
buscar caminhos para a sua melhoria. Fez um breve histórico dos membros que representaram a
presidência que passaram pelo CME na sua gestão, iniciando com Sr. Ronaldo Pipas, em seguida o
professor Benedito Lobo e concluindo com seu mandato cuja vigência encerrou no dia 31/08/2018, com
muitas conquistas tais como a participação do Conselho Municipal nas Conferencias Estaduais-UNCME,
criação das Câmaras de Estudos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, Fórum Municipal de
Educação, entre inúmeras atividades relevantes.
“Nosso trabalho na frente do CME foi marcado pela perseverança e, por acreditar que juntos
podemos sim propor uma sociedade mais justa e igualitária, marcos da cidadania, cujo caminho somente
poderá acontecer pela Educação”.
“Educar é transformar a pedra bruta no mais valioso dos metais”
Maura Prado Vieira
Presidente CME
2017-2019

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE
DE PUBLICAÇÃO
38/2019
Rua Senador Dino
Bueno, 119 CentroNº
– Cep
12401-410
Em: 16/08/2019
Fone: (12) 3642-1249email : cme@pindamonhangaba.sp.gov.br
Processo nº:.22545/2019......................................................................
Atividade: VALCILANE PEREIRA PAIXAO DA CRUZ........................
Razão Social: HOTEL RESGATE DA CRIANÇA.................................
CNPJ / CPF:.150.210.968/93......................................................
Endereço: RUA CONEGO JOSÉ LUIS PEREIRA RIBEIRO
Município:PINDAMONHANGABA.......................................................
Responsável Legal: SABRINE PEREIRA PAIXÃO ......................
CPF:440.405.418-05....................................................................
Auto de Infração nº: 3422..................................................
Defesa:DEFIRIDA.......................................................................
Auto de Imposição de Penalidade de: ADVERTENCIA..................
nº.3241...................................................................................
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA
PUBLICO em 27/08/2019, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 101/2019 (PMP 14162/2019)
Foi firmado o contrato 092/2019, de 12/08/2019, para “aquisição de insumos para fabricação
de fraldas – se faz necessária para atender o Projeto Fraldas no Município”, no valor de R$
317.953,50, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra
Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa Vida Fral Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda ME, o Sr Omaildo Ferreira dos Santos.

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5658, de 17 de junho de 2019
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos inc. III do art. 11, da Lei Municipal nº 6145, de 28 de junho de 2018,
DECRETA:
Art.1º Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete
mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, para atender as
dotações orçamentárias constantes da Tabela I.
Art.2º Os recursos transpostos pelo artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes de
anulação das dotações constantes da Tabela II.
Art.3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Maria de Fátima Bertogna - Secretária de Finanças e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 17 de junho
de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos
Tabela I - Crédito
01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.33.00
429 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 		
1.000,00
01.02.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 110.0000 | 3.1.90.91.00
35 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais				
5.000,00
01.04.20 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
01.04.20 | 04.122.0018.2098 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
95 3.3.90.30.00 Material de Consumo 				
10.000,00
01.06.20 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
01.06.20 | 04.123.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00
157 3.3.90.30.00 Material de Consumo				
5.000,00
01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
01.10.40 | 10.305.0014.2063 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.39.00
420 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 		
1.000,00
01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.39.00
430 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 		
15.000,00
Total 		
Geral 3				
7.000,00
Tabela II - Anulação
01.04.20 DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
01.04.20 | 04.122.0018.2098 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
97 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 		
-10.000,00
01.06.20 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
01.06.20 | 04.123.0004.2007 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00
159 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 		
-5.000,00
01.10.40 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
01.10.40 | 10.305.0014.2063 | 05 | 303.0000 | 3.3.90.30.00
419 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
-1.000,00
01.10.50 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.10.50 | 10.301.0014.2061 | 01 | 301.0000 | 3.3.90.30.00
428 3.3.90.30.00 Material de Consumo 			
-16.000,00
01.02.10 GABINETE DO SECRETÁRIO
01.02.10 | 04.122.0001.2002 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.91.00
36 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 				
-5.000,00
			Total Geral 			-37.000,00
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Abertura do ‘Festil’ contou espetáculo
do Projeto “Mulheres Guerreiras”
No último domingo (1º/9) a
“Severina Companhia de Teatro”
abriu a 22ª edição do “Festil –
Festival Nacional de Teatro Estudantil de Pindamonhangaba”
com o espetáculo “A história de
Bernarda Soledade a Tigre do
Sertão”. O trabalho compõe o projeto “Mulheres Guerreiras” contemplado pelo Fundo Municipal
de Cultura de Pindamonhangaba
e fez outras apresentações na cidade, entre domingo e segundafeira (2)
A partir da obra do pernambucano Raimundo Carrero, a peça

Saúde e Educação usam teatro
para conscientizar contra
maus tratos de animais

A Secretaria de Saúde, em
parceria com a Secretaria de
Educação e Cultura, promoverá
10 dias de apresentações de esquetes sobre crime de maus tratos contra animais, a partir dessa
segunda-feira (2).
As primeiras escolas municipais que receberam a atividade
foram a Dr. Francisco de Assis
César e a Padre Zezinho, ambas
no distrito de Moreira César.
Nesta terça-feira (3), recebem
as apresentações a EM Prof. Joaquim Pereira da Silva, EM Prof.
Augusto César Ribeiro, EM José
Gonçalves da Silva “Seu Juquinha” e EM Prof. Lauro Vicente de
Azevedo.
Os esquetes serão ministrados para aproximadamente 9 mil
crianças em 37 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino
e contarão ainda com a distribuição de exemplares de gibis da
Turma da Mônica tratando sobre
o abando de animais. Em alguns
dias, há a previsão de participação da Polícia Militar Ambiental.
A ideia é promover, de uma forma lúdica, o fomento da consciência
ambiental e sobre a saúde pública
às crianças, para que cresçam com
valores e vivência sobre o tema formando cidadãos no futuro.

Divulgação

se passa num cenário de paixões e
guerras e conta a história das mulheres da família de Bernarda Soledade.
A ideia catalizadora do projeto
“Mulheres Guerreiras” parte do
desejo de atribuir protagonismo
à mulher e às suas histórias, com
o�icinas de expressão artística
e sensibilização, realizadas com
adolescentes e mulheres da terceira idade. As atividades abordaram dinâmicas teatrais e musicais, confecção de instrumentos
percussivos, técnicas de canto
e dança, xilogravura e teatro de
sombras.

As apresentações vêm ao encontro com o mês da realização da campanha antirrábica
2019, com meta de vacinal de
20.000 animais, que também
é uma maneira de manter a
saúde do animal e, por conseguinte a saúde humana, já
que uma vez contraída não há
cura.
“Acreditamos que a contratação dos artistas do município,
muitos deles, que já labutam na
causa animal trará bene�ícios
econômicos, ambientais, bem
-estar animal, educacional, culturais e da saúde humana”, a�irmou o diretor de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde, Rafael
Lamana.
Sobre a causa, o município já
realizou gratuitamente cerca de
1.000 castrações de cães e gatos,
em 2018 e 2019, com intuito de
controlar o crescimento desordenado da população animal.
Contudo, a participação da população é de suma importância
na aplicação da “posse responsável” mantendo a saúde de seu
pet em dia e sempre em sua posse, assim evitando as gestações
indesejadas, o abandono do pet,
que atualmente é considerado
um crime ambiental.

Programação de apresentações da semana:

Terça-feira (3)
8 horas – EM Prof. Joaquim Pereira da Silva (Mantiqueira)
10h30 – EM Prof. Augusto César Ribeiro (Vila Rica)
13h30 – EM José Gonçalves da Silva “Seu Juquinha” (Liberdade)
15h30 – EM Prof. Lauro Vicente de Azevedo (Terra dos Ipês II)
Quarta-feira (4)
8h – EM Profª Yvone Aparecida Arantes Corrêa (Goiabal)
8h – EM Profª Julieta Reale Vieira (Castolira)
8h – EM Vito Ardito (Araretama)
8h – EM Prof. Alexandre Machado Salgado (Campinas)
10h30 – EM Profª Odete Corrêa Madureira (Jardim Morumbi)
13h30 – EM Sera�im Ferreira (Terra dos Ipês II)
Quinta-feira (5)
8h40 – EM Dr. André Franco Montoro (Crispim)
10h30 – EM Profª Maria Zara Miné Renoldi dos Santos (Ouro Verde)
10h30 – EM Profª Isabel do Carmo Nogueira (Crispim)

Escola Municipal recebe projeto
“O lúdico e aprendizagem”
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
Na última quarta-feira, a Escola Municipal Prof. Félix Adib
Miguel recebeu o projeto Brin-

quedoteca: “O lúdico e aprendizagem”, promovido pela ‘Educarte Brinquedoteca’ e realizado em
parceria com a escola.
O projeto acontece quinze-

nalmente (às quartas-feiras) e
tem o objetivo de proporcionar
momentos e atividades que resgatem o brincar de uma maneira lúdica-pedagógica, buscando
ajudar o aluno a melhorar seu
comportamento e aprendizagem,
juntamente com a participação
dos pais.
De acordo com a equipe da
Educarte Brinquedoteca, pais
participativos interferem de maneira signi�icativa no comportamento e na aprendizagem das
crianças, tendo um impacto positivo no desenvolvimento cognitivo e intelectual dos mesmos.
Em virtude disso trabalhamos na
escola com jogos e brincadeiras,
que estimulem e favoreçam esses
aspectos.
O projeto Brinquedoteca: “O
lúdico e aprendizagem” acontece
desde o mês de março e seguirá
até novembro deste ano.

Pinda promove palestra sobre o
movimento das mulheres Yarang
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
Na sexta-feira (6), acontece
a palestra “Movimento Mulheres Yarang”, com Oreme Ikpeng,
acontece no auditório da Faculdade Anhanguera, das 19 às 21
horas. O evento conta com apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria Municipal de Educação e da Estação
Casa Amarela, de Caçapava.
Na palestra, Oreme Ikpeng,
ativista ambiental desde os 16
anos, irá expor todo o propósito
de seu trabalho realizado há 10
anos visando o re�lorestamento
das nascentes do Rio Xingu através do projeto “Rede de Sementes
do Xingu”, assim como o apoio às
coletoras de sementes nativas do
Movimento das Mulheres Yarang,
do Mato Grosso.
Serão abordados os seguintes
temas: História e cultura do povo
Ikpeng; Cultura dos cultivos de
roça do povo Ikpeng; Coleta, armazenamento e plantio das sementes nativas; Projeto Rede de

Sementes do Xingu; Movimento
das Mulheres Yarang.
O Movimento de Mulheres Yarang contribui a uma década na
disponibilização de sementes da
�lora regional na quantidade e na
qualidade que o mercado demanda valorizando a �loresta nativa
e seus usos culturais diversos,
gerando renda para agriculto-

res familiares e comunidades
indígenas.
Serão 140 vagas e quem tiver
interesse de participar, basta enviar um e-mail para a Secretaria
Municipal de Educação: greb.setor3@pindamonhangaba.sp.gov.
br. A faculdade Anhanguera �ica
na avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 3.344.
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esportes e lazer
Jogos Municipais do Idoso se
encerram com baile
Divulgação

Colaborou com o texto:
Bruna Silva
Na última sexta-feira (30),
aconteceu o tradicional baile de encerramento dos Jomi
(Jogos Municipais do Idoso),
que contou com aproximadamente 300 pessoas, no salão
do Paineiras Country Clube.
Os Jomi são o resultado da
parceria da Secretaria de Esportes com o Fundo Social de
Solidariedade.
De acordo com informações da Secretaria de Esportes, cerca de 300 pessoas
participaram do baile, e dançaram muito, além de elogiarem bastante a estrutura
do evento. Neste ano, houve
também o concurso de miss
e mister que contou com 40
participantes, 30 mulheres e
10 homens. Quem venceu o
concurso de miss Jomi 2019
foi Maria Del Carmem C.J.B.
Tomasoni, e o mister Pedro
Santa Fé de Lima.
“Para coroar o Jomi 2019,
tivemos o jantar dançante e a
escolha do mister e miss Jomi
2019, o clube estava lotado e
todos dançaram do começo ao
�im ao som da banda Radiola,
a alegria lá era contagiante
não existia espaço para tristezas. E é isso o que queremos,
passar para as pessoas da melhor idade, não existe espaço
pra tristeza que em nossas

vidas, exercite-se, divirta-se e
faça novos amigos”, declarou
a presidente do Fundo Social,
Cláudia Domingues.
Os Jogos Municipais do Idoso
Neste ano, mais de 600 atletas participaram dos Jomi que
durou 10 dias. Nos Jogos, puderam participar atletas com

mais 50 anos e que moram em
Pindamonhangaba. As modalidades das competições foram:
bocha, truco, chute ao gol, voleibol, dominó, xadrez, buraco,
natação, tênis de mesa, bola ao
cesto, baile e atletismo.
O secretário de Esportes,
Antônio Macedo, avalia o Jomi

Atleta de Pinda vence “Troféu
Brasil de Atletismo”

Divulgação

Depois de João do Pulo, Ketiley é a
primeira atleta da cidade a vencer o
Troféu Brasil
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
Não é segredo que Pindamonhangaba é um berço de
atletas, e não poderia ser diferente com a jovem Ketiley Batista que se tornou campeã do
“Troféu Brasil de Atletismo”,
na última sexta-feira (30), em
Bragança Paulista.
Na competição que reuniu
diversas atletas de diferentes
localidades do País, Ketiley
concluiu a prova dos 100 metros com barreiras com grande maestria e desempenho.
Atualmente, o “Troféu Brasil”
é considerado como a mais
importante disputa do cenário
latino-americano no atletismo.
“Vencer o Troféu Brasil me
deu uma sensação de muita
gratidão, de que todo esforço,
dedicação, con�iança e compromisso aos treinos valeu
total a pena. É a maior competição da América Latina, a
mais importante do meu ano
de 2019. Meu maior ‘medo’ era
sentir algo na minha posterior
na semi�inal e não conseguir

ir para a �inal. Mas, eu mesma
decidi esquecer esse detalhe
e por incrível que pareça não
senti nenhum incômodo que
vinha sentindo nos treinos, eu
estava preparada!”, disse Ketiley.
Ainda em junho deste ano,
a atleta declarou que o próximo passo de sua carreira era
vencer o “Troféu Brasil”. Mesmo com lesões e treinos reduzidos, a meta foi alcançada.
Agora, as atenções dela e da
equipe técnica se voltam para
os treinos da temporada 2020.
“Trabalhamos
bastante
em função do Troféu Brasil
de Atletismo, a Ketiley é uma
atleta promissora e com muito
talento e que a gente tem certeza que ainda vai se desenvolver muito. Mesmo com a lesão,
ela se superou e fez uma grande
prova. É um feito histórico para
a cidade! É a primeira atleta a
ganhar o “Troféu Brasil” depois
do João Carlos de Oliveira, o
João do Pulo!”, comentou orgulhoso o técnico de Ketiley, Luiz
Gustavo Consolino.

como uma das melhores edições, principalmente pelo número de participantes e qualidade
dos eventos, tendo destaque para a
organização. Ele destaca ainda que
todas as expectativas foram atendidas, e que a intenção da Secretaria
de Esportes é fomentar a prática
esportiva na melhor idade.

“Agradecemos o imenso
apoio do Fundo Social de Solidariedade, na pessoa da
primeira-dama doutora Claudia. Com certeza, foi a melhor
edição dos Jomi de todas até
hoje”, declarou a gestora de
Esportes e Lazer, Ana Rosa
Marcondes.

Equipe de ginástica
brilha na “Liga de
Ginástica Artística”
Colaborou com o texto: Bruna Silva
No último sábado (31), a Equipe de Ginástica Artística da
Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba brilhou na terceira
etapa “Troféu Liga de Ginástica Artística”, em Americana.
Os resultados de Pinda na competição foram: ouro com
Bryan, David, Daniel, Diana, Glória e Manuela; prata com Pedro,
Diogo, Ludmilla, Kathleen, Maria Flor e Mirella; além do bronze
com João Guilherme, Miguel, Paulo, Carlos, Gabriel, Ana Luiza,
Emanuella, Julia, Eloysa e Giovanna. A equipe que representou
a Princesa do Norte contou ainda com os treinadores: Lisa,
Monique Éllen, Marcelo Ronconi, Wesley de Castro e Alowany
Tsubota.
A competição contou com atletas de cinco a dez anos de
diversas cidades como Americana, Valinhos, São Bernardo
do Campo, Itatiba, Vinhedo, Campinas, Cordeiropolis, Santa
Gertrudes, Salto e Ribeirão Preto.

Ketiley fala ainda que hoje
pode olhar para a parede
onde �icam suas medalhas,
e que agradece de coração
todos os envolvidos, o técnico Luiz Gustavo, e que esta é
chave principal de tudo. “Aos
meus parceiros e apoiadores
que fazem toda diferença no
meu processo, à Semelp que
dá todo apoio e todos que
sempre estão na torcida por
mim, gratidão. Ano que vem
tem muito mais”, �inalizou a
atleta.
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Morador de Pinda é primeira criança
“trans” a adotar nome social no RG
Eduardo Lopes Freitas, de
oito anos, é a primeira criança
transgênero a adotar o nome
social na Carteira de Identidade no Estado de São Paulo. Ele,
que mora em Pindamonhangaba, solicitou o novo documento no Poupatempo da cidade,
na semana passada, após entrar em vigor a nova cédula de
identidade, que permite, entre outras mudanças, o uso do
nome social.
No dia 28 de agosto, após
a solicitação do documento, a
mãe de Eduardo, Regina Helena Lopes, comemorou a conquista em um post que viralizou nas redes sociais. “Escrevi
para comemorar uma vitória
do Dudu, que estava muito feliz! Não imaginava que teria
tanta repercussão”, conta ela.
A postagem alcançou mais de
12 mil reações, mil comentários e mais de 3.100 compartilhamentos.
Enquanto os internautas
repostam e debatem o tema,
elogiam e criticam a família,
Eduardo se diz satisfeito. “Era
muito chato ter que explicar
pra todo mundo, quando me
chamavam por um nome e me
viam diferente. Porque tinha
um nome de menina, mas sou
um menino”, simpli�ica ele.
Para o pai, Carlos Freitas, a
discussão que a atitude do �ilho tem gerado, pode ser positiva, mas não interfere na vida
da família. “Talvez seja importante porque leva as pessoas a
pensarem sobre esse assunto
que ainda é tabu e precisa ser
discutido. Mas para nós, não
importa. Nossa única preocupação é a felicidade do nosso �ilho. E, se o Estado nos dá
ferramentas para que alcancemos esse objetivo no nosso
dia-a-dia, iremos usá-las. A
opinião dos outros não me interessa”, garante.
Segundo a família, Eduardo,
que nasceu menina e foi registrado como Maria Eduarda, se
reconhece como menino há
quatro anos e há um ano, passou a fazer terapia e adotou o
nome masculino nos círculos
mais íntimos. “Na família, entre
amigos, na escola e até no posto de saúde, ele já é o Dudu há
bastante tempo”, conta a mãe.
Nome Social
O novo modelo da Carteira de Identidade possibilita
a inclusão do nome social no
documento sem a necessidade
de alteração no registro civil.
A nova versão permite ainda
a inserção de indicativos de
pessoas com de�iciência �ísica,
visual, mental e motora.
Com o novo RG, o cidadão já
pode incluir dados de diversos
documentos, como o número
do Título de Eleitor, Carteira
de Trabalho e Previdência Social, entre outros, bem como o
tipo sanguíneo e fator Rh.

Divulgação

Os transgêneros
no Brasil

Dudu, como é chamado pelos amigos, adotou o nome e visual masculino há pouco mais
de um ano. Na foto, ele está ao lado dos pais Regina e Carlos, e da irmã Ana Clara

O termo “transgênero”
ou “trans” se refere a uma
pessoa cuja identidade de gênero – o sentimento psicologicamente arraigado de ser
um homem, uma mulher, ou
nenhuma das duas categorias – não corresponde à de
seu sexo de nascimento.
É importante ressaltar
que no Brasil, crianças e
adolescentes “trans” podem
e devem fazem acompanhamento médico, mas o uso de
hormônios só é permitido
para maiores de 16 anos.
A idade mínima para procedimentos ambulatoriais
é de 18 anos. Qualquer indivíduo trans, em qualquer
idade, pode procurar o sistema de saúde público e é seu
direito receber atendimento
humanizado, acolhedor e livre de discriminação.

Município recebe estudo inédito de
alimentação e nutrição infantil
O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani),
pesquisa da UFRJ encomendada
pelo Ministério da Saúde, chega
a Pindamonhangaba. Em todo o
estado de São Paulo, serão percorridos 1.530 domicílios de 14
cidades, até setembro. Essa é a
quinta fase do inquérito, que,
pela primeira vez no país, coletará informações detalhadas sobre
hábitos alimentares, peso e altura de crianças de até cinco anos.
Também serão realizados exames de sangue nos participantes
com mais de seis meses de vida
e o mapeamento sanguíneo de 12
micronutrientes, como os minerais zinco e selênio, e vitaminas
do complexo B, além de investigadas informações sobre amamentação, doação de leite humano, consumo de suplementos de
vitaminas e minerais, habilidades
culinárias, ambiente alimentar e
condições sociais da família.

Divulgação

No estado de São
Paulo, inquérito
visitará mais de
1.500 domicílios
para avaliar
estatura, peso e
exames de sangue
de crianças de até
cinco anos

O objetivo do estudo é obter
dados inéditos sobre o crescimento e o desenvolvimento infantil para compor um retrato
da nutrição infantil no Brasil,
que possa subsidiar a elaboração de políticas públicas na

área de saúde e nutrição no
futuro.
As visitas domiciliares do
Enani são realizadas por pesquisadores de campo identi�icados
com camisas e crachás contendo
o nome e a fotogra�ia do entrevis-

tador, além do logotipo do Ministério da Saúde. Os dados informados são sigilosos e, em hipótese
alguma, os nomes das crianças
ou dos seus responsáveis serão
identi�icados. A participação dos
indivíduos é voluntária.

EDP instala mais de 2 mil lâmpadas LED na Novelis
Divulgação

A EDP, empresa que
atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, acaba de implantar
um importante projeto de
e�iciência energética na
empresa de laminados e
reciclagem de alumínio. A
EDP substituiu mais de 2
mil lâmpadas antigas por
tecnologia LED nos ambientes de produção e nas
áreas internas da fábrica
da empresa em Pindamonhangaba.
A iniciativa, concluída
recentemente, vai gerar
uma economia de energia
superior a 4.300 MWh/

ano, o equivalente ao consumo médio anual de 2.200
residências. Além disso, o
LED tem durabilidade quatro vezes maior que a lâmpada comum, reduzindo
consideravelmente a necessidade de manutenção.
O projeto permitirá, ainda, que mais de 1.600 toneladas de CO2 deixem de ser
lançadas na atmosfera nos
próximos cinco anos, o que
corresponde à remoção de
90 veículos de circulação.
Como se não bastasse, a
iniciativa proporciona mais
conforto e segurança aos
colaboradores da Novelis.
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“Independência do Brasil
Divulgação

Divulgação

Alunos da Rede Municipal de Educação desfilaram pelas ruas do bairro

Desfile no Araretama
abre as comemorações da
Independência do Brasil
No sábado (31), o bairro Araretama recebeu, pela primeira
vez, o desfile cívico-militar em
comemoração à Independência
do Brasil. A ação abriu as comemorações do Dia da Pátria na cidade.

O desfile foi realizado na avenida Benedito Pires César, com
concentração no ginásio “Ritoca”.
Contou com a participação das
escolas municipais e Cmeis do
bairro e do Cidade Jardim: Cmei
Dr. Francisco Lessa Junior, EM Dr.
Divulgação

Membros do Batalhão “Borba Gato” marcharam

Fanfarra do CEU das Artes fez apresentação durante o desfile

Polícia Militar
também desfilou

Autoridades
municipais
marcaram
presença

Divulgação

Ângelo Paz da Silva, EM Prof. Elias
Bargis Mathias, EM Prof. João Kolenda Lemos, EM Profª Madalena
Caltabiano Salum Benjamin, EM
Profª Regina Célia Lima, EM “Vito
Ardito”, além da Secretaria de Esportes, fanfarra do CEU das Artes
e da EE Eunice Bueno Romeiro,
e instituições militares: 2º Batalhão de Engenharia e Combate
“Borba Gato”, a 11ª Cia de Engenharia e Combate Leve, Corpo de
Bombeiros e Polícia Militar.
Os próximos desfiles serão nos
dias 6 e 7 de setembro, sendo dia
6 em Moreira César, na avenida
das Margaridas, com hasteamento
das bandeiras no próprio local, às
8 horas, e início do desfile previsto
para as 8h30. Dia 7 haverá o hasteamento das bandeiras no obelisco
da Praça Monsenhor Marcondes,
às 8 horas, e desfile na avenida
Albuquerque Lins, com concentração na Praça Sete de Setembro.
Toda a população está convidada
a prestigiar os eventos.

Divulgação

Divulgação

Crianças mostraram empolgação com a novidade
Divulgação

Grande público acompanhou o desfile de perto

