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Vila Rica terá Unidade Básica de Saúde
O bairro Vila Rica
terá, em breve, sua
tão sonhada Unidade Básica de Saúde.
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, nessa quinta-feira (5), cerimônia de
assinatura com a empresa vencedora da licitação, a Construtora
Fernandes Rodrigues
Ltda., para o início
das obras.
PÁG.

Divulgação
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PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
15º
NUBLADO COM
POSSIBILIDADE DE CHUVA

24º
UV 9

Fonte: CPTEC/INPE

Começam os preparativos para o
“3° Festival Tropeiro do Vale do Paraíba”
Divulgação

Museu promove palestra
“Horror no Cinema
Brasileiro”
PÁG. 7

Fim de semana segue com
espetáculos do “Festil”
Divulgação

Pindamonhangaba realiza, de sexta-feira (13) a domingo (15), a terceira edição do “Festival Tropeiro do Vale do Paraíba”, no Parque da
Cidade. O evento conta com gastronomia tradicional mineira, shows e
apresentações culturais. A entrada será gratuita, com área de estacionamento, também gratuita.
PÁGINA 7
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Veículos da “Atividade
Delegada” retornam
para Pindamonhangaba
Com o retorno da “Atividade Delegada”, após
a Secretaria de Segurança Pública do Governo
do Estado ter renovado o convênio com o
município, os veículos que serão utilizados para
a ação também voltaram para a cidade.

PÁGINA 3
Divulgação
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“Setembro Amarelo”: Shopping promove
evento de prevenção ao suicídio

Editorial
Ampliação do saber

T

roca de conhecimento entre profissionais da
área e boas práticas para impactar as crianças
da região. Esse é o mote principal do “Seminário de
Educação Infantil do Vale do Paraíba - O Infantil
é Fundamental”, que acontecerá no próximo dia
13, no Centro de Eventos do Santuário Nacional de
Aparecida.
Os organizadores do encontro prevêem que mais
de 450 profissionais da área de educação devam
participar da oitava edição do evento.
Sabendo que o universo infantil é permeado por
curiosidade e constantes descobertas, é essencial
que os educadores tenham acesso às múltiplas
linguagens que podem ser abordadas no dia a dia
das crianças. Por isso, o encontro busca contribuir
para que os profissionais da área assumam o
compromisso diário com a ampliação dos saberes e
do conhecimento.
A programação do seminário contará com mesa
de boas práticas e palestras com especialistas, além
de oficinas simultâneas e atrações artísticas.
Que os educadores tenham sempre em mente
que aprender nunca é demais e que transmitir
conhecimento, com amor, é uma grande missão:
umas das mais bonitas!

Expediente do
Poupatempo no feriado da
Independência do Brasil
Os postos do Poupatempo estarão fechados em todo o Estado,
em razão do feriado da Independência do Brasil neste sábado
(7). Na segunda-feira (9), o funcionamento voltará ao habitual.
DATA			POUPATEMPO
Sábado, 7/9			Fechado
Segunda-feira, 9/9		
Aberto
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Desta sexta-feira (6) até 15
de setembro, os visitantes do
Shopping Pátio Pinda podem
aproveitar ofertas da campanha “Semana do Brasil” em
lojas de diversos segmentos,
como moda, calçados, cosméticos e eletrônicos. Dentro do
“Setembro Amarelo”, a organização “Yellow - não suicida,
me dê um abraço” realizará
um evento gratuito voltado à
saúde mental no domingo (8).
Para a campanha de descontos, o Pátio Pinda contará
com uma decoração especial,
com balões e etiquetas para
identificação das lojas e dos
produtos e serviços que estão
em promoção dentro da temática da campanha e as cores
verde e amarelo. Com a promoção, o empreendimento espera um aumento de fluxo e de
vendas na casa dos 20%.
Inspirada no varejo americano, a “Semana do Brasil”
celebra os 197 anos de Independência do País. A ação
aproveita ensejo de feriados
nacionais históricos para movimentar comércio e turismo
no País. Ainda dentro das atividades do período, o centro
de compras vai comemorar o
“Dia do Cliente”, nos dias 14 e
15 de setembro, com uma roleta de brindes próxima à Praça de Alimentação.
Já a inauguração do espaço organizado pela “Yellow
- não suicida, me dê um abraço” acontecerá neste domingo
(8). Haverá três instalações de
fotografia “Mãos que Socorrem”, “Instalação Lamadesa”
e “Árvore de Delírios”. Além
de apresentações de dança,
incluindo um espetáculo do
bailarino e coreógrafo, Mateus
Vasconcellos, às 19 horas.

Divulgação

Local terá apresentação artística em prol do “Setembro Amarelo”

Setembro é a vez do
licenciamento de
caminhões
Precisam ser licenciados caminhões com
placas terminadas em 1 e 2, além dos
demais veículos com placa final 7
O Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informa que o licenciamento anual obrigatório
chegou para proprietários de
caminhões. Agora em setembro, devem ser licenciados os
caminhões com placas terminadas em 1 e 2. Os demais
veículos com final de placa 7
também devem regularizar a
documentação.
O valor da taxa do serviço é
mesmo para todos: R$ 90,20.
Por mais R$ 11 o motorista
pode receber o documento em
casa. É possível licenciar de
forma eletrônica, por meio do
sistema bancário, sem precisar

Construindo
Cidadania

ir até uma unidade de atendimento. Mas não basta apenas
pagar a taxa, é preciso que haja
a emissão do documento. Por
isso não é aconselhável deixar
para a última hora.
Os mais esquecidos podem
contar com a ajuda do Detran.
SP e receber gratuitamente um
alerta 30 dias antes do vencimento via SMS e push no celular. Para isso, é só cadastrar o
celular no portal detran.sp.gov.
br e autorizar o recebimento.
O passo a passo para fazer o
serviço pode ser consultado
em detran.sp.gov.br, na área
de “Veículos”>”Licenciamento
Anual”.
Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista,
radialista e consultor. Voluntário
como palhaço hospitalar há 17
anos, fundador da ONG Canto
Cidadão, consultor associado para o
voluntariado da GIA Consultores para
América Latina e sócio da empresa de
consultoria Comunidea.

Hoje não é mais o mês do “Dia Nacional do Voluntariado”
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Parece que nem aconteceu,
foram tão poucas manifestações de lembrança e apoio ao
“Dia Nacional do Voluntariado”, que aconteceu dia 28 de
agosto passado e que acontece
todos os anos, que realmente
ele foi pouco utilizado.
Então resolvi por conta e
risco criar o dia mensal do voluntariado, na verdade todo
dia é dia de lembrar do voluntariado por que é uma grande
ferramenta para o crescimento das pessoas, das organizações sociais e da sociedade.
Este é o grande lema que
quero levar adiante, o voluntariado é importante, estamos
esperando o que para tê-lo
como um grande aliado nas
escolas, nas empresas, nas
universidades, nos governos,
na vida das pessoas.
Em Okinawa no Japão, as
pessoas são as mais longevas
do mundo, ultrapassando os
100 anos de idade com muita
facilidade, um país onde tem
muitos terremotos, neve, vulcões, como conseguem? Pois
descobriram a razão para vi-
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ver ou o Ikigai e faz parte desta descoberta os trabalhos de
apoio ao próximo.
Muitos nesta ilha são voluntários, na verdade no Japão o
ser voluntario é quase uma redundância, pois praticamente
todos tem esse interesse e o
entendimento da importância
deste ato.
Portanto não é a ilha que
tem uma magia qualquer, mas
as pessoas que têm uma consciência diferenciada em relação ao mundo e a forma que
vivemos hoje.
O voluntariado está entre as
atividades que dão prazer na
sua grande maioria, que tem
um resultado visível, faz com
que você pertença ao grupo do

solucionadores de problemas,
faz com que você aumente
suas conexões.
Feito a defesa da minha
causa o “voluntariado”, continuo com o propósito da defesa e da mobilização para o
entendimento dela, lembro
sempre que não quero que
todos se tornem voluntários
custe o que custar, mas quero que as pessoas entendam
o que é e para que serve e
assim possam decidir de
forma lucida se querem ou
não e se criticam quem o
pratica ou não.
Me ajude a espalhar este
assunto. Quer saber como? Me
pergunte no Instagram ser_voluntário.

Pindamonhangaba, 6 de setembro de 2019
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“Setembro Amarelo” mobiliza população
na Praça Monsenhor Marcondes
Divulgação

Colaborou com o texto:
Bruna Silva
Na manhã da última quintafeira (5), na Praça Monsenhor
Marcondes, a Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba, por meio
do Caps, realizou uma mobilização para a conscientização sobre
depressão e suicídio. “Setembro
Amarelo” é a denominação do
evento, busca dar mais visibilidade sobre transtornos mentais,
especialmente a depressão que
em casos de maior gravidade, culmina no suicídio. A ação no centro
de Pindamonhangaba contou com
troca de informações, por meio
da panfletagem. E houve também
orientações sobre onde ou como
procurar ajuda especializada.
“É um evento de saúde mental
do município e de valorização da
vida. Nós decoramos a praça com
balões amarelos para sensibilizar
a população para a causa. Essa
ação é importante, porque pode-

Objetivo principal é orientar sobre a depressão ser doença e precisar de tratamento

Veículos da “Atividade
Delegada” retornam
para Pindamonhangaba
Com o retorno da “Atividade Delegada”, após a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado ter
renovado o convênio com o
município, retornam também os veículos que serão
utilizados para a ação na cidade.
Na quarta-feira (4) e na
quinta-feira (5), chegaram à
cidade os sete automóveis e
as seis motocicletas que serão utilizadas na Atividade
Delegada.

De acordo com o secretário de Segurança Pública
da Prefeitura de Pindamonhangaba, José Sodário
Viana, a atividade retornará com emprego de 20 a
25 policiais militares por
dia, com atuação conforme
planejamento estratégico
da PM, com isso, além das
atividades previstas para
o convênio, haverá o policiamento em todo o município e distrito de Moreira
César.

Reforço no policiamento terá início nos próximos dias

O reforço do policiamento com a iniciativa deve
ocorrer já no início de setembro. “A ‘Atividade Delegada’ será iniciada nas ruas
nos próximos dias, visto que
a Polícia Militar terá um período para cadastramento e
inscrição dos policiais militares voluntários para trabalhar em Pinda, e preparação das viaturas tanto para a
‘Atividade Delegada’ quanto
para o policiamento ordinário”, destacou Sodário.
Divulgação

mos assim conversar com as pessoas sobre o tema, e elas estão
comentando e procurando se
informar melhor. Nossa intenção primordial, é conscientizar
que a depressão é uma doença
e precisa de tratamento adequado”, declarou a articuladora
de Saúde Mental, Caroline Alen
Rosolem.
Na terça-feira (10), a programação continua com um encontro com líderes religiosos, às 18
horas, no Senai, para discutir o
tema. O evento é aberto e contará
com representantes do budismo,
espiritismo, catolicismo, entre
outras. Também haverá a participação do psiquiatra da rede
pública.
A ação em Pindamonhangaba
contou ainda com o apoio do CVV
(Centro de Valorização da Vida),
aqueles que sentem a necessidade de buscar ajuda podem ligar
188 ou entrar em contato pelo
site www.cvv.org.br.

Pindamonhangaba
participa da “Conferência
Nacional de Saúde”
Entre os dias 4 a 7 de
agosto, Pindamonhangaba
participou da “16ª Conferência Nacional de Saúde”,
em Brasília, com o tema central “Democracia e Saúde”. A
Princesa do Norte foi representada pelos conselheiros,
Miguel Jacob e Luis Rosas
Junior, enfermeira da Prefeitura, Veraniza do Prado.
A “Conferência” é organizada pelo Conselho Nacional
de Saúde (CNS) e realizada
pelo Ministério da Saúde. O
maior evento de participação social do país reuniu representantes de movimentos sociais, conselheiros de
saúde, usuários do sistema,
trabalhadores e gestores do
SUS.
A etapa nacional ocorreu após a realização de
aproximadamente três mil
conferências municipais e a
mobilização de todos os estados brasileiros e o Distrito
Federal. A “16ª Conferência
Nacional de Saúde” contou
com três eixos temáticos:
saúde como direito; consolidação dos princípios do SUS
e financiamento adequado e
suficiente para o SUS. O relatório final vai subsidiar a
elaboração do Plano Plurianual 2020/2023 e do Plano
Nacional de Saúde.
As conferências de saúde
são importantes espaços de
diálogo entre governo e sociedade para a construção e
desenvolvimento das políticas públicas. A “Conferência
de Saúde” reuniu mais de
cinco mil pessoas, foram discutidas 331 propostas, aprovadas 57 moções em quatro
dias de debates.

Algumas propostas definidas e discutidas por Pindamonhangaba na conferência municipal, que aconteceu
ainda neste ano, foram levadas para a etapa estadual,
onde foram reformuladas
e compiladas junto com as
propostas de outros municípios, começando a dar origem às diretrizes definidas
na Conferência Nacional. São
elas:
- Garantia a implementação da rede de atenção psicossocial (Caps) e a ampliação de leitos nos hospitais
gerais para emergências psiquiátricas;
- Ampliação do acesso às
pessoas com deficiência, com
consolidação de investimento
local e regional;
- Garantia de políticas públicas integrais a população
LGBTQ+ (estendendo, na conferência nacional, a todos os
grupos vulneráveis);
- Melhoria do financiamento do SUS, mais adequado e mais transparente;
- Fortalecimento da democracia, com melhoria dos
meios de comunicação para
ampliar o acesso da população para maior participação
do controle social;
- Fortalecimento do programa de educação permanente no SUS e efetivação da
garantia do plano de carreira
no SUS;
- Os processos de judiciais
que prejudicam o sistema
SUS e o financiamento;
- Revogação da Emenda
Constitucional 95/2016, que
congela os repasses para a
saúde, educação e assistência
social por 20 anos.
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poder legislativo
Com aprovação unânime do Plenário,
ruas do Loteamento Santa Clara
ganham novas denominações
Durante a sessão ordinária, vereadores também criaram a nova Frente Parlamentar
Municipal de Defesa da Liberdade Religiosa e instituiram 2 Comissões Especiais de
Inquérito para apurar indícios de falta de decoro de parlamentares da Casa
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Os vereadores de Pindamonhangaba estiveram reunidos
nesta segunda-feira, dia 02 de
setembro, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira” para
a realização da 30ª Sessão Ordinária e discutiram e aprovaram – por unanimidade – os 11
Projetos de Lei e um Projeto de
Resolução que foram relacionados na Ordem do Dia da reunião
plenária. Além dos projetos, os
parlamentares também confirmaram a aprovação dos requerimentos lidos e discutidos na
sessão, entre os quais estavam
2 que constituíram Comissões
Especiais de Inquérito – CEIs –
para apurar falta de decoro de
dois vereadores.
Ordem do Dia
Os 11 Projetos de Lei da Ordem do Dia tinham como objetivo central a identificação e nomeação das ruas do Loteamento
Residencial Santa Clara, em Pindamonhangaba.
De autoria do vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato
Cebola (PV), foram aprovados
os seguintes Projetos de Lei que
denominam as ruas do Loteamento Residencial Santa Clara,
localizado no bairro do Crispim:
* n° 87/2019, que “Denomina de Rua Maria Rita de Pinho
Lunardi a Rua 23”;
* n° 98/2019, que “Denomina de Rua Engenheiro Luiz Carlos Loberto a Rua 22”;
* n° 99/2019, que “Denomina de Rua PM Marcelo de Oliveira a Rua 13”;
* n° 100/2019, que “Denomina de Alzira Moreira a Rua 01”;
* n° 101/2019, que “Denomina de Rua Maria Célia Salgado
Ribeiro de Siqueira Alves a Rua
07”;
* n° 102/2019, que “Denomina de Rua Dr. Francisco Piorino
Filho a Rua 16”;
* n° 104/2019, que “Denomina de Rua Doutor Jonas Mattos
a Rua 12”.
Já com a autoria do vereador
Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR), os Projetos de
Lei aprovados denominaram as
seguintes ruas do mesmo loteamento:
* n° 95/2019, que “Denomi-

cia (PR), Antonio Alves da Silva
– Toninho da Farmácia (PSDB)
e Gislene Cardoso - Gi (DEM).
Com base no artigo 32 da Lei
Orgânica do Município e dispositivos do Regimento Interno e,
numa denúncia formulada pelo
senhor Márcio da Silva, e lida
na íntegra durante a sessão,
o vereador Professor Osvaldo
pede a abertura de uma CEI
para apurar indícios de falta
de decoro e cometimento de
irregularidades por parte do

vereador Rafael Goffi Moreira, mentindo a seus pares, na
tentativa de esconder crimes
cometidos (Caixa 2, compra
de votos, assessoria fantasma
e distribuição de cestas básicas). Após sorteio público, foram definidos o vereador Antonio Alves da Silva – Toninho
da Farmácia e Gislene Cardoso
- Gi como integrantes da CEI,
que será presidida pelo autor
do requerimento, vereador
Professor Osvaldo.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA
31ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 09 de setembro de 2019, segunda-feira, às 18 horas.

na a Rua 21 do Loteamento Santa Clara, Pindamonhangaba/SP,
de Rua Walter José Picca”;
* n° 96/2019, que “Denomina a Rua 17 do Loteamento Santa Clara, Pindamonhangaba/SP,
de Rua Meimei”;
Ainda na Ordem do Dia, de
autoria do vereador Roderley
Miotto (PSDB), foi confirmada a
aprovação do Projeto de Lei n°
107/2019, que “Denomina de
Rua Prof. Jauro Pereira Gomes
Ferreira a Rua 25 do Loteamento Residencial Santa Clara, localizado no bairro do Crispim”. E
por último, de autoria dos vereadores Rafael Goffi Moreira
(PSDB) e Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, o plenário referendou a aprovação
do PL n° 81/2019, que “Denomina a Rua 19 (dezenove) do Loteamento Santa Clara, Pindamonhangaba/SP, de Rua José Juarez
Vieira”.
Frente
Parlamentar
Finalizando a Ordem do Dia,
os parlamentares apreciaram,
analisaram e aprovaram o Projeto de Resolução n° 01/2019,
dos vereadores Rafael Goffi Moreira e Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas, que “Dispõe
sobre a criação da FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL DE DEFESA DA LIBERDADE RELIGIOSA, com o objetivo de defender
e garantir políticas públicas de
proteção e defesa da Liberdade
Religiosa, no âmbito do Município de Pindamonhangaba”.
No artigo 1° do projeto, que
cria a FRENTE PARLAMENTAR,
os autores dizem que além de
defender e garantir políticas
públicas de proteção e defesa
da Liberdade Religiosa, a meta
é propor, apoiar e incentivar
ações estruturais e sociais em
defesa da Liberdade Religiosa,
em Pindamonhangaba. A nova
FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL DE DEFESA DA LIBERDADE RELIGIOSA será composta
por 03 (três) vereadores, indicados pelo Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, assegurando-se, tanto quanto possível,
a representação proporcional
dos partidos.

Segundo os autores, serão
produzidos relatórios das atividades da FRENTE PARLAMENTAR, com sumário das conclusões, de cada uma das reuniões,
simpósios, debates, seminários,
visitas de campo ou encontros
e, anualmente, os integrantes da
Frente elaborarão um relatório
sobre os trabalhos realizados,
que será protocolado no órgão
legislativo da Câmara, para sua
leitura em Plenário, na última
sessão ordinária do ano.
CEIs
Durante a sessão ordinária
foram apresentados dois requerimentos para a constituição de
Comissões Especiais de Inquérito (CEIs).
O primeiro requerimento
protocolado para abertura de
uma CEI foi feito pela vereadora Gislene Cardoso – Gi (DEM) e
subscrito pelos vereadores Carlos Moura – Magrão (PR), Jorge
Pereira Alves – Jorge da Farmácia (PR), Antonio Alves da Silva
– Toninho da Farmácia (PSDB) e
Osvaldo Macedo Negrão – Professor Osvaldo (PR). Com “enfoque no artigo 32 da Lei Orgânica
do Município e dispositivos do
Regimento Interno”, a vereadora
solicita a abertura da CEI para
apurar indícios de falta de decoro parlamentar e prática de
conduta homofóbica por parte do vereador Ronaldo Pipas
(PR), conforme denúncia do senhor Jeovane Aloísio Rodrigues
Godói. A denúncia foi lida na
íntegra no “Expediente” da sessão. Com a aprovação do requerimento e a confirmação da CEI,
a Mesa Diretora realizou o sorteio público e, além da vereadora autora do requerimento, Gislene Cardoso, foram sorteados
para integrarem os trabalhos da
Comissão, os vereadores Osvaldo Macedo Negrão – Professor
Osvaldo (PR) e Roderley Miotto
Rodrigues (PSDB).
O segundo requerimento –
que gerou a abertura de uma
nova CEI – é de autoria do vereador Osvaldo Macedo Negrão –
Professor Osvaldo e também foi
assinado pelos vereadores Carlos Moura – Magrão (PR), Jorge
Pereira Alves – Jorge da Farmá-

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 114/2019, do Vereador Rafael Gofﬁ Moreira, que “Institui e inclui no
Calendário Oﬁcial do Município de Pindamonhangaba o DIA MUNICIPAL DE COMBATE ÀS
DROGAS”.
II. Projeto de Lei n° 157/2019, do Vereador Rafael Gofﬁ Moreira, que “Institui o DIA DA
CAMPANHA QUEBRANDO O SILÊNCIO no Município de Pindamonhangaba e dá outras
providências”.
III. Projeto de Lei n° 161/2019, do Vereador Rafael Gofﬁ Moreira, que “Institui e inclui no
Calendário Oﬁcial de festas e comemorações do Município de Pindamonhangaba o evento –
Festa da Colheita – da Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol”.
IV. Projeto de Lei n° 163/2019, da Vereadora Gislene Cardoso – Gi, que “Institui no âmbito do
município de Pindamonhangaba, a Semana Municipal da Pessoa com Deﬁciência Intelectual e
Múltipla”.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Notas explicativas:
1.O Projeto de Lei nº114 /2019 visa institui o evento oficial no calendário, pois o combate às
drogas é tema de fundamental importância, que deve ser discutido com toda a sociedade.
Desta feita, a instituição junto ao calendário oficial, bem como a realização de uma Sessão
Solene junto a esta Egrégia Casa de Leis, certamente contribuirá para a ampla discussão da
temática.
2.Projeto de Lei nº 157/2019 tem por objetivo dar visibilidade a uma campanha que de
forma rigorosamente educativa, motiva, desperta, conscientiza a sociedade e as vítimas da
importância e absoluta necessidade de se denunciar o agressor, abusador; considerando
que o silêncio é o maior obstáculo para identificação, cessação da conduta criminosa,
acolhimento e tratamento das vítimas de violência de vulneráveis.
3.Projeto de Lei nº 161/2019 tem como meta resgatar e valorizar os festejos juninos/julinos e
as influências dos diversos povos, possibilitando assim, o desenvolvimento de estratégias
globalizadoras dos conhecimentos mediante o tratamento da informação, enfatizando ainda
os jogos e/ou brincadeiras típicas dessa festa, o respeito às diferenças e às multiformas de
se acreditar.
4.Projeto de Lei nº 163/2019 tem por objetivo inserir na cidade de Pindamonhangaba, esse
grande e importante movimento nacional, instituído entre os dias 21 a 28 de agosto, o
combate ao preconceito e a discriminação da Pessoa com deficiência Intelectual e múltipla.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
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Procissão, missa solene e premiação
encerram “Festa da Padroeira”
O encerramento da novena e
“Festa de Nossa Senhora do Bom
Sucesso”, padroeira da cidade,
acontece neste fim de semana.
A programação contempla, além
das celebrações diárias, um show
de prêmios no sábado (7), a partir das 17 horas, no Centro de
Pastoral. No domingo (8), haverá a tradicional procissão com a
imagem da santa às 17 horas.
Neste ano, a novidade da festa será a “Recitação do Ofício de
Vésperas de Nossa Senhora do
Bom Sucesso”, que acontecerá às
16 horas, no feriado de Independência do Brasil, na Igreja Matriz.
A celebração antecederá a procissão e missa solene de encerramento da festa. Outra novidade é

a comercialização dos produtos
da festa: caneca, medalha e capela da padroeira.

Até o dia final de comemorações, o Centro de Pastoral
recebe barracas de pastel, panDivulgação

Entre sexta-feira (6) e
domingo (8), a Primeira Igreja
Evangélica Batista em Pin-

Programação final da festividade

12h10 – Santa missa
18h45 – Acolhida dos Noveneiros
19h – Santa missa presidida pelo Padre Jaime Pereira Lemes
Tema: Família e Comunicação: conexão e desconexão
Sábado (7)

17h – Show de prêmios no Centro de Pastoral
18h45 – Acolhida dos Noveneiros
19h – Santa missa presidida pelo Padre Márlon Múcio Corrêa
Silveira
Tema: A família, lugar onde a santidade é semeada.

damonhangaba (Pieb Pinda)
realizará o “Congresso Cross”. A
programação é voltada a jovens
cristãos e será desenvolvida na
sede da instituição.
O evento do Ministério de
Arquivo TN

Sede da igreja está localizada no centro de Pinda

Adolescentes “Connecteen” terá
momentos de adoração, apresentação musical do ministro
Kiko Bispo e do cantor Fellipe
Magalhães com sua banda,
além de palestras. Os preletores serão: pastor Fernando
Félix, de São José dos Campos;
pastor Robson Renê, de Moreira; pastor Daniel Saad, de
Taubaté; pastor João Marcos
de Carvalho, da própria Pieb.
As dinâmicas e a composição
teatral do encontro juvenil ficarão a cargo do Teatro Jocum
Pinda.
As inscrições para o “Congresso Cross” custam R$ 60 e
podem ser feitas diretamente
com os líderes Tazinho e Kelly.
Mais informações pelo e-mail
adolescentes@piebpinda.org.
br e/ou pela página da Igreja
Batista nas redes sociais.

Projeto “Eficiência Solidária” substituirá 20 mil
lâmpadas de maior consumo por LED na região
Taubaté recebe o posto de troca “Led Truck” da quarta edição
do projeto “Eficiência Solidária”
da EDP, distribuidora de energia
elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo.
A iniciativa fará a substituição de
lâmpadas de maior consumo (incandescentes, halógenas ou fluorescentes compactas) por LED
dos clientes residenciais. Serão
20 mil lâmpadas disponíveis até
sábado (7). O posto de troca está
estacionado na Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté.
A ação tem como objetivo incentivar a utilização correta e
segura da energia elétrica, beneficiando os moradores da área de
concessão. Nesta edição do projeto serão disponibilizadas 60 mil
lâmpadas em quatro municípios:
Guaratinguetá, Taubaté, São Sebastião e Mogi das Cruzes. Além
das lâmpadas, serão entregues
informes educativos sobre o uso
seguro e eficiente da energia e, ao
final do programa, 250 lâmpadas
LED tubular serão doadas a instituições sociais da região.
O posto de troca das lâmpadas
também foi pensado para estimular a consciência ambiental. O
“Led Truck” é autossustentável,
funciona com 100% de energia

revertida para as obras sociais
e manutenção dos trabalhos da
paróquia.

Sexta-feira (6)

Igreja Batista promove “Congresso Cross”
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes

queca, cachorro quente, pizza,
panzerotti, doces, bebidas e bingo. Toda a renda da festa será

Divulgação

“Led Truck” está no centro de Taubaté
solar, a iluminação é toda com
LED e o design foi realizado pelo
artista mineiro Baba Jung, conhecido por suas pinturas em vagões
de trens e peças do universo ferroviário.
Como participar

O cliente deve residir na cidade que o Led Truck está estacionado e dirigir-se até o posto de
troca, munido da última fatura de
energia, do documento de identidade, além de estar com as contas
de luz em dia. No local, entregará

até cinco lâmpadas incandescentes, halógenas ou fluorescentes
compactas para receber a mesma
quantidade de LED.
Caso esteja inscrito para receber a fatura de energia por
e-mail ou realizar o cadastro no
ato da troca, ganhará uma lâmpada Bônus. A fatura por e-mail
da EDP é um serviço que une
sustentabilidade e praticidade. A
adesão elimina a emissão de papel e o cliente recebe em até dois
endereços de e-mail sua conta
com maior antecedência e segurança.

Domingo (8)

7h / 9h / 11h – Santa missa
16h – Recitação do Ofício de Vésperas de Nossa Senhora do
Bom Sucesso.
17h – Procissão saindo da Igreja Matriz, percorrendo ruas do
centro da cidade
18h – Solene santa missa de encerramento da festa

Mais de 50 mil famílias do Vale do
Paraíba podem se beneficiar com
a Tarifa Social de Energia Elétrica
Em Pinda, número chega a 4.549
clientes potenciais que não estão
inscritos para receber o desconto
Um levantamento realizado
pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba,
mostra que 50.194 famílias da
região podem ter acesso à Tarifa
Social de Energia Elétrica (TSEE)
e não estão inscritas para receberem o benefício, deixando de
aproveitar reduções no valor da
fatura de energia. A boa notícia é
que, na maioria dos casos, após a
atualização do CadÚnico, no Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) do município, já é
possível ter acesso ao desconto.
Em Pindamonhangaba, 4.549
pessoas são consideradas clientes em potencial para aproveitar
a redução. Para ter direito, o familiar precisa estar com o Número de Identificação Social (NIS)
ativo no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico). Roberto Miranda, gestor executivo da EDP,
complementa que “para usufruir
do benefício, é importante que,
aqueles que estiverem com a
documentação atualizada (NIS),
procurem a agência de atendimento da EDP mais próxima.”
A Tarifa Social é um desconto
na conta de luz concedido para
os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes
residenciais classificados como
de baixa renda e varia de acordo
com a faixa de consumo mensal
(kWh/mês).
Quem pode receber o benefício

Família inscrita no CadÚnico para Programas Sociais do
Governo Federal, com renda familiar mensal per capita comprovadamente menor ou igual a
meio salário mínimo nacional;

Idosos com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e pessoas com
deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social – BPC; Família
inscrita no CadÚnico com renda
mensal de até 3 (três) salários
mínimos, que tenha portador de
doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico
requeira uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que dependam do consumo de energia elétrica; Famílias
indígenas ou quilombolas com
inscrição no CadÚnico.
Documentos necessários para
realizar o cadastro na EDP

Número de Identificação Social
(NIS) – obtido na prefeitura municipal por meio do CRAS; Conta de
energia; CPF (Cadastro de Pessoa
Física) e Carteira de Identidade
(ou outro documento de identificação social com foto) ou Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI); Contrato de
aluguel, no caso de se enquadrar
como inquilino do imóvel; Em
caso de receber o Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) é preciso apresentar o número do benefício.
Para o caso família inscrita
no Cadastro Único com renda
mensal de até 3 (três) salários
mínimos, que tenha portador de
doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico
ou terapêutico requeira o uso
continuado de equipamentos
que, para o seu funcionamento,
demandem consumo de energia
elétrica, é necessário apresentar
o relatório e atestado subscrito
por profissional médico.
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“Mais Saúde”:
Vila Rica terá Unidade
Básica de Saúde

O bairro Vila Rica terá, em
breve, sua tão sonhada Unidade Básica de Saúde. A Prefeitura
de Pindamonhangaba realizou,
nessa quinta-feira (5), cerimônia de assinatura com a empresa
vencedora da licitação, a Construtora Fernandes Rodrigues
Ltda., para o início das obras.
A nova unidade será implantada ao lado do ‘Centro Dia
do Idoso’, no bairro Vila Rica,
e contará com 360 m² de área
construída. Trata-se de um projeto padrão de UBS porte II do
Governo Federal, que terá dois
consultórios odontológicos, cin-

co consultórios médicos, sala de
curativo e sala e inalação, entre
outros ambientes.
O valor total do investimento
nesta obra é de R$ 943.008,02,
sendo R$ 500 mil reais de emenda parlamentar e, o restante,
parte de emenda impositiva da
Câmara e tesouro.
De acordo com informações
da secretária de Obras e Planejamento da Prefeitura, Marcela
Franco, estão estimados (segundo o cronograma), oito meses de
obras.
Durante o evento, o prefeito
Isael Domingues destacou a im-

portância da realização desta
obra e do apoio da Câmara de
Vereadores para complementar
a emenda parlamentar destinada. “A construção desta unidade
de saúde concretiza esse pedido da população do Vila Rica
e beneficiará não só os moradores do bairro como também
do entorno. Será construída
no mesmo padrão das UBSs
do Azeredo e do ‘Bem Viver’
com certeza, agregando e muito para a qualidade do atendimento em saúde oferecido pelo
município, também na atenção
básica”, afirmou.
Divulgação

Divulgação

Os moradores do Castolira e Maricá já receberam seus
títulos de propriedade. Agora, com o Itesp, começa a
regularização da Vila São Benedito e Goiabal

Prefeitura assina
contrato com Itesp para
regularização fundiária
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Habitação, realiza, na
quarta-feira (11), às 10 horas,
no auditório da Prefeitura, mais
uma etapa do programa “Meu
Bairro é Legal”, com a cerimônia
de assinatura do contrato de
prestação de serviços firmado
entre município e Fundação
Itesp para regularização fundiária da Vila São Benedito e
Goiabal. Aproximadamente 900
unidades imobiliárias serão
regularizadas por meio desta
parceria.
“Esta é uma iniciativa inédita
da Prefeitura de Pindamonhangaba, que está realizando um
trabalho sério e comprometido
para a regularização fundiária
no município. Já estivemos no

Castolira realizando a entrega
de escrituras, em agosto, e com
certeza essa parceria com o Itesp
vai viabilizar ainda mais este serviço para a população. Agora, na
Vila São Benedito e Goibal, e com
estudos para que outros bairros
sejam abrangidos nas próximas
etapas, para que mais pessoas se
tornem proprietárias de fato de
seus imóveis”, declarou o prefeito
Isael Domingues.
Após a assinatura, a previsão é
que até na segunda quinzena deste mês tenham início os trabalhos
de regularização, começando pela
Vila São Benedito.
Na segunda (9) e terça-feira
(10), a Fundação Itesp realizará
um curso de capacitação junto aos
cadastradores da Prefeitura. Será
na sede do Itesp, em Taubaté.

Prefeitura e empresa vencedora da licitação assinam contrato para início das obras

É preciso preservar
e lutar pela maior
biodiversidade
do mundo
A Floresta
Amazônica e
as crianças
Com um território de cerca
de 5 milhões de quilômetros
quadrados, mais de 4 mil espécies de animais, 2,5 mil espécies
de árvores, mais de 40 mil espécies de plantas e 2,5 milhões
espécies de insetos, a Amazônia
é a região de maior biodiversidade do mundo e o maior bioma
do Brasil. Só este motivo já seria suficiente para a abordagem
sobre a importância da Floresta Amazônica com as crianças.
Contudo, constantemente (e
infelizmente) existem outras ra-

zões para abordarmos o tema:
a Amazônia vem sofrendo cada
vez mais o impacto do desmatamento e de focos de incêndio.
Segundo informações do
Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), até o mês de
julho de 2019, o desmatamento
na Amazônia Brasileira foi de
278% maior do que o registrado no mesmo período do ano de
2018. Segundo especialistas, ao
atingir 40% de áreas devastadas, a situação torna-se irreversível e a área restante não conseguirá se sustentar mais.
Por isso, é importante e urgente falar sobre a preservação
da Amazônia para todas as pessoas, inclusive para os pequenos. Esse assunto precisa estar

nas rodas de amigos, no café
com os colegas do trabalho, em
casa com a família e, claro, nas
salas de aula. Afinal, se nos preocupamos em ter um mundo
melhor para nossas crianças,
precisamos também nos preocupar em criar pessoas melhores para o mundo.

também são importantes para
a produção de medicamentos,
cosméticos e controle biológico
de pragas.
Para além de toda a sua importância ecológica, a Amazônia ainda é lar de grande parte

Abrangendo nove países
(Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana
Francesa, Peru, Suriname), a
Amazônia abriga a maior floresta tropical e a maior bacia
hidrográfica do mundo. Juntas,
a Bacia e a Floresta Amazônica
colaboram com a estabilidade
do clima e da temperatura em
todo o mundo e com a regulação
do sistema de chuvas que abastece diversas partes do nosso
país.
Além disso, a Floresta Amazônica possui a maior biodiversidade do mundo e assegurar a
sua preservação é fundamental
para garantir a sustentabilidade natural. As diversas espécies encontradas na floresta

– Consumo consciente:
Além de evitar o consumo
excessivo e sem necessidade,
você também pode optar por
consumir marcas que se comprometam e respeitam o meio
ambiente.

A Floresta
Amazônica e
o mundo

dos povos indígenas brasileiros.
Isto é, a preservação dessa área,
além de ser fundamental para a
saúde do Planeta Terra e de todos nós, seres humanos, ainda é
crucial para a sobrevivência da
cultura indígena.

Confira algumas dicas para reduzir
nossos impactos e colaborar para
a preservação da Amazônia:

– Reduzir o consumo de
carne e derivados: Como grande parte da devastação é devido à atividade agropecuária, a
redução da carne e derivados
na sua dieta é uma forma de
reduzir os impactos. Você pode
optar por uma alimentação
vegetariana ou vegana ou
apenas reduzir a quantidade de vezes que ingere esses
alimentos na semana.

– Investir em alimentos
orgânicos: Pelos mesmos motivos da dica anterior; comprar
alimentos de pequenos produtores ou fazer a própria horta
caseira também colabora com
a preservação do meio ambiente.
– Se engajar em causas
socioambientais: Para aqueles
que querem ir além das ações
do dia a dia, sempre é possível
se engajar em movimentos
próximos a você pela preservação não só da Amazônia,
mas de todo o meio ambiente.
Assim, vocês conseguem participar mais ativamente dessa
transformação!
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Começam reparativos para o “3°
Festival Tropeiro do Vale do Paraíba”
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
Pindamonhangaba realiza, de
sexta-feira (13) a domingo (15),
o “3º Festival Tropeiro do Vale
do Paraíba”, no Parque da Cidade.
O evento conta com gastronomia tradicional mineira, shows e
apresentações culturais. A entrada será gratuita, com área de estacionamento, também gratuita.
Na sexta-feira (13), a festa começa às 18 horas com um café
tropeiro ao som do grupo de Viola
Tropeiros do Vale, de Taubaté, e,
na sequência, o concurso da “Rainha do Tropeiro”, às 19 horas. E
para fechar a noite com chave de
ouro, a dupla Tallis e Wellington
realizará um show, às 21 horas.
No sábado (14), a festa começa ao meio-dia, com almoço tropeiro. Serão mais de 30 tendas de
gastronomia entre ranchos, am-

bulantes e restaurantes, além de
uma tenda do Fundo Social de Solidariedade, que estará levando
representantes de doce do Vale
do Paraíba. Feijão tropeiro, pão
com linguiça, afogado, galinha
caipira, porco na lata, torresmo,
leitoa pururuca, pernil acebolado, arroz carreteiro, tutu de feijão, além de caldinhos, bolinhos
e doces diversos fazem parte do
cardápio da festa, que tem como
foco a gastronomia tradicional.
O dia continua com shows
de André e Andressa, Orquestra
de Violas Itaboaté de Taubaté,
Apresentação de cavalo dançarino, Apresentação de muares,
Dança de bonecões de São Bento
do Sapucaí, Prova dos Cachorros,
Grupo de Moçambique e Catira
Esperança de Monteiro Lobato,
Apresentação de dança country
do grupo “Os renegados de Aparecida”. A partir das 17h30, acon-

tecem shows de Antonio Marcos,
César Barbosa e banda, encerrando com apresentação de Gaby
Hadassa, às 21h30.
O domingo (15) será aberto com
a chegada da cavalgada, seguida
de missa sertaneja, às 11h30, com
Padre Gonçalves e Claudinho Leite
e banda sertaneja. Haverá ainda,
show de Bruno e Hiago, Orquestra
de Violas “Cordas da Mantiqueira”
- de São José dos Campos, início da
Prova dos 3 Tambores, moda de
viola com o grupo “Tropeiros do
Vale”, Forró universitário, dança
de salão de forró e dança country.
O dia se encerra com show de humor de Tonho Prado (do programa
“Sou Caipira”, da Tv aparecida).
A organização do “3º Festival
Tropeiro” é da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo – Departamento de Turismo.

Exposição de esculturas
em madeira no
saguão da Prefeitura
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
O saguão da Prefeitura de
Pindamonhangaba continua
com a exposição de trabalhos
em madeira do escultor e artesão, José Bruno Bertolusso até
o dia 30 de setembro.O artista
já realizou trabalhos artís-

ticos, como o teto da igreja
matriz e o mirante da cidade
de Bandeirantes, a capela de
Rondon e vários altares, no
Paraná.
A exposição, viabilizada
pela Secretaria de Cultura,
pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas.

Divulgação

Mostra exibe obras de José Bruno Bertolusso

Museu promove palestra
“Horror no Cinema Brasileiro”
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo

O “3º Festival Tropeiro do Vale do Paraíba” tem ínicio no próximo dia 13

Fim de semana segue com espetáculos do “Festil”
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo

A 22ª edição do “Festil – Festival Nacional de Teatro Estudantil
de Pindamonhangaba” continua
com sua programação de espetá-

culos teatrais neste fim de semana.
Até segunda-feira (9), a programação de peças teatrais segue
no Teatro Galpão, nas categorias:
Adulto e Infantil, e Parque da Cidade.

Exibições seguem até o dia 15 de setembro

Divulgação

Os ingressos para as apresentações podem ser trocados na
hora por um item de higiene pessoal (creme dental, escova dental,
aparelho de barbear, itens de cuidados íntimos entre outros) no
local do evento. A programação
completa segue até o dia 15 de
setembro.

O Museu Histórico Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina
promove a palestra “Horror no
Cinema Brasileiro”, com Carlos
Primati, que acontece na segunda-feira (9), às 19 horas. O
evento é oferecido pelo Ponto MIS
(Museu da Imagem e do Som)
em parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba.
A proposta da palestra é apresentar um panorama do horror no
cinema brasileiro, demonstrando
como o gênero sempre esteve

presente em nossa cultura audiovisual e como ele se transformou
e se adaptou à nossa realidade
conforme a época e dentro do estilo cinematográfico que era feito. O
método aplicado para a oficina é a
discussão do tema proposto dentro
do contexto crítico e histórico, com
apresentação de trechos de filmes,
trailers e documentários.
Palestra terá entrega de certificado e conta com 50 vagas, para
pessoas a partir dos 16 anos. As
inscrições podem ser realizadas
pelo telefone: 3648-1779 ou pelo
e-mail: historico@pindamonhangaba.sp.gov.br.
Divulgação

Teatro Galpão – 15 horas
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 2.750
Categoria Adulto
Segunda-feira (9) – “Buraco de
Minhoca”, Teatro Singular- Colégio Singular-Santo André / SP.
Categoria Infantil
Sábado (7) – “Folia de Boi – A
saga de Catirina”, Núcleo de Estudos Cênicos Tableau- Colégio
Tableau-Taubaté / SP.

Parque da Cidade
– 15 horas
Categoria Adulto
Domingo (8) – “O doente imaginário”, Grupo Teatral Fora de
Hora- Senac Ribeirão Preto / SP.

Evento no museu acontece na segunda-feira (9), às 19 horas
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 6 de setembro de 2019

geral

Detran.SP orienta motoristas
sobre a direção em dias chuvosos
Riscos de acidentes aumentam e exigem ainda mais atenção por
parte dos condutores
Reprodução/Internet

Em caso de chuva forte, esperar em local seguro
Dias chuvosos costumam oferecer condições
mais difíceis de direção e
aumentam o risco de acidentes. Dirigir sob a chuva forte requer cuidados
especiais e atenção redobrada. Confira as dicas do
Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo (Detran.SP) para chegar a seu
destino em segurança.
Assim que a chuva começar, a primeira ação é
ligar o limpador de para-brisa. A dica é ajustar a
velocidade do limpador de
acordo com a intensidade
da chuva. Esse equipamen-

to é essencial para melhorar a visibilidade, por isso,
é importante sempre verificar a condição das borrachas. Um limpador de
para-brisa com a borracha
desgastada pode prejudicar a visibilidade, aumentando o risco de acidente.
Outra postura fundamental é manter a distância. Se mesmo em dias ensolarados a distância do
veículo à frente é importante, em dias de chuva ou
tempestade é fundamental,
já que a pista tende a ficar
escorregadia.
Caso a chuva esteja mui-

to forte e o motorista fique
sem nenhuma visibilidade,
é indicado parar em um
local seguro e aguardar a
chuva diminuir. O ideal é
evitar enfrentar a chuva e
esperar, em algum local seguro, que ela passe.
Motos
Para os motociclistas os
riscos ao dirigir durante a
chuva são ainda maiores, já
que a visibilidade fica prejudicada, o que pode dificultar
manobras para desviar de
eventuais obstáculos na via,

como buracos ou objetos.
Se isso não for possível,
é imprescindível que o motociclista esteja bem equipado, utilizando capacete
com viseira adequada ou
óculos de proteção, capa de
chuva, jaqueta com proteções, além de luvas e botas.
Outra dica é ter cuidado ao
acelerar ou fazer uma curva em cima de uma pintura
no asfalto. A tinta diminui
a aderência do pneu, então
é preciso evitar passar em
cima delas quando possível.

Confira outras dicas:

Vidros embaçados – Em dia chuva, com os vidros fechados, a tendência é o para-brisa embaçar e piorar a visibilidade. Para desembaçar, quem tem ar condicionado deve
acionar o botão do desembaçador, colocar a ventilação no
máximo na direção do para-brisa e acionar a passagem de
ar externo. O ar quente também serve para desembaçar.
Farol baixo – Manter o farol baixo ligado melhora a visualização dos veículos, principalmente se houver neblina.
Nestas condições, nunca use farol alto, pois o reflexo da
luz vai ofuscar a visão dos demais motoristas. Nunca use o
pisca-alerta com o carro em movimento, pois o motorista de
trás pensará que seu veículo está parado.
Aquaplanagem – Ocorre quando o pneu do veículo perde o
contato com o asfalto por causa de uma lâmina de água, provocando o deslizamento do veículo. Alguns dos fatores que favorecem o fenômeno são a quantidade de água sobre a pista, a
velocidade do automóvel e o estado dos pneus. A melhor forma
de prevenir é sempre trafegar com pneus em bom estado (sem
estar liso), reduzindo a velocidade em dias de chuva forte. Se
ainda assim o seu carro aquaplanar, mantenha a calma, retire
o pé do acelerador, não pise nos freios nem vire a direção até
que os pneus voltem a entrar em contato com a pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

PORTARIA GERAL Nº 5.252, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Rodrigo de Souza Godoi do cargo de provimento em
comissão de Assessor a partir de 02 de setembro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro
de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de setembro de
2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 186/2019 (PMP 24693/2019)
Para “aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs)”, com entrega dos envelopes até
dia 24/09/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019 (PMP 15351/2019) – REABERTURA
Para “contratação de empresa especializada em consultoria nas áreas de licitações, compras
governamentais, almoxarifado, patrimônio, recursos humanos, lei de diretrizes orçamentárias,
plano plurianual, orçamentos, contabilidade pública, tesouraria, conciliação bancária, tributos,
dívida ativa, LDB, aplicações dos recursos da educação e acompanhamento do SIOPE, e apoio a
prestação de contas do terceiro setor junto ao Tribunal de Contas, por um período de 12 meses”,
com entrega dos envelopes até dia 09/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 058/2019 (PMP 10391/2019)
A autoridade superior, com base na análise técnica feita pela Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, homologou, em 04/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de
empresa especializada na limpeza e manutenção das piscinas municipais, com fornecimento de
mão de obra, produtos químicos, acessórios, manutenção preventiva e corretiva”, em favor da
empresa GHS Indústria e Serviços Ltda, o item 01, no valor total de R$ 291.504,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2019 (PMP 14153/2019)
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria Municipal de Administração,
homologou, em 29/08/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de
empresa especializada de locação de multifuncionais e impressoras, também denominado de
outsourcing de impressão, com fornecimento de suprimentos (exceto papel), peças e assistência
técnica especializada, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Maquim Comércio de
Equipamentos Eletro Eletrônicos Ltda, os itens (item-vl unit em R$): 01-1494,00; 02-828,00; 033900,00; 04-11160,00.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 134/2019 (PMP 17256/2019)
Foi firmado o contrato 093/2019, de 12/08/2019, para “aquisição de braçadeira para injeção”, no
valor de R$ 392,04, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato
a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Felipe de Carvalho Ettori ME, o Sr Felipe de
Carvalho Ettori.
Foi firmado o contrato 094/2019, de 12/08/2019, para “aquisição de cadeira de rodas para obeso e
cadeira de rodas adulto”, no valor de R$ 4979,70, vigente por 12 meses, assinando pela contratante
e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa JS Indústria e
Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda EPP, a Sra Katia Saraiva de Carvalho.
Foi firmado o contrato 095/2019, de 12/08/2019, para “aquisição de balança antropométrica digital
e balança antropométrica digital obeso”, no valor de R$ 1.606,46, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
KCR Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP, o Sr Marcos Ribeiro Junior.
Foi firmado o contrato 096/2019, de 12/08/2019, para “aquisição de balança pediátrica, negatoscópio
de 2 corpos e otoscópio completo”, no valor de R$ 2.274,00, vigente por 12 meses, assinando pela
contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Silvio
Vigido ME, o Sr Silvio Vigido.
PREGÃO Nº 140/2019 (PMP 17322/2019)
Foi firmado o contrato 101/2019, de 21/08/2019, para “aquisição de colete balístico nível III”, no
valor de R$ 39.501,00, vigente por 60 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato
o Sr José Sodário Viana, e pela contratada, empresa Goemann Comercial Eireli EPP, a Sra Mariane
Cristina Gertudes dos Santos.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 160/2015 (PMP 18259/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 26/07/2019, ao contrato 193/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviços técnicos automotivos em geral, para
manutenção mecânica preventiva e corretiva, com aplicação e/ou fornecimento de peças e
componentes genuínos ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários da linha
Volkswagen, pertencentes à frota operacional desta Prefeitura”, para prorrogação até 18/08/2020,
assinando pela contratante o Sr José Sodário Viana, e pela contratada, empresa Elizandra Mara de
Lima Peças ME, a Sra Elizandra Mara de Lima.
PREGÃO Nº 161/2015 (PMP 18260/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 26/07/2019, ao contrato 194/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção mecânica preventiva e
corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais
de fábrica em caminhões e ônibus da frota da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, para
prorrogação até 18/08/2020, assinando pela contratante o Sr José Sodário Viana, e pela contratada,
empresa Elizandra Mara de Lima Peças ME, a Sra Elizandra Mara de Lima.
PREGÃO Nº 162/2015 (PMP 18261/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 26/07/2019, ao contrato 192/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviços automotivos em geral, para manutenção
mecânica preventiva e corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes
genuínos ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários de diversas marcas (Chevrolet,
fiat, ford, Peugeot, Mitsubishi, Renault, mahindra), modelos e tipos pertencentes a frota operacional
da Prefeitura de Pindamonhangaba”, para prorrogação até 18/08/2020, assinando pela contratante
o Sr José Sodário Viana, e pela contratada, empresa Elizandra Mara de Lima Peças ME, a Sra
Elizandra Mara de Lima.

CONVOCAÇÃO PARA A 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO 2018/2020
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente,
CONVOCÃO:
1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2018/2020, e toda população
Para a 27ª reunião ordinária, a saber:
Data: 10/09/2019
Local da Reunião: Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro,
Pindamonhangaba - SP, 12400-220
Horário: 17:30 h (duração máxima 1h 30 min horas).
PAUTA DA REUNIÃO:
1- APROVAÇÃO DA ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2- APROVAÇÃO DA LEI DO FUNDO
3- APRESENTAÇÃO DOS OFÍCIOS ENVIADOS A CÂMARA DE VEREADORES E PREFEITURA
EM RELAÇÃO A REVISÃO DO PLANO DIRETOR E POLUIÇÃO DOS RIOS
4- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2019.
Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.253, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Douglas da Silva Santos do cargo de provimento em comissão
de Assessor a partir de 31 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de agosto
de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.254, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e
nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve NOMEAR a Sr. Cláudio Marcelo
de Godoy Fonseca para o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Finanças
e Orçamento a partir de 1º de setembro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de
setembro de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.255, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e
nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve NOMEAR a Sr. Lucas de Aguiar
Rodrigues Cembranelli para o cargo de provimento em comissão de Assessor a partir de 02 de
setembro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de
setembro de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.256, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos
termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve NOMEAR o Sr. Alexandre Pereira
Costa para o cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Governo a partir de 02
de setembro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de
setembro de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.257, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e
nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve NOMEAR o Sr. Walter Ribeiro
da Silva Filho para o cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Finanças e
Orçamento a partir de 04 de setembro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de
setembro de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
SNJ/app/ Processo Interno 26530/19

Conheça nove alimentos
que ajudam na saciedade
Você, alguma vez, fez
uma refeição até estar satisfeito, mas pouco tempo depois sentiu fome
de novo? Isso é muito
comum,
principalmente para quem faz dieta e
aposta em alimentos que
parecem matar a fome,
porém são digeridos rapidamente.
Vale destacar que algumas refeições ajudam na
saciedade e a não comer
muito, de hora em hora, ou
além da conta nas principais refeições. Confira nove
desses alimentos a seguir:
Ovo - Talvez, a fonte
de proteína mais conhecida, com uma estrutura
complexa, exigindo mais
tempo do organismo para
digestão.
Abacaxi - Além de delicioso, o abacaxi é rico em
fibras, mantendo o estômago ocupado na digestão por
mais tempo. Quando entra
em contato com a água, ele
forma um gel no estômago.
Com essa reação, a digestão fica mais lenta.
Queijo branco - Além
de saudável, o queijo branco tem a mesma propriedade do ovo: alto teor de
proteína.
Arroz integral – A versão integral leva mais
tempo para ser digerido
do que o branco. O arroz
integral é muito rico em
fibras, minerais (potássio,

ferro e fósforo) e Vitaminas (tiamina B1, riboflavina B2 e niacina B3). Todas
essas substâncias ajudam
a emagrecer e manter a
saúde. Enquanto o estômago está cheio, você não
pensa em comida.
Chia - Indicada por
muitos nutricionistas para
quem desejar emagrecer, a
chia pode ser encontrada
nas formas de grão, farinha ou óleo. As sementes
são mucilaginosas – ricas
em fibras.
Cenoura - A casca dura
da cenoura exige uma
mastigação mais elaborada. Com ela, o cérebro
entende que uma boa
quantidade de alimento
foi ingerida.
Melancia - Por ser composta essencialmente por
água, a melancia é excelente para provocar a sensação de saciedade.
Suco de limão - A propriedade azeda do limão
inibe a vontade de comer
algo doce, uma vez que satura as papilas gustativas,
que também estão no comando da fome.
Tofu - Esse queijo de
soja tem 40 calorias para
cada 100 gramas. Ele
tem proteína, vitaminas
do complexo B, magnésio e ferro, minimizando
a compulsão por doces e
dar uma sensação de saciedade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.251, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli do cargo de
provimento em comissão de Secretário Adjunto de Governo a partir de 31 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de agosto
de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.250, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR o Sr. Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca do cargo de provimento em
comissão de Secretário Adjunto de Finanças e Orçamento a partir de 31 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de agosto
de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de setembro de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de setembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
Ao décimo terceiro dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete horas e quarenta
e cinco minutos, nas dependências do Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César,
33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220, reuniram os Conselheiros Municipais do
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo para vigésima sexta reunião ordinária; cuja pauta foi:
1 -APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO. 2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA LEI DO
FUNDO. 3- RESPOSTA DA CETESB SOBRE POLUIÇÃO DOS RIOS. 4- INFORMES E OUTROS
ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. Estiveram presentes os seguintes conselheiros (as):
Maria Aparecida Cardoso - Dep. Turismo, José Francisco de Azevedo Caramêz- Departamento
de Cultura, Mauro Rogério de Almeida - ACIP, Gisleyne Cristina de Alvarenga Monteiro - Sindicato
Rural, Ademir Lopes Pereira – Meios de Hospedagem, Fernanda Silveira Bueno – Núcleo Turístico
do Piracuama, Kelly Eugênio Mendonça Faria - Bares e Restaurantes Diferenciados, Gabriela
Correard Pereira- Bares e Restaurantes Diferenciados, Fábio Oliveira Vieira - Guias de Turismo,
Silvia Helena Nunes do Nascimento – Guias de Turismo, Cristina Ferreira de Souza Somenci –
Artesanato, Carmen Lúcia Fernandes do Couto – Artesanato e os convidados Marcos Ivan de
Carvalho - Canal 39, Edna Maria de Jesus Maischbergen - Canal 39, Alcemir Palma - Secretário
de Cultura e Turismo, João Antônio C. de A. Lacord. Após 15 minutos de tolerância, a presidente
Kelly Eugênio Mendonça Faria deu início a reunião com leitura e aprovação da Ata da 26ª Reunião
Ordinária do COMTUR, seguindo para a pauta: 1 -APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO - O
Regimento Interno foi aprovado por todos presentes com as seguintes ressalvas: DAS ELEIÇÕES
DO COMTUR: Trinta dia antes o presidente irá encaminhar o ofício de convocação aos setores
interessados e fará a publicação; DAS REUNIÔES DO CONSELHO: Artigo 9º, item a) (correção
da frase terminando em) ...seus membros. Artigo 12º correção da palavra COMTUR. Após a
Homologação do Regimento Interno foi dada posse ao Secretário Executivo: Ademir Lopes Pereira
– Meios de Hospedagem e a Secretária Adjunto: Gabriela Correard Pereira- Bares e Restaurantes
Diferenciados, pela presidente. 2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA LEI DO FUNDO. A
proposta foi apresentada aos conselheiros (em anexo) e foi decidido que não será criado uma
comissão específica para o FUMTUR, as questões serão decididas por todos os conselheiros. Ficou
de aguardar novas contribuições dos conselheiros para melhorar o texto da lei do FUMTUR até a
próxima reunião. 3- RESPOSTA DA CETESB SOBRE POLUIÇÃO DOS RIOS. Foi apresentado
o Ofício recebido da CETESB em relação a poluição dos rios Ribeirão Grande e Piracuama (em
anexo), após grande discussão em relação a publicação desse na mídia, foi decidido que íamos
aguardar e encaminhar Ofícios aos setores interessados: Prefeito e Meio Ambiente e Cetesb para
esclarecimentos. 4- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. Foi
encaminhado Ofício de Resposta ao Coletivo Amigos da Rota da Luz (em anexo). Foi apresentado
pela presidente e pelo Secretário de Cultura e Turismo Alcemir Palma, o andamento da Revisão
do Plano Diretor da Cidade, e uma das questões é a reduções dos lotes nos Núcleos Urbanos de
1.000 m² para 500 m², que isso era muito preocupante, tanto na parte ambiental, pois não existe
rede de água e esgoto, quanto na parte turística, sem falar na poluição de nascentes e rios que já
é um fator preocupante. Foi decidido que seria feito um Ofício do COMTUR sobre estas questões
e protocolado na Câmara de Vereadores e Prefeitura. Sem mais assuntos, eu, Kelly Eugênio
Mendonça Faria presidente do COMTUR encerrei a reunião, a qual secretariei e lavrei a presente
Ata, que após lida e aprovada
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2019.
_____________________________________
Kelly Eugênio Mendonça Faria
Presidente
PUBLICAÇÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS APTOS / HABILITADOS APÓS AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA e DIVULGAÇÃO DE LOCAL E HORÁRIO DE REUNIÃO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado
pela Lei Municipal n.º 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, com base na Lei Municipal nº. 4.754/2008, na Resolução nº. 113/2006,
152/2012, 139/2010 alterada pela 170/2014 do CONANDA e Resolução nº. 81 de 2019, que delega
a condução do processo de escolha dos membros do conselho tutelar, mandato 2020/2024 para a
Comissão Especial formada para este fim, TORNA PÚBLICA, a divulgação dos candidatos APTOS/
HABILITADOS após a AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA referente ao processo unificado de escolha dos
membros dos Conselhos Tutelares de Pindamonhangaba para o mandato 2020/2024:

Nome/Processo
Resultado
Ana Carolina Horonato Silva (17.602)
Apto
Ana Luiza Guedes Cesário (19.783)
Apto
Carolina Kozlowski (19.961)
Apto
Cristina Aparecida Santos Marques de
Apto
Oliveira (17.280)
Desiree Valdirene Maria Alves Moreira
Apto
(17.674)
Edna Martins da Silva (19.850)
Apto
Edson Waldir Pinto (17.041)
Apto
Edvania Maria de Moraes (17.667)
Apto
Fabiana Barbosa Almeida Livramento
Não compareceu na
(17.521)
avaliação psicológica
Isabel deCássia Ramos (17.712)
Apto
Juliana Bertolino (17.557)
Apto
Luciana Ferreira (19.868)
Apto
Marcella Cristina da Silva (19.799)
Apto
Maria Aparecida Monteiro Barbosa (17.592)
Apto
Maria Helena dos Santos Villa Nova(17.497)
Apto
Marlene Pereira da Silva (19.607)
Apto
Mauro da Silva Lopes Junior (16.745)
Apto
Patricia Garcez de Oliveira (19.355)
Apto
Raquel Dias Lomeu (16.575)
Apto
Regina Tavares de Souza Farias (19.500)
Apto
Rodolfo Fonseca de Lima Rocha ( 17.238)
Apto
Rosangela Ferreira e Ferreira (17.713)
Apto
Sara Meira de Souza (20.027)
Apto
Tatiana Derrico Vieira (17.500)
Apto
Telma Aparecida Bento (17.589)
Apto
Os candidatos aptos / habilitados ficam convocados a comparecerem no dia 12/09/2019, às
08:30 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, onde será firmado o
compromisso ético e legal para as campanhas eleitorais do processo de escolha dos conselheiros.
Pindamonhangaba-SP, 06 de setembro de 2019.
Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba
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educação

Escola Rubens Zamith celebra
centenário de seu patrono
Divulgação

Subprefeito de Moreira César, Nilson Luis, esteve
na unidade educacional

Familiares de Rubens Zamith participaram da comemoração
Nesta semana, a Escola Estadual “Prof. Rubens Zamith”, no
bairro Vale das Acácias, celebrou
o centenário de nascimento do
patrono Rubens Zamith. A comemoração envolveu diversas
ações, como declamações de poesias, rap, acróstico e apresentações musicais. Também haverá
referência ao aniversário durante
o des�ile cívico-militar do “Dia da
Independência do Brasil”, no distrito de Moreira César.
O objetivo da instituição é
busca ser uma referência de fortalecimento da juventude, transmitindo valores e aprendizados
essenciais para a construção de
uma sociedade cada vez melhor.
Por isso, promoveu atividades
especiais em homenagem ao pindamonhangabense Rubens Zamith, nascido em 8 de setembro de
1919. O cidadão ilustre exerceu
o magistério desde o início da década de 1940 até os últimos dias
de vida.

O �ilho Francisco Giorgio Zamith esteve na celebração ao lado
de familiares, representando a
memória do homenageado. Como
parte do resgate histórico, o descendente se mostrou feliz com o
evento e lembrou-se de quando o
pai foi, durante muitos anos, colaborador do jornal Tribuna do
Norte. O subprefeito de Moreira
César, Nilson Luís de Paula Santos, marcou presença e ressaltou
a relevância da �igura municipal
na história de Pindamonhangaba.
Atualmente, a escola atende
alunos dos Ensinos Fundamental
II e Médio. Sob a direção da professora Arani Ivanowsky de Jesus
Cruz, a unidade vem promovendo
interações sociais entre a comunidade escolar, como extensão
pedagógica. Competições esportivas, gincanas de conhecimento,
palestras e o programa “Escola da
Família” estão entre os principais
entrosamentos desenvolvidos.
Reprodução/Internet

Abertas inscrições
para palestra
sobre práticas
de vendas
Estão abertas as inscrições para o evento “Palestra
para Empreendedor - 7 Práticas Essenciais em Vendas”
com o coach, empreendedor, mentor e treinador, Jesus
Pereira. Serão duas palestras realizadas no Taubaté
Shopping, na quinta-feira (12 de setembro), às 9 e às
19 horas, ambas com 2h30 de duração.
Para inscrever-se no workshop das 9 horas basta
acessar o site https://bit.ly/2U8jnIV. Para o evento das
19 horas o link de inscrição é https://bit.ly/2MG1fVQ.
As inscrições são gratuitas e serão aceitas doações de
um litro de leite longa vida.

Divulgação

“Seminário de Educação
Infantil” reúne mais de 450
educadores no Vale do Paraíba
Oportunidade visa troca de conhecimento e boas práticas
para impactar aproximadamente 6 mil crianças da região
No dia 13 de setembro, das 8
às 17 horas, mais de 450 pro�issionais da área da educação se
reunirão para a oitava edição do
“Seminário de Educação Infantil
do Vale do Paraíba - O Infantil
é Fundamental”, que será realizado no Centro de Eventos do
Santuário Nacional de Aparecida. Idealizado pela Fundação Lucia e Pelerson Penido – Flupp, o
evento anual tem como �inalidade compartilhar boas práticas na
Educação Infantil e possibilitar
trocas de conhecimento entre
especialistas da área, gestores,
professores e estudantes de pedagogia.
O “Seminário” conta com uma
programação variada, com mesa
de boas práticas e palestras com
especialistas pela manhã, o�icinas práticas simultâneas após
o almoço e atração artística no
�inal da tarde. Temas como “O
olhar e a escuta das crianças na

constituição de um território
educativo”, “Con�litos: problema
ou oportunidade?” e “A Construção de uma escola democrática,
inclusiva, amorosa e transformadora”, serão abordados junto aos
pro�issionais de 56 escolas, de
nove municípios da região.
Desde sua primeira edição em
2011, o “Seminário de Educação Infantil do Vale do Paraíba”
pretende contribuir para que os
pro�issionais da área assumam
um compromisso diário com a
ampliação dos saberes. Considerando que o universo infantil
é permeado por curiosidade e
constantes descobertas, é essencial que os educadores tenham
acesso às múltiplas linguagens
que podem ser abordadas no dia a
dia das crianças. “Nosso principal
objetivo é democratizar o acesso
a esses conhecimentos”, comenta
Eduarda Penido Dalla Vecchia, Diretora-Executiva da Flupp.

Evento anual acontecerá na próxima semana

O evento se manteve como
uma ação permanente após o
encerramento do programa
“VIM – Valorizando Uma Infância Melhor” que, de 2011 a
2018, conscientizou comunidades escolares e autoridades
do Vale do Paraíba sobre a importância de incluir a Primeira Infância na agenda pública,
sobretudo no que se refere
à melhoria da qualidade da
Educação Infantil. Nesses oito
anos de existência, o programa impactou os municípios de:
Campos do Jordão, Lagoinha,
Natividade, Potim, Redenção,
Roseira, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.
Entre os principais eixos de
atuação estavam a formação
de professores e gestores, o
apoio a projetos comunitários
e de infraestrutura e o apoio na
construção de Diretrizes Municipais.
Divulgação
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sociais

Fotos: Arquivo pessoal

1º aninho
Felicidade para a pequena Mariana Stange
Salles, que completou seu primeiro ano de
vida, na última segunda-feira (2). Seus pais
Cristiane e Tetel, sua avó Cida, seu tio Sandro,
sua tia-avó Vilma e todos os demais tios, tias e
primos desejam saúde e alegria, sempre.

Dose dupla
Tudo de bom
Nem só de malhação vivem os alunos da “Turma das 8h - Musculação - do João
do Pulo”... Esta semana eles celebraram o título do colega Pedro Santa Fé, “Mister
Jomi 2019”. Ele posou ao lado da esposa Inês e dos colegas – todos alunos da professora ‘Jê’ e da Bia (estagiária).

O Jornal Tribuna está em festa esta
semana. Edson França Reis (dia 3) e Rodrigo Ramos (dia 4) �izeram aniversário
e comemoraram ao lado dos colegas de
trabalho. Felicidade e prosperidade aos
dois!

Parabéns!
Isadora Gomes completará 12 anos no dia
7 de setembro. Seus pais Milla e Marco lhe
enviam cumprimentos especiais pela data.

Atleta campeã

Chuva de Bênçãos
Na última quarta-feira (4), Maria Clara
Muassab Silveira completou mais um ano
de vida. Ela recebe os parabéns dos seus
pais Daniel e Andreia e em especial da avó
Marlene Muassab. Parabéns!

O prefeito Isael Domingues recebeu em seu gabinete, na última quartafeira (4), a atleta campeã nos 100 metros com barreiras no “Troféu Brasil de
Atletismo”, Ketiley Batista.
A jovem estava acompanhada pelo secretário de Esportes, Antônio Macedo,
pela diretora de Esportes, Bruna Muassab, pela gestora de Esportes Priscila
Mateus, além de seu técnico, Luiz Gustavo Consolino.
“Você é um orgulho para nós e uma atleta promissora que ainda conquistará muitas medalhas e títulos. Parabenizo também a toda equipe da Semelp
pelo excelente trabalho com nossos atletas”, declarou o prefeito.
Durante o encontro, a jovem agradeceu todo o empenho e apoio que tem recebido da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes.

Feliz aniversário
No primeiro dia do mês, Sophia Gabriela fez 7 anos de idade. Com amor e carinho,
os votos de sua mamãe, seu papai, seus
amigos e familiares são de muita saúde,
bênção e proteção.

Felicidades
Chuvas de alegrias para Marlise Teixeira. Que a professora aniversariante do dia
10 de setembro tenha ótimas experiências
ao lado de sua linda família!

Dupla celebração
Alegria e muitas bênçãos para os gêmeos Vítor
e Laura, que comemoram mais um ano de vida
neste sábado (7). Sua mãe Marcela, seu ‘paidrasto’ Bebeto, a irmã Duda e todos os familiares e
amigos desejam luz e sabedoria.

Tudo de lindo
Para a linda Marianne Sanchez, aniversariante do
último dia 2. Ela comemorou ao lado do esposo Marcel
e das �ilhas Vivi, Lavínia e Stellen (foto). Saúde, paz
e muitas conquistas é o que toda a sua família e seus
amigos desejam.

Amante da sinceridade
No dia 9 de setembro, é a vez de Alyson Bessa celebrar seu aniversário. Não
é a todo momento que se pode fazer uma
viagem estrelar. Então, que surpresas boas
e proveitosas venham a preencher a caminhada do virginiano sempre que possível!

