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8PÁG. 

Atleta de Pindamonhangaba vence 
“Brasileiro Sub 18 de Atletismo”
João Henrique Ribeiro Barros, do atletismo de Pindamonhangaba, venceu a prova dos 400 metros 
rasos no “Campeonato Brasileiro Sub 18”, realizado entre os dias 18 e 20 de outubro, em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul. PÁG. 7

Cidade  fecha 
setembro com 
saldo positivo 
de emprego

Pindamonhangaba fechou 
setembro com saldo positivo na 
geração de empregos e prosse-
gue no ranking entre as cidades 
que mais geram emprego na 
região metropolitana do Vale do 
Paraíba em 2019.

PÁG. 2

Comemorações 
do “Outubro 
Rosa” continuam 
pela cidade

Guarda Civil intensifica 
ações de segurança

PÁG. 3
5PÁG. 

6PÁG. 

Vôlei adaptado classifica-se para a fase estadual da “Superliga Melhor da Idade”

Aplicativo eOuve expande atendimento 
da Ouvidoria da Prefeitura

A Ouvidoria Municipal da Prefeitura de 
Pindamonhangaba registrou, neste ano, 
uma expansão em seu atendimento, desde 

a implantação do aplicativo eOuve. Com o 
aplicativo, o munícipe pode acessar serviços 
de várias secretarias e manter contato on-

line, usando celular, tablet ou computador. 
De janeiro a setembro deste ano, a Ouvido-
ria realizou 6.135 atendimentos.

Divulgação

Divulgação

Ouvidoria Municipal já realizou mais 
de 6 mil atendimentos este ano
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Editorial

Registro
Cultural

Altair Fernandes Carvalho

O autor é jornalista, membro 
da APL-Academia Pindamonhan-

gabense de Letras e da UBT-União 
Brasileira de Trovadores – seção 

Pindamonhangaba. No jornal Tribu-
na do Norte desde 1986

Eleição da nova diretoria da Academia de Letras local
A APL-Academia Pindamonhangabense de Letras, sob a presidência da escritora Elisabete Guima-

rães, lembra os membros da entidade para o compromisso desta sexta-feira (25), quando em Assem-
bleia Geral  será eleita a diretoria para a próxima gestão. 

A Assembleia será na sede da APL (Palacete 10 de Julho) e está marcada para as 18h30 em primeira 
convocação. Caso haja necessidade, haverá uma segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com 
qualquer número de acadêmicos presentes. Na pauta, eleição dos membros do Conselho Diretor e, em 
seguida, eleição dos membros do Conselho Consultivo.  “Lembrando que somente poderão concorrer e 
votar, acadêmicos que estiverem gozando de capacidade total com a entidade”.  
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Registro cultural informa aos 
leitores da talentosa escritora 
Eva Andrade que em breve ela es-
tará lançando sua nova obra lite-
rária:   “A estrada do sol”. Segundo 
a escritora, professora e poetisa, 
trata-se de um romance que abor-
da problemas sociais sob um viés 
de superação, mas longe do tom 
resignado diante das injustiças.  

“’No problema também pode 
estar embutida uma solução’, 
disse a personagem principal do 
romance, Ana. A vida de Ana, nar-
rada em primeira pessoa, é tam-
bém um exemplo de sua própria 
premissa. Tanto que ela se depara 
com problemas em seu casamen-
to, mas isso a ajuda a redescobrir 
seus valores e a se comprometer 

Pinda fecha setembro com 
saldo positivo de emprego

Alunos da Escola Municipal 
visitam o Parque do Itaim

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Em comemoração à Semana 
das Crianças, na terça-feira (15), 
os alunos dos 3ºs anos A e B da Es-
cola Municipal Rachel de Aguiar 
Loberto conheceram a casa dos 
personagens do Sitio do Pica-pau 
Amarelo, que �ica no Parque do 
Itaim, em Taubaté.

Chegando lá, os alunos foram 
recebidos pelos clássicos perso-
nagens Jeca tatu e Narizinho que 
mostraram a casa e o quarto dos 
personagens (Dona Benta, Tia 
Nastácia, Pedrinho e Narizinho). 

Os alunos �icaram sob a respon-
sabilidade das professoras Ana 
Carolina Martins, Claudia Moraes 
e Valquiria Silva.

Os estudantes também assis-
tiram a uma peça teatral, em 
que o Jeca ensina como pegar 
o Saci. De acordo com a equipe 
de professores, “após as ativi-
dades, os alunos brincaram 
no parque, tiraram muitas fo-
tos, fizeram um piquenique e 
foram embora. foi uma aula 
passeio inesquecível que ficará 
guardada na memória e no co-
ração dos alunos”.

Divulgação

“A estrada do sol”, novo livro 
da acadêmica Eva Andrade 

com o trabalho de professora na 
Casa de Detenção de menores da 
pequena cidade de Chão de Luz, 
onde conhece os dramas reais de 

seus alunos e onde também passa 
a encontrar o sentido de sua vida”, 
adianta a escritora sobre seu novo 
livro.

A professora Eva Andrade, 
escritora e poetisa membro da APL 

Protótipo de 
capa criada 
apenas para 
o romance 
ser submetido 
às condições 
do edital 
para sua 
participação 
num Prêmio 
de Literatura 
(concurso em 
andamento)

Sessão Litero Musical da Academia de 
Letras de Lorena 

E a escritora e poetisa membro da APL, Juraci de Faria, que recente-
mente assumiu cadeira também na ALL- Academia de Letras de Lorena, 
foi a resposável pela apresentação de “A escultura poética de Felícia Lei-
ner”,   na sessão litero musical daquela entidade literária. O evento, ocor-
rido no auditório Clarice Lispector (Unifatea),  no sábado (19),  contou 
na programação com exibição de dança, palestras, lançamento de livros 
e demais apresentações. A ALL é presidida por Neide A. Arruda Oliveira.

Escritora 
Juraci de 

Faria é 
membro 
APL/ALL

Divulgação
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O município de Pindamo-
nhangaba fechou setembro 
com saldo positivo na geração 
de empregos e prossegue no 
ranking entre as cidades que 
mais geram emprego na re-
gião metropolitana do Vale do 
Paraíba em 2019.

Segundo dados sobre a 
evolução do emprego divul-
gado essa semana pelo Caged 
(Cadastro Geral do Emprego) 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego, Pindamonhangaba 
teve no mês de setembro 790 
admissões contra 740 demis-
sões, gerando um saldo po-
sitivo de 50 novas vagas. Os 
setores de serviço, indústria 
e comércio foram os que mais 
ofertaram vaga no mercado de 
trabalho.

No acumulado do ano São 
José dos Campos e Pindamo-
nhangaba são os municípios 

do Vale do Paraíba que mais geraram emprego. Em 2019 a mé-
dia de geração de emprego no Estado de São Paulo foi de 2% 
enquanto em Pindamonhangaba o percentual foi de 3,3%.

Ranking do Emprego 2019 no Vale
São José dos Campos    1.613
Pindamonhangaba    1.058
Guaratinguetá     608
Taubaté      578
Caçapava      493
Jacareí      279

Lago Azul terá reunião entre prefeitura e comunidade
No bairro Lago Azul recebe, haverá 

nesta terça-feira (22), às 18 horas, uma 
reunião entre   moradores  e represen-
tantes da prefeitura. Estão na pauta as 
obras do lago que dá nome ao bairro, e 
outras melhorias. Na ocasião, os mora-

dores poderão tirar suas dúvidas com os 
representantes do Executivo Municipal, 
com a presença do prefeito Isael Domin-
gues. O evento será realizado às 18 horas, 
no Rancho Lago Azul, que �ica na rua dos 
Mognos, 551. 

Segurança e prevenção 

Um dos assuntos mais abordados da 
atualidade é a segurança. Pública ou privada. 

Estar seguro. Se sentir seguro é o desejo de todas as 
pessoas. 

Algumas situações de vulnerabilidade são 
oriundas de ocorrências como roubo, furto ou ações 
de vandalismo como pichações e depredações a 
prédios e a espaços públicos – muitos ocasionando 
prejuízos à própria comunidade – que �ica sem o 
equipamento de lazer e integração.

Pensando nisso, a Guarda Civil Metropolitana de 
Pindamonhangaba tem intensi�icado a presença e 
ações em bairros considerados mais vulneráveis, 
buscando evitar essas ocorrências. 

De acordo com a Secretaria de Segurança 
Pública da cidade, as rondas estão sendo realizadas 
nas madrugadas e ajudam a coibir a presença de 
infratores em locais que podem ser alvos de suas 
ações.

A Secretaria de Segurança do município também 
solicitou apoio da Polícia Militar para que eles 
intensi�iquem seus patrulhamentos nas regiões 
periféricas. 

Além disso, novas câmeras de monitoramento 
internas e externas devem ser instaladas, em breve, 
em outros locais no município. 

A prevenção é sempre o melhor caminho.
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Guarda Civil intensifi ca ações de 
segurança em prédios públicos

A Guarda Civil Me-
tropolitana da Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba teve importante 
participação no des-
fecho do sequestro de 
uma adolescente de 12 
anos, quando agentes 
da GCM resgataram a 
vítima. A menor �icou 
por horas num cativei-
ro em Pindamonhan-
gaba sob o poder do 
ex-companheiro de sua 
mãe, que foi preso em 
�lagrante, segundo in-
formações da polícia. 
De acordo com a Polí-
cia Civil, o homem de 
30 anos invadiu a casa 
da ex-companheira na 
madrugada e levou a 
menina, deixando um 

recado em um espelho 
avisando sobre o se-
questro.

Integrantes da GCM 
receberam essa infor-
mação através do pai 
da menor durante pa-
trulhamento realizado 
no bairro Araretama e 
após con�irmação do 
fato, foram encaminha-
dos para a delegacia. 
Após receber informa-
ções de que o acusado e 
a vítima estariam numa 
casa no bairro Jardim 
Imperial, integrantes 
da GCM e da Civil foram 
até o local  e �inaliza-
ram a ocorrência com 
a preservação da vida 
da menor e a prisão do 
acusado.

Após receber denúncia de po-
pulares, a Polícia Militar local rea-
lizou na manhã do último sábado 
(19) patrulhamento intensivo na 
área central de Pindamonhanga-
ba com a �inalidade de identi�icar 
suspeitos de trá�ico de droga. Ao 
abordar dois menores de idade 
e um maior, a PM localizou uma 
porção de maconha e R$ 884,00 
em dinheiro.

Os policiais foram até a casa 
dos indivíduos, no bairro Castoli-
ra, onde encontraram na casa de 
um deles, 119 pinos de cocaína e 
uma munição calibre 38 intacta. 

GCM apoia PM em ação 
que impediu suicídio

A Guarda Civil Metropo-
litana (GCM da Prefeitura 
de Pindamonhangaba) está 
intensi�icando a presença e 
ações em bairros mais vul-
neráveis para evitar novas 
ocorrências de furto e van-
dalismo em prédios públi-
cos, ocasionando prejuízos 
à comunidade.

As rondas estão sendo re-
alizadas nas madrugadas e 
ajudam a coibir a presença 
de infratores, como recen-
temente no Cras-Arareta-
ma, quando a presença dos 
guardas municipais evitou 
estragos maiores. “Nossos 
agentes estavam no bairro 
e dirigindo ao local evitou 
furtos de bens públicos, 
ocasionando apenas peque-
nos danos na rede elétri-
ca. Essa ação continuará e 
será intensi�icada”, a�irmou 
o secretário adjunto de se-
gurança, José Vidal França 
Filho.

Além dessa ação, a Se-
cretaria de Segurança do 
município solicitou apoio 
da Polícia Militar para tam-
bém intensi�icar patrulha-
mento nas regiões periféri-
cas. “Nosso objetivo é evitar 
furtos, vandalismo, depre-
dações e pichações. A ação 
desses maus elementos 
prejudica o atendimento ao 
munícipe do próprio bair-
ro, por isso nosso objetivo é 
trabalhar a prevenção para 
evitar e prender os infra-
tores”, complementou o se-
cretário de segurança, José 
Sodário Viana.

Outra ação que a prefei-
tura executará em médio 
prazo será a instalação de 
câmeras internas e exter-
nas com monitoramento 
nos próprios públicos e 
utilização de inteligência 
artificial.

Na última semana a Polícia 
Militar através do cabo Miguel 
e Caio participou de importante 
ação que impediu uma vítima 
de 44 anos, de praticar suicídio 
no viaduto central sobre a ave-
nida Jorge Tibiriçá.

Quando a PM chegou ao 
local deparou com uma mulher 
que tentava pular do viaduto. 
Com a presença da Guarda 
Civil Metropolitana, através 
dos agentes Cezarino, Eudice, 
Evaldo, Luciano e Gabriel, a 

via foi interditada e foi feito o 
contato com a vítima, que es-
tava próximo ao corre mão do 
viaduto, desorientada, chorosa. 
Sua intenção era a de tirar a 
própria vida. A aproximação 
foi realizada com segurança e a 
PM iniciou um diálogo, tran-
quilizando e a convencendo 
a desistir do ato. A vítima foi 
encaminhada pela viatura do 
Samu ao Pronto-Socorro, rece-
bendo atendimento médico e 
da assistente social.

Trio suspeito de trá�ico de drogas 
é localizado na Praça da Cascata

Na casa do outro menor, foram 
localizado 56 pinos de cocaína.
Todos foram encaminhados ao 

plantão do 1º Distrito Policial de 
Pindamonhangaba para as de-
mais providências.

Sequestro de menina de 12 anos é solucionado

Divulgação

Divulgação

Polícia
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

=================================
CONVOCAÇÃO

=================================

O Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba – FPMP, nos termos 
da Resolução FPMP nº 01, de 28/08/2014, 
homologada pelo Decreto Municipal nº 
5.117, de 03 de outubro de 2014, visando 
à atualização das informações cadastrais, 
CONVOCA a todos os servidores públicos 
estatutários inativos e pensionistas 
para realizar junto ao Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO 
PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período 
de 01 de novembro a 27 de dezembro de 
2019.
O recadastramento é obrigatório e caso o 
segurado não o efetue dentro deste prazo, 
terá suspenso seus pagamentos até a efetiva 
regularização.
As devidas orientações e a ficha cadastral 
poderão ser obtidas no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2019.
Alessandra de Souza Cardoso dos Santos

Superintendente do FPMP

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Secretaria Municipal  de Saúde e 
Assistência Social

Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde

Rua Major José dos Santos Moreira, 
570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: 
(12)36481912

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE DE MULTA DO 

ESTABELECIMENTO

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência 
Social
Departamento de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE 
DE PUBLICAÇÃO Nº 40/19
Em: 08/08/2019
Processo nº: 0000020324
Atividade: Bar
Razão Social: Adonias de Aquino 
Queiroz
CNPJ/CPF: 860.944.248-91
Endereço: Av. Nicanos Ramos 
Nogueira, 947- Araretama
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Adonias de Aquino 
Queiroz
CPF: 860.944.248-91
Auto de Infração nº: 3944
Defesa: Não apresentou
Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa nº: 3011
Recurso: Aguardando Prazo legal de 
10 dias.
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do 
Depto. De Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, TORNA 
PUBLICO em 17/10/2019, O ACIMA 
DISCRIMINADO.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos 

Riscos e Agravos à Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e 

Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 

Agravos à Saúde

AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE 
PUBLICAÇÃO Nº  39/19
Em: 11/07/2019
Processo nº: 0000020324
Atividade: Bar
Razão Social: Adonias de Aquino Queiroz
CNPJ/CPF: 860.944.248-91
Endereço: Av. Nicanos Ramos Nogueira, 947- 
Araretama
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Adonias de Aquino 
Queiroz
CPF: 860.944.248-91
Auto de Infração nº: 3944
Defesa: Não apresentou
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De 
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 17/10/2019, O ACIMA 
DISCRIMINADO.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos 

e Agravos à Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 144/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica o (Proprietário) Sr. GUILHERME 
JOSÉ GAMA PESTANA, responsável 
pelo imóvel situado a RUA GODOFREDO 
PESTANA Nº. 68, Bairro CAMPO ALEGRE, 
QUADRA   LOTE   inscrito nesse município 
sob a sigla: SE11.09.12.005.000, para que 
efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.
REQ. 3034-19 rpa
Notificação: 2471-19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontra-se 
disponível no Portal da Transparência a Ata 
de Registro de Preços referente ao PPRP 
nº 045/2019 de “aquisição de telas de 
alambrado para serem utilizadas em diversos 
locais do município de Pindamonhangaba 
conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Obras e Planejamento”, com validade de 
12 meses, assinada em 11/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se 
disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do 
procedimento licitatório.
ATA nº 377/2019 E m p r e s a :  
SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

***

A Prefeitura comunica que encontra-se 
disponível no Portal da Transparência a 
Ata de Registro de Preços referente ao 
PPRP nº 053/2019 de “aquisição de telhas 
cerâmica tipo romana e cumeeira de barro”, 
com validade de 12 meses, assinada em 
07/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se 
disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do 
procedimento licitatório.
ATA nº 357/2019 Empresa: FLEX 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

***

A Prefeitura comunica que encontram-se 
disponíveis no Portal da Transparência 
as Atas de Registro de Preços referente 
ao PPRP nº 173/2019 de “aquisição de 
impressos”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 25/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se 
disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do 
procedimento licitatório.
ATA nº 350/2019 E m p r e s a :  
BELLA’S GRÁFICA EIRELI ME
ATA nº 351/2019 E m p r e s a :  
GRÁFICA IGUAÇU LTDA ME
ATA nº 352/2019 E m p r e s a :  
NORTH ENVELOPES LTDA - ME
ATA nº 353/2019 E m p r e s a :  
PUCCINELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA 
- ME
ATA nº 354/2019 E m p r e s a :  
WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA - ME

Pindamonhangaba, 15 de Outubro de 2019.
Aos sócios da Associação de Radiofusão Comunitária Spaço FM, Membros da Diretoria, 
Membros dos Conselhos e Colaboradores.
Prezados Senhores, na qualidade de Presidente da Diretoria desta instituição, convoco V.sas. para 
participarem da Assembléia Geral Extraordinária em conformidade com o capítulo III, artigos 9 e 11 
do Estatuto Social, à realizar-se no dia 22 de novembro de 2019, na Rua José pereira dos Santos, 
205, bairro Araretama, Pindamonhangaba/SP, às 17h em primeira convocação, com presença da 
maioria dos sócios; ou às 17:30h em segunda convocação, com qualquer número de presentes, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I - Avaliação dos trabalhos desenvolvidos.
II - Prestação de contas da diretoria executiva.
III - Indicação e eleição da nova diretoria executiva, de membros dos conselhos comunitários e 
fiscal.
IV - Alteração Estatutária.
Atenciosamente,

ROBERT GLEN RODRIGUES – PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2019 (PMP 17266/2019) 
A autoridade superior, com base na análise de amostra da Secretaria Municipal de Segurança, e 
análise do recurso da Secretaria de Negócios Jurídicos, homologou, em 11/10/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de material para sinalização viária”, em favor das empresas, 
os itens (item-vl  unit em R$): Traffic Solutions Equipamentos e Serviços de Sinalização Ltda EPP: 
02-318,92; World Center Comércio Importação e Exportação Ltda: 01-132,00; 05-149,00. Itens 
fracassados: 03 e 04. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 210/2019 (PMP 27286/2019) 
A autoridade superior homologou, em 11/10/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de materiais de serralheria”, em favor das empresas, os itens (item-vl  unit em R$): 
Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda EPP: 05-50,00; 08-0,08; HSX 
Comércio e Serviços Eireli: 04-18,28; 10-14,41; OP Materiais, Serviços, Importação e Exportação 
Ltda ME: 06-590,00; 07-950,00; Raul Rabello Neto EPP: 01-12,50; 02-12,50; 11-12,50; 12-12,50; 
Saluti & Cia Ltda EPP: 03-159,75; 09-197,70 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 066/2017 (PMP 19210/2017) 
Foi firmado o aditamento 02/2018, de 05/10/2018, ao contrato 072/2017, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de serviços em exames de mamografia bilateral”, para 
supressão de 20%, equivalente a R$ 69.563,23, passando o valor total do contrato para R$ 
278.252,90, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Pro 
Imagem Ltda, a Sra Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco, e o Sr Eduardo Margara da Silva. 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 29/08/2019, ao contrato supracitado, para prorrogação até 
29/08/2020, e reajuste de 3,7714%, passando o valor do contrato para R$ 288.746,93, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Pro Imagem Ltda, a Sra 
Flavia Kortas Kalil Issa Cevasco, e o Sr Roberto Kalil Issa Filho. 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO 

DA COMUNIDADENEGRA 
DEPINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2019.

CONVOCAÇÃO DA 6ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA 

Ficam convocados todos os conselheiros 
Municipais do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra de Pindamonhangaba 
e demais interessados para a 6ª Reunião 
Ordinária, a saber:
Data:  24/10/2019 – Quinta-feira
Horário:  18:30horasprimeira chamada e 
ás 
19:00 horas segunda chamada.
Local:   Sede do CMPDCN 
Travessa Rui Barbosa, 37 Centro 
Pindamonhangaba SP.
 Pauta:
• Atividades para o mês de 
novembro / Consciência Negra
• Composição da Comissão 
Eleitoral e preparação das Eleições 
2020/2022
• Diversos assuntos de interesse 
da população

Conselheiros que não puderem comparecer 
deverão enviar a justificativa ao email: 
comunidadenegra@pindamonhangaba.
sp.gov.br                          

Benedito Sergio Irineu - Presidente do 
CMPDCN

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.275, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019.
Denomina  a Estratégia Saúde da Família – ESF do Jardim Eloyna de LUIZA DE OLIVEIRA 
GARCIA.
(Projeto de Lei nº 185/2019, de autoria da Mesa Diretora)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art 1° Fica denominada de LUIZA DE OLIVEIRA GARCIA a Estratégia Saúde da Família – ESF do 
Jardim Eloyna.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.

Dr. Isael Domingues                                         
Prefeito Municipal                              

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de outubro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
SNJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2019

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classificação das propostas”, do Edital 
de Chamamento Público nº 003/2019, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por 
meio deste Homologar a Classificação Final da Proposta do Plano de Trabalho protocolado para 
análise da Comissão de Seleção.

Após fase recursal, encerrada no dia 15 de outubro de 2019, informamos que não houve 
interposição de recurso. Sendo assim, homologa-se o resultado: 

Classificação Entidade Total de 
Pontos Resultado

1º
Associação Interação para a Promoção 
da Saúde e Desenvolvimento Social 
Processo nº 29.145/2019

40 Habilitado

Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2019. 

Comissão de Seleção.

Mais de 860 mil alunos 
da rede estadual de São 
Paulo farão as provas do 
Saeb (Sistema de Avaliação 
da Educação Básica) entre 
os dias 21 de outubro e 1º 
de novembro. A aplicação 
é feita pelo Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira), por meio da Fun-
dação Cesgranrio.

A Cesgranrio é respon-
sável por agendar os exa-
mes nas escolas durante 
este período, de forma que 
não atrapalhe o cronogra-
ma pedagógico. É impres-
cindível que os alunos par-

Alunos da Rede Estadual se preparam 
para “Saeb 2019”

Gabriel Massote
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A Liga Municipal de Futebol finalizou na manhã do último sábado (19) as 
competições de futebol menor categoria Sub 13 e Sub 17, 
em decisão realizada no Estádio José Rodrigues Alves 
(campo do São Paulo).
A equipe de Futebol Sub 13 da Ferroviária sagrou-se campeã contra o EC 
Fluminense ao vencer com o placar de 8 x 0, gols marcados por Caio (3), 
Gabriel Castilho (3), Léo e Hugo Munhoz. O time alviverde foi comandado 
pelo técnico Guina, contando com o Auxiliar Guinho e massagista Luiz 
Antonio. A equipe teve o artilheiro (Caio) e o goleiro menos vazado 
(Thiago e Kauã, na foto).
Pela categoria Sub 17 a taça foi levantada pelo GR Etna, comandado 
pelo  técnico Marcelo e auxiliar Éder, que venceu pelo placar de 2x1 
o time do Fluminense.

Ferroviária é Campeã 
do “Sub 13” e Etna 
leva o “Sub 17”

ticipem das avaliações para 
que os resultados finais 
revelem o cenário real da 
aprendizagem.

Todos os alunos matri-
culados nos 5º e 9º anos 
do Ensino Fundamental e 
3ª séries do Ensino Médio 
das escolas públicas farão 
as provas de Língua Portu-
guesa e Matemática.

A aplicação para os alu-
nos das 2ª séries do Ensino 
Fundamental será amos-
tral, ou seja, apenas uma 
parcela dos estudantes vai 
ser selecionada para as 
avaliações de Língua Por-
tuguesa e Matemática.

Assim como para as 
provas de Ciências da Na-
tureza e Ciências Huma-
nas cuja aplicação também 
será amostral para os alu-
nos dos 9º anos do Ensino 
Fundamental.

O Saeb é o sistema de 
avaliação nacional do Inep 
e substitui a chamada Pro-
va Brasil. Seu resultado 
compõe o Ideb (Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica), o principal 
indicador de educação pú-
blica do Brasil.

Os resultados da ava-

liação ajudam a retratar a 
realidade da educação de 
cada escola, município e 
estado. Dessa forma, con-
tribui, ainda, para direcio-
nar a destinação de recur-
sos e a implementação de 
políticas públicas.

Além dos testes cogni-
tivos para cada área do co-
nhecimento e componente 
curricular, os estudantes 
também respondem a 
questionários que traçam 
o perfil socioeconômico e 
cultural dos alunos e suas 
famílias.



saúde

Gerdau apoia “Treinão Rosa” em Pinda

Farmácia Municipal terá alteração de atendimento 

Durante o “2º Treinão Rosa”, a companhia estará com 
seu estande uma dinâmica de mitos e verdades sobre 
a prevenção do câncer de mama

A campanha “Outubro Rosa” 
vem ganhando força no municí-
pio de Pindamonhangaba ao aler-
tar a comunidade sobre o câncer de 
mama e suas formas de prevenção. 
Este ano, a Gerdau participará da 
iniciativa apoiando o “2º Treinão 
Rosa”, realizado pelo GAPC (Grupo 
de Apoio a Pessoas com Câncer), 
em parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade e com apoio da Pre-

feitura. A corrida, que teve suas ins-
crições encerradas, acontece no dia 
27 de outubro, a partir das 9 horas, 
no Parque da Cidade.

A companhia doará a água que 
será distribuída aos corredores, 
além de ter um estande com uma 
dinâmica de mitos e verdades so-
bre a prevenção da doença para 
os presentes, que receberão uma 
lembrança no �inal da participa-

ção. Ao todo, são 10 colabora-
dores da Gerdau que devem tra-
balhar como voluntários no dia, 
realizando a entrega das águas e 
fornecendo suporte à atividade.

“A Gerdau participa pela pri-
meira vez de uma ação de ‘Outu-
bro Rosa’ fora de sua operação. 
Por isso, convidamos todos os 
participantes da corrida para 
visitarem nosso estande e escla-

recerem possíveis dúvidas so-
bre o câncer de mama, a partir 
da atividade que vamos propor”, 
reforça Juliana Rezende, geren-
te de Pessoas da Gerdau Pinda-
monhangaba.

O mote da corrida é “Corren-
do pela Prevenção” e terá o valor 
das inscrições revertido para que 
mulheres possam realizar o exa-
me preventivo.

Arquivo TN

A Farmácia Central Muni-
cipal terá uma pequena alte-
ração nos dias de atendimen-
to para os bene�iciários dos 
medicamentos do compo-
nente especializado: dois dias 
no mês de novembro e dois 
dias no mês de dezembro. O 
componente especializado é 
aquele medicamento cedido 
pelo Governo do Estado, an-
tigamente conhecidos como 
medicamentos de alto custo.

Essa alteração se dará 
para que a equipe da Farmá-
cia possa proceder com os 
trâmites de organização de 
documentação e receita dos 
pacientes que irão receber os 
medicamentos do componen-
te especializado ao �inal do 
mês, para fechar o malote que 
vai para a Regional de Saúde, 

dentro do prazo estipulado 
pelo Estado. Sem toda essa 
documentação enviada no 
prazo correto, os pacientes 
não têm como receber a me-
dicação na data correta, por 
isso e pela grande quantidade 
de processos a serem atendi-
dos com esses medicamentos, 
será necessária a realização 
de serviço interno pela equi-
pe da Farmácia, por isso não 
haverá atendimento somente 
nos guichês de componente 
especializado, somente dias 4 
e 5 de novembro.

Em dezembro, o mesmo 
trâmite burocrático tem que 
ser realizado novamente, 
para que os pacientes bene-
�iciados possam receber seus 
medicamentos no �inal do 
mês. Por isso, o atendimen-

to somente nos dias 3 e 4 de 
dezembro será suspenso, so-
mente nos guichês do compo-
nente especializado.

Os demais atendimentos 
da Farmácia Central Munici-
pal continuam sendo realiza-
dos normalmente, nos dias e 
horários normais de funcio-
namento do local, de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 17 
horas com retirada de senhas 
até as 15 horas.

A farmacêutica respon-
sável pela Farmácia Central 
Municipal, Lídia Giroldo, des-
taca que é importante que os 
pacientes que retiram me-
dicamentos do componente 
especializado se organizem 
para cumprirem a data agen-
dada no seu cartão de aten-
dimento.  

Divulgação

Comemorações do “Outubro Rosa” 
continuam pela cidade

Na última semana, Pinda-
monhangaba realizou mais 
dois eventos de conscien-
tização sobre o “Outubro 
Rosa”. O intuito é chamar a 
atenção tanto da população 
quanto dos pro�issionais de 
saúde para a prevenção e 
diagnóstico precoce do cân-
cer de mama e de colo de 
útero.

Na quinta-feira (17), a 
equipe do Pronto-Socor-
ro participou da palestra 
“Outubro Rosa e sua im-
portância”, com o tema 
“um toque pode mudar a 
sua vida”. O evento con-
tou com a participação da 
enfermeira Milena, da Re-
gulação, enfermeira Da-
niela e pediatra Dr. Enrico 
Tutihashi. Também teve 
participação especial da 
auxiliar de enfermagem 
Eliane, que deu seu depoi-
mento de vida, assim como 
a Gabriela. A iniciativa foi 
da Aceni, que adminis-
tra o Pronto-Socorro, em 
parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Co-
légio Tableau e Instituto 
Educacional de Taubaté.

E, no domingo (20), a uni-
dade do Cidade Nova reali-
zou uma grande mobiliza-
ção com os moradores do 
bairro para a “Caminhada 
Rosa”, palestras e outras 
ações de conscientização, 
beleza e auto-estima das 
mulheres. O evento contou 
com a presença e o apoio 
da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues, e do 
prefeito Isael Domingues.

O encerramento do “Ou-
tubro Rosa” será na terça-
feira (29), na Vila dos Afe-
tos, em Moreira César. 

Divulgação
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Divulgação

O ciclista Igor Molina, da 
equipe de Pindamonhangaba 
(Funvic/Semelp) venceu, no 
domingo (20), a 12ª edição do 
Desafio Internacional de Ciclis-
mo, competição realizada em 
Goiânia-GO, e que contou com a 
participação de 80 competido-
res de várias regiões do País.

No sábado (19), a Federação 
Paulista de Judô - com a chancela 
e a certi�icação da Confederação 
Brasileira de Judô – realizou o 
Exame Anual de Graduação para 
Faixas Pretas, distribuídos em 
1º, 2º, 3º, 4º e 5º Dan, na cidade 
de Mauá. O evento contou com 

a presença de 280 candidatos, 
os quais foram avaliados por 18 
bancas examinadoras.

As judocas Bianca Ferreira e Ve-
rônica Salgado bem como os judo-
cas Mateus Marcondes, Matheus 
Guilherme e Tales Borges, todos 
da Semelp (Secretaria Municipal 

de Esportes e Lazer de Pindamo-
nhangaba) foram avaliados den-
tro de requisitos básicos obrigató-
rios e promovidos a Faixa Preta 1º 
Dan. Já o judoca Felipe Guimarães, 
também da Semelp, foi promovido 
a Faixa Preta 2º Dan, pelo sistema 
de ranqueamento.

Ciclista de Pinda 
vence o “12º Desa�io 

Internacional”

Vôlei adaptado classi�ica-se para a fase 
estadual da “Superliga da Melhor Idade”

Exame de Graduação de Judô 
promove seis atletas da cidade

Luis Claudio Antunes/Bike76

A prova, que faz parte das co-
memorações do aniversário de 
86 anos de Goiânia, foi disputa 
em um circuito nas imediações 
da Praça Cívica.

Além de Molina, a equipe 
contou com os ciclistas Flávio 
Santos, Victor Ferreira, Euller 
Magno, Sérgio Santos, Nathan 

O vôlei adaptado +59 anos 
masculino da Semelp  (Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba) foi o cam-
peão da etapa Regional da Su-
perliga da Melhor Idade. A �inal 
foi no sábado (19), no ginásio de 
esportes Manoel César Ribeiro 
“Quadra Coberta”, contra Ubatu-
ba, quando venceu por 15 a 13 e 
15 a 9.  

A equipe feminina +59 �icou 
com o terceiro lugar. As duas 
equipes garantiram vaga para 
a etapa Estadual, que acontece-
rá na cidade de Oswaldo Cruz en-
tre os dias 29 de novembro e 1º 
de dezembro.

A competição envolveu 13 ci-
dades do Vale de Paraíba e Lito-
ral Norte, e é realizada pela CBVA 
(Confederação Brasileira de Vo-
leibol Adaptado).

“O que dizer do dia de hoje? 
A festa protagonizada pelas fa-
mílias de cada um dos atletas, 
vai demorar a sair da memória. 
Obrigado a todos pelo carinho. 
Esse título foi sem dúvidas o mais 
lindo que já conquistei. Foi sim-
plesmente demais”, comemorou 
o técnico Cláudio Roberto Mar-
condes.  

Malher e Rodrigo Melo. Tam-
bém acompanham o grupo, o 
diretor-técnico Benedito Tadeu 
Júnior “Kid”, o fisioterapeuta 
José Rone e o mecânico Cristia-
no Moura. Pan Americano 

de Jiu Jitsu

No domingo (20), a lutadora de 
jiu jitsu de Pindamonhangaba, 

Maryane Bueno Lopes, trouxe para 
a cidade o título de campeã 
Pan Americano CBJJE 2019, 

categoria Faixa Cinza. 
A competição aconteceu no 

Ibirapuera, em São Paulo.

Divulgação

Divulgação
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João Henrique Barros, de 
Pinda, vence “Brasileiro Sub 18 
de Atletismo” nos 400m rasos

“O bronze ele já tem... Está 
tentando a prata... Corre para a 
prata. Já é prata. É prata... João 
e Pedro. Pedro e João... João já 
tem a prata. A prata. O ouro. É 
ouro! O João é ouuuro!”

Para quem assistiu a corrida – 
mesmo que pelas redes sociais –, 
foi quase impossível não se emo-
cionar com esses dois atletas cru-
zando a linha de chegada. 

Numa disputa acirradíssima, 
João Henrique Ribeiro Barros do 
atletismo de Pindamonhangaba 
venceu a prova dos 400 metros 
rasos no “Campeonato Brasileiro 
Sub 18”, realizado entre os dias 18 
e 20 de outubro, em Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul. A medalha 
de prata ficou com Pedro Luiz 
Tombolim de Souza, do Paraná; e 
a de bronze, com Samuel Santana 
Salvadori, de Santa Catarina.

De acordo com informações da 
Secretaria Municipal de Esportes, 
o atletismo de Pindamonhangaba 
foi representado por 10 atletas e, 
além do ouro de João Henrique, 
outros destaques foram: Fabricio 
Julio de Sousa quarto colocado 
nos 110m com barreiras; Jamile 
Riane quinta colocada no salto 
em altura; Willian Romer quinto 
colocado no salto triplo e sexto no 
salto em distância; Mariane Tere-
za sexta colocada no Heptatlo; e 
Gustavo Luis sétimo nos 1500m. 

Atleta de Pinda (no centro, à esquerda) conquistou o ouro numa disputa bem acirrada

Fernanda Davoglio/CBAt

A equipe de atletismo agra-
dece a todos os patrocinadores e 
apoiadores, em especial à Prefei-
tura e à Semelp.

 
“Projeto Capoeirando” recebe 
visita da comunidade escolar

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

No início deste mês, os alu-
nos do Pré B e Pré C da Escola 
Municipal “Dr. Ângelo Paz da 
Silva”, no Cidade Jardim, que 
participam do ‘Projeto Capo-
eirando’ realizaram o festival, 
com apresentação da moda-
lidade de capoeira aos pais, 
alunos da escola e toda comu-
nidade escolar.

O evento contou também 
com a participação da mestre 

Moranguinho do Grupo Capo-
eira Vida e alguns integrantes, 
que fizeram uma breve apre-
sentação para os alunos. Pres-
tigiaram a apresentação os 
professores da unidade esco-
lar, professora corresponsável 
Elisabete Muniz Barreira, e o 
secretário Adjunto do Esporte 
João Castro.

“É gratificante ver todo o 
envolvimento da comunidade 
escolar no festival de apre-
sentação, o ‘Projeto Capo-
eirando’ está no seu oitavo 

ano, e a cada ano soma no 
desenvolvimento integral dos 
alunos, na formação da sua 
autonomia, construção da 
sua identidade e autoestima, 
além da cooperação e par-
ticipação de atividades em 
grupo”, relata a prof ª Maria 
do Carmo, responsável pelo 
projeto.

O projeto é conhecido 
pelos parceiros e comunidade 
escolar, como uma ferramenta 
facilitadora no processo de 
ensino-aprendizagem.

Projeto se insere na proposta de desenvolvimento integral dos alunos

Município participa do 
“Campeonato Estadual de 
Ginástica Artística Juvenil”

Os atletas da ginástica artísti-
ca juvenil da Semelp (Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamonhangaba) 
participaram, no sábado (19), em 
São Bernardo do Campo. O campe-
onato reuniu os melhores ginastas 
do Estado de São Paulo na catego-
ria juvenil e faz parte do calendário 
da Federação Paulista de Ginástica.

Os representantes de Pin-
damonhangaba foram: Rodrigo 

Bordão, treinador Marcelo Ron-
coni e assistente Alowany Tsubo-
ta. O ginasta Rodrigo obteve os 
seguintes resultados: 4º lugar no 
solo, nas argolas, nas paralelas e 
na barra fixa, e 5º lugar no cavalo 
com alças.

Participaram da competição 
ginastas representantes de Pin-
da, Jundiai, Praia Grande, Indaia-
tuba, São Caetano do Sul, Esporte 
Clube Pinheiros e Sesi São Paulo.

O ginasta Rodrigo conquistou o 4º lugar no solo, nas argolas, 
nas paralelas e na barra fixa; e 5º lugar no cavalo com alças

Divulgação

Divulgação
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“Ouvidoria Municipal”

De janeiro a setembro deste ano, a Ouvidoria Municipal realizou mais de 6 mil atendimentos

A Ouvidoria Municipal da Prefeitura de 
Pindamonhangaba registrou, neste ano, 
uma expansão em seu atendimento, desde 
a implantação do aplicativo eOuve. Com o 
aplicativo, o munícipe pode acessar servi-
ços de várias secretarias e manter contato 
online, usando celular, tablet ou computa-
dor. De janeiro a setembro deste ano, a Ou-
vidoria realizou 6.135 atendimentos.

Após baixar o aplicativo, será solicita-
da a indicação da secretaria e o munícipe 
poderá escolher o assunto e a categoria: 
denúncia, elogio, informação, reclamação, 
solicitação ou sugestão. O aplicativo tem 
ainda um espaço para que o cidadão diga 
algo sobre o assunto que motivou o con-
tato, bem como a possibilidade de enviar 
uma fotogra�ia do problema ou uma ima-
gem de algum documento.

Os canais tradicionais de atendimento 
por telefone (3644-5651 ou 3644-5652) e 
direto na ouvidoria continuam funcionan-
do normalmente.  A Ouvidoria atende na 
sede da Prefeitura Municipal e ainda na 
Ouvidoria Saúde, relacionado a questões 
da área de saúde, no CEM (Centro de Espe-
cialidades Municipais (também conhecido 
como Postão).

Para o ouvidor Evandro Gomes, o obje-
tivo primordial da Ouvidoria é promover 
a institucionalização desta ferramenta 
capaz de garantir atendimento às mani-
festações dos cidadãos e aprimoramento 
constante de políticas/serviços públicos, 
incentivando assim a participação de toda 
a sociedade.

Atendimento Jan a Set        Quantidade
Finalizados                                   5.253
Não fi nalizados                         852
Total                                                6.105
  

Canal de Atendimento        Quantidade
Presencial                                   3.431
Aplicativo E Ouve                      1.848
Telefone                                      804
Email                                                   017
Carta / Protocolo                         005
Não fi nalizados                         852
Total                                                6.105
  

Categoria do Registro         Quantidade
Solicitação                                   4.17 4
Reclamação                                   1.347
Denúncia                                      348
Informação                                      125
Sugestão                                      058
Elogio                                                   053
Total                                                6.105
 

Áreas de Atendimento        Quantidade
Saúde                                                54,5%
Limpeza de Terreno                       7,8%
Iluminação Pública                       7,3%
Obras e Planejamento          4,2%
Trânsito e Transporte                       4,1%
Outras                                               22,1%
Total                                                6.105

 Conforme relatório da Ouvidoria, 57% 
do público que participa da Ouvidoria é fe-
minino e 39% tem entre 20 e 59 anos. As 
demandas mais atendidas são relacionadas 
a assuntos da área de saúde com 54%.

Ouvidor participou 
de Seminário 
Nacional no RJ

Com representantes de diversos estados 
brasileiros, membros da sociedade civil e ór-
gãos públicos federais, aconteceu recentemente 
no Rio de Janeiro o “13º Seminário Nacional 
Ouvidores & Ouvidorias”. O Ouvidor do muni-
cípio, Evandro Carlos Gomes, esteve presente 
e na ocasião discutiu pautas essenciais para o 
desenvolvimento das Ouvidorias em todo o país.

No evento, foram criados painéis de debates 
com temas fundamentais como: “Compliance 
no cotidiano da ouvidoria”, “Lei de Defesa do 
Usuário de Serviço Público” e “Ouvidoria fazen-
do a sua parte”, contribuindo para a melhoria 
na prestação de serviços à sociedade.

“Cada vez mais a ampliação do diálogo 
com a sociedade se faz necessária. A Ouvi-
doria é uma ferramenta de gestão, que tem 
sua importância na medida em que estimula 
a participação e avaliação dos cidadãos”, 
a�irmou Evandro.

Uma das maiores 
demandas do município 
está relacionada à área da 
saúde. Para o munícipe ser 
atendido com mais como-
didade, a administração 
municipal disponibiliza 
um canal direto na Ouvi-
doria, localizado no Centro 
de Especialidades Médicas 
(“Postão”).

Para Ana Luiza e sua 
�ilha Katiana “a Ouvidoria 
da Saúde é maravilhosa, 
sempre atende com muito 
amor carinho e pro�is-
sionalismo. Agradeço ao 
prefeito por pensar em 
nós e por ter colocado 
pessoas boas e preparadas 
para nos atender em um 
momento que estamos pre-
cisando tanto ser acolhido 
e alguém para nos ouvir 
e atender. São poucos 
que conseguem entender 
nossas dores. Agradeço a 
todos”.

Saúde tem Ouvidoria mais 
próxima do munícipe

Divulgação

Divulgação

Cristina Ayob Riche, Evandro Carlos Gomes e Wellington Gontijo durante “13º Seminário Nacional Ouvidores & Ouvidorias”

Divulgação

Aplicativo eOuve expande atendimento 
da Ouvidoria Municipal

A munícipe Ana Luiza e a fi lha Katiana

Aplicativo eOuve expande atendimento 
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