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Estão abertas as inscrições 
para o “Turisnight” 

Nesta quinta (7) e sex-
ta-feira (8), o famoso city 
tour noturno da cidade, 

o “Turisnight”, abre suas 
inscrições. O passeio ocor-
re na terça-feira (12) da 
próxima semana e acon-
tece pelas ruas da cidade, 
sempre integrando a visita 
a algum local turístico de 
Pinda e zona rural.

PÁG. 5

Pinda mantém 
índice de densidade 
larvária satisfatório

Pindamonhangaba regis-
trou o resultado da 4ª Ava-
liação de Densidade Larvária 
(ADL), referente a outubro 
de 2019 com média de 0.7, 
índice considerado satisfató-

rio, seguindo os parâmetros 
do Ministério da Saúde que 
preconiza os índices menores 
que 1. Em janeiro registrou-se 
3.6, abril 3.1, julho 0.9 e 0.7 
em outubro de 2019.
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O espetáculo convidado “Zabobrim – O Rei vagabundo”, do Barracão de Teatro, 
abre o primeiro dia de “Feste”, nesta quinta-feira (7), às 20 horas, no Teatro Galpão

“Feste” começa 
nesta quinta

Paula Poltronix

É nesta quinta-feira (7) que o mais tradicional “Festival 
de Teatro” da região abre suas portas para receber o público 
na sua 41° edição. O evento contará com uma programação 
por toda a cidade até o fim da primeira quinzena de 
novembro, além de palestras e workshops gratuitos. 

Prefeitura amplia atendimentos no 
NAP bene�iciando educação especial

Além das novas unidades, o NAP oferecerá aos alunos serviços de psicólogo, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo, psicomotrista, terapeuta ocupacional e neuropediatra

Pindamonhangaba passa-
rá a ter quatro unidades do 
NAP (Núcleos de Apoio Psi-
copedagógicos).  A assinatura 
do termo de colaboração com 
a Organização Social Interação 
e a apresentação da ampliação 
das unidades na cidade ocor-
reu nessa terça-feira (5). 

Com a ampliação, o muni-
cípio passa a ter unidades no 
Pasin, Centro, Cidade Jardim 
e Cidade Nova, abrangendo 
todas as regiões da cidade, au-
mentando o atendimento para 
500 vagas em vez das 200 que 
são disponíveis hoje. Com a 
descentralização dos serviços, 
a Secretaria de Educação visa 
à garantia de acesso e a per-
manência dos alunos.

O investimento é de R$ 
960 mil ao ano e a previsão 
de início do funcionamento 
das novas unidades já é para 
a primeira semana de de-
zembro.

PÁG. 3

Divulgação
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CORAÇÃO NEGRO
O caminhão de mudança che-

gou durante a madrugada trans-
portando meia dúzia de móveis 
eeletrodomésticos, o su�iciente 
para mobiliar a minúscula casa 
de esquina.

Assim que o sol bebeu o último 
orvalho, o novo morador passeou 
pelo bairro, e a primeira pessoa 
que encontrou foi o negro dono da 
banca de jornal. Depois de avaliar 
a compleição do microempresá-
rio, inquiriu: “Quais as manche-
tes de hoje, Pau-de-virar-tripa-de
-urubu?”, e caiu na gargalhada.O 
faquir só não partiu para as vias 
de fato porque a brisa di�icultava-
lhe a locomoção. 

A “fama racista” do novo mora-
dor se espalhou. Quando alguém o 
via, dizia: “Lá vem o ‘rei dos apeli-
dos’! Se escondam!”. Certo �im de tar-
de, a negra exageradamente obesa 
bem que tentou se esconder, mas não 

conseguiu. Ele não perdoou:
- Chupeta de baleia!
Mas, tudo mudou quando o 

velho corcunda, de longas barbas 
brancas, pastor de um só carneiro, 
ao ouvi-lo apelidando a mulher, 
bateu com o cajado três vezes na 
calçada. E sorriu.

No dia seguinte, ao despertar, 
olhou-se no espelho, esfregou os 
olhos, estapeou-se, gritou e des-
maiou. A imagem re�letida era a 
da mulher obesa que apelidara na 
noite anterior. Assim que recupe-
rou os sentidos, saiu às ruas ator-
mentado e desequilibrado no salto 
agulha. Procurou compreender a 
situação: “Isso é um pesadelo. Da-
qui a pouco irei acordar.”

Embora habitasse outro corpo, 
não perdia a mania de constran-
ger negros. Agora, a cada alcu-
nha, se transferia para o corpo 
aviltado. Foi anão, caolho, fanho, 

orelhudo, narigudo... No sexto dia, 
entrou em desespero. Planejando 
suicídio, saiu correndo e se chocou 
com outro homem; ambos caíram 
na avenida. Antes que o caminhão 
os atropelasse, houve somente 
tempo para o último apelido:

- Filhote de urubu!
Foram dias e dias em coma. 

Quando acordou, encontrou se-
nhora negra aos pés da cama. 

- Meu �ilho, você vive! 
O ‘rei dos apelidos’ arriscou, 

descon�iado:
- Mãe? Você é a minha mãe?
Ela segurou nas mãos dele e 

respondeu:
- Sim. Agora você é meu �ilho. 
- Agora?
- Sim. Agora. A carreta atrope-

lou você e meu �ilho. Ele não re-
sistiu. Agora o coração dele bate 
dentro de você. Agora você é meu 
�ilho.

Eu indico

Lucifer é uma série de televisão 
americana criada por Tom Kapinos 
que estreou na Fox em 25 de janeiro 
de 2016. A série se desenvolve ao re-
dor de Lucifer Morningstar, que está 
entediado e infeliz como o ‘Senhor 
do Inferno’. Ele renuncia seu trono e 
abandona seu reinado para tirar fé-
rias em Los Angeles, onde dá início 
a uma casa noturna com a ajuda de 
sua aliada demoníaca chamada Ma-
zikeen. Depois que uma celebridade 
a quem Lucifer ajudou a alcançar a 
fama é assassinada, ele se envolve 
com a polícia de Los Angeles, onde 
começa a ajudar a detetive Chloe 
Decker a resolver casos de homicí-
dio e encontrar os responsáveis para 
que possa “puni-los”.

“Esta série me prendeu de tal 
forma, com todo o seu contexto. O 
protagonista Lucifer é o diabo em 
pessoa, que não entende nada sobre 
sentimentos. Quando ele começa a 
entender sobre, deixa de ser ruim 
e começa a ter atitudes boas, tanto 
que recebe suas asas novamente. 
Mesmo ele odiando a ideia de ter as 

A indicação desta semana 
é a série “Lucifer”

Reprodução/Internet

Este espaço é destinado a indicações de livros, �ilmes 
e séries. Quer participar? Envie sua sugestão para o 

email: tribunapinda@gmail.com

asas novamente, entende que pode 
conviver com ela e proteger as pesso-
as sendo o diabo.”

Nanda Duarte - Estudante

Proseando
Maurício Cavalheiro

O autor é escritor, membro da APL-
Academia Pindamonhangabense 

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

Pindamonhangaba. Colaborador no 
jornal Tribuna do Norte desde 1986

Prefeitura realiza obra de rede 
de esgoto no loteamento Queiroz

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Obras e Planejamento, está reali-
zando obras da rede de esgoto do 
loteamento Queiroz. A ação faz 
parte das melhorias da cidade e 
atende ao pedido dos moradores 
locais.

De acordo com informações 
da Secretaria de Obras, a execu-
ção das atividades, no loteamento 

Queiroz, foi dividida em zonas A 
e B para que haja melhor desem-
penho das equipes. A zona A con-
templa toda área abrangida pelo 
loteamento, e está próximo de ser 
concluída. Já a zona B abrange o 
entorno, bem como as rodovias.  

O secretário adjunto, André 
Salgado, explica que essa ação 
pertence a um TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta) e está sendo 
realizada em conjunto com a Sa-
besp (Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo). O 
secretário a�irma ainda que este 
é um pedido antigo dos morado-
res locais, e que é um saneamen-
to necessário que também está 
chegando até o loteamento.

O engenheiro responsável 
pela obra, Felipe Nunes, destaca 
que as obras estão sendo exe-
cutadas conforme cronograma. 
Entretanto, quando há período 
chuvoso, as ações são pausadas 
momentaneamente.

Praça 7 de Setembro recebe encontro 
de bazares neste �im de semana

A Praça 7 de Setembro receberá neste sába-
do (9), o encontro de bazares de grupos ligados 
a causa animal. O evento começará pela manhã, 
por volta das 10 horas. A iniciativa conta com 
a participação dos grupos  “Adote, Proteja Um 
Focinho” e “Associação Jaya”, além do apoio da 
Prefeitura de Pindamonhangaba e do Fundo 
Social de Solidariedade.

O assessor de Eventos, Ricardo Flores, desta-
ca que iniciativas como essa são importantes, 
pois fomentam não somente a solidariedade, 
mas também geram renda aos grupos parti-
cipantes visto que o valor arrecadado será 
revertido para a causa animal. Toda a popu-
lação é convidada a participar e apoiar esse 
evento.

Divulgação

Divulgação

Hoje tem espetáculo? Tem, sim, 
senhor! 

 

Começa hoje (7), o mais tradicional festival de teatro 
da região! 

Em sua 41ª edição, o “Feste – Festival Nacional de 
Teatro de Pindamonhangaba” abre suas portas para 
receber um grande público até o �im da primeira quinzena 
de novembro. 

Além das apresentações que disputam colocações, 
tem os espetáculos convidados, palestras e workshops 
gratuitos e, de acordo com os organizadores, o evento 
conta com uma programação que ocorrerá em diversos 
espaços da cidade.  

“Zabobrim – O Rei vagabundo”, do Barracão de Teatro, 
é o espetáculo convidado e abre o primeiro dia de festival, 
no Teatro Galpão. Já na sexta-feira (8), quem se apresenta 
no mesmo local é o espetáculo adulto “De Malas Prontas”, 
da Cia. Pé de Vento Teatro.

E tem muito mais: durante 15 dias Pindamonhangaba 
será invadida por cultura, debates, integração e muita 
re�lexão através das apresentações – adultas e infantis – 
no Bosque da princesa; no Parque da Cidade; no Museu 
Histórico e no Teatro Galpão.

Todas as apresentações são gratuitas, mas é necessário 
retirar o ingresso com antecedência na bilheteria do 
teatro. 

Bom espetáculo!
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Pinda mantém índice de 
densidade larvária satisfatório

 Pindamonhangaba registrou o 
resultado da 4ª Avaliação de Den-
sidade Larvária (ADL), referente 
a outubro de 2019 com média de 
0.7, índice considerado satisfatório, 
seguindo os parâmetros do Minis-
tério da Saúde que preconiza os 
índices menores que 1. Em janeiro 
registrou-se 3.6, abril 3.1, julho 0.9 
e 0.7 em outubro de 2019.

 De acordo com informações 
da Secretaria de Saúde da Pre-
feitura, os índices mais altos de 
larvas do Aedes aegypti foram 
encontrados na região “Central” 
e “Moreira César” (Vila Bourghe-
se e Santa Luzia 1.14 e Vale das 
Acácias e Jd. Regina 1.46).

 O diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lamana, explica 
que a média obtida entre os 5.720 
imóveis visitados, de 0.7, é consi-
derado satisfatório pelo Ministério 
da Saúde, porém os índices da 
região “Central” e de “Moreira Cé-
sar” nos põem em estado de alerta 
visto que os índices ultrapassam o 
limite preconizado órgão federal, 
que necessita ser menor que 1. 
“Este índice nos traz, que a cada 
100 imóveis visitados, em mais 
de 1, em média, foi encontrado 
larvas do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika vírus, 
chikungunya e febre amarela”, 
afirmou. “A ADL tem por objetivo 
prever a faixa de incidência em 
que o município se enquadra e 
antever uma possível epidemia 
das doenças”.

 Um fator que pode trazer pre-
juízos ainda mais a saúde coletiva, 
é que não há informações oficiais 
pelo Ministério da Saúde quanto 

ao fornecimento da inseticida 
para combater o mosquito em 
larga escala, ou seja, não teremos 
insumos para a realização das 
termonebulizações – carro fumacê 
– como é conhecido popularmen-
te. Para tanto a prevenção é o 
melhor e o único caminho, neste 
momento, para conseguirmos 
atenuar uma possível epidemia de 
dengue, Chikungunya, zika vírus e 
febre amarela.

  Continuamente, a equipe de 
Controle de Vetores da Prefeitura 
realiza vistorias em imóveis na 
municipalidade, e somente com a 
participação da população pode-
mos manter os imóveis livres de 
possíveis criadouros do mosquito 
Aedes aegypti.

 Para manter a ausência de 
criadouro do mosquito, a indica-
ção é não deixar água parada em 
nenhum local, ou seja, não deixar 
objeto exposto a céu aberto que 
possa acumular água, redobrar a 
atenção em vaso de planta/pinga-
deiras, ralos externos, recipientes 
de uso animal, pneus, caixa d’água 
não ligada a rede, dentre outros,  
já que são locais de conhecimento 
popular e rotineiramente encon-
tradas as larvas que contribuíram 
para a medição da ADL.

 “O combate ao criadouro do 
Aedes aegypti é uma ação obriga-
tória de todos cidadãos, institui-
ções privadas e poder público”, en-
fatizou Lamana. “Por esta razão, 
precisamos da colaboração da 
população, mantendo seus imóveis 
em bom estado de conservação, 
deixando os quintais limpos, sem 
entulho ou local e objetos que 
possa acumular água.

Equipe de Controle de Vetores realiza vistorias em imóveis 
em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti

Divulgação

Segunda  parcela do 
13º salário é antecipada

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai antecipar o paga-
mento da segunda parcela do 
13º salário para os servidores 
públicos municipais para o dia 
14 de novembro. Com essa me-

Medida injeta em torno de R$ 5 milhões no comércio

Divulgação

Prevenção precisa continuar em toda a cidade para evitar 
a criação de larvas do mosquito transmissor da dengue. 
Vila Bourghese, Santa Luzia, Vale das Acácias e Jardim 
Regina são as regiões com índices mais altos registrados

Prefeitura amplia atendimentos no 
NAP beneficiando educação especial

dida o prefeito Isael Domingues 
demonstra o carinho com os 
servidores públicos e aquece a 
economia da cidade injetando 
cerca de R$ 5 milhões no comér-
cio local.

Cerca de 3.300 servidores rece-
berão o benefício que, por lei, po-
deria ser pago até o dia 20 de de-
zembro. Essa antecipação é reflexo 
da economia feita durante o ano 
e demonstra a atenção que a Pre-
feitura tem com seus funcionários. 
“Com muita união conseguimos 
implantar alguns benefícios para 
nossos servidores como a melho-
ria nos produtos da cesta básica, 
a regularização da falta abonada, 
licença-prêmio, demonstrativo 
provisório de pagamento, gran-
de quantidade de designações em 
funções pela Reforma Administra-
tiva, apresentação do projeto que 
amplia a licença paternidade, a 
criação do Programa de Demissão 
Voluntária PDV, entre outros. Eu 
também sou servidor e sei o quan-
to nosso funcionalismo está com-
prometido com o desenvolvimento 
da cidade”, afirmou Isael.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Educação, realizou, na terça-fei-
ra (5), a assinatura do termo de 
colaboração com a Organização 
Social Interação e a apresentação 
da ampliação das unidades dos 
NAPs (Núcleos de Apoio Psicope-
dagógicos) da cidade. 

Atualmente, a Secretaria de 
Educação conta com duas uni-
dades de NAP, nos bairros: Bela 
Vista e Pasin e, por meio deste 
processo, Pinda passará a ter 
quatro unidades do NAP: Pasin, 
Centro, Cidade Jardim e Cidade 
Nova, abrangendo todas as re-
giões da cidade, aumentando o 
atendimento para 500 vagas em 
vez das 200 que são disponíveis 
hoje. Com a descentralização dos 
serviços, a Secretaria de Educa-
ção visa à garantia de acesso e a 
permanência dos alunos.

O investimento é de R$ 960 
mil ao ano e a previsão de início 
do funcionamento das novas uni-
dades já é para a primeira sema-
na de dezembro.

Avanço na educação especial

Além de mais unidades, os 
NAPs estarão mais equipados. 

Hoje, contam com fonoaudiólo-
go, psicólogo e pedagogo. Com a 
mudança, os NAPs oferecerão aos 
alunos os serviços de: psicólogo, 
fonoaudiólogo, psicopedagogo, 
psicomotrista, terapeuta ocupa-
cional e neuropediatra.

Somado às melhorias no NAP, 
a prefeitura vem realizando mo-
vimentos de melhoria no aten-
dimento à educação especial. No 
início de 2017, a rede municipal 
oferecia: 18 salas de recurso mul-
tifuncionais, dois NAPs, professo-
res de apoio nas unidades escola-
res, fila de espera de meses – e até 
anos – pelo devido atendimento 
especializado.

Agora, após o trabalho que 
vem sendo feito pela Secretaria 
de Educação, a educação especial 
conta com: dotação orçamentá-
ria própria, parceria com a APAE, 
equoterapia, 120 agentes de 
educação básica e especial, pla-
no educacional individualizado 
(PEI), e mais dez salas de recurso 
multifuncional, totalizando 28 sa-
las de recursos multifuncionais.

Solenidade

A cerimônia de assinatura 
do termo de colaboração con-

tou com a presença do prefeito 
Isael Domingues, do vice-prefeito 
e secretário de Governo Ricardo 
Piorino, do secretário de Edu-
cação Professor Júlio Valle e do 
presidente da Câmara em exer-
cício, Carlos Moura Magrão.

De acordo com o secretário de 
Educação, Professor Júlio Valle, 
este processo objetiva garantir 
que toda criança com deficiência 
matriculada na rede municipal 
tenha o amparo para se desenvol-
ver.

Para o prefeito Isael Domin-
gues a educação é uma priori-
dade em sua gestão. “Temos in-
vestido muito em educação para 
a formação das nossas crianças 
e com a educação especial não 
poderia ser diferente. Se compa-
ramos a realidade de 2017 até 
os dias de hoje fica claro que a 
ampliação do atendimento, com 
qualidade, tem que ser priorida-
de principalmente para a educa-
ção especial. É com muita alegria 
que assinamos este termo de 
compromisso com a ‘OS Intera-
ção’, porque sabemos que vamos 
oferecer um trabalho muito me-
lhor para nossas crianças”, enfa-
tizou o prefeito.

Educação é prioridade e esta assinatura soma às melhorias na educação especial

Divulgação
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CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” 
de Tremembé, situada na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, 
Chamada Pública nº 03/2019, destinada à Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para fornecimento de 
alimentação às reeducandas e servidores desta Unidade Prisional, durante o 
período de 01 de janeiro a 31 de fevereiro de 2020. 
A sessão será realizada no dia 25/11/2019 às 09:00h, no endereço acima. O 
edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site 
www.sap.sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. 
Informações: fone: (12) 3672-3200 ramal: 213.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇO Nº 018/2019 (PMP 33162/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para elaboração de projeto urbanístico, revitalização, 
ampliação, reforma e adaptação do Parque da Cidade”, com entrega dos envelopes até dia 
22/11/19 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.  

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba,  06 de Novebro de 2019.

COMUNICADO 

O presidente do Conselho Municipal de de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 
Negra de Pindamonhangaba comunica aos interessados que,conforme decisão proferida pelos 
conselheiros em reunião datada de 24 de Outubro de 2019,fica determinada a antecipação das 
eleições de membros da sociedade civil para a composição do Conselho,para a gestão 2020/2022.
A elaboração do edital da eleição da eleição fica a cargo da Comissão Eleitoral,definida na mesma 
reunião,a saber:
* Lucia Marlene Dias
* Mauricío Lima de Paula
* Wagner Eduardo Conceição Souza
    
 Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a justificativa ao email: 
comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br

Benedito Sergio Irineu 
Presidente do CMPDCN

Até esta sexta-feira (8), 
moradores do Vale do Para-
íba podem se inscrever no 
“Programa Jovem Aprendiz 
da EDP”, distribuidora de 
energia elétrica da região. 
Os contratados participam 
de um curso de capacitação 
e qualificação de eletricista 
com foco na atuação em 
rede aérea de distribuição 
de energia. Os interessados 
poderão se inscrever por 
meio do site www.soulan.
com.br/jovemaprendiz-e-
dp. O processo de seleção 
inclui prova de português 
e matemática, teste prático, 
entrevista e avaliação psi-
cossocial.

Últimos dias para inscrição no 
“Programa Jovem Aprendiz da EDP”

Podem participar do Programa, 
pessoas com idade entre 18 

e 23 anos, interessadas na 
área de distribuição de energia 
elétrica; Inscrições devem ser 

feitas até sexta-feira (8)

Requisitos
Os requisitos para cursar a qualificação 
são os seguintes:

— Formação: Ensino Médio completo;
— Residir no Vale do Paraíba;
— Ter nascido entre 21/01/1997 a 21/01/2002;
— Disponibilidade de horário no período da manhã;

O prazo de inscrição 
para o processo seletivo 
das Fatecs (faculdades de 
tecnologia) termina às 15 
horas da próxima segunda-
feira (11), exclusivamente 
pelo site www.vestibularfa-
tec.com.br. A prova será re-
alizada em 8 de dezembro.

Em Pinda, os cursos su-
periores de tecnologia gra-
tuitos ofertados são: Ges-
tão de Negócios e Inovação 
(Noite – 40 vagas); Manu-
tenção Industrial (Noite – 
40 vagas); Mecânica – Pro-
cessos de Soldagem (Manhã 
– 40 vagas); Processos Me-
talúrgicos (Noite – 40 va-
gas); e Projetos Mecânicos 
(Manhã – 40 vagas).

Pessoas interessadas em 
ingressar em uma Fatec pre-
cisam ter concluído ou estar 
cursando o Ensino Médio ou 
equivalente, desde que no 
ato da matrícula comprove a 

conclusão do curso. Para se 
inscrever, é necessário pre-
encher a ficha de inscrição e 
o questionário socioeconô-
mico, imprimir o boleto e pa-
gar a taxa no valor de R$ 70 
(em dinheiro) em qualquer 
agência bancária ou por meio 
da ferramenta getnet (paga-
mento com cartão de crédi-
to), disponível na internet.

O candidato com deficiên-
cia, que precise de condições 
especiais para fazer a prova, 
deve mencionar sua neces-
sidade na ficha de inscrição 
eletrônica. Será necessária a 
apresentação de laudo médi-
co emitido por especialista, 
até as 15 horas também do 
dia 11 de novembro

O Manual do Candida-
to, que traz todas as datas, 
normas e orientações para 
o processo seletivo, está 
disponível no site para 
download.

Inscrições para 
vestibular da 

Fatec Pinda 
terminam na 

próxima semana

                     

Lançado em agosto 
deste ano na Secretaria 
da Educação do Esta-
do, o “Programa SP Sem 
Papel” deu um passo 
importante rumo à uni-
versalização da digita-
lização. A iniciativa foi 
ampliada para todas as 
escolas da Rede Esta-
dual de São Paulo, nessa 
segunda-feira (4)

Nas últimas semanas, 
foram cadastrados cerca 

de 26 mil novos usuá-
rios nas escolas, entre 
diretores, vice-direto-
res, gerentes, agentes 
de organização escolar 
e secretários das unida-
des, que devem receber 
o login e senha de acesso 
no e-mail institucional. 
Os dados servem para 
acessar a “Mesa Virtual”, 
interface na qual todos 
os processos e trâmites 
serão exibidos.

Além do apoio dos 
servidores no proces-
so de transição, a pasta 
preparou um ambiente 
virtual de aprendiza-
gem, com treinamentos, 
tutoriais sobre o siste-
ma e um ambiente de si-
mulação, no qual todos 
podem criar e tramitar 
documentos fictícios 
para se adaptar ao novo 
sistema.

“Queremos que os 

servidores se sintam 
confortáveis para usar a 
ferramenta e entendam 
que esse é um passo pri-
mordial para a preser-
vação do meio ambien-
te. Faremos também 
um acompanhamento 
dos processos e possí-
veis dúvidas que pos-
sam surgir na prática”, 
salienta Renilda Peres, 
chefe de gabinete da se-
cretaria.

“Programa SP Sem Papel” chega
 às escolas da Rede Estadual
Cerca de 26 mil servidores do Estado já possuem o login e 
a senha para o acesso a documentos e assinaturas online

Com carga horária total 
de 800 horas, sendo 20 ho-
ras semanais, o programa 
tem cerca de doze meses 
de duração. Os estudantes 
serão contratados em re-
gime CLT por prazo deter-
minado, receberão salário 
e benefícios durante o pe-
ríodo do curso, ganharão 
um certificado chancelado 
pelo Senai e permanece-
rão no banco de talentos 
da EDP, podendo participar 
futuramente de processos 
seletivos para vagas efeti-
vas.

O curso terá aulas teó-
ricas e práticas a respeito 
dos princípios e leis que 

regem o funcionamento de 
sistemas elétricos. A EDP 
oferecerá aos estudan-
tes salário, vale refeição, 
vale transporte e convênio 

médico, além de material 
didático, uniformes, Epis 
(Equipamentos de Prote-
ção Individual) e certifica-
ção com chancela do Senai.

Reprodução/internet
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Inscrições para o “Turisnight” estão abertas

Parque da Cidade recebe segunda etapa do “Circuito Corrida de Rua”

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Nesta quinta (7) e sexta-feira 
(8), o famoso city tour noturno 
da cidade, o “Turisnight”, abre 

suas inscrições. O passeio ocorre 
no próximo dia 12 (terça-feira) 
e acontece pelas ruas da cida-
de, sempre integrando a visita a 
algum local turístico de Pinda e 

zona rural. As vagas são limita-
das e costumam se encerrar rapi-
damente.

O “Turisnight” é realizado 
sempre em noite de lua cheia, 

com o objetivo de aproveitar a 
luminosidade do astro e aguçar 
os sentidos dos participantes. 
O passeio é mesclado com histó-
rias dos prédios e locais da cida-
de, formando a história de Pinda, 
sempre em forma de bate papo e, 
desta vez, contará com visita guia-
da a um empreendimento situado 
no bairro do Goiabal, com direito 
a uma experiência musical.

Para se inscrever, basta com-
parecer ao Departamento de Tu-
rismo (Palacete 10 de Julho, rua 
Deputado Claro César, 33 – cen-
tro) ou ligar para os telefones: 
3643-1424 e 3643-1761.  

De acordo com o idealizador 
do projeto, o guia Fábio Vieira, “a 
intenção do turisnight é manter viva 
a história de Pindamonhangaba, e 
oferecer aos participantes um novo 
olhar sobre o município”. O projeto é 
uma realização da Secretaria de Cul-
tura e Turismo da Prefeitura (Depar-
tamento de Turismo).

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

No último domingo (3), o 
Parque da Cidade recebeu a se-
gunda etapa do “Circuito Cor-
rida de Rua”. O evento foi rea-
lizado pela Semelp (Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba).

Resultados
- Percurso 5.9km feminino: 

Maria José �icou em primeiro 
lugar; Thais Borges em segun-
do, e  Francisca da Silva Montei-
ro  em terceiro. 

- Percurso 5.9km masculino: 
Vinicius Rocha Veloso, primeiro 
lugar; Pedro Victor Camargo de 
Azevedo, segundo, e Vinicius 
Alves Pereira,  terceiro.

- Infantil masculino: Diego 
Lucilo Vasconcelos, primeiro 
lugar; Pedro Luis Meireles Cor-
deiro, segundo, e Guilherme Fe-
lix Ferreira, terceiro.

- Mirim feminino:  Beatriz 

Camargo Monteiro Silva, pri-
meiro lugar; Maria Lais Macruz 
Pereira,  segundo, e Leticia da 
Silva,terceiro. 

- Mirim masculino: Bruno 
Gustavo dos Santos Junior, pri-
meiro lugar; Pablo Henrique 
Meireles Cordeiro,segundo, e 
Kauan Leme dos Santos, ter-
ceiro.

- Pré-mirim feminino:  Ni-
cole Pacheco Leite, primeiro 
lugar; Maria Eduarda da Silva 
Romão, segundo, e Fernanda 
Andrade La Blanca dos Santos 
o terceiro. 

- Pré-mirim masculino: Vi-
nicius de Godoy Monteiro Por-
to, primeiro lugar; Leonardo 
de Souza Santana, segundo, e 
Luiz Gustavo Guatura Lemes, 
terceiro.

A próxima etapa do “Circui-
to Corrida de Rua” será no dia 
8 de dezembro, no Parque da 
Cidade.

Divulgação

Divulgação

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo 

É nesta quinta-feira (7) que o 
mais tradicional Festival de Te-
atro da região abre suas portas 
para receber o público na sua 
41° edição. O evento contará com 
uma programação por toda a ci-
dade até o �im da primeira quin-
zena de novembro, além de pa-
lestras e workshops gratuitos. 

O espetáculo convidado “Zabo-
brim – O Rei vagabundo”, do Barra-
cão de Teatro, abre o primeiro dia 
de Feste, nesta quinta-feira (7), às 
20 horas, no Teatro Galpão. No dia 
seguinte, sexta-feira (8), quem se 
apresenta no mesmo local e horá-
rio é o espetáculo adulto “De Malas 
Prontas”, da Cia. Pé de Vento Teatro.

No �im de semana, sábado (9), 
as apresentações teatrais aconte-
cem nos três períodos do dia, sen-
do na parte da manhã, a apresen-
tação do espetáculo convidado 
“Clake”, da Cia. Circo Amarillo, no 
Bosque da princesa, às 10 horas. 
Na parte da tarde, quem se apre-
senta é o espetáculo de rua “Ro-
meu e Julieta”, da Cia Talagadá, 
no Parque da Cidade, às 15 horas. 
Pra encerrar o dia, a Cia. Caravan 
Maschera apresenta o espetáculo 
adulto “Vidas Secas”, no Teatro 
Galpão, às 20 horas.  O dia tam-
bém conta com conhecimento, 
através do workshop “Corpo e 
Materialidade”, do grupo Quatro 
Ventos, no Museu Histórico, das 
10 horas, ao meio dia. 

No domingo (10), a primei-
ra atração é o espetáculo de rua 
“Fuzurufafa Bafafazuru”, da Cia. 
Rosa dos Ventos, no Bosque da 
Princesa, às 15 horas. Já na parte 
da noite, quem se apresenta é o 
espetáculo adulto “In (justiça)”, 
da Cia. De Teatro Heliópolis, no 
Teatro Galpão, às 20 horas. 

Na segunda-feira (11), o dia 
começa com o espetáculo infantil 
“Vovô”, da Cia. Truks, no CEU das 
Artes, às 10 horas. Mais tarde, às 
20 horas, a La Cascata Cia Cômi-
ca apresenta o espetáculo adulto 
“Animo Festa”, no Teatro Galpão. 

Todas as apresentações são gra-
tuitas, porém para os espetáculos 
no Teatro Galpão é necessário reti-
rar o ingresso com antecedência na 
bilheteria do teatro. As apresenta-
ções com horários e locais podem 
ser conferidas no site o�icial da pre-
feitura: www.pinda.sp.gov.br. 

41° Feste começa nesta quinta
Divulgação

PROGRAMAÇÃO

Dia 7 - ESPETÁCULO CONVIDADO
“ZABOBRIM – O REI VAGABUNDO”
Barracão de Teatro - Campinas/SP
Data: 7/11 Horário: 20h Local: Teatro Galpão
Classifi cação: 14 anos Gênero: COMÉDIA Duração:  100 MIN
Zabobrim, o palhaço vagabundo, remexendo no lixo, encontra uma 
lâmpada mágica e o génio lhe concede três pedidos. Palhaço que 
é, depois de perder os dois primeiros, pede para se tornar Rei. Seu 
desejo é realizado e Zabobrim retoma ao passado, quando o fi m 
da monarquia se anuncia e os reis estão perdendo suas cabeças.

(PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE DA PREFEITURA)
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Altair Fernandes Carvalho

Pinda Antiga

Em séculos anteriores, a 
hanseníase, doença infec-

ciosa conhecida popularmente 
como Lepra ou ‘mal de Hansen’ 
(nome atribuído ao seu desco-
bridor, Gerard Amauer Hansen), 
ou, biblicamente, ‘mal de Lázaro’ 
(daí o termo ‘lazarento’) causa-
va mais ojeriza que piedade. A 
doença, tida como das mais an-
tigas da medicina, causadora de 
danos aos nervos, à pele e até da 
deterioração das extremidades 
do corpo, era muito temida. Seus 
portadores eram discriminados 
e afastados ou se afastavam do 
convívio nas comunidades. 

Exemplo revelador da preo-
cupação que existia quando um 
bando de infelizes leprosos apa-
recia em determinada localidade, 
encontramos na Pindamonhan-
gaba do �inal do século XIX, con-
forme notícia publicada no jor-
nal Tribuna do Norte, edição de 
12/11/1882. Já no título, “Polícia 
Municipal”, o artigo soava como 
uma cobrança às autoridades po-
liciais e administração municipal 
locais para que tomassem provi-
dências. “Chamamos a atenção 
das autoridades policiais, a quem 
incumbe as medidas tendentes a  
cautelar a saúde pública, para o 
modo de vida que estão querendo 
levar entre nós morféticos vindos 
de fora, e que aqui estacionaram, 
manifestando disposições de �ixar 
sua residência”.

Incomodava os moradores lo-
cais, a presença de tão “indeseja-
dos” visitantes que vinham com 
intenção de �icar. Revoltava o fato 
de virem os enfermos de outras 
terras, além fronteiras paulistas, 
para aqui aportar em bandos, 
apelando para o sentimento cris-
tão do pindamonhangabense, 
como constatava o artigo:  

Os enfermos que vinham com 
intenção de �icar

“Ora, que suportemos as con-
sequências dos males que afetam 
aqueles que por aqui residiam 
quando foram tocados da terrível 
enfermidade, é justo, e nada há a 
estranhar. Mas quererem fazer a 
nossa bela cidade de hospital do 
Sul de Minas e de parte da Pro-
víncia do Rio, é o que não pode-
mos tolerar. Devemos nos lembrar 
sempre que a nossa demasiada 
condescendência, e mal entendi-
do espírito de caridade para com 
essa gente, comprometam, peran-
te o viajante, a nossa população.”

Demonstrando que não se po-
sicionava alheio à triste sina dos 
infelizes, o redator da Tribuna 
lembrava que Pindamonhangaba 
até possuia local adequado para 
manter leprosos fora do contato 
com a população sadia:

 “Temos um lazareto, para esse 
�im criado; ali, e sob �iscalização 
conveniente, que não permita o 
contato dos enfermos com o res-
to da população, que vivam eles. 
Nada lhes faltará, porque a Câ-
mara e a caridade particular lhes 
fornecerão tudo que necessário 
for para viverem folgadamente, se 
é que podem viver assim os pobres 
infelizes.”

Prosseguindo, alertava mais 
uma vez as autoridades no 
sentido que tomasse as provi-
dências para que os doentes 
aqui não �izessem moradias:                                                                                   
“Consta-nos que lá pelos lados 
do cemitério, e em terreno muni-
cipal, já alguns vão levantando 
choupanas. Não podemos permi-
tir que criem raízes, e vivam assim 
em nosso município. À Câmara e 
às autoridades policiais pedimos 
medidas enérgicas. Podem contar 
com a melhor vontade do povo, para 
manutenção do Lazareto, onde de-
vem ser recolhidos e tratados”. 

Finalizando, o jornal, exer-
cendo sua função de tribuna 
destinada aos reclamos do povo 
pindamonhangabense, ressal-
tava: “Mãos à obra, senhores ve-
readores. Mais este importantís-
simo serviço, que temos o direito 
de exigir...”

Pindamonhangabense ilustre 
combateu “mal de Hansen” 
A lepra é uma doença da 

antiguidade. Um assunto rica-
mente estudado e publicado. 
Segundo a historiadora Irene 
Cavaliere, em “Hanseníase na 
história”, o bacilo Mycobacte-
rium leprae tem andado pelo 
mundo há muito tempo. Já no 
século 6 a.C., havia referências à 
temida doença por ele causada: 
a hanseníase. Acredita-se que a 
doença tenha surgido no Oriente 
e se espalhado pelo mundo por 
tribos nômades ou por navega-
dores, como os fenícios”.

Em São Paulo, a epidemia 
cresceu consideravelmente no 
�inal do século XIX e começo do 
século XX por conta do movimen-
to imigratório europeu durante o 
ciclo do café, quando a epidemia 
se espalhou pelo Estado. Aqui é 
extremamente oportuno mencio-
nar a participação de um ilustre 
pindamonhangabense, o sanita-
rista Dr. Emílio Marcondes Ribas 
(1862/1925). 

Em 1898, quando o governo 
do Estado de São Paulo “reconhe-
cendo seus grandes méritos” no-
meou Emílio Ribas diretor do Ser-
viço Sanitário (correspondia hoje a 
uma Secretaria Estadual de Saúde), 
o pindamonhangabense foi ferre-
nho combatente contra epidemias e 
endemias, incluindo a lepra.  

Em seu  livro “Médicos de 
Pindamonhangaba nascidos no 

Jesus curando um leproso (Ilustração retirada do blog  JW.ORG – Testemunhas de Jeová)

século XIX” (Nagycolor Editora 
Ltda. São Paulo – 1987), Matheus 
Romeiro Neto (1919/1912, re-
vela a preocupação que Emílio 
Ribas teve na época com o isola-
mento do leproso sem ferir-lhe 
a dignidade, lhe assegurando 
todo o conforto.

Em trecho de seu trabalho de-
nominado “Lepra, sua frequência 
no Estado de São Paulo. Meios 
Pro�iláticos aconselhavéis”, Emí-
lio Ribas assim de�ine sua posi-
ção diante da situação de inter-
namento das vítimas do “mal de 
Hansen”:

“Achando indispensável o iso-
lamento, sou, todavia, de parecer 
que essa medida só deve ser exe-
cutada, compulsoriamente, depois 

de feitas instalações capazes de, 
pelo seu conforto, higiene, cuida-
dos médicos e direção, serem pro-
curadas expontaneamente pelos 
leprosos.

“A minha observação pessoal é 
que as instalações com estes requi-
sitos se impõem, não só pelo lado 
humanitário, como também por fa-
cilitarem grandementea pro�ilaxia, 
concorrendo assim para a extinção 
mais rápida deste mal.”

Matheus Romeiro conta que 
sobre a lepra, a produção cientí-
�ica de Emílio Ribas, expressa em 
relatórios, conferências e apre-
sentações em congressos e socie-
dades médicas nacionais e estran-
geiras é imensa. O autor relaciona 
as principais  em seu livro.

O sanitarista pindamonhangabense Dr. Emílio Ribas, 
quando responsável pelo Serviço Sanitário do Estado de 
São Paulo trabalhou incansavelmente pela debelação da 
epidemia de lepra

al.sp.gov.br


