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Cerimônia marca início 
das obras do Cepatas

O Abrigo Municipal de Animais recebeu, na manhã dessa quarta-feira (20), um evento 
que já está marcado na história de Pindamonhangaba: a cerimônia de início das obras 
do Cepatas – Centro de Proteção e Atendimento aos Animais. PÁG. 3

A solenidade contou com autoridades como prefeito Isael Domingues; vice-prefeito, Ricardo Piorino; vice-presidente da 
Câmara de Vereadores, Carlos Moura Magrão; além de protetoras da causa animal e canil da Guarda

Museu Histórico 
promove 
apresentações de 
música erudita

Brasil lança campanha 
para prevenir 
obesidade infantil

Shopping recebe 
“Aulão de Defesa 
Pessoal” para o 
público feminino

Fundo Social 
abre vagas 
para o�icinas 
de Culinária 

O Fundo Social de Solidarieda-
de abre inscrições para a o�icina 
de culinária funcional e culinária 
natalina saudável no mês de de-
zembro. As vagas são limitadas e 
as aulas acontecerão na área So-
cial da Comunidade São Louren-
ço, no bairro Jardim Mariana.
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Governo de São Paulo nomeia 3.755 
pro�issionais para as polícias Militar e Civil

O Governo do Es-
tado de São Paulo 

nomeou 3.755 apro-
vados em concurso 
público para cinco 
carreiras das polí-
cias Militar e Civil. 

Para a Polícia Mili-
tar, foram nomeados 
2.655 soldados de 2ª 
classe. Em relação à 

Polícia Civil, foram 
400 agentes poli-

ciais, 300 agentes de 
telecomunicações, 
200 auxiliares de 

papiloscopista e 200 
papiloscopistas.

A próxima etapa será a 
posse dos nomeados, que 
deve acontecer dentro de 

cerca de 15 dias

Divulgação

Divulgação
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BODAS DE DI-AMANTE
Naquele dia estavam fazendo 

sessenta anos de casados. Quem 
os conhecia jurava que jamais ha-
viam se desentendido. Ela gostava 
de radionovelas, das missas domi-
nicais na Igreja Matriz e do acon-
chego da cadeira de balanço, onde 
criava belíssimas peças de crochê. 
Ele adorava passear de bicicleta. 
Todo o sábado pedalava até a fei-
ra com duas sacolas penduradas 
no guidão. Em casa, se en�iava na 
rede, enchia os olhos com a bele-
zura do pomar, cochilava, dormia. 

Certo sábado, como de costu-
me, beijou a esposa, colocou as sa-
colas na bicicleta e foi até a feira. 
Não demorou. 

- Que rapidez, Aristeu? Com-
prou tudinho?

Ele entrou no quarto e abriu o 
guarda-roupa onde escondia o co-
fre. De lá, respondeu:

- Que nada, minha Cestinha de 
Ouro do Basquete. Levei pouco di-
nheiro. 

Encheu o bolso e saiu nova-
mente. 

Não costumava demorar-se. 

Mas, naquele sábado, o atraso foi 
inevitável. Preocupada, ela saía 
até o portão, espiava a rua, entra-
va, bebia água com açúcar para 
acalmar os nervos e voltava até 
o portão. A vizinha que retornava 
da feira, se aproximou.

- Comadre, que desassossego é 
esse? Só que eu contei você já en-
trou e saiu oito vezes de casa. O 
que está acontecendo?

Contou que o marido demora-
va a voltar e que estava preocupa-
da. A vizinha, com comichões na 
língua, não se conteve:

- Bobagem, comadre. Daqui a 
pouco ele volta. Assim que parar 
de papear com aquela linda moci-
nha. – Tapou a boca com as mãos, 
simulando arrependimento –Ai, 
meu Deus! Falei demais. 

Se a intenção era colocar uma 
pulguinha atrás da orelha da co-
madre, conseguiu. Embora a �ide-
lidade do marido não possuísse 
nenhuma manchinha, era bom ir 
espiar.

Com passos de general cami-
nhou até a feira. Espiou pra cá, 

espiou pra lá, e nada do marido. 
O moleque, �ilho da fofoqueira do 
bairro, se aproximou e dedurou:

- Dona, dona. Quem a senhora 
tá procurando tá perto da barra-
ca de banana.

Ela franziu o cenho e marchou. 
Ao se aproximar, viu-o segurando 
vaso de orquídeas diante da moça 
loira. Pela primeira vez na vida, o ci-
úme entrou em erupção. As peque-
ninas mãos enfurecidas destruíram 
a �lor e jogaram o vaso no chão. 

- Sem-vergonha. Eu, lá em casa, 
preparando o seu feijão com cou-
rinho, preocupada com o seu atra-
so, e você aqui dando orquídeas 
pra essa sirigaita. 

Com a paciência do tamanho 
de um bonde, ele enfrentou a re-
sistência dela e a abraçou.

- Minha Cestinha de Ouro do 
Basquete, não é nada disso. Vou 
explicar. Sabe por que voltei pra 
pegar mais dinheiro? Para com-
prar essa orquídea. E sabe pra 
quem? Pra você. Essa moça vende 
�lores. Demorei porque estava ne-
gociando o valor da orquídea.  

Eu indico

O seu jeito de andar é adaptação 
estadunidense de um fi lme de comé-
dia dramática alemã intitulada Bar-
fuss. O fi lme foi lançado no dia 2 de 
fevereiro de 2014, estrelando Evan 
Rachel Wood, Scott Speedman, Treat 
Williams, Kate Burton e J. K. Simmons. 
A história se baseia no encontro en-
tre Jay Wheeler (Scott Speedman) e 
Daisy Kensington (Evan Rachel Wood) 
que vem a ser uma paciente de um 
hospital psiquiátrico que Jay trabalha 
como faxineiro.

 “Eu sou apaixonada por esse fi l-
me desde a primeira vez que assisti. 
É sobre uma moça que é paciente de 
um hospital psiquiátrico e conhece um 
rapaz que é faxineiro lá. Em uma noite, 
quando este faxineiro está passando 
pelo corredor, escuta alguém pedindo 
ajuda dentro de um quarto. Ele entra 
e ao ver um funcionário do hospital 
tentando abusar da moça, dá-lhe uma 
surra. Em seguida, diz pra moça se 
cuidar e se vai. Conforme vai andan-
do, percebe que está sendo seguido. 
Ao olhar pra trás, vê que é ela que o 
segue, pedindo para deixá-la ir com 
ele. Depois de relutar muito, ele acaba 

A indicação desta semana é o 
filme “O Seu Jeito de Andar”

Reprodução/Internet

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

email: tribunapinda@gmail.com

concordando em levá-la. A partir daí tem 
início muitas aventuras e emoções. Com 
o fl orescer de uma paixão entre eles dois 
o fi lme vai nos cativando cada vez mais... 
O fi nal é surpreendente, emocionante!”

Maria Eduarda Luz - 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

Erasmo Salomão / Ministério da Saúde

Aplicação do ‘Pisa para Escolas’ começa nesta quinta
Entre esta quinta-feira (21) 

até terça-feira (26), escolas da 
Rede Estadual de São Paulo vão 
receber a aplicação do “Pisa 
para Escolas”, exame baseado 
no Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (Pisa, 
na sigla em português), da 
OCDE. 

Com a avaliação,  a Se-
cretaria Estadual da Edu-
cação quer mensurar os 
níveis de proficiência em 
matemática,  ciências e lei-

tura entre os estudantes 
de 15 anos.   

O Pisa foi aplicado pela pri-
meira vez no ano de 2000 para 
avaliar o sistema educacional 
de mais de 80 países, incluindo 
o Brasil. Enquanto o objetivo do 
Pisa é fornecer resultados em 
nível nacional e possibilitar um 
panorama do sistema de ensino 
de cada país, o Pisa para Esco-
las quer produzir resultados in-
dividuais das escolas, para em-
basar políticas públicas locais. 

A prova é digital e contará 
com itens de leitura, matemáti-
ca e ciências, e mais 30 minutos 
para preencher um questio-
nário contextual.  Estes ques-
tionários procuram coletar 
informações sobre o histórico 
escolar, o contexto socioeconô-
mico dos alunos, suas oportu-
nidades, ambientes de apren-
dizagem, além do engajamento 
e atitudes dos estudantes com 
relação à aprendizagem e ao 
ambiente escolar. 

Brasil lança campanha para 
prevenir obesidade infantil

Para garantir a saúde das 
crianças, desde os primeiros 
anos de vida, o Ministério da Saú-
de lançou, na semana passada,  a 
primeira Campanha de Preven-
ção e Controle da Obesidade In-
fantil. Uma das ações é o novo 
Guia Alimentar para Crianças 
Brasileiras Menores de 2 Anos.

Uma boa alimentação é fun-
damental em qualquer idade e 
especialmente nos primeiros 
anos já que são decisivos para o 

desenvolvimento e formação de 
hábitos. 

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, as crianças estão 
sendo expostas muito cedo, já 
nos primeiros anos de vida, a 
alimentos ultraprocessados, 
como biscoitos recheados, sal-
gadinhos de pacote, bebidas 
açucaradas, muito sódio, gor-
dura e açúcar. Além de engor-
dar, esses alimentos prejudi-
cam a saúde e causam diabetes, 

hipertensão, colesterol alto e 
até doenças cardíacas.

A campanha será multimídia 
e, posteriormente, serão criadas 
ações para manter o assunto na 
pauta lembrando também a par-
ticipação e importância do pai no 
processo de amamentação infan-
til.

Além disso, o Ministério está 
realizando um inquérito nacional 
que vai avaliar a condição de saú-
de das crianças de todo Brasil.

Publicação do Ministério da Saúde é baseada nas principais dúvidas de mães, pais e 
famílias e recomenda a não utilização de açúcar e alimentos ultraprocessados

Grande legado para causa animal   

Com investimento total de cerca de R$ 576 mil, o 
Cepatas (Centro de Proteção e Atendimento aos 

Animais) teve suas obras iniciadas, o�icialmente, neste 
20 de novembro. 

A solenidade de assinatura do contrato entre a 
Prefeitura de Pindamonhangaba e a empresa que 
será responsável pela obra recebeu dezenas de 
pessoas – que torcem muito para que esta iniciativa se 
concretize. A previsão é que o Cepatas seja entregue à 
população em abril de 2020.

O espaço onde o centro será instalado é o Abrigo 
Municipal – que passará por reforma e readequação 
– para tornar-se um local que, segundo a prefeitura, 
terá consultório; salas de vacinação e de cirurgia; 
maternidade; canil para quarentena; canil e gatil 
com solário; sala para banho e tosa, entre outros 
espaços. Tudo bem estruturado e atendendo as normas 
aprovadas pela Vigilância Sanitária. 

De fato, esta obra será um grande legado para o 
município e para todos aqueles que torcem e lutam 
verdadeiramente pela causa animal. 

Além das autoridades municipais, marcaram 
presença na solenidade, alguns ‘protetores de 
animais’: pessoas engajadas com tudo o que envolve o 
universo pet. 

Investir no bem-estar e na saúde animal também é 
investir em saúde pública. 
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Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Fundo Social de Solida-
riedade abre inscrições para a 
o�icina de culinária funcional 
e culinária natalina saudável no 
mês de dezembro. Os interessa-
dos devem comparecer à sede 
do Fundo Social para efetuar a 
matrícula. As vagas são limitadas 
e as aulas acontecerão na área 
Social da Comunidade São Lou-
renço, no bairro Jardim Mariana.

As aulas de Culinária Fun-
cional começarão a partir do dia 
2 e seguem até o dia 20 de dezem-
bro, de segunda a sexta-feira, das 8 
às 13 horas. Serão 25 vagas dispo-
nibilizadas.

Já as aulas de Culinária Na-
talina Saudável contarão com 
duas turmas, sendo a Turma 1 
com aulas iniciando a partir do 
dia 2 e seguindo até o dia 6 de 
dezembro, de segunda a sexta-
feira, das 14 horas às 16h30. A 

Turma 2 terá início no dia 9 e 
seguirá até o dia 13 de dezem-
bro, de segunda a sexta-feira, 
das 14 horas às 16h30. Ambas 
as turmas contarão com 25 va-
gas disponivéis.

Mais informações podem 
ser obtidas na sede do Fun-
do Social de Solidariedade, na 
rua Deputado Claro César, 53 – 
centro, das 8 às 12 horas e das 
13h30 às 17 horas, ou pelo tele-
fone 3643-2223.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A música é reconhecida 
por muitos pesquisadores 
como uma modalidade que 
desenvolve a mente humana 
e promove um estado agradá-
vel de bem-estar; e é com esse 
intuito que o Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina realiza 
mais uma edição do “Música 
no Museu”, nesta sexta-feira 
(22), às 19h30.  A noite conta-
rá com música erudita, piano 
e voz, com os alunos da Fasc.

O projeto acontece toda 
terceira sexta-feira do mês, 
levando uma apresentação 
musical para o auditório do 
museu.

O evento é uma parceria da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba com a Fasc (Faculdade 
Santa Cecília) e Jaqueline 
Estudos & Criações. Os inte-
ressados podem obter mais 
informações através do te-
lefone: 3648-1779 ou pelo 
e-mail: historico@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. O evento 
é gratuito. 

Cerimônia marca início das obras do Cepatas
O Abrigo Municipal de Ani-

mais recebeu, na manhã des-
ta quarta-feira (20), um even-
to que já está marcado na 
história de Pindamonhanga-
ba: a cerimônia de início das 
obras do Cepatas (Centro de 
Proteção e Atendimento aos 
Animais).

Estiveram presentes na 
solenidade o prefeito Isael 
Domingues, vice-prefeito e 
secretário de Governo, Ricar-
do Piorino, vice-presidente 
da Câmara de Vereadores, 
Carlos Moura Magrão, secre-
tária de Obras e Planejamen-
to, Marcela Franco, secretária 
de Saúde, Valéria dos Santos, 
representantes da empre-
sa Marcondes Lima, além de 
autoridades municipais, pro-
tetoras da causa animal e o 
canil da Guarda, com a cadela 
Hera. 

O Abrigo Municipal será 
totalmente reformado e re-
adequado para receber o 
Cepatas - um espaço criado 
com mais estrutura e confor-
to para receber os animais 
conforme as normas aprova-
das pela Vigilância Sanitária. 
O projeto contempla espaço 
para recepção, consultório, 
sala de vacinação, sala de ci-
rurgia, maternidade, sala de 
procedimentos, canil para 
quarentena, canil e gatil com 
solário, sala para banho e 
tosa, entre outros espaços, 
também abrigando animais 
de grande porte. Atualmente, 

mais de 60 cães e 15 gatos es-
tão no Abrigo Municipal, que 
conta com uma equipe de cin-
co pessoas, além dos voluntá-
rios que levam seu carinho e 
cuidado para os animais.

O investimento total será 
de aproximadamente R$ 576 
mil, do tesouro, e a empresa 
que fará a obra é a Marcondes 
Lima Engenharia. Após a ceri-
mônia, que teve como marco 
a assinatura do contrato, as 
obras tiveram início imedia-
to.  A previsão é que o Cepa-
tas seja entregue em abril de 
2020.

Para o prefeito Isael Do-
mingues, o Cepatas é um so-
nho antigo, desde a época em 
que ele era vereador, e que �i-
nalmente está sendo concre-
tizado.     

“Com inteligência e von-
tade de trabalhar, pode-
mos transformar a cidade. 
Este local que hoje recebe 
o Abrigo de Animais será 
transformado em um espa-
ço melhor para os animais, 
e há 10 anos essa obra já 
poderia ter sido realizada, 
de acordo com documenta-
ção de recebimento e per-
da de recursos para esta 
finalidade. Agora estamos 
concretizando esse sonho, 
com verba própria. Esse é 
um carinho que temos com 
atendimento ao animal, 
com as pessoas que cuidam 
dos animais, e também com a 
saúde das pessoas”, a�irmou.  

Museu Histórico 
promove apresentações 
de música erudita

Fundo Social abre vagas 
para o�icinas de “Culinária 
Funcional e Natalina Saudável”

Prefeitura analisa casos de 
bloqueio do “Bolsa Família” 
dos moradores do “Bem Viver”

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

A Secretaria de Assistência 
Social de Pindamonhangaba, por 
meio da Gestão do Cadastro Úni-
co, está analisando os casos de 
bloqueios do programa “Bolsa 
Família” dos moradores que pos-
suem crianças matriculadas na 
escola do “Bem Viver”.

O gestor municipal explica 
que no primeiro momento estão 
sendo realizados �iltros de quais 
bene�ícios estão bloqueados pelo 
motivo de crianças não localiza-
das. Após esta etapa, é realizado 
o procedimento de veri�icação 
junto ao sistema Cadastro Único 
se estas crianças possuem matrí-
cula na referida escola.

Por último, é feita a manuten-
ção de desbloqueio do bene�ício, 
cuja parcela será paga de forma 
retroativa no mês de dezembro. 
É importante ressaltar que as 
secretarias municipais de Assis-
tência Social e Educação estão 
tomando as devidas providências 
para evitar tais bloqueios, já que 
o principal motivo é a realização 
do censo escolar para se obter os 
dados da educação básica daque-
la escola e a validação do código 
Inep (Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisa).

De acordo com a secretária 

de Assistência Social, Ana Paula 
Miranda, esses bloqueios estão 
sendo realizados pelo Governo 
Federal, pois a escola ainda não 
foi validada pelo Inep. “A pedido 
das famílias sobre os casos de 
bloqueio do “Bolsa Família” que 
têm chegado, estamos solicitan-
do que os moradores procurem o 
Cadastro Único, pois nosso técni-
co, juntamente com a Secretaria 
de Educação, tenta veri�icar a si-

tuação das crianças, pedindo ao 
Governo o não bloqueio ou des-
bloqueio desses alunos. Estamos 
tomando as devidas providências 
para que isso não aconteça e as 
famílias não sejam prejudicadas”, 
disse Ana Paula.

Ainda de acordo com a secre-
tária, o Inep informou que a par-
tir de 2020, a validação da Escola 
Municipal do “Bem Viver” será 
concluída.

Jucélia Batista

Divulgação

Além das autoridades, protetoras da causa animal marcaram presença na solenidade
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- DECLARAÇÃO DE PERDA DE DOCUMENTO - 
CERTIDÃO DE TEMPO DE TRABALHO

Foi perdido um documento Certidão de Tempo de Contribuição n° 016972, 
com a data de expedição 19 de março de 2012. Período constante da certidão 
extraviada-13/03/1989 a 28/02/1994; 23/03/1994 a 06/02/1995 a 11/02/1997; 
11/03/2003 a 29/03/2005. Emitido pela Secretaria de Estado da Educação- Diretoria 
de Ensino-Região Pindamonhangaba. O documento pertence à Maria Aparecida 
Ribeiro, brasileira, natural de Pouso Alegre MG, data de nascimento 14/03/1965, RG 
M3477585, CPF 462.762.036.53.
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ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE 
PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, convoca todos os sócios, quites e em 
pleno gozo de seus direitos  estatutários, a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua 
Sara, nº 105 – Parque das Nações – Pindamonhangaba – SP, no dia 29 de novembro de 2019, 
às 14h00, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, Discussão e Aprovação 
da Ata de Assembléia anterior;  2) Leitura, Discussão e Votação da Previsão Orçamentária para o 
exercício de 2020, com o parecer do Conselho Fiscal. Não havendo número suficiente e estatutário 
para a realização da Assembléia em 1ª convocação, no horário supra mencionado, a mesma será 
realizada uma hora após no mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2019. a) 
Sebastião de Melo Neto  - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 217/2019 (PMP 27918/2019) 
A autoridade superior homologou, em 18/11/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de mangueira de luz led”, em favor da empresa Prosalen Comercial Ltda ME, o item 01, 
no valor total de R$ 12.180,00. 

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titular Juliana Bertolino(05 a 19 dedezembrode 
2019), vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar desta data, 
aConselheira Tutelar Suplente:
3º Desiree Valdirene Maria Alves Moreira
A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Euclides Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso, nesta cidade, munida de documentos 
pessoais e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim de tratar da substituição 
da Conselheira Titular durante o período de férias.
Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, informamos que convocaremosa4º Suplente, 
Sra. Arone Lúcia Gomes de Paula.

Helison de Oliveira - Presidentedo CMDCA – Gestão 2019/2021

A Medida Provisória 
905, publicada em 12 de 
novembro, trouxe mudan-
ças na legislação traba-
lhista. Além de instituir 
o Contrato de Trabalho 
Verde e Amarelo, que in-
centiva a contratação de 
jovens, a MP também criou 
o Programa de Habilita-
ção e Reabilitação Física e 
Profissional, Prevenção e 
Redução de Acidentes de 
Trabalho, que espera rein-
serir no mercado formal 
de trabalho, até 2022, 1,25 
milhão de trabalhadores 
que estavam afastados das 
atividades profissionais 
devido a algum acidente ou 
adoecimento graves.

O Ministério da In-
fraestrutura, por meio 
do Denatran (Depar-
tamento Nacional de 
Trânsito), lançou a 
nova CDT (Carteira 
Digital de Trânsito). 
O aplicativo, desen-
volvido pelo Serpro 
(Serviço Federal de 
Processamento de Da-
dos), está disponível 
gratuitamente nas lo-
jas Google Play e App 
Store, e chega agora 
com um novo layout 
e novas funcionalida-
des. 

Mais moderna e 
completa, a CDT – que 
está em vigor desde 
2017 – vai funcionar 
agora como uma in-
terface do cidadão 
com os serviços de 
trânsito. Pelo aplica-
tivo, é possível, por 
exemplo, consultar o 

Governo quer reabilitar mais de um milhão de 
pessoas afastadas do trabalho por invalidez
A expectativa é reinserir trabalhadores que estavam afastados das atividades 
profissionais devido a algum acidente ou adoecimento graves

Desde 1991, há a obriga-
toriedade de contratação de 
pessoas com deficiência por 

empresas com mais de cem 
empregados. Entretanto, a 
maioria não se enquadra 

nesta situação. De acordo 
com o secretário Especial 
de Previdência e Trabalho 

do Ministério da Econo-
mia, Rogério Marinho, cer-
ca de 700 mil pessoas são 
aposentadas por invalidez 
todos os anos. “Não temos 
uma política de reabilita-
ção, de reinserção para que 
elas voltem ao mercado de 
trabalho”, explicou Marinho. 

De acordo com o minis-
tério da Economia, menos 
de 2% das pessoas que re-
cebem benefício por inca-
pacidade são reabilitadas. 
“Você só tem 17 mil pes-
soas reabilitadas por ano 
num universo de um mi-
lhão”, afirmou o secretário.

Agora, o Programa de 
Habilitação e Reabilitação 
Física e Profissional, Pre-

venção e Redução de Aci-
dentes de Trabalho tem 
como objetivo financiar 
o serviço de habilitação e 
reabilitação profissional 
prestado pelo Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial (INSS) e programas e 
projetos de prevenção e 
redução de acidentes.

Quem recebe o Benefí-
cio de Prestação Continu-
ada (BPC) continuará com 
50% do auxílio se ingressar 
no mercado de trabalho, o 
que equivale a meio salário 
mínimo. Pessoas com defi-
ciência grave contarão em 
dobro para efeitos de cum-
primento da cota de inclu-
são pelas empresas.

Ministério da Infraestrutura lança nova Carteira Digital de Trânsito
Aplicativo gratuito traz, além de outras funcionalidades, as versões eletrônicas da 
Carteira de Habilitação e do documento do veículo

Reprodução/internet

restres do Ministério da 
Infraestrutura, também 
está prevista uma intera-

Dias, diretor do Denatran, 
vinculado à Secretaria Na-
cional de Transportes Ter-

ção da nova CDT com o 
aplicativo Sistema de No-
tificação Eletrônica (SNE) 

Reprodução/internet

histórico de emissão da 
CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), compar-
tilhar o CRLV (Certifica-
do de Registro e Licen-
ciamento de Veículo), 
exportar os documentos 
e consultar infrações. A 
CNH e o CRLV digitais 
têm mesmo valor legal 
dos documentos impres-
sos. Além disso, com o 
aplicativo instalado, o 
condutor poderá receber 
notificações, como aviso 
de vencimento da CNH e 
o aviso de recall, com as 
orientações sobre o de-
feito e as providências 
necessárias. 

Atualmente, o Dena-
tran possui cerca de 10 
milhões de recalls regis-
trados e, em média, ape-
nas 43% desses chama-
dos são atendidos pelos 
proprietários.

De acordo com Jerry 

para o pagamento de 
multas. Hoje, a versão 
da nova CDT permite 
que o condutor tenha 
informações sobre in-
frações, mas com a in-
tegração, o condutor 
terá a possibilidade de 
efetuar o pagamento 
de multas com até 40% 
de desconto. A funcio-
nalidade está prevista 
para 2020, segundo o 
diretor. 

A nova CDT possi-
bilitará a adesão de 
um maior número de 
pessoas à Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH) digital. Hoje, 
existem três milhões 
de CNH- e válidas em 
todo o Brasil, e outras 
40 milhões de CNHs 
com potencial para a 
versão eletrônica. São 
CNHs impressas que 
já possuem o QR Code.
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Governo de São Paulo nomeia 3.755 
profissionais para as polícias Militar e Civil

Divulgação

O Governo Estadual nomeou 
3.755 aprovados em concurso 
público para cinco carreiras das 
polícias Militar e Civil. As nome-
ações foram publicadas na edição 
desta terça-feira (19) do Diário 
Oficial do Estado.

Para a Polícia Militar, foram 
nomeados 2.655 soldados de 2ª 
classe. Em relação à Polícia Civil, 
foram 400 agentes policiais, 300 
agentes de telecomunicações, 
200 auxiliares de papiloscopista 
e 200 papiloscopistas.

A próxima etapa será a posse 
dos nomeados, que deve aconte-
cer dentro de cerca de 15 dias. 
Em seguida, os novos policiais 
iniciarão os cursos na Escola Su-
perior de Soldados (ESSd) e Aca-
demia da Polícia Civil (Acadepol).

Depois da formação, os alunos 
passarão por um período de está-
gio probatório. Os novos policiais 
serão designados para reforças o 
efetivo nos batalhões territoriais 
da PM e nas delegacias e depar-
tamentos da PC de todo o Estado.

Em breve, outros 1.650 policiais 
civis devem ser nomeados – serão 
250 delegados, 600 investigadores 
e 800 escrivães –, totalizando as 
2.750 nomeações anunciadas pelo 
Governador no início da gestão.

Reforço

O Governo do Estado vem re-
forçando os recursos humanos 
das polícias. Por isso, há concur-
sos em andamento para preen-
cher 5,4 mil vagas de soldados 
de 2ª classe e 190 alunos-oficiais. 
A distribuição do efetivo é feita 
após a formatura.

Após formados, efetivos reforçarão batalhões territoriais da Polícia Militar e unidades da Polícia Civil em todo o Estado

Empresa Total recruta 
engenheiros e tecnólogos 
para emprego em Pinda

Para a Polícia Militar serão nomeados mais de 2.600 soldados

Também há 6,2 mil futuros 
policiais em formação – 5.822 
PMs, sendo 5.190 soldados e 632 
alunos-oficiais; além de 378 cien-
tíficos, sendo 78 fotógrafos, 36 
médicos-legistas, 242 peritos, 20 
desenhistas e 2 auxiliares de ne-
cropsia.

O Governo de São Paulo au-
torizou ainda a abertura 2.750 
vagas para concursos da Polícia 
Civil, sendo 250 delegados, 900 
investigadores e 1.600 escrivães. 
Também foram autorizadas 189 
vagas para médicos-legistas da 
Polícia Técnico-Científica.

A empresa multinacional Gru-
po Total está em busca de profis-
sionais que possuam experiência 
no segmento downstream. A vaga 
é destinada para atuação como 
coordenador de produção em 
Pindamonhangaba.

Entre os requisitos exigidos es-
tão formação superior ou cursan-
do Engenharia ou Tecnólogo em 
Mecânica, Manufatura, Petróleo 
e Gás, Eletrônica, Mecatrônica ou 
Produção; experiência de cinco 
anos na liderança da área de 
produção; inglês intermediário 
e conhecimentos das normas de 
qualidade; entre outros critérios.

A Total Brasil é uma filial da 
multinacional francesa, que é a 
quarta maior empresa interna-
cional integrada de petróleo de 

capital aberto e gás do mundo, 
com operação em mais de 130 
países e cerca de 100 mil colabo-
radores.

A empresa está presente no 
Brasil desde 1998, com sede em 
São Paulo e uma fábrica em Pin-
damonhangaba, com 100 mil me-
tros quadrados, e que conta com 
aproximadamente 250 colabora-
dores e uma capacidade produti-
va em torno de 70 mil toneladas 
de lubrificantes por ano.

Para as inscrições desta vaga, 
a empresa solicita que os interes-
sados se candidatem através do 
site da empresa, onde também 
podem ser encontradas mais 
informações sobre a oferta de 
emprego e o processo de recruta-
mento.

Shopping recebe “Aulão 
de Defesa Pessoal” 
para o público feminino

Em 1999, a Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações 
Unidas instituiu 25 de novem-
bro como o Dia Internacional 
da Não-Violência Contra a Mu-
lher. Com o intuito de promover 
a reflexão sobre a data e ainda 
ensinar o público feminino a 
se defender em situações de 
perigo, o Shopping Pátio Pinda 
oferecerá um “Aulão de Defesa 
Pessoal” com a instrutora Suzi 
Blaustein. 

A iniciativa também contará 

com ações de conscientização 
sobre violência verbal e psico-
lógica.

As inscrições para o aulão 
podem ser feitas gratuitamente 
por meio do link www.bit.ly/
defesapessoalpatiopinda e as 
vagas são limitadas. 

A aula acontece no sábado 
(23), no Espaço Cultural, e as 
alunas serão divididas em três 
turmas que participarão das 
atividades em horários distin-
tos: às 14, às 15 e às 16 horas. 

Durante o encontro serão ensi-
nadas técnicas para defesa pes-
soal em situações cotidianas, 
como no ambiente domiciliar, 
ou em casos de agressões na 
rua, em baladas ou bares.

A ação é resultado da parce-
ria entre o Shopping Pátio Pin-
da, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, a Cepam 
(Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas para as Mu-
lheres), o Lotus Club Jiu Jitsu e 
a Academia BS Fisio Fitness.

No encontro serão ensinadas técnicas para defesa pessoal em situações cotidianas

Divulgação

Divulgação
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Altair Fernandes Carvalho

Pinda Antiga

A editoria de história desta edição é alu-
siva ao dia 15 de novembro de 1889, 

data em que o Brasil deixou de ser governa-
do pela monarquia. Com um artigo escrito, 
provavelmente, por seu fundador, o político 
Dr. João Romeiro, o jornal Tribuna do Norte 
reafirmava em sua edição de 28/11/1889,  
a adesão à República. Nascido folha liberal, 
o semanário de João Romeiro se tornou fo-
lha republicana, ideal que suas páginas já 
vinham pregando com artigos favoráveis ao 
fim da Monarquia. Com o título “O passado 
e o futuro”, deixava-se claro que a Tribuna 
haveria de ser antes de tudo favorável à evo-
lução, respeitando o passado e acreditando 
no futuro do Brasil. Em seu pronunciamen-
to abordando a nova forma de governo, João 
Romeiro expressou certa desconfiança com 
relação àqueles que, de ferrenhos monar-
quistas, andavam a aplaudir  o novo sistema 
de  governo. Alertava também o fundador da 
Tribuna, para que houvesse certa cautela por 
parte dos mais eufóricos. Segundo Romeiro, 
só depois que ‘o governo do povo pelo povo’ 
se achasse perfeitamente consolidado é que 
poderiam considerar a pátria perfeitamente 
garantida. Seu discurso, registrado naquela 
edição histórica, merece ser apreciado na ín-
tegra, ainda que na grafia atual:  

“Aplaudindo a proclamação da República 
e aderindo sinceramente à ordem de coisa 
criada pela benéfica revolução de  15 de no-
vembro, damos por completamente extinta 
toda solidariedade política que havia entre 
nós e os membros do velho Partido Liberal, 
sob cuja bandeira temos militado. 

Fazemos esta declaração porque quere-
mos que saibam os nossos ex-correlegioná-
rios, entre os quais contamos tantos amigos 
particulares, que um único empenho temos 
hoje como político, é auxiliar por todos os 
modos o governo provisório na consolidação 
das instituições proclamadas e fazer o que 
for possível para que no novo regime, o povo 
possa ser livre de direito e de fato. 

Não contestamos que os velhos partidos, 
sem exceção de um só de seus membros, po-
deriam e deveriam caminhar com essas mes-
mas disposições e seguir essa mesma orien-
tação. Mas, porque não dizê-lo? Não temos 
a menor confiança na sinceridade daqueles 
que até ontem supunham que o povo não po-
dia governar-se, e que hoje, por não terem 
outro remédio, abraçam-se entusiastica-
mente com a bandeira vencedora e querem 
ter a honra de meter guarda à porta da cida-
dela que não queiram entregar e que foram 
forçados a fazê-lo. 

Não confiamos neles, como político e 
adepto da democracia mais adiantada, e 
dizendo-o com franqueza, acreditamos não 
ofender pessoalmente a ninguém. 

Ou andavam a enganar miseravelmente 
o país, impedindo, por interesse exclusiva-
mente pessoal que este fosse declarado em 
estado de reerguer-se livremente, ou, como 
queremos supor, estavam de feito, e sincera-
mente convencidos que o governo puramen-
te democrático, a República, era uma des-
graça; e a deposição da Monarquia a maior 
calamidade que cairia sobre a nossa pátria. 
Ou por falta de patriotismo ou porque as 
suas ideias não estejam de acordo com o 
pensamento que se deseja realizar, o que é 
certo é que esse proceder dos velhos partidos 
tirou-lhes o direito à confiança do povo. 

Pensamos também que o maior inimigo 
das liberdades públicas ainda aí está, com os 
olhos chamejantes e a espera de ver se em-
polga a presa. 

Criados pelo regime monárquico e já 
adaptados a uma política que era o instru-
mento de exploração da pátria, dificilmente 
se submeterão os chefes depostos à vontade 
do povo, a quem tanto contrariaram. 

Não é a monarquia que deve carregar 
exclusivamente com a responsabilidade dos 
males que pesaram sobre a pátria durante 
o 2º Império. 

O jornal Tribuna do Norte e a adesão  
      à república

Pedro II, um reinado que 
teve início em 7/4/1831 e 
terminou naquele 15 de 
novembro de 1889

Deodoro governou o 
Brasil de 15/11/1889 
a 26/12/1891

Lembranças literárias
Chove  

Jornal Tribuna do Norte, 28/8/1965, poeta francês Fernand Gregs (tradução de Guilherme de Almeida)      

Chove,
A vidraça chora.

O vento põe no parque um soluço de outono.
Range uma porta e bate, e parece que implora
Numa voz de abandono...
Chove...
          
Dir-se-ia que milhões de alfi netes acertam
Nos vidros frios e se espetam.
Chove,
A vidraça chora.

O céu esconde a última nesga azul que existe,
Sob um manto cinzento e móvel.
Chove:
A vida é triste!

- Que importa!
Ulule o vento, bata a porta
E tombe a chuva!
Que importa!

Tenho nos olhos um clarão que nada turva;
Tenho na vida um céu azul e imóvel;
Tenho na alma um jardim ondulante de palmas
Balançadas em pleno anil por brisas calmas:
Eu penso nela!

Chove...
- E a vida é bela!

 www.pinterest.co.kr

E onde estão os seus cúmplices? 
Tão depressa regeneraram-se? 
Tão depressa suas ideias, sentimentos e 

medo de ver as coisas transformaram-se tão 
profundamente, a ponto de já poderem me-
recer plena confi ança do povo a que comba-
tiam até a última hora? 

Olhemos imparcialmente para o passado 
e procuremos garantir nosso futuro. É nossa 
opinião que pouco teremos feito em bene�í-
cio da liberdade, se, sob a bandeira republi-
cana, os novos partidos políticos se deixa-
ram infl uenciar pelos preconceitos, vícios e 
defeitos dos que se educaram na Monarquia! 

Não nos iludamos com a família imperial, 
não foram todos os adversários da democra-
cia, temos ainda muito que lutar. E só depois 
que o governo do povo pelo povo se achar 
perfeitamente consolidado, poderemos con-
siderar a pátria perfeitamente garantida. 

Aproveitemos os ensinamentos do passa-
do e garantias para o povo que ainda pode 
sofrer. 

Nunca precisamos tanto da sinceridade 
dos homens e da lealdade dos chefes. 

A politicagem é astuciosa, esta avezada a 
todas as tricas, e não se deixará facilmente 
aniquilar ao novo regime. 

E que será de nós se ela empolgar o poder 
e continuar na exploração da pátria? 

Olhemos para o passado e acautelemos o 
futuro.”


