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Festival de Verão agita o �im de semana
Comemorando a estação 

mais quente do ano, a Pra-
ça do Quartel recebe, até 
domingo (2), o Festival de 
Verão de Pindamonhangaba. 
A iniciativa da Prefeitura e 
do Fundo Social de Solida-
riedade conta com shows 
gratuitos todos os dias, além 
de praça de alimentação 
com food trucks e feira de 
artesanato.

Viaduto 
central recebe 
recapeamento 
de asfalto

Na sexta-feira (31), às 18 horas, o evento terá a banda “Radiola” como uma das atrações musicais

Prefeitura cria comissão 
de acompanhamento 
e �iscalização do 
concurso público

Para acompanhar e �iscalizar a realização 
da reaplicação das provas do concurso públi-
co em Pindamonhangaba, a Prefeitura criou 
uma comissão formada por servidores repre-
sentantes das secretarias de Administração, 
Jurídico, Segurança, Comunicação e Gabinete 
do Prefeito.

A Fasc é o primeiro local que foi 
confi rmado para a realização das 

provas do concurso

DEIC prende suspeito 
com 135 quilos de 
cocaína em Pinda

PÁG. 3

PÁG. 5

Divulgação

Divulgação



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2020
2

Editorial

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de M aio de 1980 - Órgão 
mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-
35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

presidente da fundação e 
JornaLista responsÁVeL: 
Jucélia Batista Ferreira 
MTB Nº 57.570/SP
responsaBiLidade: 
Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade do autor.
redação e BaLCão 
de anÚnCios: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, 
Centro. Tel. (12) 3644-2077 
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

representante CoMerCiaL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

iMpressão: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - 
(12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
EXPEDIENTE

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

A educação para o engajamento social

Reprodução/Internet

Já tratei do tema educação 
aqui em minha coluna em outros 
momentos, mas quero voltar ao 
assunto visto sua importância 
ainda não acatada pela educação 
brasileira, de educar para o pro-
tagonismo e para o engajamento 
social.

Formar o aluno para as ques-
tões fundamentais da educação 
formal, este é o papel principal 
da escola, valores é com a famí-
lia. Agora colocar a formação 
para o protagonismo e o enga-
jamento pode ser uma grande 
sacada para as escolas, visto ser 
um tema transversal que per-
meia todas as outras matérias 
de forma que pode ser tratada 
durante todo o tempo sem atra-
palhar ou aumentar a carga ho-
rária já prevista.

Trabalhar o engajamento traz 
mais conteúdo e diversidade 
para a sala de aula, promovendo 
aos alunos um aprendizado mais 
prático e ganhos incalculáveis na 

Construindo
Cidadania

roberto ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

aquisição de habilidades que não 
se encontra em livros.

Mas o que nós podemos fazer 
por este assunto além da minha 
parte de escrever e a sua de ler? 
Simples, podemos começar a 
pedir para as escolas de nossos 
filhos ou parentes, passem a ter 
o engajamento social ou volunta-
riado, como matéria complemen-
tar.

Um só pedindo, as escolas não 
darão atenção, mas se vários pais 
começarem a fazer tal solicitação, 

tenho certeza de que as escolas 
vão pensar no assunto.

Certo, é uma utopia ainda, mas 
quando tomarmos consciência de 
nosso poder e da importância do 
engajamento social, tenho certe-
za de que esta utopia deixa de ser.

Engajamento social um assun-
to que ainda não pegou, mas com 
nosso engajamento será possível 
tê-lo mais acessível e assim mais 
pessoas saberão da importância 
dele para nosso desenvolvimento 
como sociedade.

Estudantes da Rede Estadual voltam às aulas

Vale do Paraíba recebe 4ª Edição do 
“Carnaval & Caipirinha & Feijoada”

A tradicional Feijoada Novo-
tel de São José dos Campos, que 
abre a programação de Carnaval 
pelo quarto ano consecutivo,  irá 
acontecer dia 15 de fevereiro das 
12h, às 15h.

Para esse ano, o hotel traz 
uma novidade. Além do tradicio-
nal chorinho de todos os sábados, 
haverá uma animada apresenta-
ção do Bloco do Caxambu.

O bloco Caxambu nasceu em 
2016 e hoje conta com 45 inte-

grantes na bateria, que partici-
pam das oficinas de percussão. 
Mais do que um Bloco Pré-Car-
naval, o Bloco do Caxambu é uma 
Escola de Percussão.

Os convites para a feijoada são 
limitados. O Novotel conta com 
estacionamento gratuito e recre-
ação para as crianças. 

Mais informações e valores 
pelo e-mail eventos.novotelsjc@
accor.com.br  ou pelo telefone 
(12)  40097800.

Nesta segunda-feira (3), as 
escolas da Rede Estadual de São 
Paulo devem receber 3,4 milhões 
de alunos de volta às salas de 
aula para o ano letivo de 2020.

Depois de semanas de folga, 
é hora de os alunos retomarem a 
rotina e se prepararem para co-
meçar mais um ano de estudos 
mais adaptados e entusiasma-
dos. 

Mesmo com planejamento, o 
primeiro dia de aula pode ser um 
pouco corrido, por isso deixar 
separado o material escolar e até 
mesmo a roupa pode garantir 
alguns minutos extras antes 

de sair para escola sem atraso.
Também é comum que alguns 

conhecimentos aprendidos du-
rante o ano fiquem adormecidos 
nas férias. Por isso uma releitu-
ra dos cadernos do ano passado 
pode ser de muita ajuda. Mesmo 
que de forma simples as revisões 
podem ajudar o cérebro desper-
tar o conhecimento já adquirido 
e assimilar com mais facilidade 
as matérias novas.

Para garantir o melhor apro-
veitamento das aulas, tanto 
alunos e responsáveis devem 
manter uma comunicação clara 
e constante com a escola. Os es-

tudantes dentro de sala de aula 
devem ser incentivados a con-
versar e tirar dúvidas com os 
professores.

Já os responsáveis devem par-
ticipar das reuniões entre pais 
e mestres e eventos nas es-
colas. Um canal que pode ser 
acessado tanto pelos alunos 
e responsáveis é o aplicativo 
Minha Escola SP – disponível 
para download gratuito no 
sistema Android e iOS – que 
reúne boletim com notas e fal-
tas, horário de aulas e até uma 
versão digital da carteirinha es-
tudantil.

Ano letivo começa nesta segunda-feira (3); momento é de retomar a rotina
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Pesquisa busca fomentar 
conexão de fragmentos da Mata 
Atlântica no Vale do Paraíba

Projeto de pesquisa co-
ordenado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, por 
meio da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios 
(APTA), busca fomentar a co-
nexão de fragmentos da Mata 
Atlântica na região do Vale 
do Paraíba. O objetivo é uti-
lizar técnicas de agricultura 
sustentável, como o sistema 
agroflorestal, para promover 
serviços ecossistêmicos e ge-
rar sustentabilidade econômi-
ca para os produtores rurais. 
Financiada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP) e com 
participação de diversas insti-
tuições do Brasil e do exterior, 
a pesquisa utilizará modelos 
matemáticos para calcular o 
crescimento das árvores na-
tivas endêmicas plantadas e 
das culturas usadas no siste-
ma de produção para medir o 
carbono sequestrado.

No Vale do Paraíba já exis-
te um movimento de fomento 
aos sistemas agroflorestais, 
inclusive apoiado pelo Polo 
Regional de Pindamonhanga-
ba da APTA. Segundo a coor-

denadora da pesquisa, Maria 
Teresa, os pesquisadores do 
projeto e esses agricultores 
já têm realizado reuniões 
para implantação e monito-
ramento. Novas áreas devem 
começar a ser monitoradas 
ainda no primeiro semestre 
de 2020. 

A pesquisadora da APTA 
explica que os modelos mate-
máticos que serão usados na 
pesquisa verificam a quanti-
dade de carbono sequestrado 
a partir de informações fisio-
lógicas da planta e também de 
clima e de solo. 

Pesquisar é preciso
Nesta edição, a Tribuna mostra um projeto de pesquisa 

coordenado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo, por meio da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (APTA), que busca fomentar a 
conexão de fragmentos da Mata Atlântica na região do Vale 
do Paraíba. 

O objetivo é utilizar técnicas de agricultura sustentável 
para promover serviços ecossistêmicos e gerar sustentabilida-
de econômica para os produtores rurais.

Por muito tempo as práticas agrícolas no Brasil eram re-
alizadas de maneira irresponsável e irracional, o que refletia 
negativamente em impactos sofridos pelo meio ambiente. Os 
principais recursos utilizados para produção de alimentos são 
renováveis, como água, sementes, solo, entre outros. Isso faz 
com que a agricultura sustentável seja uma atividade total-
mente possível.

Dentro deste contexto, a pesquisa é fundamental para a 
descoberta de novos manejos e usos dos recursos naturais. E 
Pindamonhangaba, que abriga um pólo de pesquisas vem se 
destacando com projetos como o que divulgamos hoje. O mu-
nicípio também é conhecido por suas pesquisas sobre o cultivo 
de arroz e ainda pelo manejo das PANCs - Plantas Alimentí-
cias Não-Convencionais.

Com a divulgação destas pesquisas e a adoção de práticas 
sustentáveis, os produtores são capazes de manter a proteção 
natural proveniente da biodiversidade nas áreas cultiváveis e 
assim, impedir o constate ataque de pragas. Isso faz com que 
seja reduzido o uso de pesticidas, melhorando a conservação 
dos recursos naturais e da produtividade dessas áreas, o que, 
ocasionalmente, reduz drasticamente os impactos gerados 
pela produção em larga escala e otimizam produção aumen-
tando o lucro do produtor.

Tudo isso gerando o mínimo possível de impacto ambien-
tal. Além disso, a redução de desperdícios também auxilia com 
redução de custos para o produtor. Ou seja, as pesquisas desen-
volvidas em nossa cidade são fundamentais para a prática da 
sustentabilidade. Essa, por sua vez,  pode ajudar com melhores 
resultados no negócio enquanto garante uma melhor qualidade 
de vida no planeta no presente e para as futuras gerações.
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Viaduto central recebe recapeamento de asfalto

Departamento de Trânsito 
implanta educador de velocidade

Um problema que se 
arrastava há anos para 
alguns moradores do Pi-
racuama começa a ser 
resolvido pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba. Em 
breve, a comunidade, que 
precisa atravessar o Rio 
das Pedras poderá contar 
com uma nova passarela.

A construção da passa-
gem teve início em janeiro 
e terá 28 metros de com-
primento e 1,5 metros de 
largura. Trata-se de uma 

obra com detalhes técni-
cos e de complexa execu-
ção.

Desde 2015, após um 
período chuvoso e várias 
enchentes, a travessia de 
pedestres sobre o rio foi 
dani�icada. Embora exista 
acesso por outra estrada, 
alguns moradores da co-
munidade preferem essa 
passagem e se arriscam 
atravessando em uma 
pinguela de madeira im-
provisada e com risco de 

acidentes.
A atual gestão, em aten-

ção aos inúmeros pedidos 
e solicitações dos mora-
dores, �irmou um com-
promisso de reconstruir 
a travessia. A Defesa Civil 
foi acionada e emitiu o 
laudo de interdição e re-
construção da passagem. 
Em seguida a Secreta-
ria de Meio Ambiente foi 
acionada para informar 
e receber autorização da 
CETESB para execução.

Cpic inicia novas aulas 
em Pindamonhangaba

Dando continuidade 
às obras de recapeamen-
to da região central, nes-
te domingo (dia 2), das 
7 às 17 horas, haverá in-
terdição do viaduto João 
Koslovski. Assim, a av. 
Dr. Jorge Tibiriçá terá o 
tráfego de veículos impe-
dido desde o cruzamento 
com a Av. Major José dos 
Santos Moreira e até o 
cruzamento com a Rua 
dos Expedicionários - 
com acesso somente ao 
comércio local e interdi-
ção completa do viaduto.

O acesso ao Mercado 
Municipal deve ser feito 
somente pela Rua Dr. 
Campos Sales.

Prefeitura executa nova passarela 
de pedestres no Piracuama O Departamento de Trân-

sito de Pindamonhangaba 
está inserindo uma nova ideia 
na sinalização viária que visa 
disciplinar a velocidade do 
tráfego em vias onde os ve-
ículos desenvolvem maior 
aceleração. Trata-se do edu-
cador de velocidade.

O sistema consiste numa 
sinalização viária onde a pin-
tura de solo leva o motorista a 
um afunilamento que minimi-
za a velocidade do tráfego, fa-
zendo-o desacelerar o veícu-
lo. “O objetivo é fazer mesmo 
a pessoa tirar o pé do acele-
rador e estamos implantando 
em locais de grande con�lito, 

vias apontadas como palco 
de acidentes, alguns casos até 
com vítima fatal”, a�irmou o 
secretário adjunto de Segu-
rança, José Vidal França Filho.

O bairro Parque das Pal-
meiras e um trecho do anel vi-
ário já receberam o educador 
de velocidade, que é com-
posto por refletores para vi-
sibilidade noturna e placas 
de limite de velocidade ver-
tical. “O custo-benefício em 
comparação a implantação 
de uma lombada é bastan-
te significativo e espera-
mos assim conscientizar 
nossos motoristas”, finali-
zou França.

Colaborou com o texto:
Gabriel Nogueira

 O Cpic (Centro de Práticas In-
tegrativas Complementares), da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura, 
abre novas aulas de yoga, medita-
ção, dança circular e constelação 
familiar. As práticas começam a 
partir do dia 03, próxima semana.

A coordenadora do Cpic, Ti-
cianna Gama Santana, destacou 
que a prática de atividade �ísica e 
mental ajuda em várias áreas do 
nosso corpo e mente, na concen-
tração, tranquilidade, fortaleci-
mento do corpo �ísico e desenvol-
vimento da �lexibilidade.

 As aulas de yoga vão acon-

tecer no Bosque da Princesa, 
toda segunda-feira das 17h30 às 
18h30 horas, a orientadora será a 
Daya. A prática de Meditação será 
no Parque da Cidade, toda quar-
ta-feira, das 8 às 9 horas, com o 
orientador Monge Chang.

No prédio do Cpic acontecerão 
as aulas de dança circular, toda 
quarta-feira, das 14 às 16 horas, 
com a orientadora Roberta Mo-
reno.

As aulas de constelação fami-
liar vão começar dia 20, das 13 
às 17 horas, com a orientadora 
Lúcia Mendonça, também no pré-
dio do Cpic, na rua Dr. José Luiz 
Cembranelli, 1.005, Parque das 
Nações.
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poder legislativo

O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 

Vereador Felipe César - FC 
Presidente 

Vereador Carlos Moura - Magrão 
1º Vice-Presidente 

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
- Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, 

Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia,
Rafael Goffi Moreira, Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola, Roderley Miotto
Rodrigues e Ronaldo Pinto de 

Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação: 

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783

(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021

 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

2ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,

no próximo dia 03 de fevereiro de 2020, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de  Lei n° 202/2019, do Vereador Carlos Moura – Magrão, que “Denomina de PASTOR SILAS 
RIVELLE a Avenida 31 do Residencial e Comercial Portal dos Eucaliptos, no Distrito de Moreira César”.
II. Projeto de Lei n° 203/2019, do Vereador Carlos Moura – Magrão, que “Denomina de WALDOMIRO 
CUNDARI a Avenida 32 do Residencial e Comercial Portal dos Eucaliptos, no Distrito de Moreira César”.
III. Projeto de Lei n° 04/2020, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n° 4.900, de 27 de janeiro de 2009, 
que Dispõe sobre a denominação do PARQUE MUNICIPAL DO TRABIJU e dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 06/2020, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n° 5.861, de 08 de dezembro de 
2015, que dispõe sobre a concessão de cesta básica aos servidores municipais e dá outras providências”.
  
 Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2020.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

PROJETOS Nº 202/2019 e 203/2019 - Os projetos têm como objetivo a denominação de vias públicas do município. 
PROJETO Nº 04/2020 - O presente Projeto de Lei visa a adequação da composição do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do 
Município de Pindamonhangaba.
PROJETO Nº 06/2020 - O projeto propõe alteração que visa contemplar a concessão de cesta básica, a qual poderá contemplar produtos 
de necessidade essencial e não somente gêneros alimentícios, ou de cartão alimentação, permitindo ao Executivo definir a forma da 
concessão.

 

Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias às 
segundas-feiras, a partir das 18 horas.

A Transparência dos Atos do Legislativo
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O ACESSO 
AO WI-FI NO HORÁRIO  DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLE-

NES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.

No retorno aos trabalhos 
legislativos deste ano, os ve-
readores de Pindamonhan-
gaba realizaram na segunda-
feira, dia 27 de janeiro, a 1ª 
Sessão Ordinária de 2020 e 
aprovaram dois Projetos de 
Lei com novas denominações 
de vias públicas, sendo uma 
na Reserva dos Lagos e outra 
no Portal dos Eucaliptos, no 
Distrito de Moreira César.

O primeiro foi o Proje-
to de Lei n° 200/2019, do 
vereador Antonio Alves da 
Silva – Toninho da Farmá-

Rua do Residencial Reserva dos Lagos 
e Avenida do Portal dos Eucaliptos 

recebem novos nomes após aprovação 
da Câmara de Pindamonhangaba

Projetos foram aprovados por unanimidade na primeira sessão ordinária de 2020.
cia (PSDB), que “Denomina 
a Rua 05 do Loteamento Re-
sidencial Reserva dos Lagos 
de WALDEMAR AUGUSTO 
DO NASCIMENTO” e recebeu 
aprovação por unanimidade.

Waldemar Augusto
do Nascimento
É mineiro de Barbacena, 

filho de Jeronymo Augusto do 
Nascimento e Maria Caetana 
de Jesus. Waldemar viveu em 
Pindamonhangaba por mais 
de 60 anos, onde teve 12 fi-
lhos e se aposentou como 
ferroviário, tendo atuado 

na Rede Ferroviária Federal 
(RFFSA) e Estrada de Fer-
ro Central do Brasil. Prestou 
serviço voluntário como co-
zinheiro no Lar Irmã Terezi-
nha. Faleceu em 19 de setem-
bro de 1989, aos 66 anos.

No segundo item da pauta, 
o plenário discutiu e apro-
vou - por unanimidade - o 
Projeto de Lei n° 201/2019, 
do vereador Carlos Moura – 
Magrão (PR), que “Denomina 
de MARIA LEONTINA JULIA-
NO CUNDARI a Avenida 30 do 
Residencial e Comercial Por-
tal dos Eucaliptos, no Distrito 
de Moreira César”.

Maria Leontina
Juliano Cundari
Nascida em 09 de agosto 

de 1916, em Santo Antonio 
do Pinhal, Maria Leontina é 
filha de Carlos Juliano e Maria 
José Carmela D’Vitta Juliano.
Neta de imigrantes italianos 
e membro-fundadora de Igre-
ja Batista no Vale do Paraíba, 
Maria Leontina viveu toda 
sua vida em Pindamonhan-
gaba. Casada com Waldomiro 
Cundari, Maria teve 6 filhos 
e trabalhou durante 40 anos 
como 1ª secretária da Igreja 
Batista. Faleceu aos 99 anos, 
no dia 30 de dezembro de 
2015, em Pindamonhangaba.

2ª Sessão Ordinária
Os vereadores do Pinda-

monhangaba voltam a ser 
reunir na próxima segun-
da-feira, dia 03 de fevereiro, 
a partir das 18 horas e, na 

oportunidade, irão realizar a 
2ª sessão ordinária de 2020. 
A reunião é pública e aberta 
a toda sociedade pindamo-
nhangabense e acontece no 
Plenário “Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira”, contando 
com transmissão “ao vivo” 

pelo canal 4 da Operadora 
NET e, também, pela inter-
net no portal www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br. O Palácio 
Legislativo “Geraldo José Ro-
drigues Alckmin” está loca-
lizado na rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860 – Mombaça. 
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Festival de Verão agita o fim de semana

Semelp retorna com 
atividades físicas para adultos

Prefeitura apoia projeto 
social do Grêmio União

Comemorando a estação 
mais quente do ano, a Praça do 
Quartel recebe, até domingo 
(2), o Festival de Verão de Pin-
damonhangaba. A iniciativa da 
Prefeitura e do Fundo Social 
de Solidariedade conta com 
shows gratuitos todos os dias, 
além de praça de alimentação 
com food trucks e feira de ar-
tesanato.

O evento começou na quin-
ta-feira (30), com shows das 
bandas Bellator e Electrical – 
que apresentaram clássicos do 
rock nacional e internacional.

Nesta sexta-feira (31), às 18 
horas, o evento o terá as ban-
das Radiola e Nina, a partir das 
18 horas, com sucessos do pop 
rock nacional e internacional, 
MPB e estilos musicais. No dia 
1º de fevereiro, a atração co-
meça com Thais Molnar e Rafa-
el Cavalheiro, às 16 horas, com 
canções pop e MPB; Sambatu-
que às 18 horas com samba, 
pagode e pop; e, às 21 horas, 
Bateria Show Sambatuque.

No domingo, dia 2 de fe-
vereiro, às 16 horas, tem Ron 
Coni com pop rock e MPB, 
banda Análise fazendo tributo 
ao Legião Urbana às 18 horas, 
e O Cerco, às 20 horas, tocan-
do sucessos da banda Charlie 
Brown Jr.

Na praça de alimentação há 
food truck com hambúrgueres, 
espetinhos, pastéis, gastro-
nomia portuguesa (Quinta do 

Olivargo), crepe francês, bar-
racas com venda e exposição 
de artesanato, dentre outras 
atrações.

O assessor de eventos da 
Prefeitura, Ricardo Flores, 
disse que a intenção unir ati-
vidades de lazer e diversão à 
população com ações sociais, 
por meio de exposição e pro-
moção de trabalhos do Fundo 
Social voltado aos artesãos 
da cidade. “O Festival Verão é 
mais uma iniciativa inédita da 
Prefeitura e que vai beneficiar 
vários públicos. Teremos food 
trucks com muitas opções, mú-
sica ao vivo com vários artistas 
com estilos musicais diversifi-
cados, exposição e venda de 
artesanatos. É uma festa para 
a família e amigos”, explicou.

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

O projeto “Criança, Câme-
ra e Ação” é uma iniciativa do 
Projeto Social Grêmio União, 
com intuito de oferecer cursos 
de audiovisual gratuitos para 
jovens entre 13 e 17 anos que 
estudam no ensino público. 
Além do curso ser um projeto 
Social, ele é também um pro-
jeto Educacional, realizado em 
parceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, através da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação e da Secretaria de Es-
portes e Lazer.

 São trabalhados módulos 
na elaboração de roteiros, cap-
tação de áudio e vídeo, edição 
de imagens e fotografia. Todos 
os vídeos produzidos pelos 
alunos são publicados nas re-
des sociais e no site oficial do 
projeto: www.psgremiouniao.
com.br.

As vagas estão abertas e 
são limitadas. Para turmas de 
segunda e sexta-feira, das 10 
às 11h30 e terça e quarta-fei-

ra, das 15h30 às 17 horas.
Para realizar a inscrição, 

o interessado deve compare-
cer à sede entre 9 e 13 horas, 
acompanhado do responsável. 
Os documentos necessários é 
o RG, comprovante de endere-
ço e comprovante de matrícula 
escolar.

As aulas são dadas pelo 
jornalista Nathan Cortez, que 
tem experiência e formação 
na área de audiovisual, com 
produções exibidas no Canal 
Futura. As aulas acontecem no 
Grêmio União, na rua Fernan-
do Alencar Pinto, número 19, 
bairro Ouro Verde.

Para mais informações en-
trar em contato pelo telefone 
(12) 99644-4469 - whatsapp 
e também no site da entidade.

O gestor do projeto do Grê-
mio União, Admauro Nunes, 
enfatiza ‘’ajudando na forma-
ção escolar de nossas crianças 
e adolescentes, podemos dar 
oportunidades, experiências 
e cursos saudáveis no contra 
turno escolar’’. 

 Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

As atividades físicas para 
adultos voltam na próxima se-
mana, dia 3, para os alunos que 
já se inscreveram em 2019. As 
aulas acontecem em vários lo-
cais: nos ginásios esportivos, 
centros comunitários, na Vila 
dos Afetos, ACCI Vila Rica, no 

Vale das Acácias e nas Campinas.
As principais modalidades 

são: ginástica, alongamento, 
ginástica melhor idade, me-
dida certa, musculação, vôlei 
master, vôlei adaptado, pro-
jeto Viva Melhor, capoeira e 
jogos de mesa.

A gestora regional de Es-
portes, Marilda de Oliveira, 
afirma que é essencial fazer 

exercícios. “Qualquer tipo 
de atividade, por menor 
que seja, irá trazer algum 
benefício à saúde, melho-
rando sua mente e trazendo 
mais disposição no seu dia a 
dia”, destacou.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3648-2248, Departamento 
de Lazer. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Portaria Interna nº 22 da Secretaria 
Municipal de Educação, 
de 31 de janeiro de 2020.

Regulamenta o Processo de Formação 
Continuada dos Docentes

Júlio César Augusto do Valle, Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei 5318, de 
21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº 
6.170, de 05 de outubro de 2018, que dispõe 
sobre a Organização, Estruturação, Plano de 
Empregos Públicos, Carreira e Remuneração 
dos Profi ssionais do Magistério Público de 
Pindamonhangaba,
RESOLVE:
Estabelecer disposições sobre o processo 
de Formação Permanente para o ano letivo 
de 2020 e disciplinar as providências que 
seguem:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Cabe à Secretaria Municipal de 
Educação (SME) tomar as providências 
necessárias à divulgação, acompanhamento 
e avaliação das formações por ela ofertadas.
Art. 2º Compete ao Departamento de Ação 
Educativa e Desenvolvimento Pedagógico 
tomar as providências para o correto 
cumprimento desta Portaria, coordenando 
e orientando o processo de formação 
continuada ofertado pela SME.
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 3º O processo de formação permanente 
em 2020 assegurará ações em número 
sufi ciente para assegurar o atingimento do 
número máximo de horas destacado no 
detalhamento dos critérios referente as Ações 
de Formação Continuada destacado no 
anexo IX: Premiação do Magistério Público 
Municipal.
Art. 4º Será validada na porcentagem máxima 
no critério de Formação Permanente 70 
(setenta) horas nas ações formativas ofertas 
pela SME e 30 (trinta) horas nas formações 
externas.
Art 5º Os módulos que compõem os cursos 
da segunda pós-graduação na área da 
educação realizados durante o período 
correspondente a 3 de fevereiro a 30 de 
novembro serão validados na carga horária 
de formação externa.
Art 6º Os cursos online para validação 
precisam ter pertinência com a área de 
atuação e os certifi cados expedidos por 
instituições de ensino superior reconhecidas 
pelo MEC ou instituições credenciadas 
pela Associação Brasileira de Educação a 
Distância (ABED).
Art 7º Professores que ocupam cargos 
técnicos poderão fazer formação em horário 
de cumprimento da jornada de trabalho 
para aprimoramento profi ssional, mas os 
certifi cados não serão validados para o 
processo de bonifi cação.
Art 8º Os casos omissos serão avaliados pela 
Comissão de Bonifi cação.
Art 9º Professores ministrantes de 
formação na SME receberão carga horária 
em número duplicado por considerar as 
horas de planejamento após validação 
do Departamento de Ação Educativa e 
Desenvolvimento Pedagógico.
Parágrafo Único –As ações de formação 
continuada não têm caráter obrigatório e 
não haverá perda salarial na ausência de 
participação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
C.N.P.J.:45.226.214/0001-19 

Rua Senador Dino Bueno,119   C.E.P.: 12.401-410 
Pindamonhangaba / SP   Telefone: (12) 3644-1565 

   E-mail: educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 
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 Júlio César Augusto do Valle, Secretário Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei 5318, de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº 6.170, 
de 05 de outubro de 2018, que dispõe sobre a Organização, Estruturação, Plano de Empregos 
Públicos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público de Pindamonhangaba,  

RESOLVE:  
Estabelecer disposições sobre o processo de Formação Permanente para o ano letivo de 2020 e 
disciplinar as providências que seguem: 

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Cabe à Secretaria Municipal de Educação (SME) tomar as providências necessárias à 
divulgação, acompanhamento e avaliação das formações por ela ofertadas. 
Art. 2º Compete ao Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico tomar as 
providências para o correto cumprimento desta Portaria, coordenando e orientando o processo de 
formação continuada ofertado pela SME. 

DOS PROCEDIMENTOS 
Art. 3º O processo de formação permanente em 2020 assegurará ações em número suficiente para 
assegurar o atingimento do número máximo de horas destacado no detalhamento dos critérios 
referente as Ações de Formação Continuada destacado no anexo IX: Premiação do Magistério 
Público Municipal. 
Art. 4º Será validada na porcentagem máxima no critério de Formação Permanente 70 (setenta) 
horas nas ações formativas ofertas pela SME e 30 (trinta) horas nas formações externas. 
Art 5º Os módulos que compõem os cursos da segunda pós-graduação na área da educação 
realizados durante o período correspondente a 3 de fevereiro a 30 de novembro serão validados na 
carga horária de formação externa.  
Art 6º Os cursos online para validação precisam ter pertinência com a área de atuação e os 
certificados expedidos por instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC ou instituições 
credenciadas pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). 
Art 7º Professores que ocupam cargos técnicos poderão fazer formação em horário de 
cumprimento da jornada de trabalho para aprimoramento profissional, mas os certificados não 
serão validados para o processo de bonificação. 
Art 8º Os casos omissos serão avaliados pela Comissão de Bonificação. 
Art 9º Professores ministrantes de formação na SME receberão carga horária em número 
duplicado por considerar as horas de planejamento após validação do Departamento de Ação 
Educativa e Desenvolvimento Pedagógico. 
Parágrafo Único –As ações de formação continuada não têm caráter obrigatório e não haverá 
perda salarial na ausência de participação. 
 

         Júlio César Augusto do Valle 
                                                              Secretário Municipal de Educação 
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IV – Transferência 
 
Art. 12º - A criança matriculada que desejar se transferir para outra unidade será 

condicionada a mudança de endereço (mediante comprovação documental) e 

somente será atendida se houver vaga disponível sem lista de espera. Havendo lista de 

espera o responsável deverá fazer uma nova inscrição solicitando transferência e 

aguardar a vaga da unidade mais próxima ao endereço informado, conforme art. 3º e 

seguintes desta portaria. 

 

V - Disposições finais e transitórias 
 

Art. 13º - A lista da classificação dos inscritos será publicada no site mencionado e poderá 

ser acompanhada diariamente pelos interessados. 

 

Art. 14º - Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 15º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Júlio César Augusto do Valle 
Secretário Municipal de Educação 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Portaria Interna nº 23 da Secretaria Municipal 
de Educação de 31 de janeiro de 2020.

Dispõe sobre as diretrizes para o cadastro único 
nos Centros Municipais de Educação Infantil 
de Pindamonhangaba, sobre os critérios para 
ingresso, a classifi cação, transferência e a 
documentação para matrículas nas Instituições 
Públicas Educacionais de Pindamonhangaba que 
atendem na modalidade de Educação Infantil - 
Creche (0 a 3 anos), para o ano letivo de 2020.

Júlio César Augusto do Valle, Secretário de 
Educação e Cultura de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a meta que prevê ampliar 
a oferta de Educação Infantil em creches de 
forma a atender 50% das crianças até 3 anos de 
idade, conforme o Plano Nacional de Educação 
(Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014) 
e o Plano Municipal de Educação (Lei Municipal 
nº 5786/2015) e considerando a necessidade 
de normatizar e uniformizar os procedimentos 
relativos ao acesso às vagas disponíveis nos 
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) 
de Pindamonhangaba, para as crianças dessa 
faixa etária, resolve:
Art.1º - O cadastro, os critérios para ingresso, 
a classifi cação, as matrículas e transferências 
nos Centros Municipais de Educação Infantil 
(CMEI) de Pindamonhangaba, para as crianças 
de 0 (zero) a 3 (três) anos serão disciplinados 
conforme descrito nesta portaria.
Parágrafo único - A regulamentação indicada 
nesta portaria, incluindo-se os critérios para 
acesso, matrícula e transferência não se aplica 
à etapa obrigatória da Educação Infantil em 
que são atendidas as crianças de 4 (quatro) e 
5 (cinco) anos.
Art. 2º - O cadastramento de crianças 
residentes no Município de Pindamonhangaba 
para o ano vigente, cujos responsáveis legais 
tenham interesse em vagas para a Educação 
Infantil - Creche (0 a 3 anos de idade), será 
disponibilizado entre os meses de fevereiro 
a outubro no site da prefeitura http://www.
pindamonhangaba.sp.gov.br/.
I - Da inscrição
Art. 3º - A inscrição das crianças de 0 a 3 
anos de idade deverá ser realizada pelo(s) 
responsável(eis) legal(ais) no site da prefeitura 
http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/, 
disponível de 10 de fevereiro de 2020 a 31 de 
outubro de 2020.
Parágrafo primeiro – O critério de escolha para 
indicação de vaga em creche será a unidade 
mais próxima ao endereço informado no ato da 
inscrição.
Parágrafo segundo – Não será permitido o 
cadastro em mais de uma unidade. Caso se 
identifi que a existência de inscrição indevida 
em mais de um Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI), será validada a inscrição da 
primeira data e excluída as demais inscrições.
Art. 4º - A inscrição da criança será realizada por 
nível, de acordo com a idade para as etapas de 
ingresso.
Art. 5º - A correspondência nível / idade far-se-á, 
conforme atendimento no Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI):
I- Berçário: 4 (quatro) meses a 1 (um) ano e 
onze meses.
II - Infantil I: 2 (dois) anos a 2 (dois) anos e onze 
meses.
III- Infantil II: 3 (três) anos a 3 (três) anos e onze 
meses.
Parágrafo único - Os Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEI) poderão atender 
em período integral ou parcial, mediante a 
faixa etária da criança, a necessidade dos 
responsáveis e a disponibilidade de vaga para 
o atendimento.
Art. 6º - No ato da inscrição serão solicitados 
os dados dos seguintes documentos, para 
preenchimento do formulário:
I- Certidão de nascimento da criança
II- RG E CPF do pai, mãe ou responsável legal
III- Comprovante de endereço domiciliar atual
IV- Extrato atualizado do Programa Bolsa 
família ou de outros programas de que a família 
seja benefi ciária.
V- Holerites ou comprovantes de renda/trabalho 
de todos os membros que compõem a renda 
familiar,
§ 1º - Será obrigatório anexar a certidão de 
nascimento da criança (alínea I) para validar a 
inscrição.
§ 2º - Os responsáveis legais pela criança, 
quando não benefi ciários do programa Bolsa 
Família e/ou não trabalhadores, fi carão 
dispensados de apresentar os documentos 
citados no Art. 7º, incisos IV e V respectivamente.
§ 3º - A veracidade das informações 
apresentadas, assim como a manutenção 
constante dos dados atualizados, tais como 
mudança de endereço, telefones, etc., serão 
de inteira responsabilidade dos pais ou 
responsáveis legais.
§ 4º – Ao informar mudança de endereço 
a criança será redirecionada para lista de 
espera da unidade mais próxima do endereço 
atualizado, podendo mudar de classifi cação e 
de unidade escolar.
§ 5º - Será fornecido ao fi nal da inscrição 
ou ao fi nal de uma edição um protocolo de 
confi rmação.
II - Da classifi cação
Art. 7º - A classifi cação dos inscritos para as 
vagas disponíveis nos Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEI) que atendem a etapa 
de creche (0 a 3) anos de idade será elaborada 
por nível e considerará os seguintes critérios de 
classifi cação na ordem estabelecida:
I - Atuação da mãe, ou do responsável legal 
pela criança na falta desta, no mercado de 
trabalho formal ou informal com renda familiar 
de até 06 (seis) salários mínimos;
I.I – Menor renda per capita
I.II – Criança com necessidade especial com 
obrigatoriedade de apresentação de laudo 
médico;
I.III – Data mais antiga de inscrição no caso de 
empate.
II – Responsáveis legais pela criança fora do 
mercado de trabalho, com renda per capita
menor que R$ 170,00 (cento e setenta reais);

II.I - Menor renda per capita;
II.II – Criança com necessidade especial com 
obrigatoriedade de apresentação de laudo médico;
II.III – Data mais antiga de inscrição.
III - Atuação da mãe, ou do responsável legal 
pela criança na falta desta, no mercado de 
trabalho formal ou informal com renda familiar 
superior a 06 (seis) salários mínimos;
III.I - Menor renda per capita;
III.II – Criança com necessidade especial com 
obrigatoriedade de apresentação de laudo 
médico;
III.III – Data mais antiga de inscrição.
IV - Responsáveis legais pela criança fora do 
mercado de trabalho, com renda per capita 
superior a R$ 170,00 (cento e setenta reais);
IV.II - Menor renda per capita;
IV.II – Criança com necessidade especial com 
obrigatoriedade de apresentação de laudo 
médico;
IV.III – Data mais antiga de inscrição.
V – Alunos matriculados solicitantes de 
transferência para outra unidade.
V.I – O critério de desempate entre os 
matriculados solicitantes serão os critérios de I 
a V deste artigo.
Parágrafo único – Os critérios de classifi cação 
elencados no caput deste artigo visam contribuir 
para o alcance dos objetivos constantes na 
Meta 1 do Plano Municipal de Educação, lei 
5.786, de 23 de junho de 2015, tendo como foco 
a garantia do direito à educação às crianças 
residentes no território de Pindamonhangaba.
Art. 8º - Às crianças cujos responsáveis 
não estão inseridos no mercado de trabalho 
formal ou informal (não trabalhadores) serão 
oferecidas vagas preferencialmente em período 
parcial.
§ 1º - Crianças em situações de vulnerabilidade 
terão atendimento prioritário, desde que sejam 
inscritas no sistema e, no ato da matrícula 
apresentem o encaminhamento dos casos 
por meio de documento próprio dos órgãos 
responsáveis, assinado por Assistente Social ou 
profi ssional com atribuição equivalente, no qual 
esteja devidamente comprovado o necessário 
atendimento emergencial.
§ 2º - A equipe responsável pelas matrículas dos 
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) 
verifi cará regularmente a disponibilidade de 
vagas comunicando os responsáveis inscritos 
em suas unidades para possíveis matriculas.
III – Da matrícula e ingresso
Art. 9º - Surgindo a vaga e atendida 
rigorosamente à ordem de classifi cação, 
os responsáveis legais pela criança serão 
comunicados e convocados para efetuar a 
matricula.
§ 1º - Após a comunicação, se não houver 
o comparecimento dos responsáveis na 
Secretaria da Educação para efetivação da 
matrícula no prazo de três (3) dias úteis, 
ocorrerá à perda daquela vaga em potencial e 
a vaga será repassada automaticamente para o 
próximo classifi cado.
§ 2º - Os responsáveis legais que desistirem 
da vaga potencial por não se interessarem pelo 
período oferecido, deverão manifestar o não 
aceite na Secretaria Municipal de Educação 
e poderão cadastrar novamente a criança, 
que será reclassifi cada aguardando chamada 
mediante abertura de novas vagas.
Art. 10º - A chamada dos responsáveis, para 
efetivação de matrícula das crianças de 0 a 3 
anos de idade, será feita por meio de ligações 
telefônicas observadas os dados de contato 
registrados no momento da inscrição, portanto 
a atualização quando necessária é primordial.
§ 1º - Confi gurada a impossibilidade de contato 
com os responsáveis legais, após três (3) 
tentativas, realizadas através de telefonemas, 
devidamente registradas pela responsável 
pelas ligações, será enviada correspondência 
eletrônica ao endereço eletrônico conforme 
e-mail cadastrado no ato da inscrição.
§ 2º - Após recebimento do e-mail enviado, se 
a matrícula não for efetivada em até 48 horas, 
a vaga será cedida à próxima criança da lista 
de espera.
Art. 11º - No ato da matrícula, os responsáveis 
legais deverão entregar na Secretaria 
da Educação, os seguintes documentos 
obrigatórios em duas cópias reprográfi cas 
(xerox):
I- Certidão de nascimento da criança
II- Comprovante de endereço domiciliar 
atualizado.
III- uma foto 3x4 (opcional)
IV- Carteira de vacinação atualizada
V- Comprovante atualizado de exercício de 
atividade remunerada do responsável pela 
criança (declaração de trabalho redigida pelo 
empregador, com assinatura e indicação 
do número de RG de duas testemunhas, 
comprovando renda e carga horária semanal 
ou carteira de trabalho, declaração de emprego 
para o responsável legal trabalhador sem 
vínculo formal, na qual também deverão 
constar assinaturas e número de RG de duas 
testemunhas.).
VI- Extrato atualizado da bolsa família, e 
ou, outros programas caso a família seja 
benefi ciaria.
Parágrafo único: O responsável legal, ao efetivar 
a matrícula da criança, deverá apresentar o 
termo de guarda vigente no ato da matrícula. Na 
falta de algum documento, a matrícula não será 
efetivada, podendo os responsáveis apresentar 
os documentos restantes no prazo de 24h.
IV – Transferência
Art. 12º - A criança matriculada que desejar se 
transferir para outra unidade será condicionada 
a mudança de endereço (mediante 
comprovação documental) e somente será 
atendida se houver vaga disponível sem lista de 
espera. Havendo lista de espera o responsável 
deverá fazer uma nova inscrição solicitando 
transferência e aguardar a vaga da unidade 
mais próxima ao endereço informado, conforme 
art. 3º e seguintes desta portaria.
V - Disposições fi nais e transitórias
Art. 13º - A lista da classifi cação dos inscritos 
será publicada no site mencionado e poderá ser 
acompanhada diariamente pelos interessados.
Art. 14º - Casos omissos serão resolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 15º - Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2020.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de DIOGO VARGAS DA SILVA, em virtude do mesmo não 
ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fi duciária 
– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, 
no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia 
de R$ 6.382,94 em 29/01/2020, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 844440780449, fi rmado em 02 de dezembro de 2014, 
garantido por alienação fi duciária, registrado sob nº 04, na matrícula nº 54.547, tendo por objeto o 
imóvel situado na RUA DÁCIO REZENDE DE CAMPOS MAIA Nº 394, CIDADE VISTA ALEGRE, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.442-170. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a 
contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação 
da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2020.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR

- Ofi cial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR

Em 28 de janeiro de 2020.
CONVOCAÇÃO

Assunto:  Processo de Atribuição de Classes – 2ª e 3ª Fases

 Em prosseguimento ao Processo de Atribuição de Classes, regido pela Portaria Nº 19, 
de 31/10/2019, damos publicidade à organização das 2ª e 3ª fases:
2ª FASE
Dia 03/02/2020 - 9h – Teatro Galpão, situado à Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, Parque 
das Nações, neste município.
Interessados: Docentes habilitados para os Projetos Pedagógicos Especiais, sendo eles: EJA, 
Casa Verde, Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Sala de Recursos Multifuncionais.
3ª FASE 
Dia 03/02/2020 – Teatro Galpão, situado à Rua Luiza Marcondes de Oliveira, 2750, Parque das 
Nações, neste município.
14 horas
Interessados: Docentes considerados Adidos
O docente adido nos anos de 2018 e 2019 fi xará nova sede de exercício nas salas livres datadas 
em 31/10/2019 (§1º do Art. 16 da Portaria Nº 19/2019)

Docente Adido Classifi cação

Cintia Monteiro Silva 470

Marissol de Campos 495

Janete de Fátima Costa Hirakawa 514

Rita de Cássia Pereira 552

Lídia dos Santos Amaral 633

Maria José da Silva 676

Após a atribuição de classes para docentes considerados adidos, será dado prosseguimento 
conforme o cronograma abaixo:

Classifi cação Horário

Classifi cados sob o nº 693 a 702 14 horas

Classifi cados sob o nº 703 a 763 Das 14h30 às 16h30

Classifi cados sob o nº 764 a 852 Das 16h45 até o término

Célia Regina Ascenço
Diretora do Departamento de Gestão Escolar

COMUNICADO
BAR E RESTAURANTE LOURENZON & PASQUALOTTO LTDA - EPP, 
Inscrição Estadual nº 528.131.753.113 e CNPJ nº 07.223.184/0001-06, sito 
à Avenida Coronel Fernando Prestes, nº 212, Centro, Pindamonhangaba – 
São Paulo, comunica quem possa interessar, foi extraviado o talão D1, nº 02,  
MODELO 2, do nº 4551 à 4600, sendo 4551 à 4585 utilizadas e 4586 à 4600 
em branco.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO - Reunião Ordinária- 015/2018-2020

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e respectivas Suplentes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a comparecerem na 15ª Reunião Ordinária a 
realizar-se:
Dia: 03 de Fevereiro de 2020
Horário: 17:30 hrs
Local: Auditório da DDM
Endereço: Rua Dr. Gustavo de Godoy, 409 – Centro
Pauta: 
1 –Aprovação das Atas das Reuniões  anterior
2 –Leitura do expediente
3- Informes da Mesa
4 – Relatório de andamento da Rede de Proteção de atendimento a mulher.
5 –Organização Do Mês Internacional da Mulher
6– Deliberação sobre próxima pauta.
8 – Mudanças do Estatuto andamento.

Obs: As ausências deverão ser justifi cadas por meio eletrônico, conforme regimento interno.

Viviane Camargo Ferreira
Presidente do CMDM

COMUNICADO
O Esporte Clube Maricá, vem através desta comunicar os sócios e todos que dentro de dez (10) 
dias , estará ocorrendo as eleições. Contato: Lucas Valentim (12) 99191-5562.

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2020
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

                       EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os 150 (cento e cinquenta) médicos cooperados da UNIMED DE 
PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, no auditório da ACIP – Associação Comercial e Industrial, à Rua Deputado 
Claro César, 44 – Centro, em Pindamonhangaba-SP, para melhor acomodação, no dia 2 de março 
de 2020, às 18h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, 
às 19h30 em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e às 
20h30 em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem 
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1. REGULARIZAÇÃO DE I.S.S. – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO.
Obs.: 
1. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 121 (cento e vinte 
e um).
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2020.

DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT,
Diretor Presidente,

UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.
 
ANS Nº 342343  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

                   Secretária Municipal de Assistência Social 
                                   EDITAL DE CHAMAMENTO- BOLSA DE ESTUDO 2020

“Estabelece critérios para inscrição e seleção de novos estudantes para bolsa de estudo para o 
Ensino Superior”

Art. 1 – O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria Municipal de  Assistência Social  
no uso das atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 
4.947, de 06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE CHAMAMENTO para 
concessão de Bolsas de Estudos para o Ensino Superior, na modalidade de tecnologia, licenciatura 
e bacharelado, em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura, das áreas de biológicas, exatas e humanas nos termos que se seguem:

Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão pagas diretamente à 
instituição de ensino na qual o aluno é matriculado.
Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 17  bolsas. 
DAS INSCRIÇÕES;
Art. 4º - As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba, - Av. 
Nossa Senhora do bom Sucesso, 1.400 – Cardoso – Pindamonhangaba, nos dias 06 e 07 de 
fevereiro de 2020 das 08h00 às 16h00. 

DOS REQUISITOS  PARA INSCRIÇÃO
Art. 5º -  Poderão inscrever-se os interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses;
b) - pertençam a um núcleo familiar com renda “per capita” de até R$852,18 (Oitocentos e cinquenta 
e dois reais e dezoito centavos ), valor equivalente 8,82 UFM’s;
c) - tenham sido aprovados no vestibular, no caso de ingressantes, ou estejam cursando o Ensino 
Superior, no caso dos não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.
e) estar com a matrícula ou rematrícula 2020 efetuada.
f) ter estudado o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 6º - Para inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos a seguir elencados:
I.  Cópia do documento de identifi cação R.G e CPF do candidato. 
II. Cópia do documento de identifi cação R.G e CPF dos membros do grupo familiar, no caso de 
menores a certidão de nascimento, quando este não possuir R.G; 
III. Cópia documentos que comprovem residir no Município a pelo menos 48 (quarenta e oito) 
meses; (uma conta de 2016, uma conta de 2017, uma conta de 2018 e uma conta de 2019) só serão 
aceitos conta de energia elétrica, IPTU, telefone fi xo ou outro comprovante ofi cial;
IV. Comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular e de matrícula para 
o curso que se pretende, no caso de estudantes ingressantes, ou comprovante de matrícula para 
estudantes que já estejam cursando;
V. Cópia da NOTA do vestibular no caso de ingressante e cópia das notas do 1º e 2º semestre de 
2019 dos candidatos que já estão cursando (não será aceito a classifi cação do vestibular).
VI. Declaração do estudante que não possui ensino superior completo; (ANEXO)
VII. CTPS original e cópia das páginas de identifi cação e do último contrato, seguido da página em 
branco, do candidato e de todos os membros do grupo familiar
VIII. Cópia do comprovante de rendimento dos últimos 3 meses do candidato e dos membros do 
grupo familiar que possuem registro em CTPS ou declaração de renda no caso de autônomos ou 
profi ssional liberal;
IX. Cópia do histórico escolar cursado em escola pública, ou comprovante de percepção de bolsa 
integral de estudo do ensino médio, quando escola particular;
X. Ficha de inscrição retirada no local, devidamente preenchida.
XI.Cópia da publicação da portaria ou declaração da instituição do reconhecimento do curso pelo 
MEC - Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo 1º – A entrega de toda documentação solicitada neste artigo, nos dias
06 e 07 de fevereiro de 2020, bem como preenchimento da fi cha de inscrição de forma correta, 
completa e fi dedigna, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Parágrafo 2º -  O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento automático do 
candidato.

DA TRIAGEM SOCIAL
Art. 7º - Após análise dos documentos entregues, os candidatos selecionados serão submetidos 
a uma triagem social, através de visita domiciliar realizada pela equipe técnica da Secretaria 
Municipal  de Assistência Social. 

DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção e classifi cação.
I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
II- a maior NOTA obtida no vestibular no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os  não 
ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada;
V- a menor renda per capita.
Art. 9º -  O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no site  www.
pindamonhangaba.sp.gov.br no dia  13 de março de 2020

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo 
com as normas deste Processo, da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 
06/03/2013, bem como, serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele prestadas.

Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2020.

Thais Batista do Carmo 
Secretaria Municipal de Assistência Social em Exercício 

RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIAS 
PARA O ANO DE 2020

A Prefeitura de Pindamonhangaba através da Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso 
das atribuições e de acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013 e decreto 
4.497, de 6 de março de 2013, torna público o resultado da renovação das Bolsas de Estudos 
de Ensino Superior para o ano letivo de 2020, conforme Edital de Convocação publicado em 
13/12/2019.

NOME INSTITUIÇÃO 
ENSINO  CURSO

Ana Caroline Rodrigues de Souza Unisal Direito

Ana Cristina de Jesus da Silva Uninter Pedagogia

Andreia Regina de Souza Fasc Pedagogia

Bianca Aparecida Ramos Funvic Enfermagem

Camila Moura Gonçalves de Freitas Funvic Pedagogia

Christian Ariel Santos Dome Unitau Direito

Geovana da Rocha Correa Unitau Psicologia 

Gislene dos Santos Silva Moreira Unopar Pedagogia

Isabela de Almeida Oliveira Bessone Unopar Pedagogia

Isabela de Almeida Pacca Unisal Direito

Jessica Caroline de Paula Fortes Funvic Fisioterapia

Johny Oliveira Bento Unisal Psicologia

Mayara Nunes Rufi no Garcia Anhanguera Psicologia

Patricia de Freitas Correa da Silva Unopar Ciências Biológicas

Sara Fraga de Oliveira Bissoli Unitau Publ e Propaganda

Silvia Mara Santos Cruz Unisal Psicologia

Sonia Novaes de Oliveira Soares Unopar Administração

Sthefane Carla monteiro Funvic Pedagogia

Suelen Giselda Alvarello Barbosa Funvic Administração

Tailine Maíra Gomes de Paula Funvic Farmácia

Taynara Aline dos Santos Funvic Administração

Vanessa Carmen Ramos de Oliveira Unopar Pedagogia

Vitória Nogueira Guedes Barreira Funvic Odontologia

Thais Batista do Carmo
Secretaria de Assistência Social em Exercício 

Data: 03 de fevereiro de 2020 Horário Início: 
19h Horário Término: 21h30
Local: Auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba – Av. N. Sra. Bom Sucesso,

* Abertura dos trabalhos pelo Presidente 
com Composição da Mesa
* Saudação à Bandeira Nacional
* Leitura resumida e aprovação da Ata da 
reunião anterior
* Palavra dos Membros Natos do Conselho
a - Comandante Polícia Militar do município 
com apresentação dos resultados, metas e
ações adotadas pelo órgão policial referente 
AO ANO 2019 e MÊS JANEIRO 2020.
b - Delegado Titular da Polícia Civil do município 
com apresentação dos resultados, metas e 
ações adotadas pelo órgão policial referente 
AO ANO 2019 e MÊS JANEIRO 2020.
* Palavra dos Membros Institucionais Públicos
a - Representante do Poder Executivo 
Municipal

b - Representante do Poder Legislativo  
Municipal
* Ordem do Dia com tema específi co:
“Atualização sobre o trabalho e atuação da 
Guarda Civil Metropolitana” – Cel. José
Sodário Viana - Secretário de Segurança da 
Prefeitura de Pindamonhangaba.
* Apresentação por escrito das demandas 
das Associações de Moradores de Bairro
* Palavra aberta à Comunidade
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação 
de tempo
* Encerramento
Agradecimentos, síntese da reunião e avisos 
gerais.

Próxima reunião: 03/03/2020 - Terça-feira

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2020.

Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA

Ordem do Dia
I REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige experiência

Em 
CTPS 
S/N

Faixa
Salarial

Auxiliar de Escrituração Fiscal (exp. em 
manutenção dos registros fi scais: pis/cofi ns/
ipi, dentre outros; conhecimento em impostos 
retidos e tributação 

1 Superior Completo em 
Adm 06 meses S -

Benefi ciador de plástico (exp. em moinho/ residir 
em Moreira César ou Roseira) 1 Ensino Fundamental 

Completo 06 meses S -

Capinador 1 Ensino Fundamental 06 meses S -

Cozinheiro de restaurante (exp. Em Restaurante) 
Residir em Pinda ou Taubaté 1 Ensino Médio Completo 06 meses S -

Eletricista de Automóveis 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S -

Instalador de vidro temperado 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses N -

Líder de Jardinagem (CNH categoria D) 1 - 06 meses S -

Mecânico de Automóvel 1 Ensino Fundamental 06 mêses N -

Mecânico de Veículos Industriais com 
conhecimento com motores de combustão 
e sistema hidráulico, eletricidade básica, 
suspensão. 

1 Ensino Médio Completo 06 meses S -

Operador de Escavadeira Hidraulica (abrange 
de Guaratingueta a Taubaté – possuir curso de 
escavadeira hidraulica e exp. no corte de sucata)

1 Ensino Fundamental 06 meses S -

Padeiro Confeiteiro 1 Ensino Fundamental 06 meses S -

Professor de Inglês 1 Superior Completo 06 meses - -

Professor de Barbearia 1 Ensino Médio 06 meses - -

Professor de Fotografi a 1 Ensino Médio – Técnico 
em Fotografi a 06 meses S -

Professor de Maquiagem 1 Ensino Médio 06 meses - -

Professor de Manicure e Pedicure 1 Ensino Médio 06 meses - -

Vendedor de Consórcio 1 Ensino Médio Completo 06 meses N -

Vendedor Interno 1 Ensino Médio Completo 06 meses N -

Endereço:Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba/SP
Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César - Pindamonhangaba/SP
Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br     OU 

Aplicativo SINE fácil (disponível na versão android)

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS 
PELO EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 

ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

 

 

 

PAT  Regional: 
São José dos Campos 

Município: 
Pindamonhangaba 

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige experiência 

Em 
CTPS 

Faixa 
Salarial S/N

Auxiliar de Escrituração Fiscal (exp. em 
manutenção dos registros fiscais: pis/cofins/ipi, 
dentre outros; conhecimento em impostos retidos 
e tributação  

1 Superior Completo em 
Adm 06 meses 

S 

- 

Beneficiador de plástico (exp. em moinho/ residir 
em Moreira César ou Roseira) 1 Ensino Fundamental 

Completo 06 meses S - 

Capinador 1 Ensino Fundamental 06 meses S - 

Cozinheiro de restaurante (exp. Em Restaurante) 
Residir em Pinda ou Taubaté 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

Eletricista de Automóveis 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Instalador de vidro temperado 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses N - 

Líder de Jardinagem (CNH categoria D) 1 - 06 meses S - 

Mecânico de Automóvel 1 Ensino Fundamental 06 mêses N - 

Mecânico de Veículos Industriais com 
conhecimento com motores de combustão e 
sistema hidráulico, eletricidade básica, suspensão.  

1 Ensino Médio Completo 06 meses 
S 

- 

Operador de Escavadeira Hidraulica (abrange de 
Guaratingueta a Taubaté – possuir curso de 
escavadeira hidraulica e exp. no corte de sucata) 

1 Ensino Fundamental 06 meses 
S 

- 

Padeiro Confeiteiro 1 Ensino Fundamental  06 meses S - 

Professor de Inglês 1 Superior Completo 06 meses - - 

Professor de Barbearia 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Fotografia 1 Ensino Médio – Técnico 
em Fotografia 06 meses S - 

Professor de Maquiagem 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Manicure e Pedicure 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Vendedor de Consórcio 1 Ensino Médio Completo 06 meses N - 

Vendedor Interno 1 Ensino Médio Completo 06 meses N - 

Endereço:Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 
Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César - Pindamonhangaba - SP 

Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br  
OU  

Aplicativo SINE fácil (disponível na versão android) 
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS PELO 

EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 
EXPEDIENTE.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece 30/01/2020, as seguintes oportunidades: 

PAT Município:
São José dos campos

Município:
Pindamonhangaba
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Prefeitura cria comissão de acompanhamento 
e �iscalização do concurso público

DEIC prende suspeito com 135 quilos de cocaína em Pinda

Para acompanhar e �iscalizar 
a realização da reaplicação das 
provas do concurso público em 
Pindamonhangaba, a Prefeitura 
criou uma comissão formada por 
servidores representantes das 
secretarias de Administração, Ju-
rídico, Segurança, Comunicação e 
Gabinete do Prefeito.

De acordo com o secretário de 
Administração, Fabrício Pereira, 
a intenção da comissão é acom-
panhar a execução contratual 
durante o andamento das provas, 
que serão aplicadas pelo IUDS 
(Instituto Universal de Desenvol-
vimento Social).

Duas reuniões já foram rea-
lizadas pela comissão e, nesta 
semana, o secretário de Adminis-
tração, Fabrício Pereira, o secre-
tário Jurídico, Anderson Alves, e 
o chefe de Gabinete do Executivo, 
Rodrigo Lóssio, estiveram na sede 
da IUDS, em São Paulo, para uma 
reunião com os representantes 
da empresa sobre a reaplicação 
das provas em Pindamonhanga-
ba. Na ocasião, foram abordados 
assuntos como o treinamento dos 
�iscais de provas, os locais das 
provas e todas as providências ne-
cessárias para o bom andamento 
do concurso na cidade.

Na quinta-feira (30), repre-
sentantes da comissão da Prefei-
tura e do IUDS foram nas escolas 
que receberão a reaplicação de 
provas, para conversar com os 
responsáveis e conhecer os deta-
lhes das instalações, como acessi-
bilidade, entre outros.

Além da comissão formada, 
haverá, ainda, no dia das provas, 
um reforço por meio de volunta-
riado – que também passará por 
treinamento – para acompanhar 
todos os locais de provas, incluin-
do horário de abertura e fecha-
mento dos portões.

A Guarda Municipal também 
participará, nos dias das provas, 
com postos de informações nas 
entradas da cidade pela Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso e 
por Moreira César, para orientar 
as pessoas que tenham dúvidas 
sobre os locais das provas. A Pre-
feitura está, ainda, providencian-
do solicitação junto à empresa 
Viva Pinda para ônibus extras nos 
dias das provas.

A reaplicação das provas será 
nos dias 9 e 16 de fevereiro, e 1 e 
8 de março. Os locais serão divul-
gados em edital, próximo às datas 
das provas. Todas as informações 
estão no site da Prefeitura www.
pinda.sp.gov.br.

Policiais civis do Depar-
tamento Estadual de Inves-
tigações Criminais (DEIC) 
prenderam, por volta das 
6h30, desta quarta-feira 
(29), uma pessoa suspeita 
em Pindamonhangaba com 
135 quilos de cocaína.

Ação teve início ainda 
na madrugada de quar-
ta-feira, quando a polícia 
prendeu em Guarujá, dois 
homens que portavam 100 
quilos de cocaína, que esta-
vam escondidos numa car-
reta carregada de café. Com 
essa prisão a polícia chegou 
até o outro elemento em 
Pindamonhangaba.

Segundo o DEIC, a sus-

peita é de que eles agissem 
em grupo, mantendo a droga 
armazenada em Pindamo-
nhangaba até o transporte 
e que o destino �inal seria o 
porto de Santos. As investiga-
ções prosseguem para identi-
�icar a origem do entorpecen-
te e demais responsáveis.

Além dos entorpecen-
tes, foram apreendidos três 
veículos, sendo um deles o 
caminhão utilizado na ação. 
O trio foi preso em �lagrante 
e são suspeitos de integra-
rem uma facção que atua 
dentro dos presídios. Eles 
foram autuados por prática 
de trá�ico e associação ao 
trá�ico de drogas.

Representantes da Prefeitura e IUDS durante reunião na Fasc, um dos locais que receberão as provas 
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Vigilância esclarece dúvidas sobre coronavírus
COM BASE EM 

INFORMAÇÕES DA 
AGÊNCIA BRASIL, SEGUEM 
ESCLARECIMENTOS DAS 

PRINCIPAIS DÚVIDAS:
 
O que é o coronavírus?
Conhecido desde meados da década de 60, o coronavírus é 

apenas uma cepa de uma grande família de vírus. Ele tem esse 
nome por causa de pequenos espinhos que possui na super-
fície, que lembram uma coroa. Ele ainda não possui um nome 
científi co, mas foi apelidado pelos cientistas de 2019-nCoV.

Qual a origem desse vírus?
Ainda não se sabe exatamente a origem do vírus. Ele foi 

identifi cado pela primeira vez durante uma investigação labora-
torial de casos de pneumonia em dezembro de 2019, na cidade 
de Wuhan, capital da província de Hubei, na China. Desde en-
tão, milhares de casos foram confi rmados.

 
O vírus pode ser transmitido para humanos? 
Outras cepas da mesma família do coronavírus possuem 

a capacidade de contaminar tanto animais quanto humanos. 
A transmissão entre humanos se dá através do contato físico, 
pelo ar ou por secreções. Ainda não se sabe exatamente como 
acontece o contágio, mas sabe-se que o vírus é transmitido com 
facilidade.

 
Quais os sintomas?
Há registros de casos assintomáticos. Mas a maior parte dos 

casos apresenta infecções das vias aéreas superiores (seme-
lhante ao resfriado). Em casos mais graves, pneumonia e insu-
fi ciência respiratória aguda. Crianças, idosos e pacientes com 
baixa imunidade podem apresentar manifestações mais graves.

 
Há tratamento para o coronavírus?
Não há um medicamento específi co. Indica-se repouso e in-

gestão de líquidos, além de medidas para aliviar os sintomas, 
como analgésicos e antitérmicos. Nos casos de maior gravida-
de com pneumonia e insufi ciência respiratória, suplemento de 
oxigênio e mesmo ventilação mecânica podem ser necessários.

 
Como posso reduzir a chance de infecção?
Evite contato próximo com pessoas com infecções respira-

tórias agudas. Lave frequentemente as mãos, especialmente 
após contato direto com pessoas doentes ou com o meio am-
biente e antes de se alimentar. Use lenço descartável para hi-
giene nasal. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar 
nas mucosas dos olhos. Higienize as mãos após tossir ou es-
pirrar. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, 
pratos, copos ou garrafas. Mantenha os ambientes bem venti-
lados. Evite contato próximo com animais selvagens e animais 
doentes em fazendas ou criações

 
Existe vacina para o coronavírus?
Como a doença é nova, não há vacina até o momento. Cien-

tistas, universidades e centros de controle de doenças de vários 
países estão em busca de formas de neutralizar o vírus.

A Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba emitiu 
uma nota informando a popu-
lação do município sobre o co-
ronavírus – que vem gerando 
diversas notícias ao redor do 
mundo após contaminações 
na China. Segundo a Vigilância, 
a população deve manter as 
precauções normais em rela-
ção à contaminação por outros 
vírus – sobretudo os que são 
transmitidos pelo ar – como o 
vírus da gripe, por exemplo.

Para a população entender 
o caso, em meados de janeiro 
deste ano, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) anun-
ciou um plano para preparar 
os hospitais do mundo todo 
para tentar conter o avanço 
do novo vírus. Autoridades 
chinesas anunciaram que as 
mortes foram provocadas 
por nova variante do coro-
navírus. Há o temor de que a 
doença se torne uma epidemia 
mundial.
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Muitas bençãos!

Para a jovem Oneida, aniver-
sariante do próximo domingo 
(2). Ela vai celebrar mais um 
ano de vida ao lado do filho 
Luis Miguel e com os colegas 
do Tenda Atacado.

Felicidade!

Para a querida Ádila Alves, que 
completa mais um ano de vida no sá-
bado (1). Que Deus realize todos os 
seus sonhos! Esse é o desejo da �ilha 
Nina (foto) e de todos os familiares.

Feliz Aniversário

Parabéns para Silvia Munhoz, que come-
morou seu aniversário no dia 29 de janeiro, 
recebendo o carinho da família e amigos. 
Felicidades!

Sucesso!

É o que desejamos para a cantora Andresa, da du-
pla André & Andresa. Ela fez aniversário no dia 29 de 
janeiro e festejou ao lado do marido e dos três �ilhos.

Princesa!

No dia 30 de janeiro, a princesinha Ester completou 
mais um ano de vida. Ela comemorou a data ao lado da 
irmãzinha Laura (foto) e dos pais Eliene e Nilton.

Chá de Bebê triplo!

O Grupo Missionário “Mulheres + Que Vencedoras”, da Igreja do 
Evangelho Quadrangular, comemorou, nesta semana, um chá de bebê 
triplo. Parabéns às mamães Emilene, Dayane e Caroline, e que as 
crianças venham com muita saúde!

Tudo de bom!

Para Rita de Cássia, aniversariante do dia 
29 de janeiro. Ela recebe todo o amor do na-
morado (foto), dos �ilhos, de seus alunos e dos 
escoteiros do Grupo Itapeva.
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