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Espaço Juventude abre  
inscrições de cursos para 

os jovens em Pinda

O Espaço Juventude está 
com inscrições abertas 
para cursos de artesana-
to e skate. As inscrições 
podem ser feitas no Es-
paço Juventude na Av. 
Fortunato Moreira, 355, 
até o dia 19 de maio.
Estão abertas as inscri-
ções para os cursos de de-

coração para festas com 
E.V.A., bijuteria, chinelos 
decorados, pintura em vi-
dro (mandalas), confecção 
artesanal de instrumen-
tos musicais reciclados e 
aulas de skate. O público 
dos cursos é de jovens de 
15 a 29 anos, que moram 
em Pindamonhangaba.

Os cursos terão em média 
20 horas de duração e con-
tam com 30 vagas cada. 
Para a inscrição, é neces-
sário levar a cópia do RG, 
CPF e comprovante de 
endereço e menores de 18 
anos precisam da autori-
zação dos pais ou respon-
sáveis no ato da inscrição

Inscrições para  
�R�¿�F�L�Q�H�L�U�R�V���V�m�R�� 

prorrogadas em Pinda

As inscrições para o Cha-
mamento Público de Ar-
�W�L�V�W�D�V�� �H�� �2�¿�F�L�Q�H�L�U�R�V�� �S�D�U�D�� �R��
Programa Estação Juven-
tude foram prorrogadas 
para o dia 24 de maio. 
As inscrições podem ser 
feitas no Espaço Juven-
tude na Av. Fortunato 
Moreira, 355, Centro.         
O Programa Estação Ju-
ventude tem como objeti-
vo capacitar a população 
nas áreas de arte, cultura e 
comunicação, promoven-
do inclusão social. As va-
gas estão disponíveis para: 
Designer e criação, Técni-
ca de Som – operação de 

mesa e técnica em grava-
ção em estúdio, Arte Ur-
bana – Desenho Urbano, 
�)�R�W�R�J�U�D�¿�D���D�Q�D�O�y�J�L�F�D���H���'�L-
gital, D.J. e mixagem, Ví-
�G�H�R�����S�U�R�G�X�o�m�R�����¿�O�P�D�J�H�P���H��
edição, Produção Musical 
artística e comercial, Lo-
cução, Produção de Pro-
gramação de Radio Onli-
ne, Produção e criação de 
jingle, Comunicação e ex-
pressão, Confecção de ins-
trumentos musicais, Téc-
nica Vocal, Instrumentos 
de Corda, Percussão, Ba-
�W�H�U�L�D���� �7�H�F�O�D�G�R���� �&�H�Q�R�J�U�D�¿�D��
e Curso pré vestibular com 
Licenciatura plena nas 

disciplinas de Matemá-
tica, Química, Física, 
Biologia, Língua Portu-
�J�X�H�V�D���� �*�H�R�J�U�D�¿�D���� �+�L�V�W�y-
�U�L�D���� �)�L�O�R�V�R�¿�D���� �6�R�F�L�R�O�R-
gia, Inglês e Espanhol.
�2�� �F�R�Q�W�U�D�W�R�� �S�D�U�D�� �R�V�� �R�¿�F�L-
neiros será de um ano e 
para a inscrição é necessá-
rio a apresentação da cópia 
de ISS, cópia de INSS/
PIS/PASEP, cópia do RG/
CPF e comprovante de 
endereço, diploma ou 
�F�H�U�W�L�¿�F�D�G�R�� �U�H�F�R�Q�K�H�F�L-
do pelo MEC na área 
pretendida, certidão ne-
gativa de débitos muni-
cipais e conta bancária. 

Tremembé perdeu 919  
consultas médicas em abril 

por falta, sendo 257  
somente em Pediatria

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé registrou 
mais um índice eleva-
do de faltas em consultas 
médicas no mês de abril 
de 2016, foram 919 pes-
soas que faltaram e não 
avisaram. A Prefeitura de 
Tremembé, atenta às fal-
tas em consultas especia-
lizadas, tomou algumas 
medidas com o intuito de 

melhorar esta situa-
ção. Uma delas foi a 
implantação de um sis-
tema via telefone, no 
qual um funcionário 
público entra em contato 
com o paciente para con-
�¿�U�P�D�U�� �D�� �S�U�H�V�H�Q�o�D�� �Q�D�� �F�R�Q-
sulta agendada, visando 
um melhor aproveitamen-
to das vagas disponíveis.
Se for faltar, desmarque 

no telefone 3607-1037.
Quando um munícipe 
desmarca sua consulta, 
automaticamente uma 
nova vaga é aber-
ta e um novo pacien-
te pode ser atendido.
Acompanhe abaixo a ta-
bela completa somente 
do mês de março con-
tendo vagas disponi-
bilizadas e as faltas.

Equipe da Educação se  
reúne para discutir Plano de 
Ações Articuladas em Pinda

Para discutir as metas e 
indicadores do PAR – Pla-
no de Ações Articuladas 
– referentes ao período de 
2016 a 2019, foi realizada 
no último dia 15 de abril 
uma reunião da equipe 
local, com a presença de 
representantes da Direto-
ria Regional de Ensino e 
Secretaria de Educação 
da Prefeitura. Durante o 
encontro, no auditório da 
Prefeitura, foi possível 
�Y�H�U�L�¿�F�D�U�� �T�X�D�L�V�� �R�V�� �S�U�L�Q�F�L-
pais avanços do municí-
pio e as necessidades que 
precisarão ser prioriza-
das para que se alcancem 
melhores resultados na 
Educação Básica, gestão 
democrática e quanto à 
�Y�D�O�R�U�L�]�D�o�m�R�� �G�R�V�� �S�U�R�¿�V�V�L�R-
nais da educação pública.
Além da reunião do dia 
15, a equipe local do PAR 
se reuniu também na últi-
ma semana, para dar an-
damento às discussões.
O Plano
O Plano de Ações Articu-
ladas (PAR) é um plano 
estratégico para o pla-

nejamento de ações que 
promovam a melhoria da 
qualidade da educação 
municipal. Neste novo ci-
clo (2016 a 2019), o pla-
nejamento está voltado às 
�T�X�H�V�W�}�H�V���H�V�S�H�F�t�¿�F�D�V���G�H���H�V-
trutura do sistema de ensi-
no, gestão democrática, va-
�O�R�U�L�]�D�o�m�R���G�R�V���S�U�R�¿�V�V�L�R�Q�D�L�V��
da educação e garantia da 
manutenção dos conselhos 
municipais para as áreas 
de alimentação escolar, 
acompanhamento e con-
trole social e regulamen-
tação do ensino público 
ofertado pelo município.
A elaboração do PAR é de 
responsabilidade da secre-
taria municipal de educa-
ção de cada município, 
sempre representada pelo 
dirigente municipal que 
deve constituir uma equi-
pe local para o desenvol-
vimento dos trabalhos de 
preenchimento dos dados 
no sistema do Ministério 
da Educação - SIMEC.
Trabalho em Pinda
Em Pindamonhangaba a 
equipe, formada de acor-

do com as orientações 
do MEC (Ministério da 
Educação), possui repre-
sentantes da Secretaria de 
Educação e demais secre-
tarias da Prefeitura, além 
de gestores, professores, 
técnicos, conselheiros 
municipais e conselheiros 
escolares. Os trabalhos da 
equipe local tiveram iní-
cio neste mês de abril e os 
trabalhos atualmente en-
volvem o estudo das me-
tas e indicadores do Pla-
no Nacional de Educação 
- PNE (Lei 13.005/14).
Benefícios do PAR
O preenchimento correto 
do PAR, em sua fase de 
diagnóstico, possibilita ao 
município o acesso a pro-
gramas federais nas áreas 
�G�H�� �I�R�U�P�D�o�m�R�� �S�U�R�¿�V�V�L�R�Q�D�O��
para docentes e técnicos, 
bem como a programas de 
transferência de recursos 
para construções de cre-
ches, quadras poliesporti-
vas, aquisição de veículos 
para o transporte esco-
lar, dentre outros manti-
dos pelo governo federal.


