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EXÉRCITO APOIA COMBATE À DENGUE
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba contará com o 
apoio do Exército no Dia Na-
cional de Esclarecimento de 
combate ao mosquito trans-
missor da dengue, o Aedes 
aegypti, neste sábado (13).

O Exército Brasileiro co-
locará à disposição da cida-
de 411 militares, que farão 
mutirão nas residências e 
comércios, das 8 às 16 horas. 

Os agentes de controle de 
vetores e demais funcioná-
rios da Prefeitura farão as 
ações de rotina, nebuliza-
ção e bloqueios, das 8 às 13 
horas.

PÁGINA 2

Socó da 
Madrugada 
inicia folia

O bloco Socó da Madrugada, 
que fez seu trajeto na virada de 
sexta-feira (5) para sábado (6), di-
tou o ritmo do sucesso do carnaval 
‘Caia na Folia 2016’. Com as ruas 
centrais tomadas pelos foliões, 
Socó e sua banda contagiaram o 
público do início ao fi m.

PÁGINA 8

Dondocas 
mantêm 
tradição

Um dos principais grupos 
carnavalescos de Pindamo-
nhangaba, o bloco das Dondo-
cas fez a alegria de milhares 
de pessoas no sábado (6) pela 
manhã. Com homens fantasia-
dos de mulher e mulheres de 
homem, as Dondocas esbanja-
ram simpatia por onde passa-
ram. O desfi le deste ano ainda 
foi marcado pelas homenagens 
realizadas à memória do major 
Ubirajara Jaccino, o Seo Bira, 
que por muitos anos represen-
tou a ‘cara dos Dondocas’ com 
sua fantasia de noiva.

PÁGINA 8

Famílias 
aproveitam 
as matinês 

 
As famílias de Pindamonhan-

gaba também se divertiram na 
festa deste ano. Além de pode-
rem participar com segurança 
todos os dias do carnaval, ainda 
tiveram um local especialmente 
feito para elas com as matinês 
no Largo do Quartel. As crian-
ças, em especial, foram as que 
mais aproveitaram o amplo es-
paço coberto e sempre com ban-
das para animar o evento.

PÁGINA 6

Carnaval atrai grande público
Imagem aérea da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso durante desfi le do bloco do Barbosa

O carnaval de Pindamonhangaba ‘Caia 
na Folia 2016’ atraiu milhares de pessoas 
em vários pontos da cidade. Desde o pré-
carnaval em Moreira César, com o bloco 
Juca Teles, até o encerramento com o des-

fi le de blocos da cidade na terça-feira (9), 
na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso 
(Avenida do Samba), foram vários dias de 
alegria para a população.

Outros destaques da festa deste ano fo-

ram o desfi le dos blocos do Barbosa, Socó 
da Madrugada, Dondocas, apresentação de 
Neguinho da Beija-Flor, shows na avenida e 
matinês no Largo do Quartel.

PÁGINA 3

Desfi les de blocos arrastam multidões

Os desfi les dos blocos de São Luiz do Paraitinga, Juca Teles e Barbosa, já tradicionais no carnaval de 
Pindamonhangaba, atraíram milhares de pessoas pelas ruas da cidade
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Reunião realizada na quinta-feira (11), no Batalhão Borba Gato

Divulgação
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Som da Terra
“... PENSO QUE CUMPRIR A VIDA seja simplesmente compreender a marchae ir tocando em frente,

como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou 
estrada eu sou...” - Almir Sáter

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

DESTAQUE DA SEMANA
Divulgação

Divulgação

ANJINHO DO VALE Agenda: 
12/2 (sexta 21h) - Espaço Manda-
caru Tremembé. 13/2 (sábado 21h) 
- Chácara Belo Sol. 14/2 (domingo 
19h) - Forró do Silvio Taubaté.

ARENA 101 Pinda: 20/2 (sába-
do) - Thaeme & Thiago. Participação de 
Gustavo Lima. Convite à venda em Neto 
Jeans e Doca Outlet Premium em Pinda.

ASSOCIAÇÃO Taubaté: 20/2 
(sábado) - Bruna Karla. 7/5 (sábado) 
- Double You. Mega Revival. Rua Juca 
Esteves, 500. Tel (12) 3621-8566.

BAR DO SANTISTA Pinda:  
Som ao vivo  quarta e domingo, com 
ótimos artistas da cidade e região.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda – Baile com 
banda ao vivo todo sábado início 
18h30. Tel (012) 3645-2361. 

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 13/2 (sábado) – Ressaca 
Sertaneja.  Caio César & Diego. Elas 
free. Via Dutra, divisa Guará-Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
12/2 (sexta) - Noite da Porca e Pa-
rafuso. André Martins, Júlio Dez e 
Rodrigo Melo. Estrada do Barrero.

CLUBE DA VILA SÃO BENE-
DITO tem bailes programados  no 
Recinto São Vito (Moreira César) em 
fevereiro: 14/2 - Marquinho e Tecla-
dos. 21/2 - Banda Gold. 28/2 - Paulli 
10. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO de Ro-
seira: 13/2 (sábado) - Banda Cha-
péu Brasil.  Elas free até meia noite. 
Tel (3641-2424.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Quarta-Feira (20h):  17/2 - Antonio 
Marcos e Marcelo Reis. 24 - Jorgi-
nho. Domingo (20h): 14/02 - Cinco 
Estrelas. 21/02 - Defi nisom. 27/2 - 
Raio X.

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix:  13/2 (sábado) – 
Não tem baile, será bingo benefi -
cente. 27/2 (sábado) - Grande Baile 
à Fantasia da Academia do Profes-
sor Evandro, com a Banda Luzes. 
5/3 - A partir desta data os bailes do 
Creix serão organizados por Lucio 
Paquinha. Inauguração com Bruno 
& Hyago, César Barbosa. Marrom e 
Henrique Toledo. Tel. (12) 99602-
9554 e 99110-0521.

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-
çapava: 12/2 (sexta) - Bloco do 
Pimenta. Marlon & Marcelo, e 
Obahia!. 13/2 (sábado) - Fernando 
& Fabiano. 5/3 (sábado) -  MC Li-
vinho. Pedro Henrique & Matheus. 
24/3 (quinta) - Matheus & Kauan. 
Via Dutra, Aparecida.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina SEXTA-
FEIRA: 12/2 - César Barbosa.  19/2 
- Bruno  & Hyago. 26/2 - Anjinho 

do Vale. Associado não paga e não 
associado homem R$ 5 e mulher, vip 
até 23h.

FERROVIÁRIA Pinda: Veja 
todas as fotos do Carnaval 2016 no 
link abaixo: www.entrevistas-do-ou-
verney.blogspot.com.br. 

FERROVIÁRIA Pinda: 12/3 
(sábado) - Retrô na Ferrô. Banda 
Targus e Djs Serginho e Adriano K.

LUSO BRASILEIRO São José: 
12/3 (sábado) - Show Cabaré. Le-
onardo e Eduardo Costa. Tel (12) 
98829-995 e 98129-2024.

MANGUERÃO Pinda: 12/2 
(sexta-feira 22h) – Bailão com Bru-
no & Hyago. O Mangueirão retornou 
ao comando da família Zé Bé e já 
realiza ótimos bailes toda sexta. In-
gresso R$ 10.

MUNDI Taubaté: 18/2 (quinta) 
- Christian & Cristiano.  20/2 (sába-
do) - João Marcelo & Juliano. 25/2 
(quinta) - Maria Cecília & Rodolfo. 

MUTLEY Taubaté: 12/2 (sexta) 
- Double up Live ao toque da sirene. 
13/2 (sábado) - Serial Funkers.

ÓPERA MIX Pinda: Não infor-
mado. Rua Luíza Marcondes de Oli-
veira, 286 (antiga Vinil).

ÓBVIO Pinda: Não informado. 
Rua Prudente de Moraes, em frente 
à Escola de Comércio. 

PINDABAR: Segunda Sertane-

ja (banda ao vivo). 14/2 (domingo 
21h) - Fabiano Dilleto. Latinha de 
Skol R$ 3.

PORCA MISÉRIA Taubaté: 
12/2 (sexta) - Bloco do Pimenta. 
Marlon & Marcelo, e Obahia! 13/2 
(sábado) - Fernando & Fabiano. 5/3 
(sábado) - Mc Livinho, e Pedro Hen-
rique & Matheus.

RANCHO DO COWBOY 
Taubaté: 13/2 (sábado) - Daverton 
& Moacir. 24/3 (quinta véspera de 
feriado) - 2ª Festa do Cowboy. As 
100 primeiras pessoas a se cadas-
trarem serão vip. Estrada do Barre-
ro, ao lado do West Point, após o 
Bar do Carioca.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural:  13/2 (sá-
bado) - Wilson & Washington. 
18/2 (quinta) - Wilson & Wa-
shington. 20/2 (sábado) - Dio-
vane dos Teclados. Tel. (12) 
99775-0389.

RESTAURANTE COLMEIA 
Pinda: 13/2 (sábado) - Carna Retrô. 
Charles Anjo 45 e Banda.  Blocos 
do passado e os atuais Los Beudos, 
Socó da Madrugada e Chacrinha. 
Todo domingo -  Almoço com mú-
sica ao vivo. Comida em fogão de 
lenha com pratos premiados em fes-
tivais gastronômicos. Telefone (12) 
3652-2120.

CARNAVAL DA FERROVIÁRIA foi tranquilo, em 
ambiente bastante familiar. O clube realizou Matinoi-
tes, começando às 16 horas e terminando meia noite. 
A Banda Socó da Madrugada animou os bailes de 
domingo (7) e na terça-feira (9). Os palhaços Dentinho 
e Estrelinha fi zeram a alegria das crianças. Na terça-
feira foram premiados os foliões e fantasias destaques. 
O presidente José Celso Pupio disse: “Decidimos fazer 
um carnaval econômico e simples, mas fi camos felizes 
porque correspondeu às expectativas, reunindo famí-
lias e amigos em um ambiente muito saudável”. Veja 
todas as fotos no link www.entrevistas-do-ouverney.
blogspot.com.br

Palestra gratuita sobre inclusão 
acontece nesta sexta na OAB 

Pindamonhangaba está 
na luta contra o mosquito 
Aedes aegypti. A adminis-
tração municipal contará 
com o apoio do Exército 
no Dia Nacional de Escla-
recimento de combate ao 
mosquito, que acontece 
neste sábado (13). Profi s-
sionais da Prefeitura e os 
militares reuniram-se na 
manhã de quinta-feira (11) 
no batalhão ‘Borba Gato’ e 
defi niram algumas ações.

Os agentes de controle 
de vetores e demais fun-
cionários da Prefeitura 
farão as ações de rotina, 
nebulização e bloqueios, 
das 8 às 13 horas.

O Exército Brasileiro 
colocará à disposição da 
Prefeitura 411 militares, 
que farão mutirão nas re-

A menos que você viaje para algum lugar 
bem festivo, como a capital baiana, Sal-
vador, por exemplo, o carnaval já acabou. 
Sim, chegou ao fi m. Já é sexta-feira e a vida 
continua. Como de costume, o carnaval foi 
marcado por muitas festas em todo o Bra-
sil. De Norte a Sul, o que se viu foram ruas, 
clubes, praças, bares e varandas ou quintais 
lotados de gente. Todos com um só propósi-
to: diversão.

Em Pindamonhangaba, eventos se mul-
tiplicaram em todos os bairros e ninguém 
fi cou de fora. Sejam festas ofi ciais ou peque-
nos grupos de amigos, todos arrumaram 
alguma coisa para fazer, até os que não 
gostam de carnaval, tinham agenda repleta 
de compromissos.

Mas como não gostar? Por mais que você 
não seja adepto do estilo musical repleto de 
samba e marchinha, o que predomina no 
carnaval é a alegria, a festa. Nisso, o bra-
sileiro é igual. Muitos dias de descontração 
e harmonia, dias sem ter que ir trabalhar, 
dias em que as roupas fi cam mais confor-
táveis, mais coloridas e as pessoas menos 
formais. Folia demais para pouco tempo.

Mas acabou, veio a Quarta-Feira de Cin-
zas, a quinta-feira da ressaca e, ebaaaa, já 
é sexta-feira. Ê semana para passar rápido, 
para voar. Duvidamos agora, alguém re-
clamar que não gosta de carnaval. Não tem 
como.

Nesta sexta-feira, à tarde, ou à noite ha-
verá, sabemos que sim, um pouco de ener-
gia guardada para o pós-carnaval. Nem 
que seja um vestígio de uma fantasia, de 
cerveja, de drinques, daquela caixa de eps 
(popularmente chamada de isopor) e de ani-
mação. Só não se esqueça, que já estamos 
no meio de fevereiro e o ano já começou, faz 
tempo. Aliás, fevereiro bissexto, com 29 dias 
– um dia a mais no ano, que passa assim a 
ser especial, com 366 dias.

Aos mais dedicados à religiosidade, espe-
cialmente os católicos, iniciou a quaresma, 
período de quarenta dias longe das tenta-
ções. Aí, já será Sábado de Aleluia. Dia de 
malhar o Judas.

Voltando agora, ao carnaval, aos que 
não acreditam que já passou ou aos que não 
viram a hora de acabar, ou mesmo aos que 
não ‘viram nada’, estão acordando agora, 
e nem sabem que o Carnaval 2016 já se foi, 
esta Tribuna dá a dica. Reserve fôlego. Em 
175 dias, as Olimpíadas do Brasil.

Fã ou não de esportes, ao menos, haverá 
mais motivo para festejar.

Agora sim

Para começar de verdade, 
após carnaval, em ano 

bissexto e especial

O Conselho Municipal 
da Pessoa com Defi ciência 
de Pindamonhangaba re-
aliza nesta sexta-feira (12) 
a palestra gratuita “Saúde 
e Segurança do Traba-
lhador com Defi ciência”, 
ministrado pela doutora 
em saúde pública, Már-

cia Tiveron Souza, das 9 
horas ao meio dia, no au-
ditório da OAB – Ordem 
dos Advogados do Brasil. 
O intuito é orientar os re-
crutadores na inclusão de 
trabalhadores com defi ci-
ência nas empresas.

Serão abordados os 

conteúdos: introdução da 
pessoa com defi ciência no 
mundo do trabalho, saúde 
do trabalhador, legislação 
em saúde e segurança do 
trabalhador com defi ciên-
cia, inclusão e acessibilida-
de na empresa. A palestra 
é destinada a profi ssio-

nais de recursos humanos, 
além de seguranças do tra-
balho, gestores e líderes. 

As vagas são limita-
das e para aqueles que se 
inscreveram previamente. 
Informações pelos núme-
ros: (12) 3645-5853 e (12) 
3645-3772.

Exército apoia combate à dengue

sidências e comércios, das 
8 às 16 horas, com o obje-
tivo de aprofundar o nível 
de conscientização quanto 
à gravidade do problema e 
ao grau de responsabilida-
de de todos os cidadãos no 
combate ao mosquito.

O Exército apoiará a 
ação disponibilizando 220 
homens do Borba Gato, 91 
da 12ª Companhia de En-
genharia de Combate Leve 
e 100 da 11ª Companhia 
de Engenharia de Comba-
te Leve. Também haverá 

suporte com maquinário.
Qualquer objeto com 

água parada pode tornar-
se a ‘casa’ do mosquito 
transmissor da dengue, 
febre chikungunya e zika 
vírus.

De acordo com as in-
formações do Controle de 
Vetores, no domingo (14) 
haverá nebulização e blo-
queio, nos bairros Crispim 
e Andrade, das 8 às 13 ho-
ras.

O Exército também 
apoiará a Secretaria de 
Saúde e a Secretaria de 
Educação com conscienti-
zação nas escolas munici-
pais e estaduais. Além dis-
so, também fará mutirão 
de erradicação de focos de 
proliferação do mosquito 
e descontaminação.
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CARNAVAL atrai grande público
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba preparou 
uma programação diver-
sifi cada para que a popu-
lação pudesse ‘brincar’ o 
carnaval em vários locais. 
Os eventos atraíram gran-
de público em todas as 
atrações.

O “Caia na Folia” co-
meçou com o pré-carna-
val, em Moreira César, no 
dia 30 de janeiro, quando 
o bloco Juca Teles levou as 
“cotias do sertão” para as 
ruas do distrito. Na noite 
de sexta-feira (5), Negui-
nho da Beija-Flor fez a ale-
gria na Avenida do Samba, 
atraindo cerca de 10 mil 
pessoas, e o  bloco Socó 
da Madrugada “arrastou” 
10 mil pessoas pelas ruas 
do centro. Já no sábado 
(6), a programação con-
tou com o bloco das Don-
docas durante a manhã, 

com cerca de 6 mil foliões, 
Juca Teles no período da 
tarde, atraindo de 35 a 40 
mil pessoas, e animação 
das bandas na Avenida do 
Samba e no Largo do Quar-

disso, houve matinê no 
Araretama; a Avenida do 
Samba foi palco dos blocos 
Unidos do Morro, Nego 
Loko, Chique Chitas, Vai 
que Cola e Banana Ouro.

tel no período da noite.
A Prefeitura também 

apoiou as atividades de 
vários blocos. Na manhã 
de domingo (7) teve FF-
DÉF e Sabatinão. Além 

Na tarde de segunda-
feira (8), quem resolveu 
curtir a folia em Pinda 
pôde conferir matinê no 
Araretama e no Largo 
do Quartel, e ainda em-

balar-se à multidão com 
os blocos: Barbosa (que 
atraiu de 35 a 40 mil pes-
soas) e El Sombrero e ver 
os shows na Avenida do 
Samba.

O encerramento do 
“Caia na Folia 2016” foi 
com o desfi le dos blocos: 
do Português, dos Pirados, 
do Jardinzão, Bom a Beça 
com Jesus, Pé na Cova, 
Esquenta, dos Mineiros, 
Doutor e Cupim, na noite 
de terça-feira (9).

De acordo com dados 
da Polícia Militar, em cin-
co dias de festa, Pinda 
reuniu mais de 200 mil 
foliões. Para realizar o 
evento, a Prefeitura con-
tou com o apoio da Po-
lícia Militar, segurança 
privada, Guarda Muni-
cipal e diversos departa-
mentos e secretarias mu-
nicipais. 
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Bloco Socó da Madrugada arrastou milhares de foliões na virada de sexta-feira (5) para sábado (6)

Dondocas animaram a manhã de sábado (6)Jovens foram embalados ao som dos tamborins

Largo do Quartel recebeu uma multidão de foliões

Integrantes do Bloco Los Beudo do Samba durante desfi le Bloco Juca Teles virou tradição na cidade
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Através  dos  r eque r i -
mentos  nº  89  e  90/2016,  
ap rovados  no  p l ená r io  
da  Câmara ,  du ran te  a 
s e s são  o rd iná r i a  r ea l i -
zada  no  d ia  25  de  j ane i -
ro ,  o  vereador  Professor 
E r i c  ( P R )  s o l i c i t o u  
e s t u d o s  e  p r o v i d ê n -
c i a s  pa ra  a  i n s t a l ação  
de  f a ixa  e l evada  pa ra 
p e d e s t r e s  n a s  a v e n i -
das  Amador  Bueno  da 
Ve iga  ( an t iga  SP -  62 ) ,  
em f r en te  ao  Pos to  de 
combus t íve i s  Se te  Es -
t r e l a s  e  A lc ides  Ramos 
Nogue i r a ,  em f r en te  ao  
Shopp ing  Pá t io  P inda .  
“Os  pedes t r e s ,  p r inc i -
p a l m e n t e  a s  c r i a n ç a s ,  
co r r em r i s cos  de  ac i -
den te s  f a t a i s ,  uma  vez 
que  a lguns  moto r i s t a s 
não respei tam os  l imi tes 
de  ve loc idade  loca l  e  a 
f a ixa  de  pedes t r e s  e s t a 
a p a g a d a ,  d i f i c u l t a n d o  
a  v i s ib i l i dade  dos  mo-
t o r i s t a s .  É  u m  t r e c h o  
de  in t ensa  pas sagem de 

Vereador Professor 
Eric requer urgentes 
melhorias no trânsito 
do bairro do Mombaça

Faixa elevada de pedestres

nas avenidas amador Bueno da

veiga e alcides ramos nogueira 
são os pedidos do vereador

pedes t r e s ,  que  vão  ao  
Shopp ing  de  ôn ibus  e 
ou  de  ca r ro ,  j á  que  e s t a 
v i a  in t e r l i ga  a s  c idades 
d e  P i n d a  e  Ta u b a t é ” ,  
l embra  o  ve reador  P ro -
fe s so r  E r i c .

Es t a s  aven idas  t am-
bém são  u t i l i zadas  po r 
v e í c u l o s  d e  g r a n d e 
p o r t e  c o m o  ô n i b u s ,  
ca r r e t a s ,  b i - t r ens ,  e t c ,  
e  o s  p e d e s t r e s  n ã o  
c o n s e g u e m  a t r a v e s s a r 
a s  duas  aven idas  com 
segurança .

“ O  r e q u e r i m e n t o  é 
apenas  o  p r ime i ro  pas -
so  pa ra  conqu i s t a rmos 
e s sas  me lhor i a s  e  be -
ne f í c ios  pa ra  o  ba i r ro  
Mombaça .  A t ravés  dos 
moradores  que  denun-
c i am,  ped imos  ao  P re -
f e i t o ,  à  Sec re t a r i a  de 
O b r a s  e  a o  D e p a r t a -
men to  de  Trâns i to ,  que 
r ea l i zem as  me lhor i a s 
necessá r i a s  ao  ba i r ro” ,  
e n f a t i z o u  o  v e r e a d o r 
P ro fes so r  E r i c .

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
está requerendo à Prefeitura, 
esclarecimentos a respeito das 
informações que estão sendo 
veiculadas sobre a impossibili-
dade da entrega de cestas básicas 
aos servidores a partir do mês 
de fevereiro de 2016. Nesta 
semana, o edil protocolou reque-
rimento nº 64/2016 requerendo 
a cópia do contrato da empresa 
que fornece as cestas básicas. 

O parlamentar tem a infor-
mação que funcionários rece-
beram um recado anexado ao 
holerite de janeiro, onde a Prefei-
tura informa da impossibilidade 
da entrega das cestas básicas, 
devido a rescisão contratual 
com a empresa fornecedora, e 
que novo processo licitatório 
está marcado para o dia 05 de 
fevereiro, sendo que, somente 
após a conclusão deste certame, 
será comunicado a nova data e 
prazo para a entrega das cestas 
básicas no mês de fevereiro de 
2016. 

Para o vereador Magrão, a 
administração pública deveria 
fornecer o cartão-alimentação. 
Essa foi uma das reivindicações 
do edil em 2015, através do 
requerimento nº 1.362/2015, 
pois os servidores não estavam 

Vereador Magrão sugere 
entrega do “cartão-alimentação” 
aos servidores da Prefeitura

satisfeitos com a entrega das 
cestas básicas “in natura”.

Na segunda sessão ordinária 
realizada nesta segunda-feira, 
dia 1º de fevereiro, Magrão 
reiterou a solicitação do car-
tão-alimentação através do 
requerimento nº 124/2016. 

A sessão contou com grande 
número de servidores que veio 
reivindicar mudanças na entrega 
da cesta básica. Segundo os fun-
cionários, além dos problemas 
enfrentados na retirada da cesta 
básica no almoxarifado, eles 
reclamaram que os insumos das 
cestas básica vem todo mês com 
uma marca diferente e há casos 
de mantimentos estragados. Para 
os funcionários, a melhor opção 
seria o cartão-alimentação.

O vereador Magrão desta-
cou que o cartão-alimentação 
é mais prático, pois dará aos 
servidores a liberdade de 
escolha para adquirirem os 
gêneros alimentícios nos esta-
belecimentos de sua escolha, 
mantendo e respeitando suas 
preferências de acordo com 
seus hábitos alimentares. Desta 
forma, o servidor não precisará 
ir no horário de almoço ou do 
trabalho até o almoxarifado 
para retirar a sua cesta básica”, 
enfatizou o vereador Magrão.

Vereador Magrão atende serVidores que VieraM reiVindicar o cartão-aliMentação
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) encaminhou 
ao prefeito um requerimento 
solicitando informações so-
bre a entrega de cestas básicas 
aos funcionários municipais.

Segundo informações, 
a rescisão contratual com 
empresa fornecedora está 
causando a interrupção do 
fornecimento das cestas aos 
funcionários. Isto tem sido 
motivo de apreensão, já que 
muitos dependem deste bene-
ficio para sua família.

O vereador Toninho da 
Farmácia destaca que sem-
pre lutou por uma cesta de 
melhor qualidade, pois este 
direito deve ser respeitado e 
preservado. “Tenho confiança 
que o prefeito será sensível a 

P r e o c u p a d o  c o m  a 
época de chuvas fortes 
e ventos, o 1º secretário 
da Câmara de Pindamo-
nhangaba, vereador Janio 
Ardito Lerario (PSDB) 
solicitou, através da In-
dicação nº 04\2016, que 
a Prefeitura determine 
ao Departamento com-
pe t en t e  do  mun ic íp io 
que promova a realização 
do serviço de poda de 
árvores nas ruas locali-
zadas nas proximidades 
do Ginásio de Esportes 
“João do Pulo”. Segundo 
o vereador Janio Ardito 
Lerario, o serviço é de 
e x t r e m a  i m p o r t â n c i a 
para garantir a seguran-
ça da comunidade. “Os 
reparos nestas ruas são 
necessários, por que as 
árvores e os galhos das 
referidas árvores estão 
atrapalhando o trânsito 
de  pedes t res ,  que  são 
obrigados a se locomover  
pela rua”. 

O vereador José Carlos 
Gomes -Cal (PTB) está co-
brando da Prefeitura, junto 
ao Departamento de Obras, 
para que faça um mutirão 
de limpeza, com urgência, 
no cemitério municipal.

De acordo com o ve-
reador, o local está com 
acúmulo de sujeira por 
todos os lados, com isso 
proporcionando os cria-
douros de mosquitos Ae-
des Aegypti, transmissor 
de vários tipos de doenças 
como a dengue, o zika e 
a chikungunya, que estão 
assolando o nosso país, 
se alastrando por vários 
Estados.

Tanto é visível o acú-
mulo de sujeira que a po-
pulação está reclamando 
e,  com razão, pois vai 
cuidar ou visitar o túmulo 
de seus entes queridos e 
encontram essa situação 
lamentável dentro do ce-
mitério. “Esperamos ser 
atendidos o mais rápido 
possível, para que a situ-
ação volte a se normalizar 
e nosso cemitério volte a 
ser bem cuidado, como 
sempre foi”, enfatiza o 
vereador Cal.

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, Ve-
reador Felipe César – FC 
(PMDB) está propondo 
ao Prefeito a realização 
de estudos para viabili-
zar a construção de uma 
rodoviária interestadual 
às margens da Rodovia 
Presidente Dutra e de um 
terminal de ônibus no Dis-
trito de Moreira César. Em 
sua justificativa, o parla-
mentar alega que a atual 
rodoviária, construída há 
mais de 30 anos, é pequena 
e não comporta a entrada 
de mais empresas com 
novas linhas de ônibus. A 
construção de uma outra, 
mais moderna, com mais 
guichês e plataformas, à 
beira da Via Dutra, vai 
proporcionar que novas 
empresas sejam implanta-
das e novas linhas passem 
a ser atendidas, permitin-
do que Pindamonhangaba 
tenha ligações com outras 
cidades e capitais do país. 
“Nosso município cresce a 
cada dia e a Dutra está cada 
vez mais próxima. Desta 
forma, uma rodoviária às 
margens desta rodovia, 
vai facilitar novas linhas 
e novas empresas”.

Já a construção de um 
Terminal em Moreira César 
beneficiaria a comunidade 
daquela região da cidade, 
que possui uma população 
maior que muitas cidades 

FELIPE CÉSAR- FC PROPÕE 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA 
ÀS MARGENS DA DUTRA E 
TERMINAL EM MOREIRA CÉSAR

da RM Vale. “Os morado-
res dos bairros do Distrito 
teriam mais segurança, 
conforto, comodidade e 
tranquilidade para usar os 
coletivos da cidade”, obser-
vou o Vereador Felipe César.

FISCALIZAÇÃO
EM PONTES
E VIADUTOS 
Após a fortes chuvas 

e os problemas verifica-
dos em diversas pontes e 
viadutos do município, o 
Vereador Felipe César – 
FC apresentou o requeri-
mento nº 01/2016 em que 
defende que o Executivo 
realize, com urgência, uma 
rigorosa fiscalização e a 
constante manutenção nos 
viadutos e pontes do nosso 
município, inclusive da 
zona rural.

Felipe César lamenta 
o problema que houve no 
viaduto que dá acesso à 
região leste da cidade com a 
queda de parte da estrutura 
da construção e com a ponte 
que liga os bairros Manti-
queira e Pasin. “Entendo 
que é dever da Administra-
ção Municipal prevenir aci-
dentes e considerando que 
inúmeros viadutos e pontes 
de Pindamonhangaba foram 
construídos há muitos anos 
é que peço essa fiscalização 
e manutenção nas pontes e 
viadutos da zona urbana e 
rural”, esclarece o vereador 
Felipe César – FC. 

Vereador Janio Lerario 
solicita poda de árvores 
em diversas ruas de 
Pindamonhangaba

vereador quer que o departamento 
competente da preFeitura realize a 

poda de árvores nas ruas localizadas 
nas proximidades do ginásio de

esportes “João do pulo”
O vereador Janio Ar-

dito Lerario esclarece, 
ainda, que existem ou-
tros perigos para a po-
pulação daquela região. 
“Além do risco de queda, 
essas  á rvores  também 
podem acabar causando 
curto-circuito,  pois  os 
galhos estão altos e mui-
tos já alcançam a rede 
elétrica”, observa o 1º 
secretário da Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba.

D e  a c o r d o  c o m  o 
vereador  Janio  Ardi to 
Lerario,  “os moradores 
que  res idem nas  ruas 
local izadas nas  proxi -
midades do Ginásio de 
Esportes “João do Pulo” 
reclamam da falta de se-
gurança e da deficiência 
da i luminação devido às 
folhagens que tamparam 
a via e a calçada e soli-
citam que esse serviço 
seja realizado em caráter 
de urgência”.

Vereador Cal cobra 
realização de limpeza no 
cemitério e contratação de 
fisioterapeutas para Distrito

Contratação
de fisioterapeutas
O vereador Cal enviou 

um requerimento ao Pre-
feito Vito Ardito Lerario, 
com cópia para a Secreta-
ria de Saúde, solicitando 
com a máxima urgência a 
contratação de, no mínimo, 
dois fisioterapeutas para 
atender aos pacientes do 
Distrito de Moreira César, 
tendo em vista que no bair-
ro existem muitos pacien-
tes na lista de espera e o 
fisioterapeuta que atendia 
o Distrito pediu demissão.

O vereador destaca que 
a Prefeitura ganhou na jus-
tiça o direito de contratação 
de funcionários para aten-
der a Saúde e a Educação. 
Por isso, solicita que seja 
contratado este profissio-
nal, em caráter de urgência, 
devido a demanda de pa-
cientes que necessitam do 
atendimento. O vereador 
Cal diz que a lista de espera 
já tem de mais de setecentas 
pessoas e a população não 
pode ficar sem atendimento 
de fisioterapia, pois é o 
complemento do tratamen-
to médico, que tem que ser 
realizado.

Toninho da Farmácia 
pede atenção especial na 
questão da entrega da 
cesta básica dos servidores

este pleito e não deixará os 
servidores sem este benefí-
cio”, destaca.

Reajuste salarial
Outro assunto que tam-

bém foi alvo de requerimen-
to do vereador Toninho da 
Farmácia é a realização de 
estudos visando um melhor 
reajuste salarial que contem-
ple, no mínimo, a inflação 
do período já que, assim, os 
servidores podem evitar uma 
perda maior de seu poder 
aquisitivo.

“Nós confiamos no traba-
lho do prefeito e sua equipe, 
que com certeza, estudarão 
uma melhor forma de con-
ceder o reajuste aos funcio-
nários”, conclui o vereador 
Toninho da Farmácia.

Vereador toninho da FarMácia



PINDAMONHANGABA 12 DE FEVEREIRO DE 2016Tribuna do Norte

CAIA NA FOLIA
5

O Carnaval de Pin-
damonhangaba co-
meçou a todo vapor. 
O povo tirou as fanta-
sias do armário e fez 
a festa na Avenida do 
Samba. A abertura da 
folia foi marcada pela 
presença do Neguinho 
da Beija-Flor, que em-
balou a multidão junto 
com os passistas.

O clima foi de muita 
alegria e samba no pé. 
E o cantor afi rmou que 
é sempre muito bom 
estar em Pindamo-
nhangaba. “O povo de 
Pinda é muito anima-
do e receptivo, é sem-
pre maravilhoso estar 
aqui, e fazer a festa 
com esse pessoal”, 
enfatizou Neguinho.

Neguinho da Beija-Flor 
abre festividades em Pinda

Mais uma vez, os shows 
na Avenida do Samba reu-
niram grande público, 
comprovando o sucesso 
do carnaval “Caia na Fo-
lia” 2016. A programação 

contou com dois shows por 
noite, embalando os foliões 
com os sucessos do axé, 
arrocha, sertanejo univer-
sitário e outros ritmos dan-
çantes. O hit do momento, 

“Metralhadora”, da banda 
Vingadora, foi uma das 
músicas mais tocadas, co-
locando todo mundo para 
dançar as coreografi as.

Apresentaram-se na Ave-

nida do Samba as bandas: 
Bala, Frente de Varanda, 
Garotos do Vale, Multiband 
Show e Sambatuque.

A Polícia Militar esteve 
presente em todo o even-

to, fazendo a ronda por 
meio das plataformas ele-
vadas, além das viaturas. 
De acordo com dados da 
PM, houve menos ocor-
rências policiais que nos 

anos anteriores e sem re-
gistro de casos graves.

Mais de 160 ambulan-
tes garantiram a venda 
de bebidas e alimentos na 
área de shows. 

Shows na Avenida do Samba são sucesso de público

Neguinho da Beija-Flor cantou principais enredos da escola Intérprete carioca elogiou o público

Prefeitura montou estrutura adequada para o eventoMilhares de pessoas assistiram ao show

Imagem aérea revela dimensão do evento Organização e segurança na avenida do samba

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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imagens drones sambatuque

Neguinho da Beija-Flor 



Matinês reúnem famílias e 
garantem carnaval seguro

Incentivo aos artesãos

Cada vez mais, as matinês do 
‘Caia na Folia’ no Largo do Quartel 
são um sucesso, reunindo famílias 
inteiras, grupos de amigos e mui-
tas crianças que, juntos, brinca-
ram o carnaval. Além do público, 
que também optou por prestigiar 
as bandas que se apresenta-

ram durante as noites no local.
Neste ano, milhares de pessoas 

passaram pelo local para conferir 
as bandas Wale Som, Nota Samba, 
Charles Anjo 45, Frente de Varan-
da e Garotos do Vale, em um am-
biente tranquilo e com segurança.

Vale destacar que as bandas 

que estiveram no Largo do Quar-
tel apresentaram uma seleção de 
músicas que variou entre os anti-
gos sucessos do carnaval, passan-
do pelas marchinhas, axé, até che-
gar aos mais atuais.

As bandas Multiband Show e 
Charles Anjo 45 também se apre-

sentaram na praça de eventos do 
Araretama, levando o clima do 
carnaval para o bairro.

O sucesso ainda foi garantido 
por toda a estrutura de apoio, com 
banheiros químicos, segurança e 
ambulantes que estiveram duran-
te toda a folia atendendo o público.

O Largo do Quar-
tel recebe até domin-
go (14), uma tenda da 
Sutaco - Superinten-
dência do Trabalho 
Artesanal nas Comu-
nidades, ligada à Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Gover-
no do Estado de São 
Paulo. O espaço foi 
reservado para os ar-
tesãos cadastrados de 
Pindamonhangaba 
exporem e comerciali-
zarem seus trabalhos, 
inclusive durante o 
carnaval.

Trazida pela Suta-
co, a estrutura tem o 
objetivo de dar visi-
bilidade aos artesãos 
da cidade, além de ser 
um incentivo para que 

novos artistas possam se 
cadastrar. Para a artesã 
Cristina Coutinho, a ini-

ciativa foi interessante. 
“Produzi várias peças de 
chita, já que é carnaval, 

e vendi quase todas. Foi 
uma boa oportunidade 
de renda”, disse.

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Enorme tenda agradou o público Pais levaram crianças fantasiadas

Integrantes de blocos também passaram pelo localGrupo de amigos aproveitou a festa

Família reunida na matinê

Crianças se divertiram

Tenda da Sutaco foi reservada para artesãos cadastrados na cidade
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Foliões curtem Juca Teles sob chuva

Moradores da cidade e turistas 
pulam ao som do Barbosa

A chuva de sábado (6) 
serviu para ‘refrescar’ os 
milhares de foliões que 
percorreram as ruas da 
cidade ao som do bloco 
Juca Teles. A concentração 
ocorreu no Largo do Quar-
tel e o local fi cou repleto de 
pessoas fantasiadas com 
seus trajes em chita. Os 
moradores da cidade e re-
gião aprovaram a organiza-
ção do “Caia na Folia”.

Rafael Cândido e Ed-

mar Pedroso da Silva con-
tam que gostaram bas-
tante de desfi lar com o 
Juca Teles, porque foi um 
momento de descontra-
ção e alegria ao lado dos 
amigos e da família. Eles 
são moradores da região 
e afi rmam que o carnaval 
de Pinda é muito bom, 
por isto, fazem questão de 
marcar presença e aguar-
dam, ansiosamente, a fes-
ta de 2017.

O bloco do Barbo-
sa colocou milhares de 
foliões na ‘curva’ da 
alegria. A folia de Pin-
damonhangaba foi abri-
lhantada com a presen-
ça do bloco luizense na 
tarde de segunda-feira 
(8). Moradores da ci-
dade e turistas de toda 
a região aproveitaram a 
programação para ‘cair’ 
na folia.

Durante o desfi le, 
a equipe do Departa-
mento de Comunicação 
da Prefeitura de Pin-
damonhangaba con-
versou com moradores 
de Pinda, Taubaté, São 
José dos Campos, San-

to André, São Bernardo 
do Campo, Cotia, Gua-
rarema, entre outras 
cidades. Os visitantes 
comentaram que deci-
diram passar o carnaval 
em Pinda porque a or-
ganização é muito boa, 
com segurança e muitas 
famílias curtindo a festa.

Ao fi nal do desfi -
le, Barbosa disse que é 
muito gratifi cante vir 
a Pinda e ver um gran-
de público curtindo a 
festa na cidade, com as 
pessoas pedindo para 
tirar fotos com ele. “É 
um prazer imenso fazer 
parte da programação 
da cidade”, afi rmou.

Divulgação
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Ruas fi caram tomadas por uma multidão para acompanhar o bloco Juca Teles - que já virou tradição em Pindamonhangaba

O bloco que relata a história do motorista Barbosa é um dos preferidos do público, que acompanha o desfi le do Largo do Quartel até a Avenida do Samba 
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Bloco das 
Dondocas 
atrai milhares 
de pessoas  

A manhã de sábado (6) foi de 
grande festa nas ruas de Pinda-
monhangaba. O tradicional Blo-
co das Dondocas atraiu milha-
res de foliões, que aproveitaram 
a folia para se divertir vestidos 
com trajes femininos. O bloco 
percorre as ruas da região cen-
tral deste a década de 1980 e já 
existe a intenção, para o próxi-
mo ano, de levar a festa para ou-
tras cidades.

As fantasias agradaram quem 
participou do bloco e quem tam-
bém apenas conferiu o desfi le. 
Mulher Maravilha, Elza, Fiona, 
mulheres indígenas, entre outras, 
fi zeram a alegria de todos. O blo-
co também homenageou o ma-
jor Bira, que durante mais de 30 
anos desfi lou como “Dondoca”. O 
presidente das Dondocas, Hélcio 
César, agradeceu os foliões e a or-
ganização do carnaval.

Bonecas da Barbie foram o destaque do anoDiretoria do bloco fi cou bastante animada

Socó da Madrugada chama foliões à meia-noite
“Deu meia noite, o Socó 

chamou...!” E os foliões 
atenderam o chamado, 
lotando as ruas da região 
central da cidade. Na sex-
ta-feira (5), o bloco Socó 
da Madrugada embalou 
milhares de foliões.

Bloco da cidade, tem 
atraído a atenção de mui-
tas pessoas, que aprovei-
tam para começar a brin-
car o carnaval já no início 
do feriado.

O professor Ivan Frei-
re e o ator Mauro Mora-
es contam que, pelo se-
gundo ano consecutivo, 
acompanharam o bloco 
Socó da Madrugada e 
ficaram surpresos com 
a quantidade de foliões 
neste ano. Eles destaca-
ram que o mais legal é 
que trata-se de um bloco 
onde impera a alegria e 
muitos amigos e famílias 
curtem juntos.

Dondocas tomaram as ruas centrais de Pindamonhangaba

Público aprovou o desfi le Socó e banda após o desfi le 

A madrudga fi cou curta

CC
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Blocos carnavalescos 
encerram folia na cidade

O desfi le dos blocos carnavalescos encer-
rou, na noite de terça-feira (9), a edição 
2016 do carnaval “Caia na Folia 2016” 

em Pindamonhangaba. Ao todo, nove blocos 
passaram pela Avenida do Samba neste dia.

O bloco do Português, do Alto Cardoso, 
abriu o desfi le e trouxe a bateria do Esquenta, 
do Castolira e três fantasias da escola Tucuru-
vi, de São Paulo.

Em seguida foi a vez dos Pirados, do Jardim 
Rezende, que animaram o público ao som das 
tradicionais marchinhas carnavalescas. 

O bloco Jardinzão veio logo atrás, também 

entoando conhecidas marchinhas que levanta-
ram o público.

Quarto bloco a passar pela avenida, o 
“Bom à Beça com Jesus”, formado por evan-
gélicos das igrejas Petra e Bola de Neve, trou-
xe foliões e uma bateria animada tocando 
uma marchinha própria, que falava sobre a 
alegria de ter Jesus no coração.

 O Pé na Cova foi o quinto bloco a entrar na 
Avenida do Samba. Com a marchinha “Pé na 
Cova” o bloco terminou o desfi le debaixo de 
chuva.

O bloco Esquenta, que veio em seguida, 

teve de enfrentar a chuva torrencial que caiu 
forte durante o desfi le, mas não perdeu a 
animação.

A chuva atrapalhou o desfi le do Bloco do 
Mineirinho, que acabou não desfi lando.

Após o fi m da chuva, foi a vez do Bloco do 
Doutor fazer a alegria dos seus foliões com 
seus bonecões e a banda Wale Som.

O bloco do Cupim fechou o desfi le dos blocos 
e contou com a participação de componentes 
do  bloco do Mineirinho, que  não desfi lou em 
seu horário. Os dois blocos, juntos, encerra-
ram a festa na cidade.

Bloco do Doutor

Bloco do Cupim

Bloco do Português

Bloco do Jardinzão

Bloco Pirados

Bloco Bom a Beça com Jesus

Bloco Pé na Cova

CC
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Quem abriu a terceira noite 
de carnaval na cidade foi o bloco 
Nego Loko, do Araretama, pri-
meiro a desfi lar pela passarela 

com enredo próprio e bateria 
afi nada.

A seguir, desfi lou o bloco 
Chique Chitas, trazendo até 

uma porta-bandeira e uma ban-
da animadíssima, que levantou 
os foliões.

O bloco Vai que Cola foi o 

terceiro a passar pela avenida 
e fez a alegria do público, com 
a participação de uma passista 
carioca.

O bloco Império da Banana 
Ouro encerrou os desfi les com 
um samba próprio e uma bate-
ria empolgada.

Noite de domingo teve 
blocos na Avenida do Samba

Os blocos carnavalescos de Pindamonhangaba agitaram a noite de domingo (7), na 
Avenida do Samba

Quinta-feira (11) – CE José Ely de Miranda (Zito)
Categoria Sênior – Final
Serrote x Pasec – 18h15

Categoria Adulto
Santa Cruz x Vale das Acácias – 19h
Mantiqueira x Família Ipês 2 – 20h
Serrote x Grêmio União – 21h

Dia 12 de fevereiro – CE José Ely de Miranda (Zito)
Categoria Adulto
Tritel x Amigos da Bola – 18h15
Campos do Jordão x Ipê 1 – 19h
Rosário x Resenha – 20h
Bob Marley – 21h

COPA REGIONAL AMADOR
3ª RODADA: DOMINGO, 7 DE FEVEREIRO – 10h30
VILA SÃO JOSÉ 0 X 0 CIDADE NOVA 
VILA SÃO JOSÉ
FORÇA JOVEM 1 X 1 SABATINÃO 
AFIZP
CANTAREIRA 3 X 0 COBRA (WO) 
VISTA ALEGRE
BANDEIRANTE 5 X 2 CORINTHIANS 
FEITAL
ARARETAMA 5 X 2 CAPITUBA 
ARARETAMA
CASTOLIRA 4 X 2 SAPOPEMBA 
SANTA CECÍLIA

COPA REGIONAL SUB 17
3ª RODADA: SÁBADO 6 –  8h30
INDEPENDÊNCIA 2 X 0 JARDIM REGINA 
AFIZP
VILA SÃO GERALDO 4 X 2 ACADÊMICOS COBRA 
RAMIRÃO

3ª RODADA: DOMINGO 7 – 8h30
ARARETAMA 2 X 2 AAMOVIC 
ARARETAMA
CIDADE NOVA 1 X 4 FLUMINENSE 
CIDADE NOVA

COPA ZÉ MARIA SÊNIOR 50
4ª RODADA: QUINTA-FEIRA 4 – 19h45
COLORADO 4 X 0 CACAU SHOW 
COLORADO

4ª RODADA: DOMINGO 7
SANTOS 2 X 1 INDEPENDENTE 
8:30 - RAMIRÃO
FLAMENGO 0 X 0 SANTA CRUZ 
10 HORAS - RAMIRÃO
ESPLANADA TAUBATÉ - 60 2 X 3 AFIZP 
8:30 - AFIZP
SANTA LUZIA 7 X 0 ESPLANADA TAUBATÉ - 50 
9:15 - SANTA LUZIA

TABELA DE JOGOS DA III COPA GUGA RESULTADOS DA RODADA

Bloco Nego Loko

Bloco Chique Chitas Bloco Império Banana Ouro

Bloco SabatinãoBloco FFDéF

Bloco Vai que Cola

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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CAIA NA FOLIA

Outros blocos que desfi laram nas ruas da cidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

Educação, Sustentabilidade e Paz: Pessoas Melhores para um Mundo Melhor 

 
c) Conselho de Alimentação Escolar: cae@pindamonhangaba.sp.gov.br – 3644 1669 (contato na 

SEC). 
Aos gestores, professores, funcionários e representantes de alunos que compõem os conselhos 

municipais acima mencionados pedimos especial atenção às datas de reuniões para que se garanta 
o funcionamento regular dos conselhos e a manutenção dos compromissos junto à população e 
órgãos públicos. Todas as ausências e afastamentos precisam ser devidamente comunicados por 
escrito às diretorias dos colegiados. 

 
 

 Respeitosamente, 
 

 
Márcia Fernandes Lima Silva 

Diretora do Departamento Pedagógico 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

Educação, Sustentabilidade e Paz: Pessoas Melhores para um Mundo Melhor 

 
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2.016. 

 

 

Circular nº 005/16 - SEC- DPE 

Assunto: Reuniões Ordinárias dos Conselhos Municipais da Área de Educação 

 

Prezados Senhores, Prezadas Senhoras: 

 

Aos profissionais da Rede Municipal de Ensino, Conselheiros Escolares, Membros das 
Associações de Pais e Mestres, Membros dos Grêmios Estudantis e às comunidades atendidas pelas 
unidades de ensino da Rede Municipal, encaminhamos os cronogramas de reuniões ordinárias dos 
conselhos municipais da área de educação para que seja dada ampla ciência a todos e a todas e 
para que, aos interessados, seja oportunizada a participação nas reuniões e demais eventos promovidos 
por esses colegiados. 

Salientamos que os cronogramas poderão sofrer alterações durante o ano e que as possíveis 
mudanças de datas, horários ou locais serão comunicadas pelas diretorias dos colegiados. Sempre que 
tivermos conhecimento quanto às alterações encaminharemos às unidades para ciência. 
I- Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Alimentação Escolar – Sempre na 

primeira quinta-feira de cada mês; as reuniões ocorrem a partir das 17 horas e 30 minutos, na 
sede da Secretaria de Educação e Cultura: 

Dia do mês Mês 
04 Fevereiro 
03 Março 
07 Abril 
05 Maio 
02 Junho 
07 Julho 
04 Agosto 
01 Setembro 
06 Outubro 
03 Novembro 
01 Dezembro  

 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
 

Educação, Sustentabilidade e Paz: Pessoas Melhores para um Mundo Melhor 

 
II- Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

do FUNDEB – Sempre na terceira quarta-feira de cada mês; as reuniões ocorrem a partir das 18 
horas e 30 minutos, no Palacete 10 de Julho: 

Dia do mês Mês 
17 Fevereiro 
16 Março 
20 Abril 
18 Maio 
15 Junho 
20 Julho 
17 Agosto 
21 Setembro 
19 Outubro 
16 Novembro 
21 Dezembro  

 
III- Cronograma de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Educação – Sempre na 

última quinta-feira de cada mês; as reuniões ocorrem a partir das 18horas e 30 minutos, no 
Palacete 10 de Julho: 

Dia do mês Mês 
25 Fevereiro 
31 Março 
28 Abril 
19 Maio 
30 Junho 
28 Julho 
25 Agosto 
29 Setembro 
27 Outubro 
24 Novembro 

 
Caso haja dúvidas em relação aos cronogramas ou ao funcionamento dos conselhos e suas 

atribuições, pedimos que os interessados entrem em contato diretamente com as diretorias dos 
conselhos por meio dos telefones e e-mails abaixo divulgados: 
a) Conselho Municipal de Educação: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br – 3643 2223 (Casa dos 

Conselhos); 
b) Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS FUNDEB): 

fernanda.cacsfundeb@gmail.com (o e-mail institucional cacsfundeb@pindamonhangaba.sp.gov.br 
aguarda liberação de acesso) – 36441567 (contato na SEC); 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 043 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) FELIPE CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 
responsável pelo imóvel situado a AV.AMÉLIA PRATA BALARIN, Bairro PARQUE DAS PALMEIRAS 
inscrito no   município   sob a sigla NE121508013000,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel 
e  a  retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

              
         ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

                      EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Ficam convocados os 139 (cento e trinta e nove) 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 29 de fevereiro de 2016, às 17h30 em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 18h30 em segunda 
convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e às 19h30 em terceira 
convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 
 

1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO REFERENTES A TRANSFERÊNCIA E/OU 
VENDA DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS 057 DA SINGULAR; 

 
Obs.:  
1. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 120 (cento 

e vinte). 
 
Pindamonhangaba, 5 de fevereiro de 2016. 
 
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT, 

Diretor Presidente, 

UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico. 
 
 ANS Nº 342343   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº. 312/2015 (PMP 33120/2015) 
A Prefeitura comunica que na licitação supra que cuida de “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de cobertura de seguro de veículos, por um período de 12 meses”, a 
Autoridade Superior homologou a adjudicação do pregoeiro em favor da empresa (itens/lotes): 
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (01), em 04/02/2016. 

*** IMPUGNAÇÕES ***

PREGÃO Nº 281/2015 (PMP 29542/2015) 
Considerando os pareceres da Secretaria de Governo e da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
dá-se provimento à impugnação interposta pela empresa Cal Vicente Nutrição Animal ME (proc 
33288/2015), alterando o termo de referência. 04/02/2016.

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 333/2015 (PMP 35622/2015) 
Objeto: contratação de empresa especializada no serviço de processamento de infrações de 
trânsito, por 12 meses.
Contrato 017/2016.
Data de assinatura: 21/01/2016.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 33.600,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Habitação.
Assina pela contratante: Marcos Antonio Guerrero.
Contratada: DCT Tecnologia e Serviços Ltda.
Assina pela contratada: Sheila Adriana Pereira da Costa. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº. 284/2011 (PMP 32788/2011)  
Objeto: contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente 
automatizado para realização de exames de análises bioquímicas, com fornecimento de todos os 
reagentes necessários para os exames do Laboratório Municipal de Pindamonhangaba.
Aditamento 01/2016 ao contrato 030/2012.
Data de assinatura: 26/01/2016.
Vigência: prorrogada até 26/01/2017. 
Valor: reajustado em 10,49% conforme IPC FIPE, para R$ 81.563,50 mensais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA torna 
público que requereu a Renovação da Licença de Operação 
para Aditivos para asfalto, fabricação de, à RUA AMILCAR 
BEDAQUE, S/No, SANTA LUZIA, PINDAMONHANGABA.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 045 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) JOSE MARIA BAPTISTA JUNIOR, 
responsável pelo imóvel situado a RUA DOS PURIS, n° 0, Lote 94, Bairro VILA NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS inscrito no município sob a sigla SE11.10.26.007.000,  para que efetue a limpeza 
do  referido imóvel e  a  retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 045 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) JOSE MARIA BAPTISTA JUNIOR, 
responsável pelo imóvel situado a RUA DOS PURIS, n° 0, Lote 94, Bairro VILA NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS inscrito no município sob a sigla SE11.10.26.007.000,  para que efetue a limpeza 
do  referido imóvel e  a  retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 046 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr (a) GABRIEL ANGELO DE ANDRADE, 
responsável pelo imóvel situado a RUA JUÓ BANANERE, n° 110, Bairro CARDOSO, inscrito no 
município sob a sigla SO11.12.13.013.000,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel e  a  
retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

 
 

Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – Cep 12400-220 – Fone: (12) 3643.2223 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

CONVOCAÇÃO 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 
 

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a 

comparecerem à 1ª Reunião Ordinária de 2016, a realizar - se: 
 

Dia:   17/02/2016                      
Horário:  8h30  
Local:  CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – Fone: 3643.2223 
 

PAUTA:  

 Prestação de Contas – Verba Estadual/FMAS – última parcela de 2015; 

 Deliberação sobre verbas Federal e Estadual – Proteção Social Básica – 

SCFV Idosos; 

 Plano de Ação do CMAS/2016; 

 Informes e outros assuntos. 

 

Benedito Sergio Irineu 

Presidente do CMAS 
 
 

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a 

justificativa com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro 
CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3643.2223 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

      
 

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “3ª 
Reunião Ordinária de 2016” , cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 Informes;  
 Prestação de contas das Entidades ao CMDCA a respeito das 

deliberações de 2014 e 2015 – projetos desenvolvidos em 2014 e 
2015 (resoluções 29/2014 e 35/2015). 

 Outros assuntos pertinentes ao Conselho 
 

Dia:   16/02/2016 (terça-feira) 
 
Horário:  17h (dezessete horas)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 

 
 

 
Adriano Augusto Zanotti 

Presidente 
 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)  
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

NIS NOME
12232357785 ADILSON DE JESUS JULIAO                                               
16019774229 ALINE AUXILIADORA MORAES DO NASCIMENTO BAPTISTA                       
16019835198 ANA FLAVIA CORTEZ                                                     
16316057165 INES DE ALVARENGA                                                     
12824403774 JANDIRA APARECIDA FELIPE                                              
12351391065 JANETE CURSINO                                                        
12497864553 MARIA APARECIDA SANTOS                                                
16514775730 MARLENE LEONEL DOS SANTOS                                             
12382193974 SILVANA GERALDA DAMASCENO BRAGA                                       

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE FEVEREIRO/2016 É DIA 30/05/2016
ATUALIZADO EM 11/02/2016

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REÍNCLUIDAS NO PROGRAMA EM FEVEREIRO/2016
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

11

DOMINGO 14 DE FEVEREIRO DE 2016 10:30 HORAS

19- A. A. CIDADE NOVA X CANTAREIRA F. C. CIDADE NOVA
20-  S. C. SABATINÃO X E. C. VILA SÃO JOSÉ AFIZP
22- A. A. SAPOPEMBA X BANDEIRANTE F. C. AZEREDO
23- CAPITUBA F. C. X UNIDOS DO CASTOLIRA F. C. COLORADO
24- CORINTHIANS F. C. X A. A. ARARETAMA CARDOSÃO

SÁBADO 13 DE FEVEREIRO DE 2016 08:45 HORAS

13- JARDIM REGINA F.C. X A. E. AAMOVIC VISTA ALEGRE.................08:45
15- ACADEMICOS COBRA F. C. X S. E. INDEPENDENCIA AFIZP..............................08:30

DOMINGO 14 DE FEVEREIRO DE 2016

14- A. A. ARARETAMA X A. A. CIDADE NOVA ARARETAMA..................08:30
16- E. C. FLUMINENSE X A. E. VILA SÃO GERALDO RAMIRÃO.......................10:00

DOMINGO 14 DE FEVEREIRO DE 2016

21- COLORADO E. C. X ESPLANADA TAUBATÉ - 60 08:30......................COLORADO
22- INDEPENDENTE F. C. X ESPLANADA TAUBATÉ - 50 08:30........................RAMIRÃO
23- G. E. AFIZP X G. E. R. SANTA LUZIA 08:30..............................AFIZP
24- SANTA CRUZ F. C. X SANTOS F. C. 08:30................VILA SÃO JOSÉ
25- CACAU SHOW F. C. X FLAMENGO R. B. S. 10:00...........................BOSQUE

5ª RODADA
COPA ZÉ MARIA SÊNIOR 50                                           

PRÓXIMAS RODADAS
COPA REGIONAL AMADOR                                              

4ª RODADA

4ª RODADA
COPA REGIONAL SUB 17                                              

4ª RODADA

PRÓXIMAS RODADAS DO FUTEBOL



Divulgação

PINDAMONHANGABA 12 DE FEVEREIRO DE 2016SEXTA-FEIRA

CAIA NA FOLIA

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Carnaval animou público de Pinda
O Carnaval “Caia na Folia 2016” foi responsável pela diversão 

consciente dos foliões de Pindamonhangaba em todos os dias de festa

Equipe da Coletora Pioneira limpava as ruas após a passagem dos blocos Mãe leva fi lha para curtir matinê

Animação e criatividade durante o carnaval Mulheres esbanjaram simpatia durante os desfi les deste ano

Roupas coloridas e leves foram as preferidas

Crianças durante matinê no Largo do QuartelJovens aproveitaram os shows da avenida

Família se divertiu com o carnaval

Felicidade estampada no rosto dos foliões

Amigas do Sabatinão usaram coroa de fl ores

Grupo de amigos curtiu o evento

Família se descontraiu no Largo do Quartel

Tribuna do Norte


