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Senac inicia atividades com cursos gratuitos
O Senac São Paulo iniciará 

as atividades em Pindamo-
nhangaba no dia 14 de feve-
reiro, com 80% das vagas de 
cursos  gratuitas. Entre os 
cursos da unidade há opções 
nas áreas de administração; 
gestão e negócios; tecnologia 
da informação; moda e be-
leza; design e arquitetura; e 
saúde e bem-estar. 

‘SEBRAE AQUI’ 
PROMOVE 
PALESTRA

PALACETE 10 DE JULHO EXIBE 
PRODUÇÕES BRASILEIRAS
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O Palacete 10 
de Julho exibirá, 
gratuitamente, novos 
fi lmes nos dias 7 
e 21 de fevereiro. 
Em ambas datas as 
exibições começarão 
às 19 horas e a 
distribuição dos 
ingressos será a partir 
das 18h30.

“Carnaval Solidário” 
terá segurança e 
muita diversão

Para se candidatar a uma vaga gratuita no 
Senac, o interessado deve ter renda familiar 
per capita de até dois salários mínimos. Os 
cursos começam em abril

A Prefeitura está fi nalizando os últimos detalhes 
para o “Carnaval Solidário 2018”. Além dos blocos 
de São Luiz do Paraitinga e das atrações no Parque 
da Cidade e no Largo do Quartel, a programação 
contará com a participação dos blocos carnavalescos 
da cidade. A segurança durante o evento terá atenção 
especial da organização.

O fi lme “Quase 
Samba” traz 
no elenco a 
cantora e atriz 
Mariene de 
Castro

ETEC DIVULGA LISTA DE 
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO 
VESTIBULINHO 

PRIMEIRO DIRIGÍVEL DA 
AMÉRICA LATINA SOBREVOA 
PINDA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA EXECUTA 
CHAMAMENTO PÚBLICO
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

 LITERATURA NÓRDICA: ASPECTOS ATUAIS
A Literatura Nórdica 

é produzida por autores 
naturais da Escandiná-
via (Dinamarca, Suécia, 
Noruega, Finlândia e Is-
lândia). Um nome icôni-
co, sempre lembrado, é 
o do dinamarquês HANS 
CHRISTIAN ANDER-
SEN, poeta e autor de li-
vros infantis conhecidos 
em todo mundo. Quem 
não se lembra de “Solda-
dinho de Chumbo” e “O 
Patinho Feio”?

No entanto, a Litera-
tura Nórdica apresenta 
características peculia-
res: os autores desses 
países são os melhores 
escritores de roman-
ces policiais e criminais 
da atualidade. Abun-
dam nesses literatos os 
“thrillers”, sinônimo de 
suspense, tendo como 
elemento motivador do 
gênero a tensão emocio-
nal.  É importante colocar 
que os “thrillers” existem 
na literatura, nos fi lmes, 
como os de Alfred Hitch-
cock, um grande mestre 
nessa área.

Em 2005, o mundo 
perdeu o famoso sueco 
STIEG LARSSON jor-

nalista e escritor, morto 
de enfarte fulminante 
aos 50 anos de idade, 
um dos melhores auto-
res do gênero. Ler a sua 
trilogia MILENIUM que 
vendeu mais de cinco mi-
lhões de exemplares no 
nosso planeta é um de-
leite. Inclui os seguintes 
livros: “A Rapariga que 
sonhava com uma Lata 
de Gasolina e um Fósfo-
ro”, “A Rainha no Palá-
cio das Correntes de Ar” 
e o mais conhecido: “Os 
Homens que odeiam as 
Mulheres”, o primeiro, 
o mais conhecido deles, 
todos traduzidos para a 
nossa língua e faceis de 
se encontrar, principal-
mente em sebos. O seu 
enredo diz respeito a um 
jornalista caído em des-
graça e um racker, com 
um passado conturbado, 
que fazem todo esforço 
possível para investigar 
um misterioso desapare-
cimento.

Outro ponto a des-
tacar nos atores escan-
dinavos é o intimismo, 
a franqueza chocante, a 
atmosfera de melancolia 
com que tratam as emo-

ções. Que o digam “Auro-
ra Boreal”,  da sueca Asa 
Larson e “Princesa de 
gelo”,  da também sue-
ca Camila Lackemberg 
e a fi nlandesa Sofi a Ok-
sanen que publicou um 
famoso livro : “A Purga” 
que mostra a ocupação 
violenta, cruel, da União 
Soviética na Estônia . 
Não podemos deixar de 
ler “O Pássaro de Peito 
Vermelho”, do norue-
guês JO NERBO, consi-
derado o melhor roman-
ce criminal da Noruega. 
Esse livro fantástico que 
vendeu milhões de exem-
plares, mostra o autor se 
movimentando nos úl-
timos anos da segunda 
guerra em Oslo, arqui-
tetando uma complexa 

e eletrizante história de 
assassinato, vingança e 
traições. Considerando 
o gênero intimista, para 
mim, vale destacar o 
também norueguês Karl 
Ove Knausgard que veio 
lançar no Brasil, numa 
Feira Literária em Pa-
rati (2013) a sua polê-
mica autobiografi a “Mi-
nha Luta-A Morte de 
um Pai”, narrando, com 
dolorosa honestidade , 
suas relações com a fi -
gura paterna ausente e 
seu mundo infanto-juve-
nil. É muito interessante 
ressaltar que esses au-
tores, nos últimos anos, 
conquistaram leitores 
brasileiros, o que é bom 
para a divulgação da Li-
teratura no Mundo.
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Região recebe evento gratuito 
sobre meditação e budismo 

O Centro Budista 
Kadampa, de Tauba-
té, traz para o Vale 
do Paraíba, a palestra 
gratuita “Conheça o 
Budismo Moderno”, 
no dia 15 de fevereiro. 
Os participantes vão 
descobrir as qualidades 
da meditação e do bu-
dismo moderno, com 
uma apresentação do 
budismo tradicional 
adaptada à realidade 
da vida moderna.

A monja budista 

Kelsang Janglam vai 
mostrar que, ao colo-
car em prática os con-
selhos budistas, todos 
poderão desfrutar 
de mais paz interior, 
harmonia e felicidade 
na vida diária.

Kelsang Janglam 
é professora residen-
te do Centro Budista 
Kadampa Jangchub 
Ling e segue a pura 
linhagem do Budismo 
Kadampa apresenta-
da pelo seu Guia Es-

piritual, o Venerável 
Geshe Kelsang Gyat-
so, um dos mais re-
nomados mestres de 
budismo e meditação 
na atualidade. 

A palestra gratui-
ta acontece no Cen-
tro Budista Jangchub 
Ling, em Taubaté, das 
20 às 21h30. O CBK 
fi ca na rua Joaquim 
Tavares, 193 – centro. 
Informações pelos te-
lefones 3426-1265 e 
98290-6201. 

A monja Janglam já morou nos 
templos Kadampa de Cabreúva-SP e 
de Sintra-Portugal

“Virado Paulista” é reconhecido como 
Patrimônio Imaterial de São Paulo

O Condephaat - Conse-
lho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueológi-
co, Artístico e Turístico do 
Governo do Estado de São 
Paulo - reconheceu o fa-
moso prato “Virado Paulis-
ta” como patrimônio cul-
tural imaterial, de modo a 
preservar esta tradição e 
fortalecer sua importância 
para a história do estado.

O “Virado Paulista”, 
originalmente composto 
por feijão engrossado por 
farinha de milho ou de 
mandioca e toucinho de 
porco, marcou a forma-
ção do território nacional. 
Sua origem data do século 
XVII, na época do Brasil 
Colônia, como forma de 
alimentação nas monções 
e bandeiras. Durante as 
expedições, alimentos 
como o feijão, a farinha 
de milho, a carne-seca e 
o toucinho chacoalhavam 
e fi cavam “revirados”, 

dando origem à iguaria. 
A diversidade do territó-
rio paulista também está 
presente na história do Vi-
rado, que carrega alimen-
tos de origens indígenas, 
portuguesas, africanas e 
italianas. Com o tempo, 
ele se modifi cou e ganhou 
arroz, bisteca, torresmo, 
couve, ovo frito, banana 

e linguiça, com algumas 
adaptações de restaurante 
para restaurante.

As justifi cativas do 
Condephaat para o re-
conhecimento do Virado 
giram em torno de sua 
importância nas viagens 
de expansão do território 
brasileiro. O prato agrega 
séculos de encontros de 

culturas, de tradições, de 
conhecimento e de prazer 
sensorial, que formaram a 
diversidade de São Paulo. 
Deste modo, ele pode ser 
considerado uma expres-
são da identidade cultural 
e da formação histórica e 
demográfi ca do estado de 
São Paulo e territórios vi-
zinhos.

“SEBRAE AQUI” PROMOVE 
PALESTRA NA QUINTA-FEIRA  

O “Sebrae Aqui” pro-
move palestra gratuita 
em Pindamonhangaba, 
na quinta-feira (8), às 
14 horas, no auditório 
do posto Sebrae (ave-
nida Albuquerque Lins, 
138, centro, prédio do 
PAT).

A palestra terá como 
tema “Controles Finan-
ceiros”. Para participar, 
é necessário realizar 

inscrição antecipada-
mente, pelo telefone 
3642-9744.

O intuito desta ini-
ciativa é orientar quem 
deseja se tornar um 
empreendedor ou aper-
feiçoar seu negócio. 
Em janeiro, o ‘Sebrae 
Aqui’ já havia realizado 
a palestra sobre como 
se tornar um microem-
preendedor individual.  

Diversão, solidariedade 
e conscientização             

       

Para a maioria das pessoas carnaval é 
diversão; mas é preciso ter consciência 

de que a bebida em excesso, as desavenças e 
os exageros não podem diminuir a beleza das 
festividades. 

Por isso, a Prefeitura de Pindamonhangaba 
está fi nalizando os últimos detalhes para 
o “Carnaval Solidário 2018” pensando na 
segurança dos foliões. 

A proposta é que a festa seja ainda mais 
bonita que nas edições anteriores, organizada 
para toda a família curtir com segurança e 
alegria. Por isso, tanto as atrações do Largo do 
Quartel como as do Parque da Cidade foram 
programadas para atender a um grande 
público, com estrutura de banheiros, espaços 
cobertos, sonorização de qualidade, enfi m, tudo 
voltado para que os foliões possam se divertir 
sem preocupações.

O aquecimento já começa nesta quarta-
feira (7), com o bloco da Ferroviária; e depois, 
o bloco Socó da Madrugada (que volta para 
o período noturno) na sexta-feira, dia 9. De 
sábado a terça-feira de carnaval haverá 
diversas atrações gratuitas para toda a família. 

Além disso, o “Carnaval Solidário” também 
terá arrecadação de alimentos entre os 
blocos participantes da programação e 
“Estacionamento Solidário” no Parque da 
Cidade – com valores que serão revertidos para 
as instituições sociais cadastradas.

Em relação à segurança, a prefeitura, a 
Polícia Militar, e uma empresa de segurança 
privada têm se reunido constantemente para 
desenvolver as melhores estratégias que serão 
aplicadas em todos os locais em que ocorrerão 
as festas públicas. 

Que os foliões possam se divertir com consci-
ência, exercendo a cidadania, a empatia e a soli-
dariedade!

O prato agrega séculos de encontros culturais e tradições
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executa chamamento público
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ETEC DIVULGA LISTA DE 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 
DO VESTIBULINHO

A Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamen-
to de Administração da 
Educação e Cultura, está 
efetivando uma chamada 
pública às Organizações 
da Sociedade Civil para 
implementação de Progra-
mas Educacionais Com-
plementares de Contratur-
no para os alunos da Rede 
Municipal, em 2018.

Os serviços educacio-
nais de contraturno são 
atividades educativas rea-
lizadas fora do expediente 
do turno escolar, isto é, 
dos horários previstos do 
ensino regular e estimu-
lam tanto a permanência 
dos alunos na escola para 
estudo de projetos-pilo-
to de educação integral 
como também o desen-
volvimento de outras ha-
bilidades, expressões e 
conhecimentos.

“A Rede Municipal vem 
identifi cando que algumas 
crianças precisam de um 
reforço escolar. Elas pre-
cisam ser atendidas no 
contraturno para poder 
cumprir todas as etapas 
necessárias em relação aos 
conteúdos do currículo es-
colar”, atestou Rosemeire 
de Oliveira Nascimento, 
diretora administrativa da 
Educação e Cultura.

As organizações so-
ciais do município inte-
ressadas nesta coopera-
ção educacional devem 
consultar o EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLI-
CO N°001/2018 no site da 
Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba (pin-
damonhangaba.sp.gov.

Os candidatos que 
fi zeram o exame do 
processo seletivo da 
Escola Técnicas Es-
tadual (Etec) para o 
primeiro semestre de 
2018 já podem confe-
rir a lista de classifi ca-
ção geral no site www.
vestibulinhoetec.com.
br.  A informação está 
disponível em mural na 
Etec em que o candida-
to pretende estudar.

Para conferir as lis-
tas de convocação, o 
candidato precisa ir 
até a unidade em que 
deseja estudar. Os con-
vocados devem fazer a 
matrícula nos dias 7 e 8 
de fevereiro  (quarta e 
quinta-feiras), no caso 
dos convocados na pri-
meira lista. 

Neste dia 9 (sexta-
feira) será divulgada a 
segunda lista de con-
vocados e a matrícula 
deve ser feita no dia 9 
ou no dia 15, após o fe-
riadão de carnaval.

Caso as vagas não 
sejam preenchidas 
após a segunda chama-
da, outra lista deverá 
ser divulgada na Etec. 
Cabe ao candidato 
comparecer na unidade 
em que pretende estu-
dar para acompanhar a 
convocação.

Documentos 
Para quem se ins-

creveu nos Ensinos 
Médio, Técnico e Téc-
nico Integrado ao Mé-
dio, é preciso apresen-
tar:  requerimento de 
matrícula – será forne-
cido pela Etec – preen-
chido e assinado. Se o 
candidato tiver menos 
de 16 anos no momen-
to da matrícula, caberá 
a seu responsável legal 
assinar o documen-
to; cópia simples com 
apresentação do ori-
ginal ou autenticado 
em cartório da cédula 
de identidade (RG), 
ou da cédula de iden-
tidade de estrangeiro 
(RNE) ou da carteira 
nacional de habilita-
ção, dentro da valida-
de ou com até 30 dias 
do vencimento de sua 
validade conforme 
legislação em vigor,  
documento expedido 
por ordem ou conse-
lho profissional, como 
OAB, Crea, Coren e 
CRC; cópia simples 
com apresentação do 
original ou autenti-
cado em cartório do 
CPF; duas fotos 3x4 re-
centes e iguais.

Mais informações 
podem ser obtidas no 
site da instituição.
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Reunião sobre chamamento público foi realizada na sede da prefeitura

br). Nele, estão dispo-
níveis os critérios e as 
orientações para apresen-
tação de planos de traba-
lhos com detalhamento 
do serviço, que passarão 
por uma comissão de se-
leção para aprovação e 
recebimento de recursos 
fi nanceiros.

“Com o chamamento, 
a Secretaria pretende am-
pliar os momentos de tra-
balho pedagógico com as 
crianças que atendemos, 
diversifi cando também as 
atividades que ofertamos 
nas escolas e possibili-
tando, com isso, que haja 
uma efetiva melhoria da 
qualidade da educação 
em nosso município”, 
afi rmou o secretário de 
Educação e Cultura, pro-

fessor Júlio Valle.
Dentro das diretri-

zes do Plano Municipal 
de Educação, os proje-
tos aprovados atenderão 
mais de mil estudantes 
do 3º ao 5ª ano e, no caso 
de sobrarem vagas, tam-
bém alunos do 1º e 2º 
ano. As atividades serão 
divididas em dois tipos de 
classifi cação: serviço de 
reforço escolar para alu-
nos com difi culdades de 
aprendizagem e serviço 
de ofi cinas culturais nas 
escolas. Inclusive, nessa 
terça-feira (6), Rosemeire 
de Oliveira chefi ou uma 
reunião, na sede da Pre-
feitura, com membros de 
organizações para o es-
clarecimento de dúvidas 
e dados do edital e pon-

tou a extensão social dos 
programas educacionais 
complementares. “A in-
tenção também é propor 
atividades culturais e fí-
sicas porque consiste em 
uma forma de socializa-
ção das crianças”, frisou.

Os interessados em 
participar deste cha-
mamento público po-
derão solicitar infor-
mações diretamente 
ao Departamento de 
Administração da 
Educação e Cultura, 
localizado na aveni-
da Fortunato Morei-
ra,173 - centro, pelo 
telefone 3644-1569 ou 
3644-1565 ou pelo ende-
reço eletrônico: adm.edu-
cacao@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

Senac inicia atividades com cursos gratuitos
O Senac São Paulo 

iniciará as atividades 
em Pindamonhangaba 
no dia 14 de fevereiro, 
com uma grade com-
binada de cursos livres 
(de curta duração) e téc-
nicos presenciais, além 
do programa Aprendi-
zagem, voltado para os 
jovens aprendizes de 
14 a 24 anos. Já no iní-
cio das operações, 80% 
das vagas ofertadas pela 
unidade serão gratuitas, 
por meio do Programa 
Senac de Gratuidade.

As áreas de conheci-
mento dos cursos são: 
administração geral e 
gestão de pessoas; ges-
tão e negócios; tecno-
logia da informação; 
moda e beleza; design 
e arquitetura; eventos; 
e saúde e bem-estar. 
Além disso, a unidade 
é polo da rede Senac 
EAD, inclusive com 
oferta de cursos de gra-

duação e pós-graduação 
a distancia.

Segundo a geren-
te do Senac Pindamo-
nhangaba, Ana Claudia 
Galhardo Palma, com o 
início das atividades, a 
unidade passa a ser um 
importante polo de dis-
seminação da educação 
profi ssional de quali-
dade na região. “Nossa 
missão é formar profi s-
sionais protagonistas e 
com atitudes empreen-
dedoras. Dessa forma, 
conseguiremos contri-
buir ainda mais para o 
desenvolvimento social 
e econômico do Vale do 
Paraíba”.

Instalações 
Instalado em um pré-

dio de três pavimentos e 
com mais de 5 mil me-
tros quadrados de área 
construída, o Senac 
Pindamonhangaba pos-
sui 24 ambientes educa-
cionais, divididos em 11 

salas de aula, 11 labora-
tórios (um de hardware; 
quatro de software; um 
de beleza, cabelo, mani-
cure e pedicure, um de 
farmácia, enfermagem 
e meio ambiente; um 
de multiprocedimentos, 
estética, massoterapia e 
podologia; um de mo-
delagem, estilismo e de-
sign; dois laboratórios 
móveis para uso con-
vencional e de informá-
tica), um auditório com 
capacidade para 123 
pessoas e uma bibliote-
ca aberta ao público. 

A unidade está equi-
pada para atender, 
além da comunidade 
de Pindamonhangaba, 
os moradores das cida-
des vizinhas como Tre-
membé, Santo Antônio 
do Pinhal e São Bento 
de Sapucaí. A estimati-
va é de que sejam aten-
didas 9 mil pessoas 
anualmente. 

Cursos com 
início em abril
Para abril, já estão 

programados os cur-
sos de Maquiador, For-
mação em Hardware, 
Cuidador de Idosos, 
Auxiliar de Escritório, 
Técnicas Básicas de 
Costura, Cabeleireiro e 
Introdução ao Offi  ce – 

Word, Excel e Power-
Point 2016.

Os cursos do Senac 
Pindamonhangaba es-
tarão com inscrições 
abertas a partir do dia 
14 de fevereiro. Para se 
canditatar a uma vaga 
gratuita, o interessado 
deve ter renda fami-
liar per capita de até 

dois salários mínimos 
federais e se inscre-
ver pelo Portal Senac: 
www.sp.senac.br/bol-
sasdeestudo.

As inscrições po-
dem ser realizadas até 
dois meses antes da 
data de início do cur-
so, sempre a partir do 
meio-dia.

A sala está pronta para oferecer o curso básico de costura, a partir de abril; as 
inscrições começam na próxima semana
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e Rafael Goffi Moreira.

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

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP
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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

Por ocasião da realiza-
ção da 2ª Sessão Ordiná-
ria de 2018, no último dia 
05 de fevereiro, a Câmara 
de Vereadores de Pinda-
monhangaba aprovou por 
unanimidade os dois Pro-
jetos de Lei constantes na 
Ordem do Dia.

Os edis acataram o 
Veto n° 07/2017, que 
“Comunica VETO parcial 
ao Autógrafo n° 70/2017 
que institui o Programa 
de Parcerias Público-Pri-
vadas do Município de 
Pindamonhangaba – PPP 
-, de acordo com as nor-
mas gerais da Lei Fede-
ral n° 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004 e as 
normas específicas que 
implementa”. 

Este veto é relati-
vo ao Projeto de Lei nº 
161/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que re-
cebeu emenda proposta 
e aprovada pelos verea-
dores na 41ª Sessão Or-
dinária realizada no dia 
27 de novembro do ano 
passado.

De acordo com a jus-
tificativa do Prefeito, em 
que pese as emendas te-
rem sido aprovadas, es-
clarece que as mesmas 
não poderão ser acolhi-
das em sua integralidade. 

A restrição parcial re-
cai especialmente em 
relação à submissão de 
autorização do legislativo 
para eventual celebração 

Vereadores acatam veto parcial do Executivo 
ao Projeto de Lei do Programa PPP e 

aprovam denominação da quadra do Crispim
Na mesma Sessão, parlamentares aprovaram novas normas para aprovação de 

desdobro de lotes,  de acordo com a Constituição Federal,  no sentido de promover 
políticas de desenvolvimento urbano e garantir o bem-estar de seus habitantes

de PPP, em especial àque-
las afetas às áreas de saú-
de, coleta de lixo e trans-
porte público. Inclusive, 
a Comissão de Justiça e 
Redação, compreendeu 
como desnecessária a su-
bordinação da celebração 
de acordos ou convênios 
firmados pelo Poder Exe-
cutivo à prévia ratificação 
do Legislativo. 

Nesta linha de racio-
cínio, convém frisar que 
emana do princípio da 
separação dos poderes a 
proibição de interferência 
de um Poder sobre o ou-

tro, sendo que o traçado 
normativo constitucional 
deixa claro que a realiza-
ção de licitações e a con-
sequente celebração de 
contratos se caracterizam 
como típico ato de gestão 
administrativa, elemen-
tar às funções reserva-
das ao Poder Executivo e 
imune da participação do 
Poder Legislativo. 

Outra proposta apro-
vada constante da Ordem 
do Dia, o Projeto de Lei 
n° 04/2018, de autoria 
do Executivo, denomina 
de Benedito dos Santos – 

Sr. Dito Estrela a Quadra 
Poliesportiva Municipal 
do Bairro do Crispim, si-
tuada nas Ruas Argemiro 
Cipriano de Oliveira e Fe-
lisberto de Almeida.

Homenageado
Benedicto dos Santos, 

conhecido por todos com 
Dito Estrela, nasceu no 
dia 1º de março de 1930, 
na cidade de Guaratin-
guetá, filho de Jeminiano 
Baptista dos Santos e Ma-
ria Georgina dos Santos. 
Ainda criança veio com 
a família para Pindamo-
nhangaba, onde casou 
com Maria Magalhães 
- Dona Maria do Bar Es-
trela, com teve dois filhos, 
Vilma e Vander e adota-
ram Maria Eunice. Fun-
cionário público exem-
plar, trabalhou na Escola 
Municipal de Coruputuba 
e na Escola Professor Eu-
rípedes Braga, no Cris-
pim, onde se aposentou. 
Dedicou sua vida ao Es-
porte Clube Estrela, onde 
foi presidente por duas 
vezes, desenvolvendo di-
versas atividades. Fale-
ceu em 19 de dezembro 
de 2005, aos 75 anos de 
idade.

Inclusão
Incluso na Ordem do 

dia, o Projeto de Lei Com-
plementar nº 1/2018, de 
autoria do Executivo, que 
“dispõe sobre normas 
para a aprovação de des-
dobro de lote”, recebeu 
aprovação de todos os 
parlamentares. O prefei-
to destacou sua justifica-
tiva que o município de 
Pindamonhangaba não 
tem lei específica sobre 
desdobro, há apenas a 
Lei Municipal n° 5674, de 
08 de julho de 2014, dis-
pondo sobre a aprovação 
de desmembramentos, 
desdobro e recuos para 
loteamentos aprovados 
anteriormente à Lei Fe-
deral n° 6766/1979. Essa 
lei complementar busca 
suprir essa omissão, pro-
pondo uma lei para re-
gular desdobro atingindo 
a todos os loteamentos 
aprovados. A elabora-
ção desta lei, conforme o 
que estabelece o art. 182 
da Constituição Federal, 
onde compete ao Municí-
pio promover a política de 
desenvolvimento urbano, 
com objetivo de ordenar 
o pleno desenvolvimen-
to das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-
-estar de seus habitantes 
e, ainda de acordo com 
o Estatuto da Cidade, a 
política urbana tem por 

objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das fun-
ções sociais da cidade e da 
propriedade urbana. Esta 
Lei ao ser aplicada esta-
rá em consonância com a 
Lei Complementar n° 55, 
de 21/12/2017, relativa a 
anistia para regularização 
das obras clandestinas e 
irregulares, pois atuará 
de modo complementar, 
dando soluções para os 
casos de parcelamento 
do solo, sendo que ambas 
atuarão de maneira a dar 
soluções, tanto nos casos 
de parcelamento do solo 
quanto nas edificações.

Abrigo Emergencial
Atendendo convoca-

ção do vereador Roderley 
Miotto (PSDB), formu-
lado através do requeri-
mento nº 119/2018, com-
pareceu na Casa de Leis, 
a Diretora de Assistên-
cia Social, Ana Paula de 
Almeida Miranda, para 
dar esclarecimentos aos 
parlamentares a respeito 
do fechamento do abrigo 
emergencial de pessoas 
em situação de rua.

De acordo com a Dire-
tora, quando ela assumiu 
a pasta, o abrigo já estava 
em funcionamento e, de 
acordo com a diretora, a 
proposta do prefeito, era 
que fosse temporário, 
apenas na época do frio. A 
diretora também aprovei-
tou para dar explicações 
a respeito dos trabalhos 
por ela realizados junto 
com sua equipe, e que, já 
estão em estudos a im-
plantação de um albergue 
municipal de forma defi-
nitiva.

Próxima 
Sessão Ordinária
A 3ª Sessão Ordinária 

de 2018, será realizada no 
dia 15 de fevereiro, quin-
ta-feira, a partir das 18 
horas, no Plenário “Fran-
cisco Romano de Olivei-
ra”, localizado na rua Alci-
des Ramos Nogueira, 860 
– Loteamento Mombaça. 
A sessão é aberta à popu-
lação e poderá, ainda, ser 
acompanhada através da 
transmissão “ao vivo” pela 
internet no portal www.
legislativo.sp.leg.br e no 
canal 4 (digital) da opera-
dora de TV a cabo NET, de 
Pindamonhangaba.

A Diretora de Assistência Social, Ana Paula de Almeida Miranda, explica aos 
parlamentares o fechamento do abrigo emergencial de pessoas em situação de rua
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1ºREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

 
Maura Prado Vieira, Presidente do Conselho Municipal de Educação de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, CONVOCAos membros 
do CME para comparecerem:  

 
Local: Casa dos Conselhos, naAv: Albuquerque Lins, 138 São Benedito 
Data: Dia 07 de fevereiro de 2018 
Horário: 18:30 h em primeira convocação 
19:00 h em segunda convocação, com a seguinte pauta: 
 

1º)  Apreciar e homologar o Calendário Escolar-2018 unificado das Escolas Municipais de 
Pindamonhangaba, apresentado pelo Sr. Secretário Municipal de Educação de 
Pindamonhangaba. 
2º)  Apresentar o Calendário de reuniões ordinárias do CME, aprovado para o ano de 
2018. 
 
 
  Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2018 
 
   
 
 

 
 
 

Maura Prado Vieira 
Presidente do CME 

 
 
 

 
 

Pindamonhangaba, 7 de fevereiro de 2018 Tribuna do Norte 5

eralG
Palacete 10 de Julho tem novas 
exibições gratuitas de cinema

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação à Assembleia Geral Ordinária, a ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA – ACIP, CNPJ 45.223.534/0001-15, conforme 
prevê seu Estatuto (Capítulo XII – Das Assembleias Gerais, artigo 37) CONVOCA todos os seus 
associados quites com a tesouraria da entidade, a) para eventual distribuição de títulos e troféus 
a associados ou entidades; b) relato geral de todas as atividades elaboradas durante o mandato 
que ora se finda, e c) posse da Diretoria e Conselho Deliberativo, legalmente eleitos, para o 
mandato 2018/2020, a realizar-se dia 15 de Fevereiro de 2018, quinta-feira às 19:30min., em seu 
auditório, situado na Rua Deputado Claro César 44, nesta cidade.  Havendo quórum de 50% (cin-
quenta por cento) mais 01 (um) de associados quites com a tesouraria da entidade, a Assembleia 
se realizará em 1ª (primeira) chamada ou em 2ª (segunda) chamada, meia hora mais tarde, com 
qualquer número de associados.

Pindamonhangaba, 01 de Fevereiro  de 2018.

Thiago Alves Derrico -  Presidente

2 col por 5 cm

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

EXERCÍCIO 2018 

 

 EXTRATO PARCERIA Nº 44/2018 
 Processo Administrativo: Nº 1487/2018 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes 
em Risco                                                                 

 Objeto: Proteção especial de alta complexidade, na 
modalidade abrigo institucional, para 
adolescentes de 12 anos a 18 anos incompletos, 
até o limite de 20 vagas. 

 Prazo: 31/01/2019 
 Valor: R$ 521.940,51 
 Data da assinatura: 01/02/2018 
 EXTRATO PARCERIA Nº 45/2018 
 Processo Administrativo: Nº 2787 /2018 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – 

Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes 
em Risco                                                                 

 Objeto: Proteção especial de alta complexidade, na 
modalidade abrigo institucional, para 
adolescentes de 12 anos a 18 anos incompletos, 
até o limite de 20 vagas. 

 Prazo: 31/01/2019 
 Valor: R$ 97.000,00 
 Data da assinatura: 01/02/2018 

 

2 COL POR 14 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 003/2018 (PMP 02649/2018) 

Comunicamos o aditamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de refeições diárias para 
o corpo de bombeiros de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, para alteração do termo 
de referência, com nova abertura para o dia 22/02/2018, com recebimento dos envelopes às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.092, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), 
na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento,  referente ao convênio nº 490/2017 
fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil, para construção de 
calçadas no Bairro Araretama. A classifi cação orçamentária será:

13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO  
13.20   Departamento de Infraestrutura
1016 Mobilidade Urbana
15.451.0016.2        4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                                     R$ 
160.000,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o convênio 
fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,   1º de fevereiro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz 

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de fevereiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 11/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.093, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais), na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento,  referente ao convênio nº 
645/2017 fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil, para reforço 
da estrutura metálica e fechamento lateral da Feira Livre Municipal. A classifi cação orçamentária 
será:

13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO  
13.20   Departamento de Infraestrutura
1024   Feira Livre Mercado Municipal
15.451.0017.2  4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                                   
R$ 350.000,00
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o convênio 
fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 1º de fevereiro de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz 

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de fevereiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.094, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.706.000,00 (dois milhões, 
setecentos e seis mil reais), na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente aos Termos 
de Compromisso PAC2 07748/2013 e PAC2 09084/2014 para construção de 01 creche no 
Residencial Arco Iris e 01 creche Residencial Parque das Palmeiras. A classifi cação orçamentária 
será:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.40 Departamento Pedagógico
1009   Ampliação de Vagas para Crianças de 0 a 03 anos
12.365.0011.5             4.4.90.51– Obras e Instalações (305)                              R$ 
2.706.000,00
Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,   1º de fevereiro de 2018.

 Dr. Isael Domingues                                               João Carlos Muniz 
   Prefeito Municipal                                Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de fevereiro de 2018.

 Anderson Plínio da Silva Alves
 Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 13/2018

Após a sessão do docu-
mentário “#Resistência” 
no dia 31 de janeiro, o Pa-
lacete 10 de Julho exibirá, 
gratuitamente, novos fi l-
mes nos dias 7 e 21 de fe-
vereiro. Em ambas datas 
as exibições começarão às 

19 horas e a distribuição 
dos ingressos será a partir 
das 18h30.

A cada dia, estarão 
disponíveis somente 50 
lugares. Sendo que, nesta 
quarta-feira (7), o fi lme 
apresentado será o “Qua-

se samba”, uma produção 
nacional dirigida e roteiri-
zada por Ricardo Targino 
e tem a classifi cação indi-
cativa para o público aci-
ma de 16 anos.

Já no dia 21, a sessão 
gratuita mostrará o do-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 005/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) RENATO JOSE DA SILVA,  respon-
sável pelo imóvel, situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO, S/Nº, Bairro MOMBAÇA, inscrito 
no município sob a sigla SO110904007000, quadra 08  lote P-07, para que efetue a limpeza 
do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 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 proprietá-
rio, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação à Assembleia Geral Ordinária, a ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA – ACIP, CNPJ 45.223.534/0001-15, conforme 
prevê seu Estatuto (Capítulo XII – Das Assembleias Gerais, artigo 37) CONVOCA todos os seus 
associados quites com a tesouraria da entidade, a) para eventual distribuição de títulos e troféus 
a associados ou entidades; b) relato geral de todas as atividades elaboradas durante o mandato 
que ora se fi nda, e c) posse da Diretoria e Conselho Deliberativo, legalmente eleitos, para o 
mandato 2018/2020, a realizar-se dia 15 de Fevereiro de 2018, quinta-feira às 19:30min., em seu 
auditório, situado na Rua Deputado Claro César 44, nesta cidade.  Havendo quórum de 50% (cin-
quenta por cento) mais 01 (um) de associados quites com a tesouraria da entidade, a Assembleia 
se realizará em 1ª (primeira) chamada ou em 2ª (segunda) chamada, meia hora mais tarde, com 
qualquer número de associados.

Pindamonhangaba, 01 de Fevereiro  de 2018.

Thiago Alves Derrico -  Presidente

Divulgação

O primeiro dirigível 
tripulado da América 
Latina sobrevoou Pin-
damonhangaba na ter-
ça-feira (6) e passará 
novamente pelo céu da 
cidade no dia 15 de fe-
vereiro. O ADB-3-X01 
foi construído pela Air-
ship do Brasil (ADB), 
uma empresa total-
mente nacional, e está 
em sua viagem inaugu-
ral, visitando mais de 
60 cidades, com início 
em São Carlos (SP), na 
segunda-feira (5), com 
destino ao Rio de Ja-
neiro, onde o dirigível 
chega na quarta-feira, 
permanecendo na ca-
pital fl uminense até o 
14 de fevereiro.

Segundo a Airship 
do Brasil, a aeronave 
será comercializada 
a partir de 2018 – o 
aparelho é avaliado em 
cerca de US$ 20 mi-
lhões.

Com o feito, o Bra-
sil entrou para o seleto 
grupo de países cons-
trutores de dirigíveis 
tripulados. Outras na-
ções que detêm o ciclo 
completo para cons-
truir esse tipo de ae-
ronave são os Estados 
Unidos, França, Ale-
manha, Reino Unido e 
China.

A versão fi nal do 
ABD-3 poderá ser 
aplicada em diversas 

funções, como treina-
mento de pilotos de 
dirigíveis, transporte 
de passageiros e pe-
quenas cargas, voos de 
reconhecimento, pro-
pagandas, entre ou-
tras. O aparelho tam-
bém pode ser equipado 
com   como câmeras de 
vídeo, radares e holo-
fotes.

Para estas fi nali-
dades, a aeronave foi 
projetada com 49 me-
tros de comprimento, 
17 metros de altura, ca-
pacidade de carga em 
torno de 1 tonelada, 
espaço para um piloto 
e até cinco outros ocu-
pantes. 

A companhia ini-
ciou suas atividades 
com projetos de dirigí-
veis não tripulados ra-
diocontrolados, os mo-
delos ADB-1 e ABD-2, 
testados em 2009. Ela 
também já desenvol-
veu balões cativos de 
vigilância.

O desenvolvimento 
do projeto ADB-3-X01 
teve a participação 
da Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(ANEEL) e das Cen-
trais Elétricas do Nor-
te do Brasil S.A (Ele-
tronorte).

Todo o trajeto do di-
rigível pode ser acom-
panhado pela página: 
www.adb.ind.br.

Primeiro dirigível 
da América Latina 
sobrevoa Pinda

1ºREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Maura Prado Vieira, Presidente do Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, CONVOCAos membros do CME para comparecerem: 
Local: Casa dos Conselhos, naAv: Albuquerque Lins, 138 São Benedito
Data: Dia 07 de fevereiro de 2018
Horário: 18:30 h em primeira convocação
19:00 h em segunda convocação, com a seguinte pauta:
1º)  Apreciar e homologar o Calendário Escolar-2018 unifi cado das Escolas Municipais de 
Pindamonhangaba, apresentado pelo Sr. Secretário Municipal de Educação de Pindamonhan-
gaba.
2º)  Apresentar o Calendário de reuniões ordinárias do CME, aprovado para o ano de 2018.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2018

Maura Prado Vieira
Presidente do CME

Divulgação

cumentário “Terreiros do 
Brincar”, que retrata a 
participação de crianças 
em vários grupos de ma-
nifestações populares em 
quatro estados brasileiros 
e a sua relação com um 
brincar coletivo, interge-
racional e sagrado. 

O fi lme tem a classi-
fi cação indicativa livre, 
permitida para todos os 
públicos.

Lembrando que essas 
exibições de cinema con-
sistem em uma realização 
do Cine Didun com apoio 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, e do Video Camp e será 
apresentada no Palacete 10 
de Julho, localizado na rua 
Deputado Claro César, 33 – 
centro.

O fi lme “Quase Samba” será a 
atração do dia 7 (quarta-feira)
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QUARTA-FEIRA

“Carnaval Solidário” terá 
segurança e muita diversão
Após o sucesso do pré-car-

naval de Moreira César e 
do Festival de Marchi-

nhas, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está fi nalizando os úl-

DIA 7/2 (QUARTA-FEIRA)

19h - Bloco da Ferroviária 
Saída: Portaria do Clube
 
DIA 9/2 (SEXTA-FEIRA)

22h - Bloco do Socó - Saída e chegada na Praça Barão do Rio 
Branco (próximo a Igreja São José)

 
DIA 10/2 - SÁBADO

9h às 14h - Bloco das Dondocas - Saída e chegada no Av. Cel. 
Fernando Prestes

16h às 22h - Matinoite - Praça do Quartel - Banda Vale Som
16h - Bloco Juca Teles - Saída Praça do Quartel e chegada 

próximo ao Parque da Cidade
18h às 22h - Grupo Paranga de São Luiz do Paraitinga - Pal-

co do Parque da Cidade
 
DIA 11/2 - DOMINGO

15h às 16h - Bloco Los Beudos
Saída/Chegada: Praça do Quartel
16h às 22h - Matinoite - Praça do Quartel - Banda Vale Som
16h às 17h - Bloco Nego Loko 
Saída: Quadra Poliesportiva do Araretama
16h às 20h - Bloco FFDéF
Saída: Estacionamento do Supermercado Dia (Centro)
17h às 18h - Bloco Jeca Tatu Cotia Não 
Saída/Chegada: Praça do Quartel
18h às 19h - Bloco El Sombrero
Saída/Chegada: Praça do Quartel
18h às 22h - DJ Yago e Grupo Batucada  - Parque da Cidade
19h às 20h - Bloco Chique Chitas
Saída/Chegada: Praça do Quartel
 
DIA 12/2 - SEGUNDA-FEIRA

16h às 22h - Matinoite - Praça do Quartel - Banda Vale Som
16h - Bloco do Barbosa - Saída Praça do Quartel e chegada 

próximo ao Parque da Cidade
18h às 22h - Banda Sambatuque - Palco da Parque da Cidade
 
DIA 13/2 - TERÇA-FEIRA

16h às 22h - Matinoite - Praça do Quartel - Banda Vale Som
16h - Bloco da Maricota e Maracatu Baque do Vale (inédito) - 

Saída Praça do Quartel e chegada próximo ao Parque da Cidade
18h às 22h - Os três primeiros ganhadores do Festival de 

Marchinhas/Banda Los Cunhados - Palco do Parque da Cidade

“Carnaval Solidário” terá 
segurança e muita diversão

PROGRAMAÇÃO

timos detalhes para o Carnaval 
Solidário 2018. A programação 
da folia terá um aquecimento na 
quarta-feira (7), com o bloco da 
Ferroviária, e as atrações come-

çam mesmo na sexta-feira (9), 
com o bloco Socó da Madrugada, 
que volta para o período noturno.

No sábado, domingo, segun-
da e na terça-feira de carnaval 
haverá diversas atrações gratui-
tas para toda a família. Além dos 
blocos de São Luiz do Paraitinga e 
das atrações no Parque da Cidade 
e no Largo do Quartel, a progra-
mação ofi cial contará com a parti-
cipação dos blocos carnavalescos 
da cidade, garantindo a animação 
em diversos locais.

“Estamos preparando uma 
festa bonita e organizada, para 
as famílias, com segurança e ale-
gria. As atrações tanto no Largo 
do Quartel, como no Parque da 
Cidade, foram programadas 
para atender a um grande públi-
co, com estrutura de banheiros, 
espaços cobertos, sonorização 
de qualidade, enfi m, tudo vol-
tado para que os foliões possam 
se divertir sem maiores preocu-
pações”, explicou o coordenador 
de eventos, Ricardo Flores.

Solidariedade

Além da troca de abadás pro-
movida pelo Juca Teles e pelo 
Fundo Social de Solidariedade, 
que resultou  na arrecadação de 1 
tonelada de alimentos, na última 
semana, o Carnaval Solidário terá 
arrecadação de alimentos entre os 
blocos participantes da programa-
ção e estacionamento solidário no 
Parque da Cidade, com seguro, e 
que será revertido para as institui-
ções sociais cadastradas.

Segurança 

A segurança durante o even-
to merece atenção especial da 
equipe de organização. Prefei-
tura, Polícia Militar, empresa de 
segurança privada têm se reuni-
do constantemente para desen-
volver as melhores estratégias 
que serão aplicadas no Parque 
da Cidade - local que recebe ati-
vidades carnavalescas noturnas, 
neste ano, pela primeira vez, e 
também no Largo do Quartel.

Entre as defi nições de segu-
rança para o Parque da Cidade, 
estão a proibição do uso de garra-
fas de vidro, a instalação de duas 
torres de vigilância da Polícia 
Miliatar, além de uma base para 
a polícia e outra para a Guarda 
Municipal. A PM também será 
responsável pela revista aleató-
ria na entrada do Parque, duran-
te todo o período carnavalesco. 
Haverá uma câmera no Parque 
da Cidade ligada ao COI, monito-
ramento 24 horas dentro do Par-
que e integração entre a Guarda 
Municipal, que estará no centro 
de operações em comunicação 
direta via rádio com os policiais 
que estarão dentro do parque. 
A área destinada ao público no 

parque está preparada para rece-
ber até 64 mil foliões.

O percurso dos blocos de São 
Luiz, saindo da Praça do Quartel 
até as proximidades do Parque 
da Cidade, será monitorada por 
meio das câmeras do COI, além 
de acompanhamento da Guarda 
Municipal.

“Importante esclarecer que 
os blocos de São Luiz não irão 
entrar no Parque da Cidade, por 
medidas de segurança, e para 
isso teremos todo o apoio do De-
partamento de Trânsito com o 
fechamento das ruas. Além dis-
so, já fechamos a área de mata 
do parque, para conter o acesso 
a áreas não monitoradas”, des-
tacou Ricardo Flores.

Os Estrambelhados são uma das atrações mais 
aguardadas no Bloco Juca Teles

O Bloco do Barbosa promete arrastar uma multidão em Pinda 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

DIA 7/2 (QUARTA-FEIRA)

19h -

DIA 9/2 (SEXTA-FEIRA)

22h -

DIA 10/2 - SÁBADO

9h às 14h -

DIA 11/2 - DOMINGO

15h às 16h -

DIA 12/2 - SEGUNDA-FEIRA

16h às 22h -

DIA 13/2 - TERÇA-FEIRA

16h às 22h -

Parque da Cidade, onde estarão 
concentradas diversas atrações
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