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Tudo pronto para o carnaval 
Divulgação

POSSIBILIDADE DE PANCADAS DE 
CHUVA A PARTIR DA TARDE

UV 14

PREVISÃO DO TEMPO 

18º 

PINDAMONHANGABA
32º

Fonte CPTEC/INPE

A programação do “Car-
naval Solidário 2018” 

começa na sexta-feira (9), às 
22 horas, com o Bloco Socó 
da Madrugada, que volta 
para o horário noturno. O 
aquecimento da folia foi na 
quarta-feira (7), com o desfi -
le do bloco da Ferroviária pe-
las ruas do centro da cidade.

Sábado, domingo, segun-
da e terça-feira de carnaval 
terão diversas atrações gra-
tuitas 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 
blocos carnavalescos da ci-
dade, garantindo a animação 
em diversos locais.

DESFILES DOS 
BLOCOS LUIZENSES 
TERÃO NOVO 
PERCURSO

MAIS DE 20 MIL 
PRESERVATIVOS 
SERÃO DISTRIBUÍDOS 
DURANTE A FOLIA

FATEC DIVULGA 
SEGUNDA LISTA DE 
CONVOCAÇÃO DO 
VESTIBULAR

ESCOLAS DE 
ESPORTES ABREM 
1.600 VAGAS PARA 
NOVOS ALUNOS
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Esta é uma pergunta 
muito ampla e merece na 
verdade quase um livro 
sobre o assunto, hum, 
quem sabe surge aqui 
uma ideia, bom, mas va-
mos continuar com nossa 
coluna.

O ser voluntário de-
pois da decisão tomada, 
envolve algumas refl exões 
importantes, como: Tenho 
tempo para me dedicar de 
verdade ao trabalho vo-
luntário? Qual causa faz 
meus olhos brilharem?

Vamos a essas duas 
inicialmente, tempo será 
sempre o grande desafi o 
do mundo moderno, mes-
mo que você more em uma 
cidade pequena, portanto 
tem que ser muito sincero 
com esta decisão de de-
terminar um tempo para 
esta atividade, semanal, 
quinzenal ou mensal, tem 
que ser sincero com você 
mesmo.

Determinado o tempo, 
não importa a periodici-

dade, vamos pensar em 
que tipo de causa você 
quer se engajar. Quan-
do me refi ro a causa é o 
objetivo maior da orga-
nização, como, crianças, 
educação, cultura, saú-
de, mulheres, segurança, 
índios, meio ambiente, 
animais, defi ciência, ra-
cismo, etc. Creio que fi cou 
claro, a grande causa que 
quer conhecer e se apro-
fundar. Calma, quando 
falo em aprofundar não 
é obrigatoriamente fazer 
um curso ou ler todos os 
tratados e leis sobre o as-
sunto, mas inicialmente 
saber o mínimo de como 
a causa esta sendo assis-
tida em nosso país e no 
mundo.

Feito isso partimos 
para buscar uma organi-
zação social, pode ser que 
você já conheça uma per-
tinho da sua casa ou do 
seu trabalho, mas como 
bem conheço o nosso país, 
é pouco provável, pois 

a maioria de nós passa 
em frente a muitas Osc’S 
(Organizações da Socie-
dade Civil) e não damos 
conta que ela esta ali, por 
falta de foco no assunto 
mesmo. Muito bem en-
tão passe a fi car de olhos 
mais abertos para ver o 
que tem por perto.

Caso veja e interesse, 
ótimo, pare e vá visitar. 
Ação importantíssima, 
visitar a organização 
que pretende disponibi-
lizar seu tempo para um 
trabalho voluntário, pois 
é fundamental você co-
nhecer a estrutura que a 
organização tem e como 
tratam os voluntários, se 
tem uma ordenação com 
relação ao trabalho, ho-
rário, a quem se reportar 
em caso de dúvidas, etc. 

Aproveite esta visita 
para tirar todas as suas 
dúvidas e ver como são 
tratados os atendidos e 
se a organização é legal-
mente constituída, pode 

parecer bobeira, mas se 
existir uma denúncia você 
como voluntário pode ser 
envolvido, e até expli-
car que focinho de porco 
não é tomada, seu nome 
já está rodando o mun-
do nas ondas da internet 
como participante do que 
quer que seja o problema.

Caso a organização 
não esteja no seu cami-
nho a internet é um bom 
meio para esta busca ou 
ainda a assistência social 
da prefeitura de sua cida-
de. Infelizmente boa par-
te das OSC’s não dispõe 
de um site bacana que lhe 
da resposta para tudo, 
mas pelo menos o ende-
reço você vai conseguir 
para voltar a três pará-
grafos acima, vá visitar 
até encontrar uma orga-
nização que lhe agrade e 
facilite sua entrada como 
voluntário. Mãos a obra, 
pé na rua e boa sorte. De-
sejo um ótimo trabalho 
voluntário para você.

Onde ser um voluntário?

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

Fatec divulga segunda lista 
de convocação do vestibular

 A Secretaria de Habita-
ção, Meio Ambiente e Regu-
larização Fundiária está à es-
pera da devolutiva das fi chas 
de inscrição entregue por 
representantes da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba aos 
moradores do bairro Mosso-
ró, para a regularização de 
loteamentos.

Até o dia 28 de fevereiro, 
os moradores interessados 
em regularizar seus imóveis 
e loteamentos, devem pre-
encher os formulários dis-
tribuídos e entregar, junto 
aos documentos solicitados, 

na Secretaria de Habitação, 
localizada na rua Doutor 
Monteiro de Godoy,  445 – 
Bosque.

Os documentos exigidos 
são os seguintes: RG e CPF 
do proprietário; comprovan-
te de endereço de onde o pro-
prietário reside atualmente; 
certidão de casamento ou de 
nascimento ou ainda declara-
ção de união estável; cópia do 
carnê de IPTU caso possua; 
comprovante de renda; com-
provante de inscrição no Ca-
dÚnico se houver; e contrato 
de compra e venda se houver.

A Fatec (Faculdade de 
Tecnologia) do Estado de 
São Paulo divulgou  na 
quinta-feira (8), a segun-
da lista de convocação 
do processo seletivo para 
o primeiro semestre de 
2018. A relação dos con-
vocados, onde as vagas 
oferecidas na primeira 
chamada não foram pre-
enchidas, está afi xada so-
mente no mural da insti-
tuição do ensino. 

A matrícula deve ser 
feita nesta sexta-feira (9), 
no horário determinado 
pela faculdade. Perderá 
direito à vaga quem não fi -
zer a matrícula nesta data 
ou deixar de apresentar os 
documentos exigidos.

Para efetivar a matrícu-
la, o candidato deve entre-
gar uma foto 3x4 recente 
e cópia autenticada em 
cartório ou cópia simples 
acompanhada do original 
de cada um dos seguintes 
documentos: certifi cado 
de conclusão do Ensino 
Médio ou equivalente; 

Histórico Escolar com-
pleto do Ensino Médio ou 
equivalente; certidão de 
nascimento ou de casa-
mento; carteira de iden-
tidade (RG); cadastro 
de pessoa física (CPF); 
título de eleitor, para 
os brasileiros maiores 
de 18 anos, com o com-
provante de votação ou 
certidão de quitação 
eleitoral; documento de 
quitação com o serviço 
militar, para brasileiros 
maiores de 18 anos, do 
sexo masculino.

E o carnaval chegou! Desta sexta (9) até a próxima 
terça-feira (13) as cidades brasileiras estarão em 

festividades e folias carnavalescas... Com exceção de alguns 
municípios que cancelaram os eventos ofi ciais.

Como já é de conhecimento da maioria, esta costuma 
ser uma época em que grande parte das pessoas comete 
exageros, seja na ingestão de bebidas alcoólicas ou em 
imprudências no trânsito. 

Ciente das ocorrências, a Polícia Rodoviária Federal 
lançou a “Operação Carnaval” – que busca aumentar a 
segurança de quem for viajar no feriado prolongado. A 
operação segue desta sexta até a próxima quarta-feira (14), 
com fi scalização intensifi cada e atenção especial a locais que 
registram maior quantidade de acidentes. 

Segundo a PRF, o carnaval é um feriado crítico para a 
fi scalização devido ao fl uxo intenso nas rodovias federais 
e ao consumo abusivo de álcool. Os policiais estarão ainda 
mais atentos a infrações como ultrapassagens indevidas, 
excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança, 
como capacete, cadeirinhas de bebê e cinto de segurança. 
Lembrando que a PRF possui um número de emergência 
(191) para os cidadãos.

Neste período, a saúde também não pode ser descuidada. 
Por isso, ingerir bastante líquido, comer alimentos leves e 
usar roupas confortáveis são dicas para quem quer curtir a 
maratona de festas sem grandes preocupações. 

Outra questão ligada à saúde e à prevenção de doenças 
é a distribuição de preservativos durante os eventos. Como 
parte do planejamento de um carnaval alegre e seguro, a 
Coordenação de Eventos da Prefeitura de Pindamonhangaba 
distribuirá cerca de 20 mil preservativos femininos e 
masculinos durante a folia.

Que todos possam aproveitar as festas com consciência e 
segurança.

Bom Carnaval a todos! 

Diversão e cautela não 
fazem mal a ninguém

PREFEITURA AGUARDA 
ENTREGA DE FORMULÁRIOS DE 
MORADORES DO MOSSORÓ

Divulgação
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Os blocos de São Luiz de Pa-
raitinga prometem levar diversão 
aos foliões em Pindamonhan-
gaba, no sábado (10), com Juca 
Teles, segunda-feira (12), com 
Barbosa e terça-feira (13), com o 
Bloco da Maricota, pela primeira 
vez no carnaval da cidade.

Este ano, devido à mudança 
da programação de shows no-
turnos que antes ocorriam na 
avenida Nossa Senhora do Bom 

Sucesso e agora serão no Parque 
da Cidade, houve também uma 
alteração no percurso dos blo-
cos luizenses. A saída continua 
no Largo do Quartel, às 16 ho-
ras, e a chegada agora será nas 
proximidades do Parque da Ci-
dade, por volta de 18h30.

O novo percurso abrangerá 
algumas das principais ruas do 
centro, como a rua dos Andradas, 
Barão Homem de Melo e avenida 

Fortunato Moreira. Entretanto, a 
distância percorrida continua a 
mesma dos anos anteriores, cerca 
de 2,6 km. O percurso dos blocos 
de São Luiz, saindo da Praça do 
Quartel até as proximidades do 
Parque da Cidade, também terá 
monitoramento por meio das câ-
meras do COI, além de acompa-
nhamento da Guarda Municipal.

O Parque da Cidade está sen-
do preparado para receber di-

versos shows, com toda a segu-
rança e conforto para os foliões. 
Haverá a instalação de duas tor-
res de vigilância da PM, além de 
uma base apara a polícia e outra 
para a Guarda Municipal. A PM 
fará, ainda, revista aleatória na 
entrada do parque, durante todo 
o período de carnaval. Também 
foi instalada uma câmera no 
Parque da Cidade ligada ao COI, 
monitoramento 24 horas dentro 

do parque e integração entre a 
Guarda Municipal que estará no 
centro de operações em comu-
nicação direta via rádio com os 
policiais que estarão dentro do 
parque. A área destinada ao pú-
blico no parque está preparada 
para receber até 64 mil foliões.

As atividades carnavalescas 
acontecerão também no Largo do 
Quartel, na matinoite das 16  às 
22 horas, de sábado a terça-feira.

Organização do carnaval 
distribuirá mais de 
20 mil preservativos

Des� les dos blocos 
luizenses terão 
novo percurso

Como parte do planeja-
mento de um carnaval alegre 
e seguro, a Coordenação de 
Eventos da Prefeitura de Pin-
damonhangaba tem em mãos 
cerca de 20 mil preservativos 
femininos e masculinos que 
serão distribuídos na cidade 
durante a folia.

A distribuição acompanha 
a programação do Ministério 
da Saúde, que está entregan-
do 106 milhões de preserva-
tivos masculinos, 200 mil 
femininos e 3,8 milhões de 
unidades de gel lubrifi cante 
por todo o Brasil, em feverei-
ro. Isso, porque a camisinha 
é um dos métodos contra-
ceptivos de maior efi cácia na 
prevenção de gravidez e de 
doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs), como HPV, 
hepatites virais e, em espe-
cial, o vírus da Aids, o HIV.

As DSTs consistem em 
patologias causadas por ví-
rus, bactérias ou outros mi-
cróbios e são transmitidas, 
principalmente, através das 

relações sexuais sem o uso de 
preservativo com uma pessoa 
que esteja infectada.

De acordo com uma pesquisa 
do próprio Ministério da Saú-
de, os jovens são os que menos 
usam preservativos e por isso 
são o foco da distribuição de 
camisinhas no carnaval. Sendo 
que, esse contraceptivo é indi-
cado para homens e mulheres, 
de qualquer faixa etária.

Em Pinda, a distribuição dos 
preservativos será realizada em 
todos os locais onde haverá pro-
gramação ofi cial de carnaval: 
Largo do Quartel, Parque da Ci-
dade e desfi le dos blocos.

O preservativo é gratuito

Juca Teles, Barbosa e Bloco da Maricota prometem muita diversão

Blocos saem do Largo do Quartel com destino ao Parque da Cidade; monitoramento com câmeras ocorrerá 24 horas por dia

O Poupatempo informa 
que na semana de carnaval 
as unidades do programa 
não funcionarão na segunda 
(12) e terça-feira (13), rea-
brindo  na Quarta-feira de 
Cinzas (14), a partir das 12 

horas. O atendimento volta-
rá a ser prestado no horário 
habitual de cada unidade a 
partir de quinta-feira (15). 

Para maior comodidade 
dos cidadãos, o Poupatempo 
oferece diferentes canais de 

atendimento e agendamento 
de horário dos serviços mais 
solicitados em todas as uni-
dades. São eles: Portal na 
internet (www.poupatempo.
sp.gov.br); aplicativo no celu-
lar (SP Serviços, nos sistemas 

iOS e Android); e também 
pelo Messenger, do Facebook, 
no link  www.messenger.
com/t/PoupinhaSP;

Além do agendamento, 
os canais possibilitam que 
os usuários tenham in-

formações corretas sobre 
todos os serviços oferecidos, 
prazos de entrega, valores 
de taxas, documentos neces-
sários, endereços e horá-
rios de funcionamento dos 
postos.   

Confi ra o expediente do Poupatempo nos dias de folia

Tribuna do Norte

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

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
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LUIZ CARLOS PINTO

Por ocasião da 2ª Ses-
são Ordinária, realizada no 
dia 5 de fevereiro, os vere-
adores usaram a Tribuna 
para fazer requerimentos 
verbais, bem como cobrar 
soluções para seus pedidos 
feitos para a Administra-
ção.

Coletora Pioneira e 
sujeira na cidade
O vereador Ronaldo Pin-

to de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR) fez uma recla-
mação com relação à ma-
nutenção dos caminhões da 
coletora Pioneira. De acor-
do com o edil, a empresa 
não faz a limpeza correta 
dos veículos, pois ao pren-
sar o lixo recolhido na ci-
dade, durante o trajeto do 
caminhão coletor, solta um 
líquido com um forte odor, 
deixando as ruas com mau 
cheiro, causando reclama-
ção dos moradores que tem 
a frente de suas residências 
sujas por este chorume. O 
vereador pede que seja fei-
ta uma limpeza nos cami-
nhões antes saírem para co-
leta. Outro problema citado 
por Ronaldo Pipas é com 
relação ao lixo acumulado e 
o mato alto. Ele pede a lim-
peza urgente e o corte do 
mato nas escolas da Rede 
Municipal, bem como nos 
diversos bairros, entre eles 
Mombaça, Vila Rica e ao 
lado da Guarda Municipal 
que foi pedido e reiterado 
diversas vezes, desde no 
ano passado.

Limpeza em 
Moreira César
O vereador Jorge Perei-

ra Alves – Jorge da Farmá-
cia (PR) pede uma atenção 
para limpeza de entulhos, 
corte do mato alto e ins-
talação de braços com ilu-
minação nos postes na rua 
Pirapitingui, bem como a 
poda do bambuzal na rua 21 
de abril, em Moreira César. 
O vereador pede ainda para 
que a Secretaria de Saúde 
dê mais atenção aos pacien-
tes dos postos médicos nos 
bairros do Distrito de Mo-
reira César.

Plano Diretor 
de Turismo
A vereadora Gislene 

L imp eza da cidade e  a  s ituaç ão do 
SAMU continuam s endo temas na 

dis cussão dos  re querimentos
Vereadores usaram a Tribuna para questionar o Executivo pelo abandono 

que se encontram os bairros da cidade com mato alto e lixo acumulado, 
transformando áreas em verdadeiros lixões a céu aberto

Cardoso – Gi (DEM) pede 
uma Moção de Congratula-
ções aos professores Álvaro 
Expedito da Costa, Josinara 
Ribeiro de Alencar e o Co-
ordenador Jorge Carlos Sil-
veira Duarte, extensivo aos 
alunos do Curso do Plano 
Diretor de Turismo e a equi-
pe do SENAC. A vereadora 
salienta a necessidade des-
se plano, muito importante 
para pleitear o MIT – Muni-
cípio de Interesse Turístico, 
junto ao governo estadual. 
Ela também destaca que o 
turismo é a segunda maior 
renda do município.

PEV – SAMU
O vereador Roderley 

Miotto (PSDB) usou a tri-
buna para questionar a 
administração através de 
requerimento, onde pede 
explicações sobre o pa-
gamento das pessoas que 
participaram da campanha 
da dengue em outubro e 
novembro do ano passado. 
Segundo Roderley, os valo-
res ainda estão em aberto. 
Outro questionamento do 
vereador é com relação aos 
lixões. Ele diz que na área 
ao lado da Guarda Munici-
pal é ideal para receber um 
PEV – Posto de Entrega Vo-
luntária. Roderley disse que 
ele e o vereador Renato Ce-
bola (PV) destinaram R$ 50 
mil cada um do orçamento 
impositivo para a instala-
ção de PEVs nos bairros 
da cidade. Outra questão 
levantada pelo edil é a uti-
lização de garrafas e copos 
de vidro nos eventos aber-
tos da cidade. Ele frisou que 
existe a Lei nº 4.074/2003 
que proíbe a utilização des-
se material em reuniões e 
aglomerações. O vereador 
pede a aplicação da lei, de 
modo a evitar a utilização 
de garrafas tipo long neck, 
para evitar problemas como 
o ocorrido no último fi nal 
de semana passado quan-
do foram lançadas garrafas 
nos policiais durante a pas-
sagem dos blocos de carna-
val. Concluindo, o vereador 
Roderley Miotto destacou a 
reunião dos vereadores e a 
Mesa Diretora, onde o tema 
abordado foi o SAMU. Ele 
afi rma que é uma situação 

complicada e complexa e 
que existem formas diferen-
tes de tratar esta situação. O 
parlamentar ressalta ainda 
que ouviu do prefeito que 
ele não quer fazer parte do 
SISAMU. Roderley diz ain-
da que, os vereadores não 
tem poder para executar e 
que isso cabe ao prefeito e 
a secretária de saúde. Que 
hoje temos um táxi ambu-
lância, que é a EMERCOR, 
não temos regulação, não 
temos SAMU e corremos o 
risco de ter que devolver as 
ambulâncias, pois o prazo 
está se esgotando.

Estrada do Trabijú
O vereador Professor 

Osvaldo Macedo Negrão 
(PR) solicita a limpeza e 
a perenização da Estrada 
Municipal do Trabijú, que 
se encontra em estado lasti-
mável. O vereador também 
destacou que as ruas Polô-
nia, Bolívia e Noruega se 
encontram sem iluminação, 
ele pede a administração 
uma solução para este pro-
blema que causa inseguran-
ça para os moradores. Com 
relação à questão do SAMU, 
o vereador Professor Osval-
do disse que a população 
vai sofrer e que precisam 
de pessoas competentes na 
prefeitura. A sociedade tem 
que cobrar mais, cobrar o 
prefeito por uma solução já 
que ele não quer o SISAMU.

Campanha contra 
a dengue
O vereador Rafael Goffi  

(PSDB) pede que a Secreta-
ria de Saúde envie material 
de limpeza para os postos 
de saúde da cidade. Ele res-
salta que esteve visitando 
as unidades de saúde nos 
bairros e o maior problema 
é a falta de material de lim-
peza em todos eles. Outra 

questão levantada pelo ve-
reador é com relação à cam-
panha contra o mosquito da 
dengue. De acordo com o 
parlamentar o jornal ofi cial 
do município, a Tribuna 
do Norte, fez uma matéria 
alertando sobre o altíssimo 
do número de larvas en-
contradas e que a cidade 
está prestes a ter um caos. 
O parlamentar quer saber 
qual o planejamento e qual 
ação será desenvolvida para 
conter o desenvolvimento 
da dengue em nossa cidade. 
Rafael Goffi  também des-
taca o bairro do Massaim 
que não tem esgoto. Ele já 
ofi ciou a prefeitura e a SA-
BESP solicitando a insta-
lação de rede coletora de 
esgoto, mas não responde-
ram. O vereador conseguiu 
junto ao Deputado José 
Serra uma emenda no valor 
de R$ 500 mil para a reali-
zação desta obra, mas não 
tem informações de quan-
do será executada a insta-
lação da rede de esgoto no 
bairro. Goffi  também pede 
informações sobre o plane-
jamento e a construção do 
campo de futebol no bairro 
Cidade Jardim. De acordo 
com o edil, ele e o vereador 
Renato Cebola já destina-
ram, através do orçamento 
impositivo verbas no valor 
de R$ 30 mil cada um, para 
a realização desta obra. Ra-
fael Goffi  também pede a 
limpeza das bocas de lobo 
em Moreira César, em espe-
cial os bairros CDHU Cícero 
Prado, Loteamento Karina 
e Pasin. Goffi  também quer 
saber a situação do ater-
ro sanitário, o lixão na en-
trada da cidade, que exala 
mau cheio, constrangendo 
a população e os visitantes. 
Com relação ao SAMU e a 

 

ORDEM DO DIA
3ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 15 de fevereiro de 

2018, quinta-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. VETO n° 01/2018, que “VETO TOTAL ao Autógrafo 
n° 78/2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade de exame 
oftalmológico para os alunos da Rede Municipal de En-
sino do Município de Pindamonhangaba – Projeto de Lei 
n° 108/2017”.

II. VETO n° 02/2018, que “Comunica VETO ao Autógrafo 
n° 85/2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade à rede pública 
e a privada de saúde venha oferecer leito separado para 
mães de natimorto e mães com óbito fetal e, se necessário 
ou solicitado, com acompanhamento psicológico”. (Projeto 
de Lei n° 105/2017)

III. VETO n° 04/2018, que “Comunica VETO TOTAL ao 
Autógrafo n° 84/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de empresas contratadas pelo Poder Público comprovarem 
os serviços de obras públicas prestados, através da inser-
ção de fotos nas planilhas de execução”. (Projeto de Lei 
n° 103/2017)

Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

possível perda das viaturas, 
o vereador pede a convoca-
ção da Secretária de Saúde 
para dar explicações aos ve-
readores e à população na 
Sessão Ordinária do dia 19 
de fevereiro.

SAMU e 
Secretaria de Obras
Finalizando a discussão 

dos requerimentos, o verea-
dor Carlos Moura – Magrão 
(PR), presidente da Câma-
ra, destacou que os verea-
dores e a Comissão de Saú-
de da Câmara estão atentos 
com relação ao SAMU e 
respondendo à presidente 
do COMUS, Irene Ribei-
ro, disse que caso ocorra 
algum problema com re-
lação à perda do SAMU, a 
responsabilidade é toda da 

Secretária de Saúde que, no 
início do mandato, pediu 
e foram dados os votos de 
confi ança. O vereador Ma-
grão também destacou que 
a população vem sofrendo 
com o empurra-empurra 
por parte do coordenador 
da Zona Leste, que fi ca 
transferindo a responsabi-
lidade dos serviços para a 
Secretaria de Obras, é um 
jogo de vaidades e não se 
resolve nada. O parlamen-
tar disse que o prefeito tem 
que tomar uma atitude, isso 
não pode acontecer, ainda 
mais agora que o secretário 
de obras está de férias e os 
moradores estão reclaman-
do das ruas esburacadas, o 
mato alto nas escolas e nas 
vias públicas.
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Escolas de Esportes 
abrem 1.600 vagas 
para novos alunos

Meninas da ginástica rítmica da Semelp participaram do curso em Guará

A partir de quarta-feira (14), 
estarão abertas as inscrições 
para novos alunos das Escolas 
de Esportes da Semelp - Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer. Cerca de 1.600 vagas es-
tão sendo oferecidas.

As rematrículas de alunos do 
ano passado começaram na se-
gunda-feira (5) e os novos alu-
nos devem comparecer a partir 
do dia 14, na secretaria do giná-
sio com a modalidade desejada, 
das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 

17h30. Para efetuar a nova ma-
trícula, são necessários os do-
cumentos: duas fotos 3x4, cópia 
de certidão de nascimento. 

Para o ano de 2018, a novi-
dade é a expansão da faixa-etá-
ria abrangendo crianças de 5 a 
jovens de 17 anos. As crianças 
de 5 anos podem optar entre as 
modalidades de iniciação espor-
tiva: ginástica rítmica, ginástica 
artística e capoeira. Outra novi-
dade é o retorno da modalidade 
de tênis de mesa, que agora faz 

parte grade de opções para os 
alunos, com o retorno do pro-
fessor Tanaka.

Outras informações podem 
ser obtidas diretamente nos 
centros e ginásios esportivos 
ou pelos telefones: Araretama 
– 3643-1913, Luis Caloi – 3643-
2851, Cidade Nova – 3642-5787, 
João do Pulo – 3648-2248, Juca 
Moreira – 3643-4936, Quadra 
Coberta – 3642-9282, Zito – 
36375-5425, Pai João – 3637-
5069.

Entre as modalidades esportivas oferecidas pela Semelp está o judô

Ciclista de Pinda começa 
bem a temporada 2018

O atleta João Victor 
David Cesario, 15 anos, de 
Pindamonhangaba, iniciou 
a temporada de 2018 com 
bons resultados. 

No dia 21 de janeiro em 
Lorena, ele participou da 
competição regional de 
Mountain Bike Maratona 
conquistando o 3º lugar na 
categoria Sub 20 e o 3º lugar 
geral da categoria Light.

No último dia 4 de feve-
reiro, na cidade de Campi-
nas-SP, participou da Taça 
São Paulo de Mountain 
Bike XCO (Cross Country 
Olímpico) na categoria 
Juvenil, ficando com a 2ª 
colocação.

João Victor treina firme 
visando classificação para 
largada nas próximas com-
petições.

O ciclista pindamonhangabense João Victor David Cesário

Atletas da cidade conquistam 
título de luta olímpica

Três atletas de Pinda-
monhangaba participa-
ram, no último sábado 
(3), da etapa do Campe-
onato Rio Grappling de 
Luta Livre Esportiva, 
evento realizado no Rio 
de Janeiro pela CBLLE - 
Confederação de Luta Li-
vre Esportiva. 

Leandro Buda, líder da 

equipe e professor da Es-
cola de Artes Marciais de 
Pindamonhangaba, Ma-
rio Sérgio e Whitley Paes 
lutaram e trouxeram prê-
mios para o município. 

Leandro se sagrou 
campeão da categoria até 
76 kg e Mario Sérgio ven-
ceu na categoria até 70 kg.  
O atleta Whitley Paes não 

chegou ao pódio, mas re-
presentou a equipe com 
muita garra. 

De acordo com Lean-
dro Buda, a meta do time 
é fechar mais quatro eta-
pas do campeonato nes-
te ano, somando pontos 
para levar os títulos de 
atletas destaque pela fe-
deração. 

O evento foi realizado pela Confederação de Luta Livre Esportiva

Meninas da GR iniciam as atividades 
esportivas com curso técnico

No último fim de 
semana, do dia 2 a 4 
de fevereiro, 24 atletas 
da equipe da ginástica 
rítmica da Semelp, des-
de a base até a equipe 
principal, participaram 
de um curso técnico de 
GR no Ginásio Itagua-
rá, em Guaratinguetá, 
iniciando as atividades 
esportivas de 2018.

O curso teve a parti-
cipação da treinadora 
da Seleção Brasileira 
de Conjunto, Camila 
Ferezin, a Assistente 
Técnica Bruna Mar-
tins e também a atle-
ta olímpica Jéssica 
Maier. O evento reuniu 
mais de 200 pessoas 
da região, envolvidas 
na modalidade.

“Tão importante 
quanto amar o que 
se faz é qualificar-se 
naquilo. É uma grande 
alegria poder propor-
cionar essa participa-
ção, que com certeza 
contribuirá muito para 
o esporte na nossa cida-
de”, comentou a gestora 
esportiva responsável 
pela GR, Simone Rosa.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011 

 
 

Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro – CEP 12410-030 – Pindamonhangaba-SP 
Fone: (12) 3642-1249         -         e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
. 

CRONOGRAMA DE REUNIÕESORDINÁRIAS – 2018 

 

MÊS DIA 

FEVEREIRO 28 

MARÇO 28 

ABRIL 25 

MAIO 30 

JUNHO 27 

JULHO 25 

AGOSTO 29 

SETEMBRO 26 

OUTUBRO 31 

NOVEMBRO 28 

DEZEMBRO 12 

 

Nota: As Reuniões serão realizadas na Casa dos Conselhos, localizada àAvenida Albuquerque Lins, 

138, (prédio do  PROCON) às 18h30min em  primeira  convocação  e às 19h  em segunda 

convocação. 

 

Pindamonhangaba, 19 dejaneiro  de 2018. 
 

Maura Prado Vieira 
Presidente do CME 

 

Sr. José Clementino Moreira Produtor Rural, CNPJ n°22.940.789/0001-01 e IE n° 
528.163.380.119, residente à Estrada Municipal Pinheiros n°1.300 – Jardim Regina 
Atanásio Pindamonhangaba/SP, comunica para os devidos fins, que em Maio de 
2017 teve seu talão de notas fiscais extraviado, sendo ele: Modelo 4, Nota Fiscal de 
Produtor; Não há série /Não há subsérie; Numeração inicial 001 e final 050; Folhas 
em uso da 001 á 005 e as restantes em branco.

2 col por 2 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2018 (PMP 03266/2018) 
Para “aquisição de materiais específi cos de atletismo, ginástica artística, ginástica 
rítmica, natação, damas e xadrez”, com entrega dos envelopes até dia 26/02/18 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018 (PMP 03272/2018) 
Para “aquisição de materiais para academias, ginástica e lazer”, com entrega dos 
envelopes até dia 26/02/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018 (PMP 03278/2018) 
Para “aquisição de material esportivo específi co para artes marciais em geral”, com 
entrega dos envelopes até dia 27/02/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 142/2017 (PMP 31816) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, 
desabilita a empresa Nacional Pneus EIRELI EPP, por não cumprir diligências, e 
homologou, em 02/02/2018, e adjudicou o procedimento licitatório supra, que cuida 
de “aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, pelo período de 12 meses”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): CPA Comercial e Importadora de 
Pneus Ltda: 01-389,00; 02-679,00; 06-928,92; 12-325,00; 36-468,00; 37-468,00; 39-
303,00; Giulia Tamborrino Importação e Exportação EIRELI: 03-860,00; 04-990,00; 
52-39,90; 53-35,62; 62-50,15; Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda: 
05-847,00; 08-1443,00; 09-2071,00; 21-138,60; 24-438,10; 25-326,00; 29-280,00; 
31-495,00; 32-1053,00; 35-194,00; 40-365,00; 43-699,00; 44-699,00; 48-301,00; 
55-140,00; 56-42,00; 58-27,00; 61-65,000; 65-191,00; 68-48,00; Mundial Pneus 
de Itabera EIRELI EPP: 07-1041,41; 13-180,18; 14-344,86; 17-438,08; 22-123,75; 
41-144,54; 45-34,20; 46-24,10; 49-61,88; 50-56,43; 51-63,36; 54-66,50; 57-190,00; 
59-59,40; 60-21,78; 66-14,91; 67-69,30; 69-22,04; 70-21,25; Dealer Distribuidora 
de Pneus Ltda EPP: 10-291,00; 71-18,00; Comercial Automotiva Ltda: 11-351,45; 
23-790,00; 42-1200,00; Bidding Center Comercial Distribuidora e Serviços EIRELI 
EPP: 34-1934,40; 63-9,78; 64-10,44; Megaprint Suprimentos de Informática Ltda ME: 
20-390,60; CP Comercial S/A: 15-356,00; 16-489,06; 18-184,00; 19-1860,00; 26-
1100,00; 27-230,00; 28-1900,00; 30-445,00; 33-800,00; 38-415,00; 47-180,00. 

 PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 185/2017 (PMP 37439/2017) 
A autoridade superior homologou, em 29/01/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de limpeza e higiene”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em R$): JCB Materiais Ltda ME: 04-4,45; Noemia 
Silva dos Santos de Assis ME: 06-6,19; Orla Distribuidora de Produtos EIRELI: 
05-3,00; Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profi ssional Ltda: 01-0,38; 
Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda ME: 03-9,31; 08-1,07; Y R Iglesias ME: 
02-1,91; 07-3,90; 09-3,64; 10-2,70. 

*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***

PREGÃO Nº 157/2017 (PMP 33649/2017) 
A autoridade superior, considerando a manifestação do Departamento de Mio 
Ambiente e parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, e que cabe 
à Administração rever seus atos, determinou, em 02/02/2018, a revogação/
cancelamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de poda e supressão de exemplares arbóreos em vias, 
logradouros e próprios públicos do Município de Pindamonhangaba, e Distrito de 
Moreira César, pelo período de 12 meses”, com base no artigo 49, da lei 8666/93 e 
súmula 473 do STF. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. 
N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2018 (PMP 03266/2018) 
Para “aquisição de materiais específi cos de atletismo, ginástica artística, ginástica 
rítmica, natação, damas e xadrez”, com entrega dos envelopes até dia 26/02/18 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018 (PMP 03272/2018) 
Para “aquisição de materiais para academias, ginástica e lazer”, com entrega dos 
envelopes até dia 26/02/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018 (PMP 03278/2018) 
Para “aquisição de material esportivo específi co para artes marciais em geral”, com 
entrega dos envelopes até dia 27/02/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

1 
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 
 

CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
  

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

abaixo, para a realização da “2ª Reunião ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 

 
 

01 – Aprovação da Ata anterior; 

02 – Planejamento para as atividades do dia da Água de 2018; 

03 – Criação do Comitê de Resíduos Sólidos de Pindamonhangaba. 

 

             

      
  
Data:  20/02/2018 (terça-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

Local: Rua Martin Cabral s/no.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

PROCESSO N.º 33850/2017

Doadora: Exsa Empreendimentos e Participações LTDA. Donatária: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. Objeto: doação de materiais e serviços que contemplarão a pavimentação e 
demarcação dos canteiros paisagístico na revitalização do espaço urbano localizando na Rua 7 de 
setembro. Data da assinatura: 26/12/2017.
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Parabéns!

Para a linda Miss Plus Size Regional 2018, Mari Motta, que faz aniversário no dia 13 de fevereiro, terça-fei-
ra de carnaval . Recebe as felicitações das colegas plus size e de toda sua família.

Bênçãos sem limite  

Para Ademir Pereira, que completou mais 
uma no de vida no dia 5 de fevereiro. Que seu 
novo ciclo seja repleto de saúde, de alegria e 
de conquistas, e que a boa energia do carnaval 
permaneça por todo o novo ano. São os votos 
da esposa Terezinha, dos fi lhos Thales, Lucas e 
Rômulo, de toda sua família e amigos. 

Muitas bênçãos

Saúde, alegria, conquistas e muita sabedoria 
para o prefeito Isael Domingues, aniversariante 
desta sexta-feira, 9 de fevereiro. Que sua vida seja 
cheia de luz e de bênçãos. É o desejo da esposa 
Cláudia Vieira, dos fi lhos Matheus e Vinícius, do so-
gro Edson, e de todos os seus familiares e amigos. 

Muita alegria 

Quem soprou velinhas no dia 8 de fevereiro foi Matheus 
Wilgner. Ele recebe os cumprimentos da mãe, Andréa Lou-
zada; do pai Marcelo; das irmãs Taimã, Bia e Juju; da na-
morada Gabi; dos avós Fernando e Luiza; de todos os tios, 
primos, amigos e familiares. Matheus, que Deus continue 
guiando seus passos, te dando sabedoria e paz!  

Felicidade

Parabéns para Tatiane Bustamante, 
aniversariante desta sexta-feira, 9 de fevereiro. 
O esposo Gustavo, a fi lha Manuela (foto), e toda 
sua família e amigos desejam muita saúde e 
uma vida cheia de alegria e de paz.

Felicidades sem fi m!

Para Patrícia Alves, aniversariante deste  sábado, 
10 de fevereiro. Ela festejará a data ao lado do mari-
do Ricardo (foto) e de toda sua família.

Sucesso!

É o que desejamos para o fotógrafo e promotor de 
eventos Eliade Estevam, que completa mais um ano 
de vida nesta sexta-feira, 9 de fevvereiro. Recebe todo 
o carinho de familiares e amigos.

Seja bem-vindo, Tiago Augusto!

Nasceu no dia 6 de fevereiro, para a ale-
gria da mamãe Rafaela Corrêa e do papai  
Marcelo, o menino Tiago Augusto. Os avós 
maternos Adriana e Rogério, e paternos, 
Ana Cláudia e Ivair Marciano, não cabem 
em si de felicidade. A Tribuna do Norte dá 
boas-vindas ao pequeno Tiago Augusto.
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SEXTA-FEIRA

Tudo pronto para o 
“Carnaval Solidário” 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
9  as 14 horas - Bloco das Dondocas - Saída e chegada 
no av. Cel. Fernando Prestes
16 às 22 horas - Matinoite – Praça do Quartel - Banda 
Vale Som
16h - Bloco Juca Teles - Saída Praça do Quartel e chega-
da próximo ao Parque da Cidade
18 às 22 horas - Grupo Paranga de São Luiz do Paraitin-
ga - Palco do Parque da Cidade
 
Dia 11/2 - Domingo
15  às 16 horas – Bloco Los Beudos
Saída/Chegada: Praça do Quartel
16  às 22 horas - Matinoite – Praça do Quartel - Banda 
Vale Som
16 às 17 horas – Bloco Nego Loko 
Saída: Quadra Poliesportiva do Araretama
16 às 20 horas – Bloco FFDéF
Saída: Estacionamento do Supermercado Dia (Centro)
17 às 18 horas – Bloco Jeca Tatu Cotia Não 
Saída/Chegada: Praça do Quartel
18 às 19 horas – Bloco El Sombrero
Saída/Chegada: Praça do Quartel
18 às 22 horas - DJ Yago e Grupo Batucada  - Parque da 
Cidade
19 às 20 horas – Bloco Chique Chitas
Saída/Chegada: Praça do Quartel
 
Dia 12/2 - Segunda-feira
16  às 22 horas - Matinoite – Praça do Quartel - Banda 
Vale Som
16h - Bloco do Barbosa  -Saída Praça do Quartel e che-
gada próximo ao Parque da Cidade
18 às 22 horas - Banda Sambatuque - Palco da Parque 
da Cidade
 
Dia 13/2 - Terça-feira
16 às 22 horas  - Matinoite – Praça do Quartel - Banda 
Vale Som
16h - Bloco da Maricota e Maracatu BaquedoVale (iné-
dito) - Saída Praça do Quartel e chegada próximo ao 
Parque da Cidade
18 às 22 horas - Os 3 primeiros ganhadores do Festival 
de Marchinhas / Banda Los Cunhados - Palco do Parque 
da Cidade

“CARNAVAL SOLIDÁRIO”
Além da troca de abadás promovida pelo Juca 

Teles e pelo Fundo Social de Solidariedade, que 
resultou em 1 tonelada de alimentos, na última 
semana, o “Carnaval Solidário” também terá 
arrecadação de alimentos entre os blocos partici-
pantes da programação e estacionamento solidá-
rio no Parque da Cidade, com seguro, e que será 
revertido para as instituições sociais cadastradas. 

A programação do 
“Carnaval Solidário 2018” 
começa nesta sexta-feira 
(9), às 22 horas, com o 
Bloco Socó da Madrugada, 
que volta para o horário 
noturno. O aquecimento 
da folia foi na quarta-feira 
(7), com o desfi le do bloco 
da Ferroviária pelas ruas 
do centro da cidade.

Sábado, domingo, se-
gunda e terça-feira de car-
naval terão diversas atra-
ções gratuitas 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 programação 
ofi cial contará ainda com 
a participação dos blocos 

carnavalescos da cidade, 
garantindo a animação 
em diversos locais.

“Estamos preparando 
uma festa bonita e orga-
nizada, para as famílias, 
com segurança e ale-
gria. As atrações tanto 
no Largo do Quartel, 
como no Parque da Ci-
dade, foram programa-

das para atender a um 
grande público, com 
estrutura de banheiros, 
espaços cobertos, so-
norização de qualida-
de, enfim, tudo volta-
do para que os foliões 
possam se divertir sem 
maiores preocupações”, 
explicou o coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores.

PROGRAMAÇÃO

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

Além dos blocos luizenses, terão atrações carnavalescas da cidade, como o Bloco das Dondocas

As atrações são diversas, gratuitas e para toda a família


	TN0901
	TN0902
	TN0903
	TN0904
	TN0905
	TN0906
	TN0907
	TN0908

