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“Bem Viver” divulga cronograma 
de entrega de apartamentos

A partir de quinta-feira (22), 
terão início os trâmites para a 
entrega dos apartamentos aos 
contemplados do Empreendi-

mento “Bem Viver”.
Neste dia, começa a assina-

tura dos contratos das mora-
dias para idosos e pessoas com 

defi ciência. De 26 de fevereiro a 
2 de março, segue a assinatura 
dos contratos para os demais 
moradores.

A entrega das chaves está 
prevista para acontecer  a partir 
do dia 5 de março.

PÁGINA 3

O empreendimento é resultado de parceria entre a prefeitura e os governos Estadual e Federal

Cidade inaugura 
maior pista de 
Pump Track 
do Brasil

Ex-aluno de escola pública 
passa em Medicina em duas 
universidades federais

Um jovem de 19 anos, mo-
rador do Araretama e ex-alu-
no de escolas públicas em 
Pindamonhangaba, foi apro-
vado em duas universidades 

para cursar Medicina após 
submeter a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) ao Sistema de Sele-
ção Unifi cada (Sisu).

PÁGINA 6

Ao lado da mãe, Carlos comemora a aprovação na UFMG 
- Universidade Federal de Minas Gerais e na UNIFESP – 
Universidade Federal do Estado de São Paulo

Pássaro de difícil visualização 
é fotografado em Pinda

Neste mês, uma imagem de um pássaro chamado 
Sanã-do-Capim foi registrada em Pindamonhangaba. A 
foto foi feita pelo observador de aves Juliano Marques 
Gomes, na Fazenda Santa Isabel. 

A ave em questão mede 14 cm e possui poucos registros fotográfi cos no Estado de 
São Paulo, com apenas 40 fotos

Fundo Social de 
Solidariedade 
colabora com 
desabrigados de 
São Sebastião
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EDP inaugura 
nova agência de 
atendimento

PÁGINA 3

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Editorial

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

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2018

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

HÉRON PATRÍCIO: OITO DÉCADAS DE LUZ!
O Padre Anto-

nio Vieira, na augus-
ta sementeira dos 
seus famosos  “SER-
MÕES”,afi rmou: “São 
bem-aventurados os se-
res que plantam a paz e 
o bem.”

Há oitenta e seis 
anos, vinha ao mundo, 
em Ouro Fino,nas Alte-
rosas, HÉRON PATRÍ-
CIO, um ser predestina-
do para a prática nobre 
de semear a fraternida-
de e a bondade entre os 
seus semelhantes.Por-
tandoconsigo  a espada 
da esforço e da honesti-
dade, HÉRON enfren-
tou as pugnas da vida 
com altivez,dedicando-
se ao trabalho, à família 
e à sua Pátria. É funcio-
nário público aposenta-
do,contador,advogado 
e, acima de tudo, um 
grande poeta. Deus, 
que tudo sabe,presen-
teou-lhe com joias ra-
ras: a dedicada esposa 
Yeda, a fi lha Patrícia e 
os netos:Raphael e Da-
niel.No meu entender, 
ele veio ao mundo para 
torná-lo menos áspe-
ro,cantando ao amor, a 

paz e o perdão.As auro-
ras que surgem da sua 
poesia imortal fazem-
nos crer na redenção da 
humanidade, em espe-
cial,quando os homens 
estiverem sontonizados 
com os ensinamentos 
de Cristo.

Os versos de HÉ-
RON são um autêntico 
hinário de amor,plenos 
de lirismo. Ao escrever 
em estilo elegante, esse 
poeta atinge os páramos 
celestiais do genuíno 
êxtase poético quando 
canta a paz, o amor e o 
perdão.Na trova, a bela 
pérola da poesia que 
encanta o povo, a mais 
popular das formas po-
éticas,ele é um Mestre.
Premiadíssimo em todo 
Brasil,o vate mineiro 
pertence à União Bra-
sileira de Trovadores 
(UBT), à Academia Pou-
soalegrense de Letras e 
à Academia Mineira de 
Trovas.Para comprovar 
a excelência da suapo-
esia-trova, apresento, 
com alegria, algumas 
composições suas de 
conhecimento público e 
que foram laureadas:

Fim de amor! Sonhos extintos!
Mas a saudade é radar
que atravessa labirintos
e consegue me encontrar!

 Uns, duros feito rochedos,
 outros,plumas que esvoaçam.
 Os corações tem segredos
 que nem os sábios devassam!

Nas Trovas de amor que eu teço,
no meu tear de ilusão,
só faltam nome endereço
de onde vem a inspiração.

 A minha Trova sem ela
 - a musa que eu sempre quis-
 é uma Trova tagarela,
 rima...rima...e nada diz!

Mesmo sem assinatura,
o bilhete me revela
tanta meiguice e ternura
que eu sei que o bilhete é dela!

 Lembrança do ser amado,
 presença dentro da gente...
 -fl or plantada no Passado

 a perfumar o Presente!”

Portanto, conviver com o universo poético de HÉ-
RON PATRÍCIO signifi ca auferir riquezas com o seu 
exemplo de vida e de fé;é ter certeza de que um novo 
amanhã irá renascer para os que acreditam na força 
salutar da esperança.Ave, HÉRON, o nosso afeto, a 
nossa gratidão e o nosso respeito.Deogratias !
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Pinda inaugura maior pista 
de Pump Track do Brasil

PREFEITURA REALIZA TREINAMENTO 
PARA CONTROLE DE RUÍDO

Pindamonhangaba re-
cebe, ofi cialmente, neste 
domingo (25), a maior 
pista pública de Pump 
Track do Brasil e duas 
quadras de areia: uma 
de voleibol e outra de fu-
tebol. A solenidade será 
realizada no Parque da 
Cidade, às 10 horas, com 
demonstrações esportivas 
e show com a banda Bella-
tor. O evento é aberto e 
todos estão convidados a 
prestigiar.

A quadra de voleibol de 
areia homenageia o pro-
fessor Alfredo de Andrade 
“Una” e a quadra de fute-
bol de areia homenageia a 
“Professora Maria Hele-
na Gíudice de Andrade”. 
Ambas possuem as medi-
das de 20 por 30 metros e 
serão um local ideal tanto 
para atividades desenvol-
vidas pela Semelp - Secre-
taria Municipal de Espor-
tes e Lazer - quanto para 
o lazer da população. As 
quadras contam com ilu-
minação adequada, pos-
sibilitando a prática de 
esportes também no perí-
odo noturno.

Pump Track
O Pump Track é um 

estilo de pista que vem 
crescendo em Parques 
Públicos e Condomínios 
de todo o mundo. Um 
formato simples e segu-
ro de pista onde crianças 
e jovens encontram uma 
forma legal e divertida de 
praticar esporte.

Consiste basicamen-
te e um circuito infi nitos 
com obstáculos que pro-
movem embalo através do 
impulso do corpo. Para os 
praticantes, é um espaço 
de atividade esportiva in-

teligente e diferente dos 
habituais.

Da mesma forma que 
existem “Quadras” Po-
liesportivas, que são ex-
clusivas dos esportes com 

bola, o Pump Track pode 
ser chamado como “Pista” 
Poliesportiva, que promo-
ve a prática dos esportes 
urbanos de rodas, como 
bike, skate, patins e pati-

Nos dias 7 e 8 de fe-
vereiro, foi realizado, no 
auditório da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
o Treinamento de Con-
trole de Ruído no Meio 
Ambiente – aplicação da 
ABNT NBR 10551:2000.

Com carga horária de 
16 horas, o treinamen-
to atestou o Município 

e habilitou os fi scais de 
Postura a efetuarem a 
medição em todo o mu-
nicípio dos níveis de ru-
ído, possibilitando uma 
fi scalização efi caz com o 
manuseio do decibelíme-
tro e dosímetro.

Ao todo, participa-
ram sete funcionários do 
setor de Posturas e um 

técnico em segurança do 
trabalho. “A partir deste 
treinamento, Pindamo-
nhangaba cumpre uma 
exigência do Ministério 
Público que vinha soli-
citando este tipo de fis-
calização”, afirmou o di-
retor de Administração, 
João Henrique Ferrari 
Gontijo.

nete. Promove a coorde-
nação motora, resistência 
física, interação social 
entre as diferentes faixas 
etárias, classes sociais e 
tribos esportivas. 

“Esporte é saúde, por 
isso realizamos parcerias 
com a iniciativa privada, 
garantindo que todas as 
pessoas tenham acesso 
às atividades esporti-
vas”, explicou o prefeito 
Isael Domingues. “Reali-
zações como esta foram 
possíveis graças ao apoio 
da iniciativa privada e 
irão proporcionar mais 
opções de lazer e espor-
tes para as famílias que 
visitam o Parque da Ci-
dade”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL

Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445
O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualifi cações
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado a meação do imóvel localizado na
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040,
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fi ns de conservação e administração, pelo
presente edital que será afi xado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Ofi cial do
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital
expedido, para ser afi xado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA 
DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o 
processo 0009581-14.2013.8.26.0445 e o código CD0000001BMCS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PINDAMNONHANGABA
CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes do CMDM, convocadas a comparecerem, na 
data e local abaixo, para a realização da “2ª ReuniãoOrdinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Leitura e aprovação de Ata;
Leitura e aprovação do Edital da Eleição do CMDM – Gestão 2018/2020;
Programação das Celebrações do Dia Internacional da Mulher.
Dia: 21/02/2018 (quarta-feira)
Horário:     17:00 hs (Dezessete horas)
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Simone Braça
Presidente do CMDM
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Um sonho possível                
       
Quando a dedicação excede a estatística! 

Na edição de hoje trazemos, entre outras 
notícias, a história de um ex-aluno de 

escola pública que passa em Medicina em duas 
universidades federais.

Morador de Pindamonhangaba, Carlos 
Gilberto, de 19 anos, estudava até 14 horas por 
dia para realizar seu sonho de cursar Medicina. 
E não é que deu certo? 

Ele foi aprovado em duas universidades 
federais após submeter a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) ao Sistema 
de Seleção Unifi cada (Sisu). São elas: a UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais) e a 
UNIFESP – Universidade Federal do Estado de 
São Paulo. 

O que registramos aqui é que: é possível sair 
das estatísticas ou de estereótipos como “só 
passa em universidade pública quem estuda em 
escola particular” se houver estudo, disciplina e 
dedicação.

A educação de qualidade é um processo longo, 
que exige políticas públicas sólidas e ações 
efi cazes, sobretudo, que contemple as várias 
realidades de uma comunidade. Porém, embora 
seja papel do município, do estado ou do governo 
Federal desenhar as diretrizes, é fundamental 
que quem participa de forma direta do processo 
educacional faça sua parte. Neste caso, o aluno é 
um dos interessados.

Parabéns ao estudante que se superou 
diariamente, que se dedicou, que renunciou e 
conquistou – na verdade, deu o primeiro passo 
para sua conquista; e parabéns a todos os 
educadores que dispensaram tempo repassando 
conhecimento. Aos familiares pelo apoio – que 
também é tão importante quando se trata de 
estudos e transformações sociais!

Mais uma opção de lazer chega ao Parque da Cidade
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“Bem Viver” divulga cronograma de entrega de 
apartamentos

EDP inaugura nova agência de 
atendimento na cidade

FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE 
AJUDA SÃO SEBASTIÃO

Após a realização da 
solenidade de entrega ofi -
cial do empreendimento 
“Bem Viver” ao municí-
pio, marcada para esta 
quinta-feira (22), terão 
início os trâmites para a 
entrega dos apartamentos 
aos contemplados.

O cronograma do “Bem 
Viver” é o seguinte: dia 22 
de fevereiro, às 9 horas, 
solenidade de encerra-
mento ofi cial das obras do 
empreendimento e entre-
ga para o município, no 
Araretama. No mesmo dia 
22, após o término da ce-
rimônia, no próprio local, 
assinatura dos contratos 
das moradias para idosos 
e pessoas com defi ciên-
cia. De 26 de fevereiro a 
2 de março, assinatura 
dos contratos para demais 
moradores, às 9 horas, no 
Ginásio de Esportes Ma-
noel César Ribeiro “Qua-
dra Coberta”.

Importante destacar 
que somente após a assi-
natura dos contratos é que 
os moradores poderão re-
tirar suas chaves e aí, sim, 
iniciar sua mudança para 
o empreendimento. A en-
trega das chaves está pre-
vista para a partir do dia 5 
de março.

Solenidade ofi cial
Nesta quinta-feira (22), 

às 9 horas, a Prefeitura de 

Pindamonhangaba, o Go-
verno do Estado de São 
Paulo e o Governo Fede-
ral, por meio do Ministé-
rio das Cidades, realizarão 
uma solenidade no bairro 
do Araretama para mar-
car a fi nalização da obra 
e a entrega ofi cial do em-
preendimento à cidade. 
O evento marca também 
a liberação dos contra-
tos por meio do Banco do 
Brasil para assinatura dos 
contemplados.

“Pedimos mais um 
pouco de paciência para 
população, para que pos-
samos seguir todos os trâ-
mites da lei e só então os 
contemplados possam se 
mudar para sua casa pró-
pria com tranquilidade”, 
destacou o prefeito Isa-
el Domingues. “Devido 
ao grande número de 
pessoas, foi feita essa 
organização no aten-
dimento, iniciando pe-
los grupos prioritários, 
para que todos possam 
ser atendidos com a 
atenção e respeito que 
merecem”.

Construído no Arareta-
ma, o Bem Viver é fi nan-
ciado pelos programas fe-
deral “Minha Casa Minha 
Vida” e estadual “Casa 
Paulista” e contou com 
um investimento de R$ 
138 milhões. A EDP, distribuidora de 

energia elétrica inaugurou 
ofi cialmente na terça-feira 
(20), sua nova agência de 
atendimento presencial 
em Pindamonhangaba. 
Para proporcionar maior 
comodidade, segurança 
e disposição aos clientes, 
o posto de atendimento 
foi transferido para a Rua 
Gustavo de Godoy, no 
centro da cidade.

Com instalações mo-
dernas, a nova agência foi 
planejada para prover um 
atendimento em um am-
biente confortável, respei-
tando as necessidades do 
consumidor e as normas 
de construção e acessibi-
lidade. 

Para otimizar os servi-
ços, totens automatizados 

estarão disponíveis para 
executar solicitações roti-
neiras como, retirada de 
via para pagamento; con-
sulta de débitos e consu-
mo; atualização cadastral; 
informe de leitura; altera-
ção da data de vencimento 
e cadastro no débito auto-
mático.

“A nova agência traz 
comodidade para quem 
prefere o atendimento fí-
sico, mas também está 
integrada com as tecno-
logias que agilizam as 
demandas, por meio dos 
totens e tablets de auto-
atendimento”, destaca 
Marney Antunes, diretor 
geral da EDP.  

Tarifa Social
Na agência, os clientes 

que estiverem com o Ca-

dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) atu-
alizado poderão solicitar 
o benefício da Tarifa So-
cial de Energia Elétrica, 
que prevê descontos de 
até 65%, dependendo do 
consumo mensal da resi-
dência e da renda fami-
liar. 

Para realizar o cadas-
tro, deverão levar o Nú-
mero de Identificação 
Social (NIS) – obtido nos 
CRAS, com validade; do-
cumento com foto; CPF e 
uma conta de luz com o 
número da Instalação. 

Além disso, outros 
serviços podem ser so-
licitados gratuitamente 
durante o atendimento, 
como o recebimento da 

fatura online, que permi-
te a inclusão de até dois 
e-mails por cliente, o 
cadastro de débito auto-
mático para pagamento, 
entre outros. 

O horário de funcio-
namento da nova agência 
da EDP em Pindamo-
nhangaba é de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 
às 16h30. Vale lembrar 
que o cliente pode optar 
por entrar em contato 
com a Distribuidora por 
meio da Agência Virtual 
www.edp.com.br; pela 
Central de Atendimen-
to ao Cliente no 0800 
721 0123, que funciona 
24 horas e com ligação 
gratuita; pelo aplicativo 
EDP Online; ou por SMS 
no número 33777.

Assinaturas dos contratos começam dia 22. Previsão é que 
contemplados possam se mudar até o fi m de março

O Fundo Social de 
Solidariedade de Pin-
damonhangaba enviou 
ajuda à São Sebastião, 
depois da cidade en-
frentar difi culdades em 
consequência das fortes 
chuvas que afetaram o 
litoral norte de São Pau-
lo nos últimos dias.

A assistência foi re-
alizada por meio de do-
ação de roupas, como 
calças, bermudas e ca-
misetas, que chegaram 
ao local assistido na úl-
tima sexta-feira (16). As 
vestimentas foram ar-
recadadas no ano pas-
sado e faziam parte de 
uma reserva planejada 

para uso em casos de 
catástrofes e situações 
de disponibilidade ime-
diata, assim como acon-
teceu em São Sebastião.

“Nós trabalhamos 
com a solidariedade, 
por isso temos parce-
ria com várias cida-
des, entre elas, São 
Sebastião. Então, 
sentimos a neces-
sidade de ajudar os 
moradores de lá. Até 
porque, se fosse o 
contrário, com cer-
teza, receberíamos 
auxílio”, afi rmou a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláu-
dia Vieira Domingues.

Fundo Social enviou doação de roupas na 
sexta-feira

Durante a solenidade, o diretor geral da EDP, Marney Antunes, e a secretária de Planejamento de 
Pindamonhangaba, Marcela Franco, representando a Prefeitura, assinaram um protocolo de intenções com 
projetos que devem ser desenvolvidos em parceria durante o ano

Divulgação
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Somente após as assinaturas dos contratos é que os moradores poderão retirar as chaves e iniciar a mudança
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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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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

Na 3ª sessão ordinária da 
Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba 
foram votados 3 Vetos 
do Executivo: dois foram 
rejeitados e apenas um 
recebeu acolhimento do 
plenário por unanimidade

Em virtude do feriado 
de carnaval, os vereado-
res de Pindamonhangaba 
voltaram a reunir para a 
realização da 3ª Sessão 
Ordinária de 2018 nesta 
quinta-feira, dia 15 de 
fevereiro, às 18 horas, no 
plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira”. A 
Ordem do Dia relacio-
nava 3 Vetos do Poder 
Executivo e destes, so-
mente um foi acolhido e 
os outros dois foram re-
jeitados por maioria dos 
parlamentares.

O primeiro item da 
pauta de discussão e 
votação era o VETO n° 
01/2018, que “VETO 
TOTAL ao Autógrafo n° 
78/2017 que dispõe so-
bre a obrigatoriedade 
de exame oftalmológico 
para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino do 
Município de Pindamo-

Vereadores realizam 3ª sessão ordinária 
de 2018, aprovam 1 Veto e rejeitam

outros 2 do Poder Executivo
Após ser vetado pelo Executivo, Projeto de Lei que prevê a

obrigatoriedade de oferecimento de leito separado para mães de
natimorto deverá ser promulgado pela Mesa Diretora da Câmara

nhangaba – Projeto de 
Lei n° 108/2017”. O Veto 
foi aprovado por 10 a 
zero.

Na sequência, o ple-
nário iniciou a deli-
beração do VETO n° 
02/2018, que “Comunica 
VETO ao Autógrafo n° 
85/2017 que dispõe so-
bre 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 neces-
sário ou solicitado, com 
acompanhamento psico-
lógico – Projeto de Lei n° 
105/2017”. Após os de-
bates em plenário, o Veto 
foi rejeitado pelos verea-
dores por 7 votos a 3. Vo-
taram pelo acolhimento 
do Veto do Executivo os 
vereadores Antonio Al-
ves da Silva - Toninho da 
Farmácia (PSDB), Jorge 

Pereira Alves – Jorge da 
Farmácia (PR) e Felipe 
César – FC (PV). 

E no terceiro e últi-
mo item da Ordem do 
Dia estava relaciona-
do o VETO n° 04/2018, 
que “Comunica VETO 
TOTAL ao Autógrafo n° 
84/2017, que dispõe so-

bre a obrigatoriedade de 
empresas contratadas 
pelo Poder Público com-
provarem os serviços de 
obras públicas presta-
dos, através da inserção 
de fotos nas planilhas de 
execução – Projeto de 
Lei n° 103/2017”. O Veto 
também foi rejeitado por 

8 a 2, tendo votado pelo 
acolhimento do Veto do 
Executivo os vereadores 
Antonio Alves da Silva 
- Toninho da Farmácia 
(PSDB) e Felipe César – 
FC (PV).

Assim, nos próximos 
dias, conforme prevê o 
parágrafo 5º, do arti-

go 46 da Lei Orgânica 
do Município de Pinda-
monhangaba, os Vetos 
rejeitados serão enca-
minhados ao Executivo 
para promulgação. Se 
o Prefeito não promul-
gar os Vetos rejeitados 
pelo plenário da Casa e 
em conformidade com o 
parágrafo 6º do mesmo 
artigo e da mesma Lei, a 
Mesa Diretora da Câma-
ra deverá promulgar es-
sas Leis no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, 
sendo que as Leis produ-
zirão seus efeitos a par-
tir de sua publicação. 

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que, no Pregão 
Presencial 01/2018, referente a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de equipamentos para captura, gravação e transmissão de som 
e vídeo para a transmissão da TV Câmara no canal compartilhado da ALESP 
e na Internet, com instalação completa, ajustes técnicos e treinamentos aos 
usuários, o objeto foi adjudicado e homologado sem ressalvas como segue: 
lote 1, valor total de R$ 30.290,00; lote 2, valor total de 6.435,00; lote 3, valor 
total 3.035,00; à empresa Vídeo Web Center, Comércio, Serviço, Importação 
e Exportação LTDA – ME, CNPJ 05.573.347/0001-47, devendo a referida 
empresa comparecer ao mesmo endereço do evento anterior para retirada da 
autorização de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital. 

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018 



eralG

COMUNICADO
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, faz saber que se 
encontra autorizado:
Serviço de Alveolagem de Cera de Abelha, do Setor de Apicultura, do Polo Regional de 
Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Vale do Paraíba - APTA - em Pindamonhangaba/
SP. O Bloco de cera de abelha bruta, após pesagem e cálculo de retenção de 20%, será retornado 
ao interessado na forma de lâminas alveoladas, com estampas de alvéolos de operaria ou 
zangão (de acordo com o interesse) em tamanho padrão para caixilho de ninho (colmeia Modelo 
Langstroth). Havendo disponibilidade receberá a cera alveolada no momento ou será agendado 
outro dia para retirada. O serviço estará disponível a partir do dia 12/03/2018 até o dia 14/12/2018. 
Processo SAA: Nº 2.204/2018.
Abelhas Rainhas
Abelha Rainha fecundada: filhas de mães obtida a partir da população sob seleção da área de 
pesquisa em Apicultura, aproximadamente 1.200 (Uma Mil e Duzentas) abelhas no valor de R$ 
25,00 (vinte e cinco reais).
Abelha Rainha virgem: Filhas de mães obtida a partir da população sob seleção da área de 
pesquisa em Apicultura, aproximadamente 2.500 (Duas Mil e Quinhentas) abelhas no valor de R$ 
13,00 (treze reais). 
Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 12/03/2018 até o dia 14/12/2018, mediante encomenda 
previa. Podendo ser retiradas no local ou remetidas por SEDEX (valor não incluso no preço de venda), após 
agendamento Processo SAA: 2.205/2018.
Endereço/Horário: Avenida Professor Manoel César Ribeiro – nº 1920 - Bairro Santa Cecília - CEP 
12.411-010 - Pindamonhangaba/SP, das 08:00 ás 16:00h de Segunda a Sexta-feira, Telefone (12) 3642-1812.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 129/2017 (PMP 28440/2017) 
Foi fi rmado o contrato 005/2018, de 24/01/2018, para “aquisição de medicamentos homeopáticos 
para atender aos pacientes do Centro de Práticas Integrativas e Complementares (CPIC)”, no 
valor total de R$ 27.675,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa FMA e Almeida Ferraz & Cia Ltda 
ME, a Sra Fernanda Maria Andrade de Almeida Ferraz. 

PREGÃO Nº 130/2017 (PMP 28450/2017) 
Foi fi rmado o contrato 013/2018, de 05/02/2018, para “aquisição de medicamentos fi toterápicos 
para curativos”, no valor total de R$ 82.596,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa FMA e Almeida 
Ferraz & Cia Ltda ME, a Sra Fernanda Maria Andrade de Almeida Ferraz. 
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Neste mês, uma ima-
gem de um pássaro cha-
mado Sanã-do-Capim foi 
registrada em Pindamo-
nhangaba.

Essas aves, da família 
Rallidae, são numerosas 
mas, entretanto, na maio-
ria das vezes são desco-
nhecidas. Esse desconhe-
cimento advém de seus 
hábitos, geralmente des-
confi adas e tímidas. Poucas 
espécies são conhecidas do 
grande público, e são mais 
reconhecidas por seu canto 
do que por visualização.

O registro foi feito pelo 
observador de aves Julia-
no Marques Gomes, na 
Fazenda Santa Isabel. A 
ave em questão mede 14 
cm e possui poucos regis-
tros fotográfi cos no Esta-
do de São Paulo, com ape-
nas 40 fotos.

Este é o primeiro re-

Pássaro de difícil visualização 
é fotografado em Pinda

O estilista Felipe Costa 
Souza ministra, na quar-
ta-feira (21), a palestra “A 
Moda Ao Seu Alcance”. O 
tema passeia pelas déca-
das de 1920 e 1990 para 
traçar um paralelo entre as 
personalidades precurso-
ras de movimentos sociais 
e a evolução da moda nes-
tes períodos.

Levando a linha do tem-
po até o século 21, Felipe 
também abordar a atitude 
dos designers contempo-
râneos que usam a força 
da moda como discurso 
político para reforçar e rei-
vindicar o empoderamen-
to feminino na sociedade 
atual. 

No fi nal do encontro, o 
estilista abre um debate para 
falar sobre Franca Sozzani, 

Palestra no Senac apresenta moda ao alcance de todos 
A partir de quarta-feira (21), exposição gratuita também vai mostrar fi gurinos do cantor Ney Matogrosso

O acervo conta com 10 fi gurinos, restaurados pelo 
Senac e apresentados em manequins especialmente 
fabricados com as medidas e as feições do artista

gistro da Sannã-do-Capim 
para cidade de Pindamo-
nhangaba e o terceiro para 
o Vale do Paraíba. Sendo 
que todas as fotos regis-
tradas eram de indivíduos 
adultos e a ave fotografada 
por Juliano é jovem.

A espécie ocorre em 

todo Brasil, mas devido à 
falta de pesquisas, sua dis-
tribuição é mal conhecida. 

“Para fazer o registro 
dessa espécie foi preciso 
construir um pequeno tú-
nel no mato, pois é bem 
difícil ela sair em área 
aberta, onde é preciso ter 

tempo e muita paciência. 
Foi uma semana tentando 
fazer o registro fotográfi -
co, até que um dia, após 
quatro horas de observa-
ção, consegui fotografar 
um indivíduo jovem”, con-
ta Juliano.

O fotógrafo dedica, 

pelo menos, algumas ho-
ras toda a semana para 
observar e fotografar pás-
saros em Pinda. Em 2017 
ele fotografou uma família 
de Jacurutus, a maior es-
pécie de coruja das Amé-
ricas e um Falcão Pere-
grino, ave migratória que 

vem da América do Norte. 
Ele também  já contribuiu 
com registros de outras 
espécies encontradas na 
cidade na plataforma Wi-
kiAves, como  o gavião do 
banhado, o falcão de colei-
ra e o papa formiga de gro-
ta, entre outros.

Fotógrafo e observador de pássaros Juliano Marques Ao todo, só há cerca de 40 registros da ave no Estado de São Paulo

editora da Vogue Itália, que 
deu voz e vez aos temas so-
ciais e políticos nos editoriais 
de moda da revista.

Felipe é formado em 
moda - estilismo indus-
trial, pela Universidade 
Regional de Blumenau 
(FURB), com especiali-
zação em comunicação 
escrita, pela FAAP, e pós-
graduado em comunicação 
e cultura de moda, pela 
Belas Artes de SP. Estilis-
ta com mais de cinco anos 
de experiência em criação 
de imagem de moda para 
e-commerce, campanhas 
publicitárias, mídias so-
ciais e pesquisa de tendên-
cias, Felipe é docente de 
moda no Senac.

A atividade é gratui-
ta, e as inscrições podem 

ser feitas no Portal Senac: 
www.sp.senac.br/pinda-
monhangaba. A palestra 
acontece das 19h30 às 21h. 

Exposição sobre Ney 
Matogrosso

Para dar início à sua 
programação de eventos, 
o Senac Pindamonhanga-
ba celebra a criatividade 
e a extravagância do can-
tor Ney Matogrosso com 
uma exposição com os 
principais fi gurinos utili-
zados por ele. A mostra, 
que abrange os últimos 40 
anos da carreira do artista, 
será aberta ao público na 
quarta-feira (21) e pode 
ser visitada até o dia 23 de 
março. A entrada é gratui-
ta, e a trajetória da carreira 
do cantor pode ser visitada 
sempre das 8 às 20 horas.

O acervo conta com 
10 fi gurinos, restaurados 
pelo Senac e apresentados 
em manequins especial-
mente fabricados com as 
medidas e as feições do 
artista, além de objetos 
originais como sapatos, 
colares e outros adereços 
que revelam suas fases 
multifacetadas. Entre os 
destaques, estão as roupas 
e os acessórios utilizados 
na época em que Ney Ma-
togrosso era vocalista do 
grupo Secos & Molhados, 
na década de 1970, e os fi -
gurinos que foram produ-
zidos para as turnês “Esta-
va Escrito”, de 1994, e “Ao 
Vivo”, de 1989.

O Senac Pindamonhan-
gaba fi ca na Rua Suíça, 
1.255, no bairro Santana

Imagem meramente ilustrativa / Internet

Nesta quarta-feira 
(21), a mostra gratuita de 
cinema no Palacete 10 de 
Julho apresentará o fi l-
me nacional “Terreiros 
do Brincar”, às 19 horas. 
Apenas 50 lugares esta-
rão disponíveis e a distri-
buição dos ingressos será 
a partir das 18h30.

O “Terreiros do Brin-
car”, lançado em 2017, é 
uma produção de Maria 
Farinha Filmes e conta 
com a direção de David 
Reeks e Renata Meirelles, 
sendo que o documentá-
rio tem como conteúdo 
o retrato da participação 
de 12 grupos de crianças 
de quatro estados brasi-

leiros em manifestações 
populares e a sua relação 
com um brincar coletivo, 
inter-geracional e sagra-
do. A sua classifi cação 
indicativa é livre, ou seja, 
permitida para todos os 
públicos.

Essa mostra de cinema, 
assim como as exibições 
realizadas anteriormente, 
resulta de uma realização 
do Cine Didun com apoio 
da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura, e do VideoCamp.

O Palacete 10 de Julho 
fi ca localizado na Rua De-
putado Claro César, 33, 
Centro.

Palacete 10 de Julho exibe documentário “Terreiros do Brincar”

O documentário brasileiro tem duração de 52 minutos

Divulgação



Doença 
e esperança
Foi uma tragédia fami-

liar que direcionou o so-
nho do jovem estudante. 
Seu pai, Carlos Humber-
to foi diagnosticado com 
câncer e começou o trata-
mento. “Foi acompanhan-
do o meu pai e sua luta, 
vendo o empenho dos mé-
dicos e as difi culdades que 
essa doença causa, que eu 
decidi que seria médico”.

Dois anos após o diag-
nóstico do pai, a mãe de 
Carlos, dona Marlene, 
também foi acometida da 
mesma doença. “Ver meus 
pais sofrendo foi muito di-
fícil, porém isso só refor-
çou meu anseio de fazer 
Medicina e me especializar 
em Oncologia”, garante.
     Apoio incondicional

No início de 2017, 
Carlos foi aprovado para 
Engenharia e Direito em 
universidades públicas 
e cogitou cursar, mas foi 
convencido pelo pai a 
continuar insistindo no 
seu sonho. “Meu pai falou: 
‘Medicina é difícil, mas se é 
o que você quer, é por isso 
que você deve lutar’. Foi o 
que me deu força para con-
tinuar”, destaca o jovem.

Contando com o apoio 
integral dos pais, que 
mesmo em difi culdades 
fi nanceiras, não o dei-
xavam trabalhar, Carlos 
continuou dedicando todo 
seu tempo aos estudos, 
até que, em maio de 2017, 
seu pai faleceu. “Foi o pior 
momento. Mas eu havia 
prometido a ele que seria 
aprovado para Medicina. 
Quando ele morreu, era 
difícil me concentrar nos 
estudos, eu não conseguia 
focar. Aí me lembrava da 
promessa que eu havia fei-
to e de todo o esforço que 
meu pai fez pra me ajudar. 
Assim encontrava forças 
para estudar um pouco 
mais e seguir em frente”.

Dessa forma, no fi m 
do ano, Carlos prestou a 
prova do Enem. Assim que 
saíram as notas, ele se ins-
creveu no Sisu e conseguiu 
as duas vagas no tão so-
nhado curso de Medicina.

Sonho e realidade
Para Carlos, a alegria 

da aprovação se mistura 
com a tristeza por ser uma 
exceção. “Fico triste quan-
do percebo o espanto das 
pessoas por um estudante 
vindo de escola pública ter 
sido aprovado numa boa 
universidade. Isso deveria 
ser comum, se a Educação 
no Brasil fosse de qualida-
de para todos,  indepen-
dente da classe social”, 
lamenta.

Por outro lado, ele en-
tende que a vitória é só o 
primeiro passo de uma 
jornada árdua. “Sei que 
ainda terei muitos obstá-
culos a vencer e estou dis-
posto a lutar para superar 
todos, com a mesma per-
sistência e resiliência que 
sempre tive e aprendi com 
meus pais”.
      Pesquisador

Tendo que fazer a es-
colha entre as duas uni-
versidades, Carlos está 
inclinado a estudar em 
São Paulo. Além de ficar 
mais perto de casa e da 
mãe, que faz tratamento 
de quimioterapia, Carlos 
destaca que a Unifesp in-
veste muito em pesquisa. 
“Eu penso grande. Quero 
fazer Medicina e entrar 
na área de pesquisas em 
Oncologia. Tenho um 
foco que é buscar uma 
cura para o câncer. Não 
pude ajudar meu pai 
mas tenho fé que poderei, 
quem sabe, ajudar ainda 
minha mãe, e fazer diferen-
ça na vida de tantas outras 
pessoas que sofrem dessa 
doença terrível”, confi den-
cia ele, que não esconde 
que gosta de sonhar alto.

“Acredito que todo o 
sonho é possível, se hou-
ver dedicação, paciência 
e esforço. Não importa se 
você mora na periferia, 
se estuda em escola pú-
blica, se não tem dinheiro 
ou apoio. Se você tem um 
sonho, deve acreditar e 
buscar caminhos. Muitas 
vezes, o caminho mais 
curto não será possível. 
Mas sempre haverá um 
caminho, ainda que mais 
longo e difícil”, ressalta o 
jovem.

Em março, Carlos deve 
começar as aulas no curso 
de Medicina.
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Carlos Gilberto Nunes, 
de 19 anos e ex-aluno de 
escolas públicas em Pin-
damonhangaba, foi apro-
vado em duas universida-
des para cursar Medicina 
após submeter a nota do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) ao Sistema 
de Seleção Unifi cada (Sisu).

Ele passou na UFMG 
- Universidade Fede-
ral de Minas Gerais e na 
UNIFESP – Universidade 
Federal do Estado de São 
Paulo. O bom resultado é 
fruto da rotina de até 14  
horas por dia de estudo, 
dedicação e superação.

Noites sem dormir, 
falta de dinheiro e os pais 
com muitos problemas 
de saúde foram alguns dos 
obstáculos que o jovem, que 
mora no bairro Araretama, 
teve que superar antes de 
ser aprovado em Medicina.

Carlos conta que quan-
do concluiu o Ensino Mé-
dio, ganhou uma bolsa 
de estudos para fazer um 
curso preparatório para 
o vestibular. “Esse curso 
que eu ganhei me ajudou 
muito, mas eu chegava 
em casa e continuava es-

Ex-aluno de escola pública passa em 
Medicina em duas universidades federais
Morador do Araretama, Carlos Gilberto sempre  frequentou escolas 
públicas e estudava 14 horas por dia para realizar seu sonho

tudando, porque sabia 
que o desafi o era imen-
so”, relembra ele.

O futuro médico conta 
que a profi ssão não é um 
sonho de infância. “Des-
de criança, eu sonhava 

em fazer alguma coisa 
que ajudasse as pessoas 
ao meu redor e que fi -
zesse diferença. Eu sem-
pre quis transformar o 
mundo, mas não sabia 
como”, explica. O jovem 

já cogitou ser militar, 
advogado, engenheiro e 
até presidente do Brasil, 
mas na adolescência ain-
da não estava convicto 
em relação ao curso de 
graduação. 

O sorriso de quem se superou e quebrou paradigmas

Carlos chegava a estudar 14 horas por dia

Ao lado da mãe, ele conta que sempre teve apoio integral dos pais
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