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Recapeamento de pavimentação
segue pela avenida São João Bosco
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Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando o recapeamento de pavimentação na avenida São João Bosco, a partir das
Casas Pias, até a rua Suíça. Os serviços tiveram início na última
quinta-feira (4) – interrompendo durante os dias chuvosos – mas
sendo normalizados com a parada das chuvas.
No total, serão 1.800 metros de asfalto nesta
via. Na sequência da São João Bosco, as obras
seguem para as ruas Treze de Maio e Ferdinando Bólis, entre a descida do Corpo de Bombeiros e a Escola Estadual Eurípedes Braga, no
bairro Crispim.
Esse recapeamento faz parte de um projeto
maior, abrangendo 37 vias em diversos bairros da cidade, como Pasin, Mantiqueira e centro da cidade, entre outros, somando 15 km de
pavimentação.
PÁGINA 3

O trecho em frente
ao ‘Salesianos’
já foi recapeado.
Investimento
total será de
aproximadamente
R$10 milhões

Centro Esportivo ‘João do Pulo’
recebe festa do “Dia das Crianças”
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Comemoração acontecerá no
feriado e terá atividades como,
piscina disponível para as
crianças, brinquedos inﬂáveis e
pintura de rosto

Crianças de todas as idades estão convidadas a participarem da festa que está sendo organizada especialmente para elas, neste dia 12 de outubro, no Centro Esportivo “João do Pulo”.
Das 14 às 18 horas, o espaço terá atividades gratuitas para as crianças comemorarem seu
dia com diversão e segurança. Entre as atividades estarão: minivôlei, futebol, oﬁcina de pipas,
jogos de mesa, modelagem de balão, zumba kids, brincadeiras tradicionais, unhas artísticas,
maquiagem no rosto, brinquedos inﬂáveis e piscina.
Para a utilização da piscina é necessário que menores de sete anos estejam acompanhados
pelo responsável maior de idade. Além disso, a piscina poderá ser utilizada por aqueles que
tenham até 14 anos e que estejam vestindo roupas próprias para água (como maiô, biquíni,
top e shorts ou shorts tactel).
PÁGINA 9

O Estádio Balduíno Aureliano Correia, no
bairro Cidade Jardim, está recebendo obras de
reforma e melhorias para voltar a sediar competições. As obras já estão em andamento e a
previsão da Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer é que até o ﬁm do ano o campo esteja
pronto para ser entregue novamente aos moradores do bairro.
A obra atende a uma solicitação antiga da população.
O local está recebendo revisão do sistema de
drenagem, terraplanagem e substituição do
gramado. O investimento total é de R$ 82 mil
reais.
PÁGINA 3

BASQUETE FEMININO ENCARA
SÃO BERNARDO NESTA SEXTA
PÁGINA 5

“FESTIPOEMA”: SELECIONADOS
SERÃO PREMIADOS NESTE
FIM DE SEMANA
PÁGINA 9
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Editorial

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.

Formando um
cidadão que lê

Desvendando a Agenda 2030. ODS - Objetivo 11. Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

N

a edição de hoje, publicada às
vésperas do “Dia das Crianças”,
trazemos a matéria “Pequenos leitores” –
que aborda a importância da leitura para a
garotada.
A construção da cidadania começa
em casa e a formação de um ser humano
crítico depende muito do que ele lê, do que
ele observa e como ele consegue ﬁltrar a
‘enxurrada’ de informação que ele recebe ao
longo da vida.
Para isso, quanto mais acesso a bons
conteúdos, melhor será o seu repertório e sua
capacidade de argumentação e de decisão.
Uma família que tem o hábito da leitura
certamente inﬂuenciará a criança a ter o
mesmo interesse por livros e por histórias.
“A maior herança que os pais podem
deixar aos ﬁlhos é uma boa educação”. Feliz
“Dia das Crianças”!

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O
LIVRO “AS CINCO PESSOAS QUE VOCÊ
ENCONTRA NO CÉU” –
AUTOR: MITCH ALBOM
Após seis anos de espera,
Mitch Albom, o consagrado
autor de 'A Última Grande Lição',
fenômeno editorial que já vendeu
dez milhões de exemplares em
todo o mundo, nos presenteiam
com 'As Cinco Pessoas que Você
Encontra no Céu'. Com o mesmo
estilo sensível e profundo do livro
anterior, em que transformou
seus encontros reais com um
velho e querido professor numa
lição de vida, Mitch criou agora
uma fábula para nos fazer reﬂetir
sobre o verdadeiro signiﬁcado
de nossa existência. 'As Cinco
Pessoas que Você Encontra no
Céu' conta a história de Eddie,
o mecânico de um parque de
diversões que morre no dia de
seu aniversário de 83 anos,
tentando salvar uma garotinha.
Imerso numa rotina de trabalho
e solidão, ele passou a vida se
considerando um fracassado. Ao
acordar no céu, encontra cinco
personagens inesperados que lhe
mostram como ele foi importante. Esta cobra é para cada um
de nós, pois frequentemente nos
sentimos frustrado e inúteis - assim como Eddie - por não termos
realizado nossos sonhos. Ele nos
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Até 2030, garantir o acesso
de todos à habitação segura,
adequada e a preço acessível, e
aos serviços básicos e urbanizar as favelas (comunidades).
Coitado do Brasil, pois
ainda os nossos governantes
acham que serviços básicos
como o esgoto, não trazem
votos, pois ﬁcam enterrados
e, portanto, deixam de fazer
investimento nesta área, assim como em muitas outras.
A habitação (fundamental
para dignidade humana), insistem em fazer verdadeiras
arapucas, caras, com qualidade ruim e que demoram uma
eternidade para serem construídas, mesmo o Brasil tendo
várias experiências bem-sucedidas de construções viáveis e
econômicas, continuam com
o velho modelo, sem se preocupar com o conforto térmico,
questões climáticas entre outros como a mobilidade.
E por falar em mobilidade,
neste ODS, também está previsto até 2030, proporcionar o
acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para
todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para
as necessidades das pessoas
em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deﬁciência e idosos.
Mais um mega desaﬁo, continuamos a insistir em um sistema modal de pneus, enquanto
o ideal seria sobre trilhos, pois
nossa malha viária já está supersaturada.

número de mortes e o número
de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente
diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas
em relação ao produto interno
bruto, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das
cidades, inclusive prestando
especial atenção à qualidade
do ar, gestão de resíduos municipais e outros, assim como
reduzir o Risco de desastres
naturais nas comunidades.
Ufa, que desaﬁos! Vão
crescendo o numero dos ODS
e vai aumentando o trabalho;
e no Brasil, como lidaremos

com isso tudo? Lembro que
todos os 17 ODS são para todos os países associados a
ONU.
No Brasil teremos, em primeiro lugar, que apreender o
que são os ODS – Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
– e, como nós simples seres
humanos, mortais e comuns,
podemos interferir a favor ou
contra estes ODS? Este é o
maior desaﬁo: a educação, ela
tem papel fundamental, para
elucidar esta ‘sopa de letras’
para nossos jovens, para os
adultos, seremos nós, a mídia,
teremos que informá-lo de al-

guma forma atrativa. A minha
forma ainda não é a melhor,
muitas letras, muito texto,
mas sou péssimo desenhista, vou insistir e tentar que
você possa entender estes
assuntos tão densos, de forma leve. Temos que nos interessar voluntariamente no
assunto para que possamos
ajudar de alguma forma na
sua realização. Acredite, somente com nosso empenho
pessoal vamos conseguir até
2030 ter as metas atendidas.
2030 está logo ali, temos
muito a fazer e temos que
começar agora!

Aumentar a urbanização
inclusiva e sustentável, fortalecer esforços para proteger
e salvaguardar o patrimônio
cultural e natural do mundo,
reduzir signiﬁcativamente o

Nossa Terra

NOSSA GENTE

(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

INFÂNCIA, TERRITÓRIO SAGRADO DE CECÍLIA

faz lembrar que vivemos numa
ampla teia de ligações e que temos o poder de mudar o destino
dos outros com um pequeno
gesto. Mitch Albom nos dá mais
uma vez uma grande lição sobre
a importância da lealdade e do
amor em nossas vidas.
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Cecília Diniz Almeida, 2
anos e 6 meses, é uma criança feliz. Vive ao pé da Serra
da Mantiqueira, com seus
pais Gilce e Carlinhos, no
Sítio São José. Sua casa se
esconde entre as árvores da
majestosa mata que recobre
o Alto do Piracuama e, quem
passa pela Rodovia Floriano
Peixoto, não pode imaginar
que naquele lugar existe uma
menina muito, muito feliz!
Cecília acorda com a alvorada dos passarinhos e, o
dia inteiro, ela “reina”, como
diz sua mãe. Como a maioria
das crianças que vivem no
campo, Cecília ajuda e acompanha seus pais nos afazeres cotidianos: rega a horta,
apanha fruta no pé, tratados
animais domésticos (joga
milho para as galinhas,coloca água e ração para osgatos
e cachorros, procura ninho e
ovinhos de passarinhos nas
árvores, é apaixonada pelos
bezerrinhos que nascem (ela
chama cada um deles carinhosamente de “boi neném”)
e, aos poucos, aprende a conhecer e a respeitar os animais silvestres (o tatu que se
esconde na toca do barranco,
o lagarto que rouba os ovos
dos ninhos, os macacos que
atravessam o terreiro em
bandos, os grilos, as cigarras,
as formigas...
Se chove, é uma alegria
só: ela brinca nas poças de
lama - desde que espere a
chuva passar e calce sua botinha vermelha; se faz sol,

Cecília brinca de bola de sabão, de casinha de papelão,
de ajudar a mãe nas pequenas tarefas domésticas. Os
desenhos educativos na TV
Cultura, os livrinhos e os
“brinquedos de loja”, ela curte nas horinhas de descanso.
O tablet e o celular? Só utiliza com a supervisão dos pais
e, o mais incrível, ela sabe
operá-los com maestria!
As recentes pesquisas
cientíﬁcas atestam que nesta etapa inicial da infância, o
aprendizado se dá pelos sentidos, pelo olhar, pelo escuta
sensível, pela experiência vivida. E, infelizmente, na contramão da infância da pequena Cecília, muitas crianças
do nosso tempo não brincam
mais. – E, do que é que brincam as nossas crianças?
Segundo Renata Meirelles (Território do Brincar),
as crianças da geração atual
estão sofrendo o mais novo
abandono: o abandono da
terra mater (do latim, terra
mãe). O envolvimento precoce e desmedido com as tecnologias de informação e comunicação está subtraindo
delas a valiosa experiência
afetiva do brincar na Natureza. Aprisionadas aos jogos
de vídeogames e celulares,
gradativamente perdem o
interesse pelas experiências
vividas, pelos outros e por
si mesmas. Sem saber, estão
perdendo o lado potente da
infância, isolando-se cada
vez mais em minúsculas

Good Bros

“...Apaixonada pelos bezerrinhos que nascem, ela chama cada
um deles carinhosamente de ‘boi neném’”

ilhas virtuais.
Por isso, torna-seum imperativo urgente alertamos
pais e educadores: - a infância é um território sagrado!É nos primeiros anos de
vida, nas situações vividas
que encontramos a bússola
e a rota de uma vida plena e
feliz. Uma infância saudável
como a de Cecília é imprescindível. A presença amorosa
dos pais, dos avós, de irmãos
e/ou amiguinhas e, sobretudo,o contato diário com a
Natureza são experiências
que ﬁcarão gravadas para
sempre na história de vida
dela e, provavelmente, potencializará uma vida plena
de amor e cuidado consigo
mesmo, com o outro, com a
Natureza.
A exemplo de Gilce e Car-

linhos, que possamos nós
propiciar aos nossos ﬁlhos
uma infância tão plena
de sentido e significado
quanto a de Cecília. Olhos
nos olhos, mãos entrelaçadas, abraços apertados...
Essa troca incalculável de
amor só ganha a dimensão divina quando nossas
mãos tocam as pequeninas mãos de uma criança
e, juntos, revisitamos a
nossa infância, a criança
que fomos, os brinquedos
que promoveram o desenvolvimento físico, psíquico e emocional dos adultos
que hoje somos!
Ab imo pectore (do latim,
do fundo do meu coração),
Gilce e Carlinhos, parabéns!
Cecília é o sol na vida de vocês e na vida de todos nós!

Pindamonhangaba, 11 e 12 de outubro de 2018

“Carreta da Mamografia”
chega a Pindamonhangaba
na próxima semana
Divulgação

“Outubro Rosa” terá diversas atividades na cidade,
como a "Carreta da Mamografia"
Colaborou Com o texto:
bruna Silva
***
a "Carreta da mamografia" chegará a Pindamonhangaba,
nesta
segunda-feira (15). O
atendimento começará na
terça-feira (16), no pátio
da Prefeitura, onde ficará
até o dia 1º de novembro.
Em 2018, o município
passou a participar do
circuito estadual do “Programa Mulheres de Peito”
da Secretaria de Saúde do
estado de São Paulo, que
constitui também a vinda
do automóvel itinerante
da mamografia.
A Secretaria de Saúde
explica que os dois últimos dias serão destinados para a realização de
exames complementares.
Desta forma, o atendimento se encerrará no dia
30, e nos dias 31 de outubro e 1º de novembro serão atendidas somente as
pacientes convocadas.
Para o atendimento
serão distribuídas diariamente 50 senhas de segunda a sexta-feira para
o atendimento no mesmo
dia; dentro do horário que
é das 9 às 18 horas por
ordem de chegada. Aos
sábados serão 25 senhas,
das 9 às 13 horas. Mulheres de 35 a 49 anos precisarão apresentar o pedido
médico, cartão SUS e RG;
acima de 50 anos serão
necessários somente o RG
e o cartão SUS.
Os exames serão retirados no prédio da Saúde da Mulher que fica na

Rua João Gama, 115 – São
Benedito (o antigo PA da
Unimed). Os exames em
que forem constatados alguma alteração haverá o
pedido para a realização
do ultrassom da mama.
Diversas atividades
Em
Pindamonhangaba, a programação do
“Outubro Rosa” contará com diversas atividades de conscientização e
prevenção ao câncer de
mama. No sábado (13),
haverá atividades no centro. Na praça Monsenhor
Marcondes, ação contará
com aferição de pressão,
orientação nutricional e
constatação do IMC (índice de massa corpórea),
yoga e massagem.
Já no domingo (14),
no Araretama, haverá
uma “Caminhada Rosa”
em virtude da prevenção
ao câncer, que faz parte
da programação oficial
das celebrações do mês
rosado da cidade e é promovida pela OMS (Organização das Mulheres Solidárias), colaboradores
locais, Conselho da Mulher
com apoio da Secretaria de
Saúde. A concentração será
às 8 horas na praça da Paróquia São Miguel Arcanjo.
A caminhada terminará na
avenida Nicanor Ramos
Nogueira até a praça Pastor José Ezequiel da Silva.
Ao chegar à praça haverá
um momento de orientação
sobre o auto-exame, e, às 14
horas, novamente orientação, desta vez, no circo
que está ao lado do PSF II.
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Recapeamento de pavimentação
segue pela avenida São João Bosco
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando o recapeamento de
pavimentação na avenida
São João Bosco, a partir
das Casas Pias, até a rua
Suíça. Os serviços tiveram
início na última quintafeira (4), interrompendo
durante os dias chuvosos,
e sendo normalizados com
a parada das chuvas.
No total, serão 1800
metros de asfalto nesta via. Na sequência da
Avenida, as obras seguem
para as ruas Treze de
Maio e Ferdinando Bólis,
entre a descida do Corpo
de Bombeiros e a EE Eurípedes Braga, no bairro
Crispim.
Esse
recapeamento
faz parte de um projeto
maior, abrangendo 37 vias
em diversos bairros da cidade, como Pasin, Mantiqueira e centro da cidade,
entre outros, somando 15
km de pavimentação.
O investimento total
será de aproximadamente
R$10 milhões, sendo R$
4 milhões através do Governo de São Paulo, R$ 5
milhões investidos pelo
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As obras de recapeamento seguem em direção à rua Suíça
projeto de financiamento
do Programa Desenvolve
São Paulo e mais R$ 1 milhão com investimentos
do município. A última
vez que Pindamonhangaba recebeu um recapeamento nestas proporções
foi entre 2011 e 2012.
De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Josué Bondioli, o
cronograma de obras está
previsto para seis meses,
dependendo das condi-

ções climáticas. Além do
recapeamento destas vias,
a Prefeitura continua com
a operação tapa buracos
em todo o município.
O prefeito Isael Domingues pede a compreensão de todos diante dos
transtornos que essa obra
pode causar no trânsito,
destacando os benefícios
que o serviço trará. “Importante ressaltar que
estes investimentos em
asfalto estão sendo rea-

lizados com recursos do
Governo do Estado de São
Paulo. E que, além do recapeamento, o serviço de
tapa buracos continua em
outros locais com trabalhos da própria Prefeitura.
Todo este investimento
foi possível devido ao bom
relacionamento com o governado estadual, que está
investindo em diversas
obras de infraestrutura no
Vale do Paraíba”, afirmou
o prefeito.

Prefeitura reforma campo de
futebol do Cidade Jardim
O Estádio Balduíno Aureliano Correia, no bairro
Cidade Jardim, está recebendo obras de reforma
e melhorias para voltar
a sediar competições. As
obras já estão em andamento e a previsão da Semelp (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)
é que até o fim do ano o
campo esteja pronto para
ser entregue novamente
aos moradores do bairro.
No local, estão sendo
realizadas: a revisão do
sistema de drenagem, a
terraplanagem e a substituição do gramado. A
Prefeitura entrou com a
mão de obra para a terraplanagem e adequação do
espaço para receber a gra-
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ma, como contrapartida
de emenda impositiva da
Câmara. A obra em si passou por licitação e o investimento total está sendo
de R$82 mil reais.
De acordo com o secretário de Esportes, Professor Everton Chinaqui, a
obra atende a uma solici-

tação da população. “Essa
reforma está sendo aguardada há mais de oito anos
e realmente se fazia necessária”, afirmou.
O prefeito Isael Domingues elogiou o trabalho que está sendo realizado no campo. “Esse é
um campo que ficou su-

cateado por muitos anos
e que logo devolveremos à
população para que possa
usar novamente. A equipe
de obras está realizando
um brilhante trabalho no
local e em breve teremos
campeonatos novamente,
além de outras atividades
neste campo”, garantiu.

Estudantes pindenses conhecem sede da Tribuna do Norte

Ao lado de professores, os jovens aprenderam sobre o cotidiano do jornal

Dayane Gomes

Colaborou Com o texto:
DAyANE GOMES
***
Nem o tempo nublado desanimou uma turma de 14 alunos da Rede
Pública de fazerem uma
visita ao espaço matriz
das atividades do jornal
Tribuna Norte, na manhã
dessa quarta-feira (11).
Alunos da Escola Estadual Dr. João Pedro Cardoso ampliaram seus
conhecimentos sobre a
produção jornalística ao
lado de dois professores
como norteamento de

uma disciplina complementar.
A turma reunia estudantes do 1º e 2º ano do
Ensino Médio e seus docentes Luiz Carlos Rodolfo e Franz Beckenbauer
Rodolfo. Ambos os professores desenvolvem um
projeto de extensão ao
currículo básico educacional com jovens do período
integral. A disciplina eletiva recebe o nome de “JPC
News”, uma vez que os
envolvidos desenvolverão
um material impresso e
um telejornal, tendo como

base o caráter comunicacional do Jornalismo.
Assim, a visita à Fundação Dr. João Romeiro
serviu de expansão de
horizontes acerca da rotina de apuração, redação,
diagramação e administração da publicação.
Bem como, após contatos
cheios de perguntas aos
funcionários da instituição, os jovens da escola
Dr. João Pedro Cardoso
puderam adquirir inspirações e técnicas para
o fechamento do “JPC
News”.
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P oder Legislativo

Por unanimidade Câmara aprova desafetação
de área para regularização do Núcleo Queiroz e
crédito adicional de R$ 900 mil para a Saúde
Secretário de Serviços Públicos, Josué Bondioli Júnior é sabatinado pelos vereadores.
Na Tribuna Livre, o munícipe Luiz Fernando Pinto relatou os problemas do empreendimento
Bem Viver e pede o apoio dos vereadores para resolver a situação do bairro
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
realizou no dia 08 de outubro a 34ª Sessão Ordinária. Na pauta da Ordem
do Dia constaram apenas
dois projetos, de autoria
do Executivo, que foram
aprovados por unanimidade.
O primeiro, Projeto de
Lei n° 93/2018, “Autoriza
a desafetação de parte de
área objeto da matrícula n° 37.025 para ﬁns de
compensação ambiental”.
Trata-se de uma propositura que tem por ﬁnalidade buscar autorização da
Câmara Municipal para
desafetar parte da área de
11.040,00 m2, que foi desapropriada para construção de campo de futebol
e um centro comunitário
e destiná-la a área verde
municipal. Esta afetação
como área verde municipal se faz necessária para
viabilizar a regularização
fundiária do Núcleo Queiroz, que está em processo
ﬁnal de regularização, porém não possui área verde. É importante ressaltar
que, a indicação desta área
compensatória não prejudicará a sua destinação
originária, uma vez que
restará ainda uma área remanescente de 26.107,00
m2. Este projeto de interesse público, beneﬁciará
os moradores do Núcleo
Queiroz no seu processo
de regularização fundiária, além de garantir um
meio ambiente sadio.
A segunda proposta
aprovada, o Projeto de
Lei nº 113/2018, propõe
a abertura de um crédito adicional especial no
valor de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais), na
Secretaria Municipal da
Saúde e Assistência Social, no Departamento de
Vigilância em Saúde, em
função do superavit ﬁnanceiro apurado em 2017 e

Tribuna Livre: Luiz
Fernando Pinto

pontos de ônibus adequados, faltam coberturas e
eles têm que enfrentar sol
e chuva, a escola não tem

O Presidente Carlos Moura - Magrão, lê o nome do vereador sorteado pelo
munícipe Miguel Jacob para compor a CEI

adequação de ações neste
exercício. Este valor servirá para manutenção da
folha de pagamento, entre
outras situações do departamento.
Comissão Especial
de Inquérito
Atendendo solicitação
do vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo
Pipas (PR), o plenário acatou um pedido de abertura de uma CEI – Comissão
Especial de Inquérito para
apurar o desatendimento
às convocações para participar em Audiências Públicas desta Casa de Leis,
por parte de Secretários
Municipais. No sorteio
realizado, os vereadores
Rafael Gofﬁ (PSDB) e Gislene Cardoso – Gi (DEM)
farão parte da Comissão
composta por três parlamentares, sendo que o
vereador Ronaldo Pipas,
como solicitante, automaticamente faz parte atuando como presidente da
CEI e a vereadora Gislene
Cardoso será a relatora.
Secretário de
Serviços Públicos
Em atenção à convocação do vereador Ronaldo
Pipas, o Secretário Municipal de Serviços Públicos,
Josué Bondioli Júnior,
participou da Sessão Or-
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dinária para responder
aos vereadores sobre os
serviços que estão sendo
executados por sua pasta,
bem como a questão na
demora de algumas obras.
O Secretário explicou que
um dos principais problemas enfrentados é a falta
de equipamentos adequados e a quebra de muitas
máquinas, mas que estão
sendo providenciados o
aluguel do necessário para
a execução das referidas
obras, principalmente na
zona rural e na zona urbana com o recapeamento e
a operação tapa buracos
das vias públicas que estão em precárias condições.
Tribuna Livre
O munícipe Luiz Fernando Pinto, morador do
Conjunto
Habitacional

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Bem Viver, usou a Tribuna Livre para pedir apoio
aos vereadores sobre os
problemas
enfrentados
neste
empreendimento
feito pelo governo em parceria com o município. Segundo ele, os moradores
foram “jogados e esquecidos”. As contas de energia
elétrica estão com valores
altos demais, foi prometido o Renda Mínima, porém até agora nada e as
famílias que estão lá não
tem condições de pagar as
contas, ﬁcando uma situação insustentável. Ele disse ainda que a população
não tem a quem recorrer,
senão vir na Câmara pedir apoio dos vereadores.
Também destacou que os
moradores do Bem Viver não tem o respaldo
das autoridades, não tem

ORDEM DO DIA
35ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
15 de outubro de 2018, segunda-feira, às 18h00.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 111/2018, do Vereador Renato Nogueira Guimarães
– Renato Cebola, que “Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de Pindamonhangaba o evento – Natal Solidário
– Amigos do Araretama”.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2018.
Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Tribuna Livre:

Sra. Tania Vieira Crescenzo
Assunto: Projeto de Lei que dispõe sobre faltas abonadas
e licença-prêmio.

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 111/2018 - Trata-se de
Projeto de Lei que inclui no Calendário Oficial de Festas de Pindamonhangaba
o Natal Solidário — Amigos do Araretama, que é realizado por amigos que se
reúnem com o intuito de alegrar e se solidarizar com os moradores do bairro,
principalmente as crianças. O evento tradicionalmente promovido no mês de
dezembro, reúne cerca de 200 crianças no campo de futebol do Araretama, onde
diversas atividades são realizadas, como: brincadeiras populares, orientação
aos pais, música e muita diversão. Cada participante recebe alimentação doada
pela comunidade local, agregando valores como amizade e amor ao próximo. O
evento gera uma oportunidade das famílias se conhecerem e se aproximarem,
garantindo e promovendo o sentimento de coletividade da comunidade.
ATO N° 16, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018
Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para apurar o desatendimento às
convocações para participar em Audiências Públicas desta Casa de Leis, por parte de
Secretários Municipais.
VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão Especial de Inquérito – CEI,
nos termos dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica e dos artigos 115 a 132 do Regimento Interno,
para apurar o desatendimento às convocações para participar em Audiências Públicas
desta Casa de Leis, por parte de Secretários Municipais, em especial a Audiência Pública
da Educação para discutir a Resolução SE n° 02/2016 e outros assuntos relacionados à
educação no município, e a Audiência Pública para discutir sobre transporte público no
município, infringindo o art. 10, X – Lei Orgânica do Município e o art. 75, VI – Regimento
Interno, caracterizando infração político-administrativa, nos termos do art. 4°, I – DecretoLei n° 201/67.
Art. 2° Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
1. Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR)
2. Gislene Cardoso – Gi (DEM)
3. Rafael Gofﬁ Moreira (PSDB)
Art. 3° O prazo para a conclusão dos trabalhos é 90 (noventa) dias,
a partir desta data, podendo ser prorrogado.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Exercício de 2018
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Balancete Sintético

Filtro:
RECEITAS
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

ANTERIOR

PERÍODO

ACUMULADO

O Secretário Josué Bondioli Jr. é sabatinado pelos vereadores
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

0,00

0,00

0,00

CÓDIGO

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
11.600.000,00

5.6.01.02.0001

Balancete Sintético

Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.450.000,00

13.050.000,00

11.600.000,00

1.450.000,00

13.050.000,00

881.917,50

107.519,08

989.436,58

DESCRIÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Legislativa

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.5.09.01.0001

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5.2.11.02.0001

INSS - TERCEIROS

51.738,37

0,00

51.738,37

5.2.11.02.0002

INSS - SERVIDORES

115.831,73

0,00

115.831,73

5.2.11.02.0001

INSS - TERCEIROS

5.2.11.02.0003

INSS - VEREADORES

52.654,40

6.614,59

59.268,99

5.2.11.02.0002

INSS - SERVIDORES

5.2.11.02.0004

INSS - TERCEIROS

13.302,96

6.698,03

20.000,99

5.2.11.02.0003

INSS - VEREADORES

5.2.11.02.0005

INSS - SERVIDORES

62.950,84

5.2.11.02.0004

Filtro:

CÓDIGO

RECEITAS

DESCRIÇÃO

ANTERIOR

42.114,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.04.0001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
5.2.11.08.0001

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

5.2.11.10.0001

PENSAO ALIMENTICIA

5.2.11.13.0001
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
5.2.11.15.0001
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5.6.01.02.0001
Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
5.2.11.99.0001
VALE TRANSPORTE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO
5.2.11.99.0003
CREDITO DE TERCEIROS
5.2.41.99.0001
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.02.0001

INSS - TERCEIROS

5.2.11.02.0002

INSS - SERVIDORES

5.2.11.02.0003

INSS - VEREADORES

5.2.11.02.0004

INSS - TERCEIROS

5.2.11.02.0005

INSS - SERVIDORES

5.2.11.04.0001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

DISPONIBILIDADES
5.2.11.08.0001

Tesouraria
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

5.2.11.10.0001

PENSAO ALIMENTICIA
Banco

5.2.11.13.0001

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

5.2.11.15.0001

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5.2.11.99.0001

VALE TRANSPORTE

Recurso Disponível
Recurso Aplicado

5.2.11.99.0003

CREDITO DE TERCEIROS

5.2.41.99.0001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

TOTAL GERAL

PERÍODO

20.836,64

ACUMULADO

CÓDIGO

0,00
317.673,11

0,00
40.942,21

0,00
358.615,32

29.611,04

3.399,12

33.010,16

01
5.2.11.04.0001
5.2.11.08.0001

16.917,97

2.698,40

19.616,37

37.170,72
11.600.000,00
121.976,90
11.600.000,00
5.153,55

5.976,79
1.450.000,00
15.463,51
1.450.000,00
637,98

43.147,51
13.050.000,00
137.440,41
13.050.000,00
5.791,53

DESCRIÇÃO

INSS - TERCEIROS

Legislativa
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

5.2.11.10.0001
PENSAO ALIMENTICIA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
5.2.11.13.0001
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
5.5.09.01.0001
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO
5.2.11.15.0001
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

612,21

84,38

696,59

4.167,43
107.519,08

81.327,77
989.436,58

51.738,37

0,00

51.738,37

115.831,73

0,00

115.831,73

52.654,40

6.614,59

59.268,99

5.2.11.02.0001
2017
5.2.11.02.0002

13.302,96

6.698,03

20.000,99

5.2.11.02.0003

INSS - VEREADORES

5.2.11.02.0004

INSS - TERCEIROS

5.2.11.02.0005

INSS - SERVIDORES

42.114,20

20.836,64
40.942,21

62.950,84

29.611,04

3.399,12

0,00
33.010,16

16.917,97

2.698,40

8.542,91

358.615,32

5.2.11.99.0001

5.2.11.04.0001

Tesouraria
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

19.616,37
8.542,91

5.2.11.08.0001

BancoRETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

43.147,51
8.542,91

5.2.11.10.0001

5.976,79
15.463,51

137.440,41

5.2.11.13.0001

5.153,55

637,98

5.791,53

5.2.11.15.0001

84,38
4.167,43

PAGAMENTO
DE RESTOS A PAGAR
INSS - TERCEIROS
Restos
Pagar de 2017
INSS - aSERVIDORES

DISPONIBILIDADES

37.170,72

612,21

VALE TRANSPORTE

5.2.11.99.0003
CREDITO DE TERCEIROS
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
E RESTOS A PAGAR
5.2.41.99.0001
RENDIMENTOS
DE APLICAÇAO FINANCEIRA
DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

121.976,90

77.160,34

0,00

696,59

14.047.979,49

81.327,77

PENSAO ALIMENTICIA
Recurso
Disponível

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

Recurso Aplicado

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5.2.11.99.0001

VALE TRANSPORTE

5.2.11.99.0003

CREDITO DE TERCEIROS

5.2.41.99.0001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

TOTAL GERAL

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2017

DISPONIBILIDADES

8.542,91

Tesouraria

0,00

Banco

8.542,91

Recurso Disponível
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL

8.542,91
FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 1SP268781/SP

GeoSIAP - CÂMARA PINDA

DESPESAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
5.2.11.02.0005
INSS - SERVIDORES

77.160,34
881.917,50

317.673,11

Vereador CARLOS
MOURA - MAGRÃO
DESPESAS
Presidente
ANTERIOR
PERÍODO

Publicado no Departamento Legislativo

01

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

professores suﬁcientes e
nem substitutos e o posto
médico falta atendimento, medicamentos e vacinas. Na questão da segurança, falta a sinalização
adequada nas vias, bem
como a colocação de redutores de velocidade. Luiz
Fernando pede ajuda para
solucionar os problemas
enfrentados pelos moradores do Bem Viver e que
muitos estão saindo, mudando para outros bairros
porque não tem condições
de ﬁcar lá, pois saíram de
bairros que tinham tudo e
lá não tem nada.

0,00
14.047.979,49

Restos a Pagar de 2017

DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
CARLOS EDUARDO DE MOURA
PRESIDENTE
TOTAL GERAL

ACUMULADO

5.573.701,84

643.862,82

6.217.564,66

5.573.701,84

643.862,82

6.217.564,66

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

4.700.000,00

0,00

4.700.000,00

812.560,66

102.740,09

811.660,66

102.740,09

51.738,37

0,00

51.738,37

121.131,67

0,00

121.131,67

46.135,18

6.519,22

ANTERIOR

9.023,51

PERÍODO

4.279,45

915.300,75

Exercício de 2018

914.400,75

52.654,40

ACUMULADO

13.302,96

5.573.701,84
21.483,53

643.862,82
20.630,67

6.217.564,66
42.114,20

5.573.701,84
276.974,84

643.862,82
40.698,27

6.217.564,66
317.673,11

26.511,16

3.221,93

29.733,09

16.917,97
4.700.000,00
37.170,72
4.700.000,00
124.177,29

2.698,40
0,00
5.976,59
0,00
15.463,52

19.616,37
4.700.000,00
43.147,31
4.700.000,00
139.640,81

5.153,55

637,98

5.791,53

612,21
812.560,66
74.630,66
811.660,66

84,38
102.740,09
2.529,68
102.740,09
0,00
0,00

696,59
915.300,75
77.160,34
914.400,75
900,00
51.738,37

46.135,18

6.519,22

900,00
51.738,37
900,00
121.131,67

0,00
0,00

900,00
121.131,67

52.654,40

9.023,51

4.279,45

21.483,53

20.630,67

276.974,84

40.698,27

0,00
317.673,11

26.511,16

3.221,93

29.733,09
2.215.114,08

16.917,97

2.698,40

37.170,72

5.976,59

124.177,29

15.463,52

5.153,55

637,98

13.302,96

2.215.114,08

42.114,20

19.616,37

0,00

43.147,31

2.215.114,08

139.640,81
5.791,53

14.047.979,49

612,21

84,38

74.630,66

2.529,68

77.160,34

900,00

0,00

900,00

696,59

900,00

0,00

900,00

2.215.114,08
0,00
2.215.114,08
0,00
2.215.114,08
14.047.979,49

CPF: 286.425.528-67
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Basquete feminino encara
São Bernardo nesta semana
Divulgação

Colaborou Com o
texto: bruna Silva
a equipe de basquete feminino da Secretaria de esportes
de Pindamonhangaba enfrenta
nesta sexta-feira (12), o time de
São bernardo, na casa do adversário.
entrarão em quadra para defender Pindamonhangaba pelo
Campeonato Paulista de basquete, as atletas: Casanova, tati

Pacheco, leticia lisboa, licinara, thaina, nazinha, lorena,
natalia, thamires, tamara, natasha e ana beatriz.
“vamos tentar começar o segundo turno o melhor possível,
e para isso ganhar sexta-feira é
fundamental. Já conhecemos
bem o time delas, mas precisamos ajustar alguns detalhes,
tenho certeza que será um jogo
muito disputado”, destaca o técnico, luis bondioli.

Marcos Paulo compete
neste sábado na Argentina

Partida da equipe pindense será na casa do adversário

Guerreiras Pinda têm feriado agitado por jogos
Colaborou Com o
texto: bruna Silva

a equipe feminina de futsal da Secretaria municipal de
esportes e lazer de Pindamonhangaba, denominada “Guerreiras Pinda”, terá um feriado
agitado por competições. o time
pindense terá dois desafios nos
próximos dias.
nesta quinta-feira (11), as me-

ninas viajam até São bernardo
para jogar contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Paulista de Futsal Feminino. e, na
sexta-feira (12), às 20 horas, enfrentarão o time de São José dos
Campos, no ginásio do tabaú, em
Pinda. a população pode acompanhar a partida gratuitamente.
Para os jogos, estão escaladas: Gabi Sobral, raíssa, Jéssica, Josi, Dani, Waleska, madu,

O atleta da Secretaria
de Esportes e Lazer de
Pindamonhangaba, Marcos Paulo, compete neste
sábado (13) pelos “Jogos
Olímpicos da Juventude”,
na Argentina.
Marcos, que foi convocado pela Confederação
Brasileira de Atletismo,

representará o Brasil na
prova de 110 metros com
barreiras. Somente neste
ano, Marcos conquistou o
título de Campeão Mundial Estudantil, em Marrocos; o Sul-americano no
Equador; além do Campeonato Brasileiro, em
Pernambuco.
Divulgação

thainá, Débora, Karina, liandra, Di, Duda, esther e Gabi
Souza. o técnico márcio Silva explica que foi traçada uma
meta de, nos próximos três jogos, que são os mais difíceis,
atingir quatro pontos. “Sabemos da dificuldade e da qualidade dos adversários, mas vamos
tentar. o campeonato tem cinco
equipes bem niveladas e de alto
nível”, conclui márcio.
Divulgação

Expectativa do futsal feminino local é de somar quatro pontos
Divulgão

Natação marca presença na
“Primeira Etapa do Festival Mirim”
Colaborou Com o
texto: bruna Silva
No último sábado
(6), a equipe mirim
de natação da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer e da
Associação Atlética
Ferroviária participou da “Primeira
Etapa do Festival
Mirim da Federação”, em São José dos

Campos.
Pindamonhangaba
participou da competição com cerca de
16 atletas. O evento
contou com os participantes das equipes:
Atleta Cidadão de
São José dos Campos,
Associação Esportiva
São José, EC Corinthians, Prefeitura de
Ubatuba e Itaguará
Country Clube.

A participação no
festival foi importante para um intercâmbio entre os alunos
e também para preparação dos atletas
para outras competições.
Nadadores mirins
representaram
Pinda na
competição
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POR ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA E SEXTA-FEIRA
óleo sobre tela de Hélio Hatanaka

O histórico Largo do Rossio

Ilustração da histórica área (atual praça Barão do Rio Branco), em período posterior à denominação ‘Largo do Rossio’

L

argo do Rossio, que
quer dizer praça
larga, largo espaçoso, era
como se chamava no ﬁnal
do século XIX a praça Barão do Rio Branco.
Um documento pertencente ao acervo do Arquivo
Histórico Municipal Waldomiro Benedito de Abreu,
transcrição paleográﬁ ca
de Silvia Maria Pereira Novais e Jurandyr Ferraz de
Campos, trata de uma série
de desapropriações movidas pela Câmara Municipal
da então VilaReal de Pindamonhangaba em 1844, objetivando reaver terrenos
murados que antes formavam o Largo do Rossio.
A Câmara havia julgado
de utilidade pública e municipal que o tal logradouro voltasse a ser como era
antes. É que a legislatura
anterior, tendo concedido a maior parte daquela
área para proprietários
formarem seus quintais,
havia desmanchado a praça, onde na época estava
sendo ediﬁcada a igreja
dedicada a São José. Por
consequência desse ato, a
igreja se encontrava entre
dois terrenos murados.
Para a Câmara, ao ceder os terrenos para formação de quintais, o poder público havia tirado
o merecimento, ou seja, a
importância do referido logradouro. Uma das ações
visando reintegrá-los ao
patrimônio municipal, legalmente e de acordo com
o valor que fosse arbitrado,
foi contra Manoel Eufrazio
de Toledo e sua mulher,
dona Anna Rosa de Abreo.
A primeira ação neste
sentido foi uma audiência
pública realizada às 10 horas da manhã do dia 16 de
setembro de 1844, a qual
teve como juiz municipal Ignácio Marcondes de Oliveira Cabral; escrivão, Miguel
Gonçalves da Silva; porteiro
das audiências, responsável
pelo pregão, Benedito Rodrigues da Silva; e procurador da Câmara, Antonio
Marques Villela.

Naquela audiência pública foram escolhidos e
nomeadas as autoridades
que procederiam a avaliação em dois quintais pertencentes ao casal citado.
A data da avaliação foi
então marcada pelo juiz
municipal para o dia 23
de setembro, às 4 horas da
tarde, mas devido a um inconveniente acabou sendo
realizada no dia 7 de outubro daquele ano de 1844
no Largo do Rossio.
A avaliação ocorreu
com a presença do juiz Ignacio Marcondes de Oliveira Cabral, tendo como
escrivão Antonio Filiciano de Morais. No local,
os avaliadores Antonio de
Godoy Moreira e Adriano
de Almeida, declararam
os seguintes valores: os
dois terrenos pela quantia de duzentos mil reis
(200$000) mais 70 bra-

ças (uma braça equivalia
a 2,2m) de muros a três
mil e seiscentos, perfazendo um total de duzentos e
cinquenta e dois mil reis
(252$000).
Avaliaram
ainda: mais sete e meia
braças de muro que divisavam com outro quintal
a dois mil e quatrocentos
reis, total de dezoito mil
réis (18$000); as telhas
que cobriam os muros,
que saiu a quarenta e quatro mil réis (44$000).
E foi assim que, somados os valores da avaliação,
obteve-se um total geral de
quinhentos e quatorze mil
réis (514$000), quantia
esta que devolveria ao Largo do Rossio o espaço que
já lhe pertencia.
LARGO SÃO JOSÉ,
A PRAÇA BARÃO DO
RIO BRANCO
Com a ediﬁcação da
igreja, cujas obras de cons-

trução só foram concluídas
em 1848, a denominação
Largo do Rossio foi sendo
esquecida e o local passou
a ser conhecido como Largo São José. No entanto,
ainda que esta denominação tenha se popularizado
até os dias atuais, o histórico logradouro já foi conhecido por Largo da Imperatriz e Praça Municipal.
Largo da Imperatriz passou a se chamar depois da
visita que o imperador Pedro II e sua esposa dona Tereza Cristina ﬁzeram a Pindamonhangaba, em 1877.
Foi uma forma de homenagear a imperatriz. Durou até
a proclamação da República, aí as denominações que
lembravam a monarquia
começaram a ser extintas e,
por conta disso, os políticos
da época passaram a se referir ao largo simplesmente
como Praça Municipal.

Largo São José
No Largo de São José
Naquele tempo passado
Havia tourada até
No velho quintal do Prado.

LEMBRANÇAS
LITERÁRIAS:

E o “sinhô” fazia teatro
Com o Juvenal Faria;
Pintavam o diabo a quatro
Com roupas da sacristia.
De repente, de mansinho,
Chegava o padre Miguel
E encontrava o “Bastiãozinho”
Na mala – sorte cruel!
Descia a bengala às costas
Da turminha endiabrada.
E os risos eram respostas
Na boca da molecada.
Mas hoje o Largo anda triste
E aquela infância rasteja
E nem festas mais existe
Em redor da velha igreja!
Marcondes Cesar, Tribuna do Norte, 30 de junho de 1963

Somente em 1915 é que
surgiu a praça Barão do Rio
Branco. Uma homenagem
ao diplomata nascido no
Rio de Janeiro, José Maria
da Silva Paranhos Júnior
(1845 – 1912), historiador,
estadista, diplomata, ﬁlho
do visconde do Rio Branco. Nomeado barão do Rio
Branco pela princesa Isabel,
quando o governo republicano anulou os títulos nobiliárquicos passou a assinar
José Maria Paranhos do Rio
Branco.
ÁREA HISTÓRICA
Neste local, se encontram ediﬁcações seculares, Palacete Tiradentes,
construído entre 1862 e

1865, antiga sede da Câmara Municipal (prédio
atualmente desocupado);
igreja São José, concluída
em 1848; prédio do antigo
Externato São José (atualmente Externato Bom Jesus), inaugurado em 1924
graças à vinda das Irmãs
Franciscanas para Pinda e, no mesmo prédio, a
Fasc-Faculdade Santa Cecília, que teve origem em
1975; prédio da agência de
Correios e Telégrafos, que
começou a ser construído
em 1950 e só foi inaugurado em 1960 e, desde de
julho de 2010, é também o
endereço do jornal secular
Tribuna do Norte.

ANÚNCIO DO PASSADO
Publicado na
Tribuna do Norte, junho de 1927

Tribuna do Norte
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“A leitura deve ser
um ato espontâneo,
pois cada criança o
faz no seu tempo
e ritmo. Ler é
muito mais do que
codificar letras,
sílabas e palavras:
crianças devem
aprendem a ler
da mesma forma
que aprendem a
falar, de forma
espontânea e de
forma variada
com diferentes
gêneros textuais
e em contextos
diversos.”
Bruna Monteiro
- Psicopedagoga,
neuropsicopedagoga e
consultora educacional
Divulgação

Portal Africaeafricanidades

abordam costumes e valores
dentro do ‘universo fantástico
do faz-de-conta’.
“A leitura começa antes de a
criança se familiarizar com o livro. Pode ser em forma de cantiga; de conto; de trava-língua.
Pode ser livros com figuras; de
pano; de papel... Não importa! O
que vale é a forma com que a família aborda o tema e desperta o
interesse. Se a família tem o hábito da leitura certamente a criança
terá, ao menos, o interesse para
conhecê-lo”, ressalta Bruna.
Mil e uma obras

A leitura estimula a imaginação das crianças,
promove o senso crítico, além de unir a família

Pequenos
leitores

Atentas aos anseios das novas gerações, as editoras têm
contribuído muito para agregar
ao conhecimento delas, lançan-

do obras literárias para a criança brincar ao mesmo tempo em
que aprende. Entre os destaques
estão títulos que trazem além da
leitura e do treinamento da escrita, estímulo para os pequenos
criarem e customizarem brinquedos, aprenderem a cozinhar
ou a cuidar de suas próprias
hortas, por exemplo.
Sobre o local ideal para ler,
Bruna diz que: “aconselho aos
pais a sempre criarem um espaço para despertar e incentivar o
interesse dos pequenos em relação à leitura. Ter um ‘cantinho’
para fazê-lo, um tapete, um lugarzinho gostoso e aconchegante facilitará ainda mais e não
precisa sempre ouvir a mesma
história, a criança pode criar e
explorar a partir das imagens”.

“A maior herança que os pais podem
deixar aos filhos é uma boa educação!”
Divulgação

Ainda sem sugestão de presentes para
o “Dia das Crianças”? Que tal presenteá-las com um bom livro?
“Penso que o livro é sempre
um convite e uma oportunidade
de treino para o início da alfabetização. O livro pode e deve ser
usado e explorado desde muito
cedo”, afirma a psicopedagoga,
neuropsicopedagoga e consultora educacional, Bruna Monteiro.
Ela explica que, hoje, os formatos e os segmentos literários

são vastos, como por exemplo:
‘livros de banho’; que auxiliam
no entendimento e no cuidado em relação às necessidades
básicas e diárias – importantes para o desenvolvimento da
criança –; obras que despertam
a imaginação e a criatividade,
auxiliando na ampliação do
repertório linguístico; e as que

Hoje, muitos livros infantis abordam alimentação
saudável e como plantar seu próprio alimento
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Geral

Sesc Taubaté oferece uma programação especial no feriado
No dia 12 de outubro,
o Sesc Taubaté preparou
uma programação voltada
para as crianças. As atividades envolvem gincana,
oﬁcinas, espetáculo circense, shows e vivências e
começam às 10 horas.
Na parte da manhã,
às 10 horas, acontece a
gincana “Deu a Louca no
Sítio”. Atividade lúdica
envolve teatro interativo com um jogo de caça
ao tesouro. Inscrições no
local com 30 minutos de
antecedência, vagas limitadas. Às 11 horas , é vez
do show “Meu Pequeno
Coração Caipira”, com o
grupo Caipirinhas e Caipirinhos. O grupo celebra a
cultura tradicional caipira
por meio de canções, causos, modinhas, adivinhas,
simpatias e trava línguas,
em uma apresentação repleta de humor e poesia.
Já a oﬁcina “Boneco
de Corda” será às 12h30,
onde as crianças poderão aprender a criar o um
boneco utilizando cordas
e lãs coloridas. Menores
de 7 anos somente acompanhado de responsável.

Senhas no local com 30
minutos de antecedência.
Em seguida, às 13 horas,
ocorre a vivência de “Bumerangue”, com aprendizagem de técnicas para
arremesso e pegada.
Mais tarde, às 14h30,
começa a instalação da
“Câmara Escura”. Uma
grande caixa com um pequeno orifício em um dos
seus lados que reproduz
a primeira grande descoberta da fotograﬁa. Às 15
horas, acontece a oﬁcina
de “Confecção De Zootrópio”. O zootrópio é uma
máquina criada no século XIX composta por um
tambor circular com pequenas janelas recortadas,
através das quais o espectador olha para desenhos
dispostos em tiras. Ao
girar, o tambor cria uma
ilusão de movimento aparente.
No mesmo horário
acontece a exibição de
“Curtas da Pixar”, em
que serão exibidas animações com personagens
conhecidos do estúdio,
como “Ataque do Zezé” e
“O Novo Carro do Mike”.

Divulgação

A vivência “Conhecendo o Mundo Animal” será uma das atividades
Às 16 horas, o espetáculo
“Zarak Show”, com o Circo Dux, divertirá o público
com números de mágica,
blefes circenses e malaba-

res em uma comédia rasgada e criativa.
Já, às 17 horas, os animais invadem o Sesc
Taubaté na vivência “Co-

nhecendo o Mundo Animal”, com o biólogo André
Buriki, que contará sobre
os hábitos dos animais,
biologia, curiosidades, mi-

tos, lendas e histórias. O
público poderá ter contato
com bichos como aranhas,
serpentes, lagartos, corujas e morcegos.

Diretoria da Cipa toma posse em evento na Prefeitura
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
A Prefeitura de Pindamonhangaba promoveu
a posse da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) na manhã de terça-feira (9). O
evento aconteceu dentro
do auditório do prédio
municipal e tem como
principal intuito instruir
os funcionários a se prevenirem de possíveis acidentes dentro do local de
trabalho.
O subprefeito e presidente da Cipa, Nilson Luis
de Paula Santos, explica
que a comissão orienta diretamente na segurança,
auxiliando os funcionários na veriﬁcação de EPI
(equipamento de proteção
individual), além de pre-

Reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes foi na terça-feira (9)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

10/10/2018
13:17:42

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
LRF, art. 48

venir acidentes dentro dos
locais de trabalho.
Atualmente, a Prefeitura de Pindamonhangaba
conta com cerca de quatro
mil funcionários, por isso
a instalação da Cipa e a elaboração da equipe que dará
continuidade aos trabalhos
do Sesment (Serviços Especializados em Engenharia e
Segurança e em Medicina
do Trabalho). “O benefício
para a Prefeitura de Pinda
em ter uma comissão interna de prevenção de acidentes é diretamente no servidor público, resguardando
o local de trabalho seguro.
O serviço público com segurança reﬂete diretamente
na qualidade do trabalho”,
aﬁrma o secretário de Administração, Fabrício Augusto Pereira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Quadro Comparativo com os Limites da LRF

Valor

2º Quadrimestre de 2018

%

Receita Corrente Líquida

416.572.973,49

100,0000

Despesas Totais com Pessoal
Limite Máximo (art. 20 LRF)
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)
Excesso a Regularizar

212.973.243,48
224.949.405,68
213.701.935,40

51,1251
54,0000
51,3000

-49.981.223,22
499.887.568,19

-11,9982
120,0000

91.646.054,17

22,0000

66.651.675,76

16,0000

29.160.108,14

7,0000

Dívida Consolidada Líquida
Saldo Devedor
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)
Excesso a Regularizar
Concessão de Garantias
Montante
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)
Excesso a Regularizar
Operações de Crédito (exceto ARO)
Realizadas no Período
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)
Excesso a Regularizar
Antecipação da Receita Orçamentária
Saldo Devedor
Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)
Excesso a Regularizar

ISAEL DOMINGUES

MARIA DE FATIMA BERTOGNA

TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA

BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS

PREFEITO

SECRETÁRIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO

DIRETORA DE CONTABILIDADE

CONTADOR CRC: 143626/O-4/SP

CPF: 087.657.868-74

CPF: 865.952.538-87

CPF: 298.252.268-38

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 Nº 139/2018 (PMP 22802/2018) – reabertura
Para “aquisição de materiais de enfermagem para as unidades de urgência
e emergência”, com entrega dos envelopes até dia 24/10/18 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 125/2018 (PMP 20687/2018)
Para “aquisição de material esportivo para atender o CEU das Artes”,
com entrega dos envelopes até dia 25/10/18 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO Nº 126/2018 (PMP 20694/2018)
Para “aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos
cenotécnicos e de iluminação cênica, destinados a montagem do CEU das
Artes”, com entrega dos envelopes até dia 24/10/18 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.
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Fotos: Divulgação

Festa do “Dia das Crianças”
será no Centro Esportivo
“João do Pulo”
COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA
SILVA
***
Crianças de todas as idades
estão convidadas a participarem da festa que está sendo
organizada especialmente para
elas, neste dia 12 de outubro,
no Centro Esportivo “João do
Pulo”. Das 14 às 18 horas, o espaço terá atividades gratuitas
para a criançada, que poderá
comemorar seu dia com muita
diversão e segurança.
Minivôlei, futebol, tênis de
mesa, oﬁcina de pipas, jogos
de mesa, modelagem de balão, zumba kids, brincadeiras
tradicionais, unhas artísticas,
maquiagem no rosto, brinquedos inﬂáveis e piscina serão
algumas das atrações. Para a
utilização da piscina é necessário que menores de sete anos
estejam acompanhados pelo

responsável maior de idade.
Além disso, a piscina poderá
ser utilizada por aqueles que
tenham até 14 anos e que esteja
vestindo roupas próprias para
água, como maiô, biquíni, top
e shorts ou shorts tactel.
A recreação do “Dia das
Crianças” ainda incluirá a
apresentação da peça teatral
“Todos contra o Aedes aegypti”, às 16 horas, reforçando a
conscientização para o combate ao mosquito transmissor de
doenças como dengue, chikungunya e zika vírus.
O evento será realizado
pela Secretaria de Esportes e
Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba, com o apoio de
diversos setores. No dia 21 de
outubro, outra festa das crianças será realizada no Centro
Esportivo Zito, em Moreira
César.

Comemoração do feriado terá
piscina disponível para a criançada

Brinquedos inﬂáveis integrarão programação de diversão

“Festipoema” premia selecionados
neste ﬁm de semana
O “12º Festival de Poemas de Pindamonhangaba” (Festipoema) realizará, neste ﬁm de semana,
as apresentações e premiação dos poemas selecionados para a ﬁnal do evento.
A realização é da parceria
entre o Departamento de
Cultura e Patrimônio Histórico da Prefeitura de Pindamonhangaba, da Academia Pindamonhangabense
de Letras e do Conselho
Municipal de Cultura - Cadeira de Audiovisual.
De acordo com informações divulgadas pelo
Departamento de Cultura,
a edição de 2018 contou

Divulgação

Encerramento
da edição deste
ano acontecerá
em dois dias,
no Teatro
Galpão

com mais de 500 inscritos
de 25 estados do país e o
Distrito Federal. O objetivo do “Festipoema” é estimular a criação poética,
valorizar e divulgar a poesia, assim como incentivar a arte da interpretação

da poesia e estimular no
público o interesse pelas
manifestações artísticas.
As apresentações acontecerão no Teatro Galpão,
no sábado (13) e domingo
(14), às 20 horas. A entrada é gratuita.

MUSEU TEM APRESENTAÇÃO DO GRUPO
“QUATRIUM – QUARTETO DE VIOLÕES”
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina de
Pindamonhangaba receberá uma a apresentação do grupo “Quatrium
- Quarteto de Violões”
nesse sábado (13), às 15
horas.
A corporação “Quatrium” é de São Bento
do Sapucaí (SP) e se
destaca pela junção de
diversas vertentes musicais e pelo passeio
entre distintos gêneros,
abrangendo desde a
música folclórica brasileira e ícones clássicos,

Divulgação

Pinda será o palco da exibição cultural
neste sábado (13)
como Heitor Villa Lobos
e Jacob do Bandolim, à
estrela do pop Michael
Jackson e trilhas sonoras conhecidas mundialmente.
Os ingressos devem
ser retirados no museu,
até uma hora antes do

espetáculo.
Qualquer
pessoa pode colaborar doando um litro de
leite (longa vida) para
o Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba. A capacidade é de 100 pessoas
para o evento.

“Miss São Paulo BE Emotion
2019” acontece no ﬁm de semana
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Neste sábado (13), a
ﬁnal do “Miss São Paulo
BE Emotion 2019” agitará o centro de exposições
São Paulo Expo, na capital paulista. No evento
que terá a direção geral de
Karina Ades e a apresentação de Maria Eugênia
Suconic, seis candidatas
concorrerão ao título de
representante estadual na
etapa nacional do concurso.
A decisão envolverá alguns desaﬁos especíﬁcos,
como o “Desaﬁo Gourmet”, no qual devem fazer uma receita como um
tutorial e serão avaliadas
pela ex-participante do
Masterchef, Irina Cordeiro. O desﬁle será dividido
em três estágios, caracterizados por trajes casuais,
de banho e de gala. Além
do mais, as concorrentes
serão entrevistadas pelo

Divulgação

Candidatas disputam título de representante
paulista na etapa nacional
corpo de júri composto
por personalidades da
área, entre elas: Natália
Guimarães (Miss Brasil
2007), Niina Secrets (inﬂuenciadora) e Gil Inoue
(fotógrafo).
A avaliação da etapa classiﬁcatória para o
“Miss Brasil Be Emotion
2019” terá ainda uma prova voltada a um editorial

de moda dirigido pelo fotógrafo Rui Mendes e um
julgamento do conhecimento das candidatas sobre maquiagem pelo maquiador André Sartori. Oo
concurso “Miss São Paulo
Be Emotion 2019” será
transmitido ao vivo, a partir das 21h30, na página
oﬁcial da organização no
Facebook.

Tribuna do Norte
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S ociais
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Felicidades
Diversos momentos felizes são os desejos da
tia Gaby e da mãe Suely à linda Allanis Ribeiro.
O carinho familiar é ainda mais especial ao seu
aniversário no dia 14 de outubro.

Votos de muita saúde de paz!
Nesta sexta-feira, 12 de outubro, é aniversário de
José Roberto Gonçalves, o Betão, morador do Ipê I em
Moreira César. Recebe os cumprimentos de toda família, amigos e companheiros de arbitragem do nosso
futebol e futsal amador.

Presente em dobro
Muita doçura na jornada de Rebeca, que adiciona
mais um aninho de vida em pleno “Dia das Crianças”.
A comemoração dupla no dia 12 de outubro terá atenção especial da mamãe Juliana e da tia Gaby, que não
esquece o aniversário das sobrinhas.

Feliz aniversário!
Cumprimentos especiais para Jean Carlos, que
completará 9 anos de idade no dia 14 de outubro. Seus
familiares e conhecidos, em especial a vovó coruja
Mariza, almejam bênçãos, paz, saúde e muito amor
na caminhada do pequeno.

Parabéns!
Felicidades para Cauã, que completou 10 anos de
idades no dia 9 de outubro. Seus pais Fabiana e Fernando, o irmão Miguel e toda família o parabenizam
em plena semana do “Dia das Crianças”.

Corintiano em festa
Feliz aniversário para o corintiano roxo e diretor
de Esportes de Pindamonhangaba, João Biro. O educador físico completa mais um ciclo anual neste dia 11
de outubro.

Brilho e
mais brilho!
Duplo parabéns!

Sucesso para a
princesa Queren.
Acompanhada de
sua família e de seus
amigos, a aniversariante do dia 3 de
outubro comemorou
a data especial com a
temática brilhosa de
unicórnios. Sua avó,
seus pais e irmãos
(na foto) lhe desejam
ainda mais alegrias.

Para a professora e diretora Pedagógica do município, Luciana Ferreira, aniversariante do próximo sábado (13). Que seu novo ciclo seja cheio de alegria, de paz e
de inﬁnitas conquistas. São os votos da sua ﬁlha Natália,
dos seus pais, familiares e amigos, em especial da equipe
da Secretaria de Educação. Aproveitamos para parabenizar a você e a todos os professores de Pindamonhangaba pelo “Dia dos Professores”, 15 de outubro!

Família em festa
A família de Adriano e Emelize está em festa com a
comemoração do aniversário, no dia 6 de outubro, do
Adriano e a chegada dos gêmeos: Antonio e Benício. O
“chá/aniversário” aconteceu no último sábado (6) no
maior estilo alemão. Família reunida, todos desejaram votos de felicidade e alegria para o papai (foto)
e as boas vindas para os bebês. “Que Deus derrame
bençãos sobre a família e aos gêmeos que vão chegar
ao mundo com saúde, paz e amor”.

Mão na massa
Parabéns aos participantes do evento “Corupin Master Chef 2018”, realizado pela Associação Evolução.

