Ano 137

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

Edição 9.196

12 DE DEZEMBRO DE 2018

Moreira César: chegada do “Papai Noel”
atrai grande público à praça do Cisas
Grande público lotou a praça
do Cisas na noite de segunda-feira
(10), para receber o “Papai Noel”,
a “Mamãe Noel” e os “Duendes”.
O evento foi um sucesso!
A chegada da “Turma do
Noel” começou na Terra dos
Ipês, em frente à Caixa Econômica, com uma animada carreata que seguiu até a Praça do
Cisas. Mascotes “Princesinha do
Norte e Príncipe”, “Carreta da
Alegria”, “Caminhão do Lojão”
e diversos carros tunados participaram da caravana até a praça
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“Circo dos
Sonhos” realiza
sessão especial
para 125 crianças
de instituições
da cidade
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Crianças foram recebidas carinhosamente pelo “Casal Noel”

Projeto “Agroecologia na Escola”
cultiva sustentabilidade em Pinda
A sociedade contemporânea entendeu que é
preciso adequar ações
de cultivo ao cuidado
com o meio ambiente. Em
Pindamonhangaba, esta
“consciência verde” acabou
plantando o surgimento do
projeto “Agroecologia na
Escola: agricultura, alimen-

tação e soberania alimentar” na Escola Estadual Dr.
Alfredo Pujol. Atualmente, a
inciativa envolve a participação de cinco professores
de diferentes áreas e cerca
de 20 estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano
do Ensino Médio.
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ATRAÇÕES CULTURAIS NATALINAS
CONTINUAM NA PRAÇA
MONSENHOR MARCONDES
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CHAMAMENTO DO “CULTURA
POR TODA A CIDADE” TEM
PRAZO ATÉ DIA 17
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Fundo Social realiza Feira
de Artesanato Arte Encanto
Devido ao sucesso
do “1º Festival Regional Arte Encanto”, realizado no último ﬁm de semana, o

Fundo Social de Solidariedade manterá
a estrutura na praça
do Quartel e realizará a “Feira de Arte-

sanato Arte Encanto”, com participação
dos artesãos de Pindamonhangaba.
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Fundo Social e artesãos se reúnem para alinhar ações da feira

REFORMA CRIA NOVA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA
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Chamamento do “Cultura por toda
a cidade” tem prazo até dia 17

Editorial

Artistas precisam se cadastrar na Cultura para integrarem a
programação de shows e eventos de 2019

Magia natalina

E

a população de Moreira César também
teve a oportunidade de participar
da chegada do “Papai Noel e sua trupe”. O
evento aconteceu nessa segunda-feira (10), na
praça do Cisas e recebeu grande público.
A chegada do “Bom Velhinho”, da “Mamãe
Noel” e dos “Duendes” teve início na região da
Terra dos Ipês, com uma animada carreata,
que contou com a participação da “Carreta
da Alegria”, do ‘Caminhão do Lojão’ e de
diversos carros tunados, e seguiu até a praça
– que está decorada, iluminada e com um
presépio de luzes –, tudo feito com talento,
dedicação e criatividade dos funcionários e de
voluntários da Subprefeitura.
“Papai Noel e sua turma” seguem na praça
do Cisas até o dia 16 de dezembro, levando
alegria e renovação para os pequenos e para
seus familiares. Prestigie!

“Circo dos Sonhos”
realiza sessão especial
para 125 crianças de
instituições da cidade
Divulgação

Ir ao circo é uma atividade lúdica e que encanta
a todos, principalmente,
as crianças; mas, não são
todas que têm essa oportunidade. Pensando nisso, o
“Circo dos Sonhos” – instalado no estacionamento
do Shopping Pátio Pinda –,
reservou, no último sábado
(8), uma sessão especial
para 125 crianças de duas
entidades sociais de Pindamonhangaba.
As crianças e os adolescentes que participaram do
espetáculo “Alakazan - A
Fábrica Mágica” são das
entidades: Lar São Judas
Tadeu e Lar Irmã Júlia –
que atendem crianças e
adolescentes do município.
Essas instituições oferecem
atividades para os assistidos; mas ir ao circo é algo
diferente, que os deixou
animados.
Alessandra de Sousa,
assistente social do Lar São
Judas Tade’ falou da empolgação das crianças, que
por viverem em situação de
vulnerabilidade nem sempre têm a oportunidade de

realizar todos os tipos de
atividades. “As crianças que
atendemos não têm acesso
amplo ao lazer, então é algo
diferente para eles e que vai
ﬁcar marcado na memória”,
aﬁrma. Na outra instituição,
o Lar Irmã Júlia, a ansiedade para ir ao circo era
a mesma. De acordo com
Márcia Castilho, coordenadora do lar, nem sempre é
possível oferecer para as
crianças atividades como
essa: “Nós levamos todos
ao espetáculo porque é
algo que não se tem toda
vez e quando nos oferecem para levarmos as
crianças é muito bom
para eles.”
O espetáculo continua
no Shopping Pátio Pinda até
o próximo domingo (16) e
pode ser conferido de terça
a sexta-feira, às 20 horas,
e aos sábados, domingos e
feriados às 16, às 18 e às 20
horas. As vendas dos ingressos acontecem na bilheteria
do circo, das 13 às 20 horas
(exceto segundas-feiras).
Mais informações no site:
www.circodossonhos.com.
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Os artistas e proﬁssionais de arte e cultura que
quiserem fazer parte da
programação de shows,
oﬁcinas e eventos oﬁciais
de Pindamonhangaba ou
apoiados pela prefeitura em 2019 precisam se
credenciar para o chamamento “Cultura por toda
a cidade”. As inscrições
estão abertas somente no
site da prefeitura até o
dia 17 de dezembro, até às
23h59.
O chamamento público
ao credenciamento de artistas refere-se a pessoas
físicas ou jurídicas, para
apresentações musicais,
dança, teatro, circo, cine-

Divulgação

Artistas que quiserem participar dos eventos da
prefeitura em 2019 precisam se cadastrar
ma e vídeo, literatura, artes plásticas, artes gráﬁcas, fotograﬁa, folclore, capoeira, artesanato e educação patrimonial para atender aos eventos culturais promovidos
pela cidade.
Para se cadastrar, basta acessar o site www.pindamonhangaba.sp.gov.br clicar em Licitação / Chamamentos e, após, escolher a opção Chamamento Públi-

co / Chamada Pública. O
Chamamento
“Cultura
por toda a cidade” é de
número 009/2018. Em
seguida, escolher a opção
Inscrição Pessoa Física ou
Inscrição Pessoa Jurídica
e preencher corretamente
a inscrição, inclusive anexando, ao ﬁnal, os arquivos e documentação solicitados.
A avaliação da Comissão de Análise Documental acontecerá dia 18 e vai
até dia 21 de dezembro.
Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Cultura da
Prefeitura, pelos telefones
3642-1080 ou 3643-2690.

Casa da Amizade realiza formatura
do curso de culinária “Deca”
A Casa da Amizade de Pindamonhangaba realizou, no
dia 26 de novembro, o encerramento dos cursos de culinária do Deca (Delícias da
Casa da Amizade) de 2018.
O programa já está em seu
quinto ano de existência oferecendo à comunidade aulas de culinária e, ano após
ano, tem crescido a procura.
Em 2018 foram realizadas
260 certiﬁcações com a participação de 85 alunos. “Para o
próximo ano estaremos com

um novo espaço, que está
sendo construído exclusivamente para essas aulas.
Este sonho de um espaço
novo só está sendo realizado graças às doações recebidas da Fundafresp e do
‘Pró-Vida’. Aproveitamos
este momento para desejar
a todos boas festas”, disse
a presidente Casa da Amizade de Pindamonhangaba,
2018/2019, Célia Kalil Patah.
Em 2019 as aulas retornarão no mês de março e a data

Divulgação

para as próximas inscrições será
divulgada em fevereiro.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* 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)

OS “LOUVADOS” DE MANITA
Acabo de ler, mais uma vez, com o coração transbordante de emoção, e com a alma enriquecida, o livro
da laureada e estimada Irmã-Trovadora: MANITA,
tão gentilmente ofertado à minha humilde pessoa, ao
ensejo do encerramento dos XXV Jogos Florais de Niterói.
Essa mulher admirável, que porta consigo a medalha indestrutível da fé que remove montanhas e alimenta os bons de espírito, é poetisa de primeira grandeza, Trovadora consagrada em Jogos Florais que se
realizam por esse Brasil afora. MANITA encanta-nos
pela sua simplicidade, pela simpatia, e traz, a quem
tem a oportunidade de conhecê-la, a convicção de que
representa a verdadeira poetisa que vive o idealismo
do bem, cantando loas aos sublimes ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. A poetisa MANITA revela-nos não apenas cintilações fortes de sensibilidade,
mas, muito mais do que isso: emoção artística com o
universalismo da verdade, como expressa magnìﬁcamente em:
LOUVADO PARA O AMOR
Louvado seja o amor, que em todos os quadrantes
há de sempre existir, sem dizer de onde veio,
sem planos, sem “porquês”, sem o menor receio,
sublime doação, nos mais gratos instantes!
Louvado o amor que vem de mundos tão distantes,
a mitos e razões completamente alheio,
de mágicas poções, trazendo o cofre cheio,
sem pompas e esplendor, sem cores cintilantes...
Louvado seja o amor que chega, de repente,
nas mãos, no olhar, na cor das cores do poente,
silenciosamente audaz, pleno, profundo.
Ternura em tom maior, da semente às raízes,
esmaga a solidão, apaga sa cicatrizes,
unindo almas iguais, na fração de um segundo!

Focus Portal Cultural

MANITA Maria da
Conceição
Pires de
Mello
(Niterói, RJ),
professora,
educadora
social, artista
plástica,
trovadora,
poetisa e
escritora

O leitor atento, ao ler os “Louvados” da poetisa MANITA, estrela fulgurante no céu cultural da sua querida
Niterói, a explodir em lirismo e ﬁlosoﬁa nas suas consagradas obras, percebe claramente que, entre o seu
pensamento e as suas palavras, há sempre a conexão
da mais inalterável coerência. Coerência verdadeira
dessa poetisa formidável que pensa o que sente, sente
o que pensa, e, como os predestinados, chora como os
que amam, e ama como os que têm o dom de perdoar.
Fortemente mística, MANITA reza a oração da
fraternidade no altar da devoção e do amor que ornamenta a sua alma. Que o Divino Pai presenteie a
humanidade com seres humanos à estirpe dessa Irmã
na Poesia e na trova, seres iluminados que, cantando
sonatas do bem-querer, portam a energia dos fortes
para atravessar
as areias do deserto da incompreensão e da maldade humanas, um dia, certamente irão dormir o sono
dos puros, eternamente, nas mãos de Deus!
Ave, MANITA, honra e glória da Poesia e da nossa
imperecível UBT! A sua bênção!
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Público lota praça do Cisas para chegada
do “Papai Noel” em Moreira César
Grande público lotou a Praça do Cisas na
noite de segunda-feira
(10), para receber “Papai
Noel”, “Mamãe Noel” e os
“Duendes”. O evento foi
um sucesso!
A chegada da turma do
“Noel” começou na Terra
dos Ipês, em frente à Caixa Econômica, com uma
animada carreata que seguiu até a Praça do Cisas.
Mascotes “Princesinha do
Norte e Príncipe”, “Carreta da Alegria”, “Caminhão
do Lojão” e diversos car-

ros tunados participaram
da caravana até a praça.
“Papai Noel”, “Mamãe
Noel” e os “duendes” foram recepcionados pelo
subprefeito de Moreira
César, Nilson Luís de Paula Santos, e sua esposa Letícia. Uma grande fila já
estava formada em frente
à casinha de “Noel” para
receber o visitante ilustre. Animando a noite, o
som do Dj Marcelo Ratto.
Outro destaque do evento
foi a decoração da praça
do Cisas, toda iluminada,

Bontaz inaugura
nova sede em
Pindamonhangaba

inclusive com o presépio
feito de luzes – tendo à
frente a criatividade e o
talento dos funcionários
da Subprefeitura.
De acordo com o
subprefeito de Moreira César, a programação segue até
o domingo (16). “Teremos
‘Papai e Mamãe Noel’ todos
os dias na casinha aqui da
praça, das 20 às 22 horas, e
shows no palco, com início
às 20 horas”, informou Nilson. A “Carreta da Alegria”
também estará na praça do
Cisas até este domingo.

Divulgação

Programação de Shows:

13/12 – 20h – Dj Leilson
14/12 – 20h – Vinícius Andrade

Atrações culturais natalinas continuam
na praça Monsenhor Marcondes
Divulgação

Divulgação

O grupo francês
Bontaz, que produz
componentes para
motores de automóveis, inaugurou, na
segunda-feira (10),
sua nova sede em
Pindamonhangaba, no
Distrito Industrial do
Feital. O evento contou com a presença do
prefeito Isael Domingues, o presidente da
Câmara Carlos Moura
“Magrão”, o secretário
de Desenvolvimento
Econômico, Marcelo
Martuscelli, o diretor-presidente da
empresa, Christopher
Bontaz, o diretor
da planta de Pindamonhangaba, Rui
Ribeiro, entre outras
autoridades.
A nova planta está
em área que foi doada pela prefeitura em
maio de 2017, e conta
atualmente com 40
funcionários, expandindo para mais 20
funcionários e com
previsão de ampliação
da área para o próximo ano.
Para o secretário
de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura, Marcelo Martuscelli, é uma alegria
participar do evento de
inauguração da nova
planta da Bontaz em
Pindamonhangaba.
“Esta era uma empresa que estava saindo
da cidade mas, graças
ao empenho da prefeitura e com a parceria
da Câmara Municipal,
conseguimos aprovar
a doação de área onde
hoje está sendo inaugurada a nova sede da

Bontaz, aqui no Distrito Industrial do Feital”,
explicou o secretário.
“Estamos comemorando essa conquista
que, com certeza, será
ainda maior, pois a
empresa já solicitou
sua ampliação e isso
vai gerar mais emprego e renda para a
cidade. Todos estão
de parabéns”, avaliou
Martuscelli.
O prefeito Isael Domingues está
apostando na Bontaz como integrante
importante para o
desenvolvimento
econômico da cidade.
“O que plantamos
em 2017, que foi a
doação da área, está
se concretizando
agora e a tendência
para 2019 é que a
empresa amplie sua
visão e aumente seu
faturamento de R$8
milhões por ano para
R$15 milhões por
ano. É uma empresa
que está num crescimento vertiginoso e,
se Deus quiser, será
mais uma empresa
para geração de renda e prosperidade em
nossa cidade”, afirmou o prefeito.
O grupo Bontaz
é um dos líderes de
mercado na produção
de autopeças, especializado na concepção e
fabricação de componentes para motores
de todas as marcas de
automóveis. No total, emprega mais de
4.000 trabalhadores
em países como França, Suíça, EUA, China,
Índia entre outros.

15/12 – 20h - Gabriel e Gustavo
16/12 – 20h - Thomaz Andrade

O show Som Brasil com cantor “Toninho Teclado
e Voz” e amigos foi uma das atrações da
programação natalina no coreto da praça
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
***
A programação natalina continua neste fim
de semana com ‘Cantada

de Natal’, ‘Coral Madrigal’ e ‘Cia. de Dança’, no
coreto da praça Monsenhor Marcondes, a partir das 20h30.
Na noite desta sexta-

feira (14), o ‘Grupo Ama’
apresentará a ‘Cantada
de Natal’, com o tema:
“Natal, o nascimento do
Amor”. Serão sete músicas, com breves narrações, em um tempo
aproximado de 50 minutos. O tema é baseado
nos versículos bíblicos
(1 Jo 4:9-11).
A apresentação conta com a participação
de
aproximadamente
20 coristas, 10 bailarinos, 10 atores e equipe
de apoio. A cantata oficial será apresentada no
domingo, dia 23, às 20
horas no Teatro Galpão,
com entrada franca.
O grupo que foi remontado desde 2013,
‘Coral Madrigal In Can-

tum’, fará apresentações no sábado (15), de
acappella com músicas natalinas famosas,
como: “Noite Feliz”, “A
Fraternidade do Natal”,
“Quem é o Pequeno a
Repousar” e muito mais.
No domingo (16), é
a vez da ‘Cia. de Dança
Lago dos Cisnes’ se apresentar na praça, com coreografias baseadas nas
famosas apresentações
da Broadway, como:
“Chicago”,
“Mamma
Mia”, “Rei Leão”, “Harry Potter”, “High School
Musical” e muito mais.
Os alunos da escola dançarão estilos diversificados de coreografia com
muito ballet clássico,
jazz, sapateado e outros.

Confira a Programação Natalina Completa
14/12 - sexta-feira - “Papai Noel” e “duendes” na praça Monsenhor
Marcondes
14/12 – sexta-feira - “Cantada de Natal” – Grupo AMA - no Coreto da
praça Monsenhor Marcondes
15/12 - sábado - “Papai Noel” e duendes na Praça Monsenhor Marcondes
15/12 - sábado - Coral Madrigal In Cantum - no coreto da praça Monsenhor Marcondes
16/12 - domingo - “Papai Noel” e “duendes” na praça Monsenhor
Marcondes

16/12 - domingo - Cia. de Dança Lago do Cisne - no coreto da praça
Monsenhor Marcondes
20/12 - quinta-feira - “Papai Noel” na praça Monsenhor Marcondes
21/12 - sexta-feira - “Papai Noel” e “duendes” na praça Monsenhor
Marcondes
21/12 - sexta-feira - Projeto “Mãos que Encantam” - no coreto da
praça Monsenhor Marcondes
22/12 - sábado - “Papai Noel” na praça Monsenhor Marcondes
23/12 - domingo - “Papai Noel” na praça Monsenhor Marcondes

Reforma cria nova estrutura
administrativa na prefeitura
A primeira etapa da reforma administrativa da
Prefeitura de Pindamonhangaba foi aprovada nessa segunda-feira (10), pela
Câmara de Vereadores.
Com a aprovação do projeto, cria-se uma nova estrutura organizacional, na qual
foi extinta a Secretaria de
Gabinete, foi feita a junção
da Secretaria de Obras com
Planejamento e a criação
da Secretaria de Assistência
Social, Secretaria de Cultura
e Turismo e a Secretaria de
Meio Ambiente.
As novas secretarias
atendem solicitações dos
setores envolvidos e possibilitarão a vinda de novos
recursos do governo estadual e federal. O prefeito Isael
Domingues comemorou a
aprovação. “Há muitos anos

pediam uma Secretaria de
Assistência Social, muitos
prefeitos passaram e não
conseguiram. Este momento é histórico, pois há muito tempo o Departamento
de Assistência Social perdia
recursos federais por não ter
uma secretaria própria”.
A aprovação foi por 6
votos a 5. Votaram contra
a aprovação os vereadores
Roderley Miotto, Ronaldo
Pipas, professor Oswaldo
Negrão, Renato Cebola e
Rafael Goffi. E deram votos favoráveis os vereadores Felipe César, Toninho
da Farmácia, Jânio Ardito,
Jorge da Farmácia e Gislene
Cardoso. No empate, o presidente da Câmara, Carlos
Moura Magrão decidiu pela
aprovação do projeto.
O prefeito Isael Domin-

gues explica que esta reforma já era para ter acontecido em 2017. Porém, a Lei
de Responsabilidade Fiscal
impedia. “Já queríamos ter
proposto isto no ano passado, mas pegamos uma folha
de pagamento ‘inchada’ e
a lei não permitia qualquer
movimentação de cargos ou
reformas se não abaixássemos o limite de gastos com
salários. E, com muito esforço, conseguimos baixar os
gastos de folha de pagamento abaixo dos 50%, o que
possibilitou apresentarmos
esta reforma. A cidade vai
ganhar muito não só com
a Assistência Social, mas o
Turismo e Cultura e o Meio
Ambiente, que também têm
recursos do Estado para
conseguirmos”.
Nesta semana, a Prefei-

tura protocola a segunda
etapa da reforma que engloba a disposição dos cargos
por secretarias. “Agora, precisamos aprovar os cargos.
Nesta nova etapa que vamos protocolar na Câmara,
a proposta apresenta uma
redução de mais da metade
de cargos de confiança externos, que irão gerar economia na folha de pagamento. E a outra medida
importante é a valorização
dos servidores, já que todos os cargos de diretoria e
chefias de departamentos
terão de ser ocupados por
servidores de carreira concursados. Este é o primeiro passo para o “Plano de
Carreira” que iremos implementar em 2019 para
os servidores”, explica Isael
Domingues.
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P oder Legislativo

Com foco na geração de emprego e
renda, Câmara de Pindamonhangaba
aprova doação de área para 2 empresas
Vereadores confirmaram, ainda, a aprovação da Nova Estrutura Administrativa
da Prefeitura de Pindamonhangaba e autorizaram o município a contratar
operação de crédito para a construção de dois Terminais Rodoviários
Com 6 Projetos de Lei
definidos na Ordem do
Dia, entre eles a Reforma
Administrativa da Prefeitura, a doação de área para
2 empresas e a autorização
para empréstimo junto a
Caixa Econômica Federal,
os vereadores de Pindamonhangaba
realizaram
no Plenário “Dr. Francisco
Romano de Oliveira” nesta segunda-feira, dia 10
de dezembro, 43ª Sessão
Ordinária de 2018. O foco
da sessão foi o apoio à geração de emprego e renda
em Pindamonhangaba com
a aprovação de doação de
áreas da cidade para 2 empresas que pretendem se
instalar no município nos
próximos anos.
Neste setor, o Projeto de
Lei n° 130/2018, do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a doação de área para
a empresa GUANGDONG
DCENTI (BRASIL) AUTOPEÇAS LTDA” foi o primeiro a ser apreciado pelo
plenário. Em função de alguns problemas exarados
em pareceres das Comissões da Casa, foi feito um
pedido de adiamento mas
o plenário rejeitou o pedido por 6 a 4. Na votação, o
projeto foi aprovado por 6
votos favoráveis e 4 contrários. O Executivo Municipal está autorizado a doar
à GUANGDONG DCENTI
(BRASIL)
AUTOPEÇAS
LTDA, duas glebas de terra no total de 11.825,33m2.
A empresa está obrigada a
dar início às obras de implantação em 06 (seis) meses, contados a partir da
liberação pela Prefeitura.
A GUANGDONG DCENTI
funcionará no Distrito Industrial da Água Preta e seu
ramo de atividade é a fabricação de rodas para veículos automotores. O faturamento total estimado para
os cinco primeiros anos de
atividade da empresa de R$
228.000.000,00 (duzentos
e vinte e oito milhões de
reais) e o valor de investimento de R$8.000.000,00
(oito milhões). O número de empregos previstos
é de 15. A contrapartida
da Guangdong Dcenti é o
compromisso de contribuir com o Fundo Social
de Solidariedade de Pindamonhangaba com o valor
de R$ 38.000,00 (Trinta e
oito mil reais) anualmente,
pelo período de concessão
dos benefícios fiscais.
Outro Projeto discutido
foi o PL n° 131/2018, do
Poder Executivo, que “Dispõe sobre a doação de área
para a empresa NACIONAL INDÚSTRIA MECÂNICA EIRELI”. Também
houve o pedido de adia-

mento mas foi rejeitado
pelo mesmo placar: 6 a 4.
Em seguida, os vereadores
aprovaram o Projeto por 6
votos a 4. A empresa estará
localizada no Distrito Empresarial Dutra e o principal ramo de atividade é
fabricação de caldeiraria
leve e pesada, montagem e
manutenção industrial. A
área pretendida e que será
doada é de 14.883,82,00
m2. A área a ser construída
será de 3.000,00 m2 (três
mil metros quadrados), realizada em 02 fases, sendo
2.000,00 m2 na primeira
e 1.000,00 m2 na segunda
fase, conforme proposta
apresentada. O faturamento total estimado para os
cinco primeiros anos de atividade da empresa é de R$
50.460.000,00 (cinquenta
milhões e quatrocentos e
sessenta mil reais) e o valor de investimento total
de R$ 4.620.000,00. O número de empregos previsto
é de 45 (1° ano) até 85 (no
5° ano). A contrapartida da
empresa para a doação da
área é o compromisso de
executar as seguintes obras
no município: 1. Reforma
e adequação Rua das Andradas (parte 1) com o valor do investimento de R$
326.032,29 (alargamento
das calçadas; colocação de
guias e sarjetas; execução
de drenagem e tubulação
de águas pluviais; instalação de piso podotátil; colocação de ladrilho hidráulico e custo da realocação
dos postes junto à EDP
Bandeirante); 2. Reforma
da Casa do Fundo Social
de Solidariedade, localizada no Residencial Lessa
no valor de R$ 50.000,00
(reforma geral da residência com revisão elétrica e
hidráulica; adequação da
cozinha e pintura geral) e,
3. Construção do Portal de
Entrada da Cidade com o
valor do investimento da
ordem de R$ 800.000,00
(construção de estrutura
metálica monumental na
entrada da cidade). Os prazos estimados para a conclusão das obras são: Cons-

trução do Portal de Entrada
da Cidade até 10/07/2019;
Reforma da Casa do Fundo
Social de Solidariedade até
10/09/2019 e a Reforma e
adequação da Rua das Andradas até 30/03/2020.
Estrutura
Organizacional
da Prefeitura
A Ordem do Dia também contou com a análise do Projeto de Lei n°
125/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
a estrutura organizacional
da Prefeitura Municipal”.
Foi feito um pedido ao
plenário pelo adiamento.
Entretanto, os vereadores
rejeitaram o pedido por 6 a
5. Com a rejeição, o Projeto
de Lei foi levado à votação
no plenário e recebeu aprovação dos vereadores por 6
votos favoráveis e 5 contrários. Conforme o Projeto de
Lei aprovado, a Prefeitura
terá sua nova “Estrutura
Organizacional”, composta pelos seguintes órgãos
subordinados ao Chefe do
Poder Executivo:
I. Órgãos de assessoria:
a. Gabinete do Prefeito;
b. Secretaria Municipal
de Governo;
c. Secretaria Municipal
de Negócios Jurídicos.
II. Órgãos meio:
a. Secretaria Municipal
de Administração;
b. Secretaria Municipal
de Finanças e Orçamento.
III. Órgãos fins:
a. Secretaria Municipal
de Segurança Pública;
b. Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer;
c. Secretaria Municipal
de Turismo e Cultura;
d. Secretaria Municipal
de Educação;
e. Secretaria Municipal
de Saúde;
f. Secretaria Municipal
de Habitação;
g. Secretaria Municipal
de Obras e Planejamento;
h. Secretaria Municipal
de Assistência Social.
IV. Órgãos de desenvolvimento:

a. Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico;
b. Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
V. Conselhos Municipais, regidos por leis específicas.
Em mensagem ao Presidente da Câmara, o Prefeito esclareceu que “tanto a
Procuradoria Geral de Justiça quanto o próprio Tribunal de Justiça destacaram
que o Município de Pindamonhangaba continha
um histórico de estruturas
administrativas falhas, que
ensejaram diversas ações
de inconstitucionalidade,
sendo que todas elas, sem
exceção foram julgadas inconstitucionais”. Segundo
o Executivo, outro ponto
a ser destacado é “o avanço existente neste Projeto
de Lei que trouxe a estruturação/independência de
secretarias essenciais para
o bom andamento da Administração Municipal, a
exemplo da Secretaria de
Cultura e Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e,
muito em especial, a Secretaria de Assistência Social,
órgão de competência ímpar na condução de serviços municipais contínuos
e que necessita de autonomia para gerência do Centro de Referência de Assistência Social, do Centro de
Referência Especializado
de Assistência Social e dos
demais programas lastreados no Sistema Único de
Assistência Social”. Finalizando o Prefeito enfatizou
o “aspecto financeiro e orçamentário”, considerando
que este Projeto de Lei não
gera implicações no “aumento de despesas nem na
criação de novos cargos ou
funções”.
GCM
Pindamonhangaba
O Projeto de Lei n°
112/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
a Guarda Civil Metropolitana do Município de Pindamonhangaba” também
estava relacionado na Ordem do Dia e foi adiado em

função da apresentação de
uma emenda pelo vereador
Roderley Miotto (PSDB) e
assinado pelos vereadores
Rafael Goffi (PSDB), Renato Nogueira Guimarães
– Renato Cebola (PV) e Ronaldo Pinto de Andrade –
Ronaldo Pipas (PR).
Operação de Crédito
Na Ordem do Dia estava contido, ainda, o Projeto de Lei n° 132/2018,
do Poder Executivo, que
“Autoriza o Município de
Pindamonhangaba a contratar operação de crédito
com a Caixa Econômica
Federal”. Neste projeto,
foi solicitado o adiamento,
mas o plenário não concordou e derrubou o pedido por 6 votos a 4. Ao ser
colocado em discussão e
votação o Projeto de Lei foi
aprovado por 9 votos a 1.
Com a aprovação, o Chefe
do Executivo foi autorizado a contratar operação
de crédito junto à Caixa
Econômica Federal, até o
valor de R$ 8.000.000,00
(oito milhões de reais), no
âmbito do programa FINISA - despesas de capital,
destinados à construção
de 02 (dois) terminais rodoviários e obras de infraestrutura no município. O
Município oferecerá em
garantia das operações de
crédito, pelo tempo de vigência do contrato de financiamento e até a liquidação total da dívida, as
receitas oriundas de transferências do Fundo de Participação dos Municípios
- FPM, em montante necessário e suficiente para
a amortização das parcelas
do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.
O prazo total do financiamento é de 10 anos (com
carência de 01 ano), sendo
09 anos para amortização.
Dia de
Conscientização
da Doença Lupus
Ainda na pauta de vo-

tação da Ordem do Dia, o
Projeto de Lei n° 46/2017,
do vereador Rafael Goffi
Moreira (PSDB), que “Institui o Dia Municipal de
Conscientização e Orientação sobre a Doença Lúpus” foi analisado pelos
vereadores e o Substitutivo apresentado acabou
sendo aprovado por unanimidade.
De acordo com o PL, o
“Dia Municipal de Conscientização e Orientação
sobre a Doença de Lúpus”
será inserido no Calendário Oficial do Município
e passará a ser celebrado
todo dia 10 de maio, visto que essa data é o Dia
Mundial de Conscientização da doença. O objetivo
é informar e orientar a
população, acerca do que
é a Doença de Lúpus, suas
causas e qual o tratamento
necessário. De acordo com
o autor do Projeto, vereador Rafael Goffi, o Lúpus
é uma doença autoimune
que pode afetar principalmente pele, articulações, rins, cérebro, dentre
outros órgãos. A doença
atinge cerca de cinco milhões de pessoas no mundo, porém é desconhecida
da população em geral.
44ª Sessão
Ordinária
Os vereadores de Pindamonhangaba voltam a
se reunir no Plenário “Dr.
Francisco Romano de Oliveira” na próxima segunda-feira, dia 17 de dezembro, às 18 horas, visando
a realização da 44ª sessão
ordinária de 2018. A reunião é pública e aberta
a toda a comunidade. A
sede do Poder Legislativo está localizada na rua
Alcides Ramos Nogueira,
860 – Mombaça. A sessão ordinária conta com
transmissão “ao vivo” pelo
canal 4 da Operadora NET
e, também, pela internet
no portal www.pindamonhangaba.sp.leg.br.

EXPEDIENTE
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 César - 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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“Fim de Ano”: Vai viajar?
Já tomou as vacinas recomendadas?
O fim de ano está
chegando e com ele, os
recessos escolares, as
férias em família e a
diversão garantida. Algumas famílias planejam viajar para o litoral,
para regiões interioranas do País ou até para
destinos fora das fronteiras brasileiras.
Mas, existe um procedimento tão importante quanto a lista dos
locais que serão visitados, a compra das passagens, as reservas de
hotéis e a organização
das malas: verificar se
a Carteira de Vacinação está em dia e ainda
quais são as vacinas exigidas para a entrada em
países estrangeiros ou
regiões do Brasil também é fundamental para
o sucesso da viagem.
A preocupação com
a imunização para as
viagens se mostra ainda
mais necessária se observados dados recentes
do Conselho Europeu de
Assessoria em Saúde de


Viagem, que apontam
que 40% das pessoas
que vão visitar outros
locais, chegam a procurar orientação médica somente momentos
antes do embarque no
avião ou de começar a
percorrer a estrada. O
documento mostra ainda que 20% das pessoas só marcam consultas com profissionais
da saúde quando falta
menos de 14 dias para a
viagem, e menos de 10%
possuem a carteirinha
de vacinação atualizada.
De acordo com a farmacêutica
Manuella
Duarte, o mais indicado
é que antes de viajar, as
pessoas procurem por
orientação médica com
mais ou menos um mês
de antecedência, para
que assim sejam tomadas as doses das vacinas
que estão faltando na
‘carteirinha’. Essa antecipação é importante,
pois, algumas das vacinas levam semanas para

gerar a proteção almejada, por isso, as mesmas
devem ser tomadas ao
menos 15 dias antes da
viagem.
“Já para as pessoas
que irão viajar ou fazer
conexões em países que
exijam a apresentação
do Certificado Internacional de Vacinação ou
Profilaxia, é recomendado que verifiquem nos
sites da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Organização
Mundial da Saúde quais
vacinas são indicadas
para a visitação do país
de destino”, aconselha
Manuella.
Exigido em cerca de
130 países, o certificado pode ser emitido e
retirado nos Centros de
Orientação para Saúde
do Viajante da Anvisa,
unidades credenciadas
do Sistema Único de

Saúde e em clínicas particulares credenciadas.
Ainda de acordo com
a farmacêutica, a imunização vacinal para a realização de viagens pode
evitar a contaminação e
disseminação de doenças endêmicas e contagiosas, além de impedir
eventuais transtornos,
como por exemplo, a não
concessão do carimbo do
passaporte, que dá direito a entrada de viajantes
em várias nações ao redor do mundo. “Para a
prevenção de doenças
que não são epidêmicas,
mas que apresentam um
alto número de casos em
determinadas regiões, é
aconselhável que além
das imunizações obrigatórias, as pessoas também procurem se informar sobre as vacinas que
são recomendadas para
a prevenção de enfermi-

dades presentes em áreas de risco”, sugere.
Saiba mais
Entre as imunizações
mais exigidas para as
viagens internacionais,
atualmente, está: contra
a febre amarela – que é
obrigatória para a entrada em países como
o Afeganistão, África
do Sul, Arábia Saudita,
Argentina,
Austrália,
Bahamas, Bolívia, China, Colômbia, Cuba, Índia, Paraguai e Venezuela, entre outros países
da América do Sul e do
continente africano.
Sobre as vacinas que
são recomendadas para
viagens ao exterior estão
as imunizações contra a
hepatite A e febre tifóide – para pessoas que
irão visitar países asiáticos, africanos e cidades
litorâneas. Estas vacinas são indicadas para

viagens para locais sem
saneamento básico adequado.
A vacina contra a meningite meningocócica
é necessária para viagens ao interior da África, da Índia e de áreas
do Oriente Médio. Para
quem deseja viajar para
alguns países europeus
como: Itália, Portugal,
Romênia e Ucrânia, é
importante que se imunizem contra o sarampo.
No Brasil, para os que
desejam explorar as belezas do litoral, é prudente se imunizar com
as vacinas contra a febre
amarela, febre tifóide,
hepatites A e B, poliomielite, difteria, tétano,
coqueluche, meningite
meningocócica, sarampo, caxumba, rubéola,
varicela e tuberculose,
em casos necessários.
Reprodução de Internet




















             



















































             
























PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO






DECRETO Nº 5.605, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Altera o Decreto nº 5.396, de 11 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a delegação
de competências e responsabilidades das funções administrativas a que se refere, e
dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 65, caput e parágrafo único, da Lei
Orgânica do Município de Pindamonhangaba, que prevê a possibilidade de delegação
de funções administrativas, por meio de decreto,
D E C R ETA
Art. 1º Fica incluído no Decreto nº 5.396, de 11 de janeiro de 2017 o parágrafo ao Art.
6º e o § 3º ao art. 10, com seguinte redação:

“Art. 6º (...)
...
Parágrafo único. No disposto no caput deste artigo na ausência do Diretor do
Departamento de Finanças e Orçamento fica delegado ao Tesoureiro em conjunto
com o Secretário da Fazenda e Orçamento.”
“Art. 10 (...)
...
§3º Excepcionalmente, na ausência do Diretor do Departamento de Finanças e
Orçamento, assinará o Tesoureiro em conjunto o Prefeito ou o Secretário da Fazenda
e Orçamento.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 05 de dezembro de 2018.
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 05 de dezembro de
2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

É preciso verificar a situação vacinal antes de pegar a estrada
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 011/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica NELSON FERNANDO ROCHA
responsável pelo automóvel/ou parte dele, um CAMINHÃO FORD F 600, abandonado
em via pública encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavam
veiculo com Placa KUI – 6488, Marca FORD cor AZUL , Cidade VASSOURAS /
RJ, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas,
sujeito a multa, e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 148/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ROQUE FRANCISCO
DOS SANTOS, proprietário do imóvel situado a RUA RUTH FRANCISCO DOS
SANTOS, Bairro PARQUE DAS NAÇÕES, inscrito no município sob a sigla:
SO21.08.14.006.000, QUADRA, LOTE, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 160/2018 (PMP 26323/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 03/12/2018,
deserta a licitação supra, que cuida de “aquisição de veículo para atendimento de
remoções de longa distância”.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 176/2018 (PMP 28213/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Saúde e Assistência
Social, homologou, em 30/11/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com fornecimento de
peças de reposição e acessórios originais e genuínos, para a frota de veículos da
Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Pindamonhangaba/SP”,
em favor da empresa Elizandra Mara de Lima Ltda, o item 01, no valor total de R$
153.833,76.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 170/2018 (PMP 27701/2018)
Foi firmado o contrato 176/2018, de 30/11/2018, para “aquisição de cadeiras de rodas
e cadeiras de banho”, no valor de R$ 27.302,95, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Carvalho & Filho Comercial Ltda ME, a Sra Roberta Arthur de
Souza Carvalho.
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E special “AGROECOLOGIA”
QUARTA-FEIRA

Projeto “Agroecologia na Escola”
cultiva sustentabilidade em Pinda
Responsabilidade ambiental é tema de atividade educativa desenvolvida na Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol
Divulgação

COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
A adequação das ações produtivas do homem ao respeito
com o meio ambiente faz parte dos empenhos da sociedade
contemporânea. Em Pindamonhangaba, esta “consciência verde” acabou plantando o
surgimento do projeto “Agroecologia na Escola: agricultura,
alimentação e soberania alimentar” na Escola Estadual Dr.
Alfredo Pujol. Atualmente, a inciativa envolve a participação de
cinco professores de diferentes
áreas e cerca de 20 estudantes
do primeiro, segundo e terceiro
ano do Ensino Médio.
De acordo com a Cnapo (Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica), a base
agroecológica se dá por meio
do uso consciente dos recursos
naturais empregados desde o
plantio à entrega dos produtos
da agricultura e, consequentemente, promove um desenvolvimento sustentável e estimula
a qualidade de vida da população. Deste modo, o engajamento
pindense trabalha, justamente,
uma concepção de descoberta
de relações menos impactantes
entre sociedade e natureza durante a produção de alimentos.

Raízes
Apesar do início “oﬁcial” do
projeto ser colhido em 2018, suas
sementes remetem ao ﬁm do ano
passado, com a “22ª Feira Cultural”. O mestre em Geograﬁa Humana, Mamede, conta que o evento teve como tema “Agricultura,
alimentação, saúde e soberania
alimentar” e, no subtema “tipos de
agricultura”, o trabalho de alguns
alunos da segunda série do Ensino Médio, com a sua orientação
e da professora de sociologia, Roseli Marques, consistiu na mão de
obra primária da horta orgânica.
“Graças aos resultados obtidos,
neste ano, nós conseguimos formular um projeto”, aﬁrma.

Trabalho apresentado na “22ª Feira Cultural”da escola
inspirou o projeto atual
A vivência da teoria na prática
acontece através do cuidado de
uma horta orgânica dentro dos
limites da própria escola. No contraturno e em algumas aulas da
grade curricular, os alunos têm
contato direto com o espaço, esboçam possíveis aplicações agrícolas e aprendem assuntos relacionados à agroecologia, como
composteira, horta mandala,
horta de plantas medicinais, preparo do solo, medição dos cantei-

ros, tipos de ferramentas, escolha
das plantas, formas de irrigação,
pomar, entre outros. “Os estudantes dialogam entre si e com o
professor para poder pesquisar e
ver a viabilidade das ideias. Assim, alguns dos subprojetos que
eles formularam já estão em desenvolvimento”, diz o professor
de geograﬁa, Leonardo Mamede
de Lacerda, envolvido na criação
e na fundamentação da iniciativa
educacional.
Divulgação

Prática é desenvolvida em área previamente escolhida, dentro do “Pujol”

Assim, os princípios da agroecologia, estudados pelos aprendizes e valorizados pelo corpo
docente, ﬁrmaram raízes para a
atividade atual, que tem o apoio
da equipe gestora da escola “Pujol”, formada por Lia, Vanessa,
Malco e Nabia. Sendo que, já estabelecido, o projetivo caminha
para o aprofundamento de seus
objetivos: articular os diversos
saberes dos estudantes; questionar os atuais padrões alimentares; estabelecer um contato mais
intenso com a natureza; possibilitar a vivência coletiva na formulação de projetos e resolução
de problemas; reﬂetir sobre os
padrões hegemônicos de produção no campo.

“Um projeto como este traz a oportunidade de os estudantes vivenciarem aprendizados num ambiente que
transcende a sala de aula, em que as decisões são mais
democráticas onde há construções coletivas do conhecimento, sem que haja uma hierarquia. Além disso, essa
é uma forma de relacionar na prática conteúdos de
todos os componentes curriculares. Portanto, é a transformação do aluno, por meio da educação, expressado
pelo pertencimento à escola, à cidade, ao ambiente e
na luta por uma sociedade menos competitiva através,
também, da busca do conhecimento”

- Leonardo Mamede, professor
e um dos idealizadores do projeto
Divulgação

”Agroecologia na Escola” já teve seus primeiros resultados

Fundo Social realiza “Feira de Artesanato Arte Encanto”
Devido ao sucesso do “1º
Festival Regional Arte Encanto”, realizado no último
ﬁm de semana, o Fundo Social de Solidariedade manterá a estrutura na Praça do
Quartel e realizará a “Feira
de Artesanato Arte Encanto”,
com participação dos artesãos de Pindamonhangaba.
A iniciativa tem apoio da
Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Eventos e Departamento de Cultura, que
está ﬁnalizando uma programação de shows diária até o
dia 22 de dezembro.

A “Feira de Artesanato Arte
Encanto” será nos dias 12 e 13, e
de 15 a 22 de dezembro, a partir
das 17 horas, na praça do Quartel. Entrada gratuita.
Esta é uma boa oportunidade para a população conhecer o
artesanato produzido em Pindamonhangaba e também de geração de renda para os artesãos da
cidade.
Artesãos seguem na
praça com a “Feira
de Artesanato Arte
Encanto”

