Ano 137

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

PINDAMONHANGABA

Edição 9.211

QUINTA-FEIRA

17 DE JANEIRO DE 2019

Plano Diretor Participativo terá oficinas
nos bairros a partir de segunda-feira
As ações do Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba continuam
em janeiro, com as oﬁcinas nos bairros, a partir de segunda-feira (21) e,
na sequência, as oﬁcinas temático-setoriais, todas abertas à população.
PÁGINA 3

Etec divulga lista de
classiﬁcação no vestibulinho
PÁGINA 5

Divulgação

Guarda Civil Metropolitana terá
nova “agente canina”

PÁGINA 3

Ciclismo Feminino abre
temporada 2019 no “Tour
do Uruguai”

PÁGINA 2

Atendimento
para o CadÚnico
deve ser
agendado
PÁGINA 5

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
20º
PANCADAS DE CHUVA A
PARTIR DA TARDE

“AMAMENTAÇÃO” É TEMA DE PALESTRA NO PÁTIO PINDA - PÁGINA 5

33º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

2

Tribuna do Norte

Editorial
Desenvolvimento
participativo
Com o objetivo de deﬁnir princípios
e diretrizes para a ocupação ordenada
do espaço urbano, garantindo o
desenvolvimento da cidade, o “Plano Diretor
Participativo de Pindamonhangaba” está
passando por revisão.
Entre as ações que englobam esta
atualização estão as oﬁcinas nos bairros, que
acontecerão a partir da próxima segundafeira. Os encontros são gratuitos e abertos à
população.
A proposta principal dessa iniciativa é
colher informações sobre a realidade da
cidade, e que mais pessoas possam participar
e opinar na revisão do Plano Diretor.
A atualização do Plano Diretor acontece
a cada 10 anos, buscando combater as
possíveis desigualdades na cidade, criando
propostas para ordenamento territorial
e proporcionando sustentabilidade para
melhorar as condições e a qualidade de vida
da população. Por isso, é de fundamental
importância a participação da sociedade
nessas oﬁcinas e nessas ações. Participe!

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O
FILME “PARA TODOS OS GAROTOS QUE
JÁ AMEI”, DA NETFLIX

Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2019

Ciclismo feminino abre temporada
2019 no "Tour do Uruguai"
As meninas da equipe
de ciclismo de Pindamonhangaba [Funvic/Gelog/
Semelp] darão o start na
temporada 2019 com um
compromisso internacional. Entre os dias 17 e 20
de janeiro, elas estarão na
disputa da 3ª edição do
"Tour Feminino do Uruguai", competição que
contará com ciclistas de
quatro países.
A equipe será composta
por Luciene Silva, Tatielle
Valadares, Larissa Castelari e Camila Tavares.
Karol Meyer também fará
parte do grupo que estará
no Uruguai.
"Nossas meninas ﬁzeram um ótimo treinamento e esperamos fazer uma
boa prova, nesse primeiro desaﬁo representando
Pindamonhangaba", aﬁrma o diretor da equipe Benedito Tadeu Azevedo Júnior, o Kid, que conclui: "É
um orgulho muito grande
voltar a defender as cores
de Pindamonhangaba, minha terra natal. Aqui, tudo
começou lá atrás e, depois
de alguns anos defendendo outra cidade, retornamos, graças ao apoio e a
conﬁança da prefeitura,
na pessoa do prefeito Isael Domingues, da Semelp
(Secretaria de Esportes
e Lazer), da Câmara de
Vereadores e também da
Funvic (Fundação Universitária Cristã), a quem
agradeço
imensidade.
Queremos retribuir com
vitórias e, claro, acima de

Luis Claudio Antunes/Bike76

tudo, mostrar a importância do esporte para todos,
principalmente para nossas crianças".
Para Luciene Silva, que
pela primeira vez disputará a prova uruguaia, a
expectativa é um misto
de ansiedade com desejo
de fazer uma ótima competição. "Espero sentir
tudo aquilo que vejo pelas
transmissões das competições que há por lá, muita
paixão e loucura pelo ciclismo, o que me encanta
muito e, acima de tudo,
fazer uma boa prova junto
com minhas companheiras. Estamos preparadas
ﬁsicamente, mas com
consciência de que não vai
ser fácil, mas vamos dar
tudo de nós para tentarmos conquistar vitórias",

enfatiza a ciclista.
A equipe de Pindamonhangaba recebeu um
grande reforço para a
temporada, com a chegada da atual campeã brasileira Sub 23 de Estrada
e Crono, Larissa Castelari. A jovem, que é natural
da vizinha Jacareí, chega
para integrar o elenco feminino e ajudar na busca
por títulos em 2019.
Outro destaque é Camila Tavares. Natural de
Pindamonhangaba, ela foi
vice-campeã por equipe
dos Jogos Regionais em
2018 e ainda conquistou
um quinto lugar nos Jogos
Abertos do mesmo ano.
"Estou muito animada.
Será uma grande experiência pra mim, de muito
aprendizado. É a primeira

vez que participo de uma
prova como essa", aﬁrma
Camila.
"A Camila conquistou
bons resultados defendendo Pindamonhangaba em 2018 e nada mais
justo que ﬁzesse parte do
nosso elenco em 2019. É
uma ciclista da cidade que
continuará
defendendo
Pindamonhangaba e agora, com chances de disputar provas como essa
[Tour Feminino do Uruguai]", destaca Kid.
A 3ª edição do "Tour
Feminino do Uruguai"
terá seu início nesta quinta-feira (17), com quatro
etapas de estrada e um
contrarrelógio individual.
No total, o pelotão percorrerá 354 km em quatro
dias.

Reprodução/internet

proseando

Maurício Cavalheiro
- Cadeira nº 30 da APL Academia Pindamonhangabense de Letras

BANHO QUE VALE CARRO

Lara Jean Song Covey escreve cartas de
amor secretas para todos os seus antigos
paqueras. Um dia, essas cartas são misteriosamente enviadas para os meninos sobre quem
ela escreve, virando sua vida de cabeça para
baixo.
“Eu indico porque o ﬁlme é interessante, tem
tudo que um ﬁlme para adolescente deveria ter.
Fala sobre as paixonites do colegial e de como
os adolescentes lidam com isso.”
Emily Aparecida Campos estudante
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O fato aconteceu no
distante ano de 1947.
Para alavancar as vendas e afastar de vez a
concorrência, certo fabricante de sabonetes
prometera automóvel
0km a quem encontrasse chave dentro de seus
produtos.
Os irmãos da Rua
Sem Nome, exceto o
primogênito,
investiram toda a economia
na aquisição dos sabonetes,
supostamente,
premiados. A partir de
então, o único chuveiro
da casa tornou-se disputadíssimo, e o tempo
dos banhos não durava
menos que 60 minutos.
As demoras acendiam
pavios curtos.
Os leitores poderão
aﬁrmar que banhos e
rusgas eram desnecessários, pois bastaria dividir os sabonetes em
pequenas partes até
encontrar a chave. Bastaria. Entretanto, qualquer método que evitasse o contato do sabonete
com o corpo, infringia o
regulamento.
O primogênito, in-

ventor de mirabolantes
“pegadinhas”, para tornar mais interessante a
caça ao tesouro, introduziu chave dentro de
um sabonete, cuidando
para não deixar vestígios da violação, e o juntou com os demais, em
caixa de papelão depositada sobre a mesa da
sala de jantar.
Quando os irmãos
descobriram a travessura, o pau comeu. Não
fosse a interferência da
mãe, a Terceira Guerra
Mundial teria começado. O pai, com o cinto
numa das mãos, contou
os sabonetes e aﬁrmou:
- Dividirei em partes
iguais. Ficarei com um
para que a divisão seja
exata. Alguém se opõe?
No dia seguinte, o
caçula, que banhava-se
pela enésima vez, depois de meia hora, gritou:
- Achei! Achei! Achei!
Saiu mal embrulhado
pela toalha, segurando o
sabonete de onde emergia a chave premiada.
Correu até a rua pulando igual cabrito. Um

desses pulos arrancoulhe a toalha e publicou
sua miudeza.
O primogênito ria,
gargalhava. Apenas parou de se divertir quando ouviu o pai gritar de
dentro do banheiro.
- Moleque safado!
Então foi isso. Enﬁou
uma chave enferrujada

dentro do sabonete para
enganar aos irmãos. Me
machucou. Assim que
sair daqui o couro vai
comer.
O primogênito até
hoje tem a marca da
ﬁvela estampada nas
nádegas. O caçula? Ah,
esse ganhou um Chevrolet 47.

Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2019
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Plano Diretor Participativo
terá oficinas nos bairros a
partir de segunda-feira
As ações do Plano Diretor Participativo de
Pindamonhangaba continuam em janeiro, com as
oﬁcinas nos bairros, a partir de segunda-feira (21) e,
na sequência, as oﬁcinas
temático-setoriais, todas
abertas à população. A
intenção da prefeitura,
por meio da Secretaria de
Obras e Planejamento, é
colher informações sobre
a realidade da cidade, e
que mais pessoas possam
participar e opinar na revisão do Plano Diretor.
No total, oito oﬁcinas
serão realizadas nas áreas
rural e urbana. Nesta segunda-feira, serão as duas
primeiras oﬁcinas, às 18
horas: no centro comunitário do Araretama (rua
Gal. Ruy de Andrade, 56)
e, no mesmo dia e horário,
no Teatro Galpão (bairro
Vila Verde), reunindo a
população daquela região
e proximidades, além do
centro da cidade.
Na terça-feira (22),
será a vez da região do
Cidade Nova ser contemplada com sua oﬁcina de
bairro, às 18 horas, no
centro comunitário (rua
Mogi das Cruzes, 470) e,
no mesmo dia e horário,
será realizada a oﬁcina
para a região do Goiabal,
no centro comunitário
que ﬁca na avenida dos
Cedros, 745.
No dia 23, às 18 horas,
a região do Ribeirão Grande será contemplada com
a oﬁcina. Será às 18 ho-
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Sorteio acontecerá na sede da Prefeitura de
Pindamonhangaba em fevereiro
Divulgação

Prefeitura
divulga datas de
inscrição para
ambulantes no
"Carnaval 2019"

As primeiras oﬁcinas acontecerão na próxima segunda-feira
ras, no centro comunitário
(Estrada Municipal Jesus Antônio de Miranda,
17.705). Ainda no dia 23,
a oﬁcina de bairro será, ao
mesmo tempo, em Moreira César, no centro comunitário do loteamento Marieta Azeredo (rua Jorge
Marcos Azeredo, 150).
No dia 24, encerrando
as oﬁcinas nos bairros,
também às 18 horas, será
a vez do centro comunitário do Vale das Acácias
(rua dos Cravos, 240) e
no centro comunitário do
Mandu/Bonsucesso (rua
Particular, saída da rodovia Caio Gomes Figueiredo, 8901), também para
moradores da Cruz Grande/Cruz Pequena.
Oﬁcinas temático-setoriais - Após a realização

das oﬁcinas nos bairros,
serão realizadas as oﬁcinas temático-setoriais, a
partir do dia 31 de janeiro, no auditório da prefeitura, com os temas:
Desenvolvimento Econômico e Meio Rural, Desenvolvimento Urbano, e
Meio Ambiente.
Plano Diretor - O
Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba
visa deﬁnir princípios e
diretrizes para a ocupação ordenada do espaço
urbano, com o objetivo
de garantir o desenvolvimento da cidade de forma
qualitativa. A revisão do
Plano Diretor é uma obrigação legal (Lei Federal
10.257/2001 – Estatuto
da Cidade) e que a cada 10
anos deve ser atualizado

para que seus dispositivos
regulamentadores sejam
revisados, na perspectiva
de combater as desigualdades na cidade, implementar propostas para
ordenamento territorial,
proporcionar sustentabilidade e melhores condições de qualidade de vida
para a população.
A Secretaria de Obras e
Planejamento da Prefeitura está à frente da revisão
do Plano Diretor, por meio
da empresa Geo Brasilis,
vencedora do certame licitatório. A população poderá acompanhar todas
as etapas do processo por
meio do site da Prefeitura
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e da página do
Facebook Plano Diretor
Pindamonhangaba 2019.

Guarda Civil Metropolitana terá nova "agente canina"
O Canil da Guarda
Civil
Metropolitana
recebeu um precioso
reforço: uma nova cachorrinha, ainda ﬁlhote, que será agente de
segurança junto com a
já veterana Hera.
A prefeitura está
lançando uma enquete em sua página
do Facebook e todos
podem ajudar a escolher o nome da nova
integrante da equipe.
As opções são: Atena
(deusa da astúcia e da
guerra); Aine (deusa da
inteligência e razão);
Gaia (mãe terra); Bertha (deusa nórdica da
fertilidade e das mulheres); e Saga (deusa
nórdica da sabedoria).
Para
participar,
basta acessar a página
da Prefeitura no Facebook: www.facebook.
com/PrefeituraPinda/.
Canil da Guarda A Prefeitura inaugurou,
em 21 de dezembro de
2018, o Canil da Guarda Civil Metropolitana,
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Divulgação

que desenvolverá, através
da atuação de guardas
municipais e respectivos
cães, a função de proteção
municipal preventiva, em
toda a extensão territorial
do município, para a proteção de bens, serviços e
instalações e em locais de
eventos, estando em condições de atuar, integrado
com as demais modalidade de serviços da Guarda
Municipal, no patrulhamento, nas abordagens e
em apoio às outras agências de segurança.
O Canil da Guarda Municipal conta agora com

dois cães, doados com
fundamento no decreto nº
5.431/17. Os guardas municipais realizaram curso
para condução de cães,
desenvolvido pelo Grupo
de Segurança e Defesa de
São José dos Campos, do
Departamento de Ciências
e Tecnologia Aeroespacial
da Força Área Brasileira, e
treinamento em parceria
com a Polícia Militar do
Estado de São Paulo e Secretaria de Administração
Penitenciária.
O prefeito Isael Domingues destaca que
nunca antes a Guarda

havia sido tão valorizada. “Com a criação
da inédita Secretaria
de Segurança em 2017,
a prefeitura realizou,
com recursos próprios,
o maior investimento
em segurança da história. A aprovação da
criação da Guarda Civil Metropolitana vai
permitir receber recursos federais e equipar
melhor a Guarda, com
a possibilidade de trabalharem armados. O
processo contará com
treinamentos e exames psicológicos para
habilitar os proﬁssionais que estejam qualiﬁcados”,
explicou.
“A Guarda, em 2017
e 2018, já recebeu diversos
investimentos, como uniformes
novos, a implantação
da Guarda Bike, uma
nova Base Móvel, novos
equipamentos,
uma nova central de
comunicação efetiva,
além do Canil”, enumerou o prefeito.

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria Municipal de Administração, pela Divisão de Posturas Municipal, divulgou nesta semana o chamamento público
para ambulantes que queiram trabalhar no
carnaval de 2019.
As inscrições para o sorteio para as vendas
no “Festival de Marchinhas”, “Matinoite” e
"Carnaval 2019" acontecerão nos dias 4, 5 e
6 de fevereiro, já para o Pré-Carnaval em Moreira César será nos dias 11 e 12 de fevereiro.
As inscrições deverão ser realizadas no Setor
de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba. Os documentos necessários para realizar a inscrição são: RG, CPF, comprovante de
endereço atualizado, certiﬁcado de curso de
Boas Práticas em Alimentação – em caso de
venda de alimentos. A documentação deverá
ser preenchida corretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura.
Para o “Festival de Marchinhas” serão disponibilizados 12 espaços dos quais: dois destinados aos pipoqueiros, dois destinados a
adereços e brinquedos, oito destinados para
barracas de alimentação em geral e bebidas.
No "Pré-Carnaval", em Moreira César, serão
disponibilizados 16 espaços dos quais: quatro
destinados a pipoqueiros, dois destinados a
adereços e brinquedos, dez destinados às barracas de alimentação em geral e bebidas. Na
“Matinoite” serão disponibilizados 12 espaços
dos quais: dois destinados a pipoqueiros, oito
destinados às barracas de alimentação em geral e bebidas, e dois destinados aos adereços
e brinquedos.
E para o "Carnaval 2019" serão disponibilizadas 25 vagas das quais: quatro destinadas
aos pipoqueiros, duas destinadas aos adereços e brinquedos, 11 destinadas às barracas
de alimentação em geral e bebidas e mais oito
espaços para food trucks e trailers. Todos os
espaços serão sorteados.
Para realizar vendas no carnaval da cidade
deste ano, deverão ser cumpridas algumas regulamentações como: cada barraca – aqueles
que necessitarem de barraca - poderá utilizar espaço máximo de três por três metros
(3x3m), previamente demarcados. Os pipoqueiros terão espaço detalhado separadamente das barracas, contudo o espaço a ser
utilizado não pode exceder três por três metros (3x3m). Os interessados nas vagas devem
estar com documentação regulamentada com
a prefeitura com relação a eventos anteriores, se for o caso; ser morador há mais de três
anos no município de Pindamonhangaba; os
vendedores de alimento deverão apresentar
declaração ou certiﬁcação de curso presencial
ou à distância em Boas Práticas em Serviços
de Alimentação (manipulação de alimentos).
O secretário de Administração da Prefeitura, Fabrício Augusto Pereira, aﬁrma que este
é um meio de fomentar a economia da cidade com o apoio direto dos munícipes. “É uma
preocupação da atual gestão, principalmente
do prefeito, garantir que a população se divirta com segurança, por isso já contamos com o
apoio da Polícia Militar, além da Guarda Civil
Metropolitana para o Carnaval de 2019. Queremos fazer uma festa bonita e com segurança
para os nossos munícipes”, destaca Fabrício.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE
LICITAÇÃO
*** ERRATA ***
PREGÃO Nº 189/2018 (PMP 30983/2018)
Na publicação dos contratos do pregão supra, que
cuida de “aquisição de equipamentos eletrônicos
(impressoras, projetores e câmera digital) e
telefones sem ﬁo”, na edição de 16/01/2019, p. 05,
desta Tribuna do Norte, onde se leu “PREGÃO Nº
210/2018 (PMP 30983/2018)”, leia-se “PREGÃO
Nº 189/2018 (PMP 30983/2018)”.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 190/2018 (PMP 31007/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 209/2018, de 19/12/2018,
que cuida de “aquisição de aparelhos de ar
condicionado com serviço de instalação”, no
valor de R$ 17.402,50, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante e como gestora
do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Leal Comercial Atacadista
Eireli ME, o Sr Leonardo Fonseca Pfaﬀ.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 058/2013 (PMP 11289/2013)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 14/12/2018,
ao contrato 001/2013 (numeração dada pela
Fundação Dr João Romeiro), que cuida de
“contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de impressão em oﬀ-set
do jornal Tribuna do Norte”, para prorrogação
até 15/03/2019, assinando pela contratante a
Sra Jucélia Batista Ferreira, e pela contratada,
empresa Billota e Billota Ltda ME, o Sr Eder
Billota.
PREGÃO Nº 334/2015 (PMP 36526/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2018, de 16/10/2018,
ao contrato 029/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada em serviços de
transporte escolar, compreendendo fretamento
contínuo de veículos convencionais e adaptados”,
para acréscimo de 4,3212025%, correspondente
a R$ 291.484,61, assinando pela contratante o Sr
Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada,
empresa Antunes & Antunes Transporte Escolar
Ltda ME, o Sr José Carlos Antunes.

E D ITAL
O Presidente da União dos Ferroviários da Estrada
de Ferro Campos do Jordão, Jose Benedito
Cardoso, pelo presente CONVOCA todos os
Associados ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS
E CONTRIBUINTES para ELEIÇÕES E POSSE
DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO
FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO, QUE
DIRIGIRÁ OS DESTINOS DA ENTIDADE NO
BIÊNIO DE 2019/2020 que serão realizadas no
próximo dia 28 de janeiro de 2019 à saber:
Nas dependências da ferrovia, em Campos do
Jordão e ao longo da linha com urna Intinerante e
início às 9h. Em Pindamonhangaba, nos horários
das 9às 17h, na sede social da entidade à Ruas
Dr. Campos Salles, nº 203, onde será realizada
a Assembléia Geral às 17h para a apuração de
votos.
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2019 –
Jose Benedito Cardoso – Presidente

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP
nº 161/2018 de “Aquisição de correias automotivas para veículos da frota da Prefeitura de Pindamonhangaba, com validade de 12 meses, assinadas em 07/11/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento
licitatório.
ATA nº 318/2018
Empresa: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP
nº 143/2018 de “Aquisição de gêneros estocáveis
para alimentação escolar conforme termo de referência”, com validade de 12 meses, assinadas
em 07/12/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento
licitatório.
ATA nº 338/2018
Empresa:
CIAL CREME MARFIM LTDA

CCM COMER-

ATA nº 339/2018
Empresa:
GABEE
FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
EPP
ATA nº 340/2018
Empresa:
ALIMENTOS LTDA EPP

SUPERFOOD

****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP
nº 164/2018 de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção
de carimbos, trocas de resinas e trocas de almofadas de carimbos, para atender demanda da Secretaria de Educação e Cultura”, com validade de
12 meses, assinadas em 17/12/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento
licitatório.
ATA nº 352/2018
Empresa:
LUIZ DE AQUINO GRÁFICA ME

WAGNER

****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP
nº 123/2018 de “Aquisição de utensílios de cozinha – plásticos – para o preparo da alimentação
escolar”, com validade de 12 meses, assinadas
em 26/12/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento
licitatório.
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Pindamonhangaba,17 de janeiro de 2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES
AMBULANTES
FESTIVAL DE MARCHINHAS 2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES
AMBULANTES
PRÉ-CARNAVAL DE MOREIRA CÉSAR 2019

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES
AMBULANTES
MATINOITE 2019

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria Municipal de Administração – Divisão
de Posturas Municipal, através do presente Edital de
Chamamento, torna pública a convocação de pessoas
interessadas em comercializar alimentos, adereços
e bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja, chopp,
energético e vodca ice) no Festival de Machinhas do
carnaval 2019.
O Festival de Marchinhas Carnavalescas 2019 será
realizado nos dias 21 a 24 de Fevereiro de 2019, na Praça
Padre João de Faria Fialho (Praça do Quartel) – Centro,
sendo aberto ao público em geral.
Serão disponibilizados 12 (doze) espaços dos quais: 2
(dois) destinados à pipoqueiros; 02 (dois) destinados a
adereços e brinquedos; 08 (oito) destinados à barracas de
alimentação em geral e bebidas, a serem sorteados entre
os interessados que atenderem as exigências abaixo
descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três
metros por três metros (3x3m), previamente demarcados;
b) Os pipoqueiros terão espaço detalhado separadamente
das barracas, contudo o espaço a ser utilizado não pode
exceder três metros por três metros (3x3m);
c) Os interessados nas vagas acima (Pipoqueiros e
Barracas de adereços e alimentação) devem estar com
a documentação regulamentada com a Prefeitura com
relação a eventos anteriores, se for o caso;
d) Ser morador a mais de três anos no município de
Pindamonhangaba.
e) Os vendedores de alimento deverão apresentar
declaração ou certiﬁcação de curso presencial ou a
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação
(manipulação de alimentos).
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar
do sorteio dos espaços para ambulantes no Festival de
Marchinhas 2019, deverão ser feitas nos dias 04, 05
e 06 de fevereiro de 2019, junto ao Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na
Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto
Mesquita, 170 – Centro, no horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da
pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a
serem comercializados;
d) Certiﬁcado ou Declaração de curso presencial ou a
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação
(manipulação de alimentos), se for o caso.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio,
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Apenas será aceita uma inscrição por pessoa;
1.5 – Os sorteados para o Festival de Marchinha 2019,
NÃO poderão se inscrever para o Pré-carnaval de Moreira
César em decorrência dos dois eventos serem na mesma
data;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos
e bebidas alcoólicas ou não e adereços e brinquedos, no
Festival de Marchinhas 2019, no endereço supracitado,
sendo a localização dos locais para venda, demarcada pela
Divisão de Posturas Municipal e deﬁnidas por sorteio público.
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em recipientes de
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer
equipamento diverso do especiﬁcado, sob pena de
aplicação das sanções administrativas correspondentes.
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de
propagação sonora, tais como: ampliﬁcadores, aparelhos
de som, DVDs, etc.
2.5– O vendedor credenciado para executar a atividade
de comércio eventual agirá exclusivamente durante o
Festival de Marchinhas 2019;
2.6– O horário de funcionamento em hipótese alguma
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos após
o ﬁnal das atividades da noite, bem como a abertura/
montagem das barracas e food/trailers, não podem
ocorrer antes das 17h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a montagem após
às 19h00 ou o início do evento.
2.8– É expressamente proibida a venda de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos;
2.9– Durante o evento, o credenciado deverá manter
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.10– A atividade poderá ser exercida somente pelo
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração
ou preposto;
3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas em participar
do evento como vendedor ambulante de produtos
alimentícios o curso de Boas Práticas em Serviços de
Alimentação (manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia do
sorteio, cópia da declaração ou documento similar de
conclusão do curso para ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de
Alimentação é oferecido de forma gratuita com emissão
de Declaração de Conclusão pelo Governo Federal,
através do site https://www20.anvisa.gov.br/restaurantes_
curso/ embora seja de livre escolha o local e a forma de
aprendizagem.
4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado
mediante a presença dos interessados no dia 08/02/19 no
auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos seguintes horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca e Barraca de
Adereços e brinquedos, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de alimentação em
geral e bebidas, às 14h30min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30
(trinta) minutos de antecedência para identiﬁcação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente
inscritos no período citado anteriormente que estiverem
presentes no dia e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam
munidos do comprovante recebido pelo setor de Protocolo
no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio deﬁnirá por ordem crescente os locais
a serem ocupados pelos sorteados, no Festival de
Marchinha de 2019, da seguinte forma:
a) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de
“pipoca” e dois suplentes;
b) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de
“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados oito vendedores ambulantes para
“alimentos em geral” e oito suplentes.
4.4 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou
no próximo dia, uma foto 3x4 recente, devidamente
identiﬁcada na parte posterior da foto, para elaboração
das licenças.
4.5 – Caso o inscrito não possa comparecer ao sorteio
por motivos como trabalho ou saúde, será aceito a
participação de um representante mediante a entrega de
procuração, que poderá ser retirada no setor de Protocolo
Municipal, anexo ao atestado de saúde ou documento
timbrado de declaração do local de trabalho informando
que o requerente está no exercício de sua função não
podendo se ausentar.
4.5.1 – Os documentos devem estar legíveis devidamente
datados e assinados.
4.5.2 – Os documentos só serão aceitos antes do início
do sorteio.
4.6 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas
comportadas no auditório, o sorteio passará a ser realizado
em local previamente informado através dos veículos
oﬁciais de comunicação da Prefeitura (site: <www.
pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do jornal Tribuna
do Norte) em local visível a partir do dia 07/02/2019;
5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 18 e
19 de Fevereiro de 2019, das 8h00 às 16h00, mediante
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do
Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os
dias do Festival de Marchinhas 2019) e de acordo com
os produtos comercializados pelo vendedor, sendo elas:
a) 2 UFMPs ( Duas Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba)
para vendedores de adereços,
alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; R$
186,66;
b) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 93,33.
5.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia
19/02/19 acarretará na perda da vaga e convocação dos
suplentes;
5.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados
pelo telefone informado em sua inscrição no dia 20/02/19,
devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 21/02/19;
5.5.1 – Serão realizadas três tentativas de contato com
o interessado em horários distintos, registradas em seu
processo, caso não seja possível estabelecer comunicação,
o mesmo será recolocado no ﬁnal da lista de suplentes.
5.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local ﬁcará vago.
6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas, poderão permanecer montados na
praça durante o período em que houver o Festival de
Marchinhas 2019 (21 a 24 de Fevereiro de 2019);
6.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança
das barracas deixado na praça pelos mesmos;
6.2 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o
protocolo do pedido de licença;
6.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora
do espaço cedido aos ambulantes;
6.3.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo
comerciante ambulante, deverá permanecer dentro dos
limites liberado pela prefeitura;
6.4 – Não serão feitas trocas de localização dos
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo motivo
de força maior, devidamente expresso pela ﬁscalização;
6.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e
recolhimento de produtos:
6.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não
conste na licença;
6.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame
de vidro;
6.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
6.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área
liberada;
6.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da
ﬁscalização;
6.6 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do
Departamento de Administração ou a quem for delegado
competência expressa.
7 – Cronograma

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria Municipal de Administração – Divisão
de Posturas Municipal, através do presente Edital de
Chamamento, torna pública a convocação de pessoas
interessadas em comercializar alimentos, adereços
e bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja, chopp,
energético e vodca ice) no pré-carnaval de Moreira César
2019.
O Pré-Carnaval 2019 será realizado no dia 23 de fevereiro
de 2019, no Pátio de Eventos (ao lado do Antigo P.A. e do
campo de futebol do Moreira César) – na Avenida Senador
Teotônio Vilela – Moreira César sendo aberto ao público
em geral.
Serão disponibilizados 16 (dezesseis) espaços dos quais:
4 (dois) destinados à pipoqueiros; 02 (dois) destinados a
adereços e brinquedos; 10 (dez) destinados à barracas de
alimentação em geral e bebidas, a serem sorteados entre
os interessados que atenderem as exigências abaixo
descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três
metros por três metros (3x3m), previamente demarcados;
b) Os pipoqueiros terão espaço detalhado separadamente
das barracas, contudo o espaço a ser utilizado não pode
exceder três metros por três metros (3x3m);
c) Os interessados nas vagas acima (Pipoqueiros e
Barracas de adereços e alimentação) devem estar com
a documentação regulamentada com a Prefeitura com
relação a eventos anteriores, se for o caso;
d) Ser morador a mais de três anos no município de
Pindamonhangaba.
e) Os vendedores de alimento deverão apresentar
declaração ou certiﬁcação de curso presencial ou a
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação
(manipulação de alimentos).
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do
sorteio dos espaços para ambulantes no Pré-Carnaval
de Moreira César 2019, deverão ser feitas nos dias 11
e 12 de fevereiro de 2019, junto ao Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na
Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto
Mesquita, 170 – Centro, no horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da
pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a
serem comercializados;
d) Certiﬁcado ou Declaração de curso presencial ou a
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação
(manipulação de alimentos), se for o caso.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio,
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Apenas será aceita uma inscrição por pessoa;
1.5 – Os vendedores ambulantes sorteados para o Festival
de Marchinhas 2019 na Praça Padre João de Faria Fialho
(Praça do Quartel), NÃO poderão se inscrever para o PréCarnaval de Moreira César 2019 em decorrência dos dois
eventos serem no mesmo dia;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos
e bebidas alcoólicas ou não e adereços e brinquedos,
no Pré-Carnaval de Moreira César 2019, no endereço
supracitado, sendo a localização dos locais para venda,
demarcada pela Divisão de Posturas Municipal e deﬁnidas
por sorteio público.
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em recipientes de
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer
equipamento diverso do especiﬁcado, sob pena de
aplicação das sanções administrativas correspondentes.
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de
propagação sonora, tais como: ampliﬁcadores, aparelhos
de som, DVDs, etc.
2.5– O vendedor credenciado para executar a atividade
de comércio eventual agirá exclusivamente durante o PréCarnaval de Moreira César 2019;
2.6 – O horário de funcionamento em hipótese alguma
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos após
o ﬁnal das atividades da noite, bem como a abertura/
montagem das barracas e food/trailers, não podem
ocorrer antes das 16h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a montagem após
às 18h ou o início do evento.
2.8– É expressamente proibida a venda de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos;
2.9– Durante o evento, o credenciado deverá manter
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.10– A atividade poderá ser exercida somente pelo
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração
ou preposto;
3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas em participar
do evento como vendedor ambulante de produtos
alimentícios o curso de Boas Práticas em Serviços de
Alimentação (manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia do
sorteio, cópia da declaração ou documento similar de
conclusão do curso para ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de
Alimentação é oferecido de forma gratuita com emissão
de Declaração de Conclusão pelo Governo Federal,
através do site https://www20.anvisa.gov.br/restaurantes_
curso/ embora seja de livre escolha o local e a forma de
aprendizagem.
4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado
mediante a presença dos interessados no dia 14/02/19 no
auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos seguintes
horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca e Barraca de Adereços
e brinquedos, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de alimentação em
geral e bebidas, às 14h30min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30
(trinta) minutos de antecedência para identiﬁcação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente
inscritos no período citado anteriormente que estiverem
presentes no dia e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam
munidos do comprovante recebido pelo setor de Protocolo
no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio deﬁnirá por ordem crescente os locais a
serem ocupados pelos sorteados, na Matinê 2019, da
seguinte forma:
a) Serão sorteados quatro vendedores ambulantes de
“pipoca” e quatro suplentes;
b) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de
“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados dez vendedores ambulantes para
“alimentos em geral” e dez suplentes.
4.4 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou
no próximo dia, uma foto 3x4 recente, devidamente
identiﬁcada na parte posterior da foto, para elaboração
das licenças.
4.5 – Caso o inscrito não possa comparecer ao sorteio
por motivos como trabalho ou saúde, será aceito a
participação de um representante mediante a entrega de
procuração, que poderá ser retirada no setor de Protocolo
Municipal, anexo ao atestado de saúde ou documento
timbrado de declaração do local de trabalho informando
que o requerente está no exercício de sua função não
podendo se ausentar.
4.5.1 – Os documentos devem estar legíveis devidamente
datados e assinados.
4.5.2 – Os documentos só serão aceitos antes do início
do sorteio.
4.6 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas
comportadas no auditório, o sorteio passará a ser
realizado em local previamente informado através dos
veículos oﬁciais de comunicação da Prefeitura (site:
<www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir do dia
13/02/2019;
5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias 20
e 21 de fevereiro de 2019, das 8h00 às 16h00, mediante
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do
Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os
dias do Festival de Marchinhas 2019) e de acordo com
os produtos comercializados pelo vendedor, sendo elas:
a) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba)
para vendedores de adereços,
alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; R$ 93,33;
b) MEIA UFMP ( Meia Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 46,67.
5.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia
21/02/19 acarretará na perda da vaga e convocação dos
suplentes;
5.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados pelo
telefone informado em sua inscrição no dia 21/02/19, após
às 17h, devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia
22/02/19;
5.5.1 – Serão realizadas três tentativas de contato
com o interessado em horários distintos, registradas
em seu processo, caso não seja possível estabelecer
comunicação, o mesmo será recolocado no ﬁnal da lista
de suplentes.
5.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local ﬁcará vago.
6 – Disposições gerais
6.1 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o
protocolo do pedido de licença;
6.2 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora
do espaço cedido aos ambulantes;
6.2.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo
comerciante ambulante, deverá permanecer dentro dos
limites liberado pela prefeitura;
6.3 – Não serão feitas trocas de localização dos
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo motivo de
força maior, devidamente expresso pela ﬁscalização;
6.4 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e
recolhimento de produtos:
6.4.1 – Comercialização de qualquer produto que não
conste na licença;
6.4.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame
de vidro;
6.4.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
6.4.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área
liberada;
6.4.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da
ﬁscalização;
6.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do
Departamento de Administração ou a quem for delegado
competência expressa.
7 – Cronograma

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria Municipal de Administração – Divisão
de Posturas Municipal, através do presente Edital de
Chamamento, torna pública a convocação de pessoas
interessadas em comercializar alimentos, adereços
e bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja, chopp,
energético e vodca ice) na Matinoite do carnaval 2019.
A Matinoite do Carnaval 2019 será realizado nos dias 02
a 05 de março de 2019, na Praça Padre João de Faria
Fialho (Praça do Quartel) – Centro, sendo aberto ao
público em geral.
Serão disponibilizados 12 (doze) espaços dos quais: 2
(dois) destinados à pipoqueiros; 02 (dois) destinados a
adereços e brinquedos; 08 (oito) destinados à barracas de
alimentação em geral e bebidas, a serem sorteados entre
os interessados que atenderem as exigências abaixo
descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três
metros por três metros (3x3m), previamente demarcados;
b) Os pipoqueiros terão espaço detalhado separadamente
das barracas, contudo o espaço a ser utilizado não pode
exceder três metros por três metros (3x3m);
c) Os interessados nas vagas acima (Pipoqueiros e
Barracas de adereços e alimentação) devem estar com
a documentação regulamentada com a Prefeitura com
relação a eventos anteriores, se for o caso;
d) Ser morador a mais de três anos no município de
Pindamonhangaba.
e) Os vendedores de alimento deverão apresentar
declaração ou certiﬁcação de curso presencial ou a
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação
(manipulação de alimentos).
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do
sorteio dos espaços para ambulantes na Matinoite 2019,
deverão ser feitas nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro de
2019, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira
César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, no
horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da
pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a
serem comercializados;
d) Certiﬁcado ou Declaração de curso presencial ou a
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação
(manipulação de alimentos), se for o caso.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio,
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Apenas será aceita uma inscrição por pessoa;
1.5 – Os vendedores ambulantes sorteados para o
Carnaval 2019 no Parque da Cidade, NÃO poderão se
inscrever para a Matinoite 2019 em decorrência dos dois
eventos serem nos mesmos dias;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos
e bebidas alcoólicas ou não e adereços e brinquedos,
na Matinoite 2019, no endereço supracitado, sendo a
localização dos locais para venda, demarcada pela Divisão
de Posturas Municipal e deﬁnidas por sorteio público.
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em recipientes de
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer
equipamento diverso do especiﬁcado, sob pena de
aplicação das sanções administrativas correspondentes.
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de
propagação sonora, tais como: ampliﬁcadores, aparelhos
de som, DVDs, etc.
2.5– O vendedor credenciado para executar a atividade de
comércio eventual agirá exclusivamente durante o Festival
de Marchinhas 2019;
2.6– O horário de funcionamento em hipótese alguma
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos após
o ﬁnal das atividades da noite, bem como a abertura/
montagem das barracas e food/trailers, não podem
ocorrer antes das 13h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a montagem após
às 15h ou o início do evento.
2.8 – É expressamente proibida a venda de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos;
2.9 – Durante o evento, o credenciado deverá manter
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.10 – A atividade poderá ser exercida somente pelo
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração
ou preposto;
3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas em participar
do evento como vendedor ambulante de produtos
alimentícios o curso de Boas Práticas em Serviços de
Alimentação (manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia do
sorteio, cópia da declaração ou documento similar de
conclusão do curso para ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de
Alimentação é oferecido de forma gratuita com emissão
de Declaração de Conclusão pelo Governo Federal,
através do site https://www20.anvisa.gov.br/restaurantes_
curso/ embora seja de livre escolha o local e a forma de
aprendizagem.
4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado
mediante a presença dos interessados no dia 15/02/19 no
auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos seguintes
horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca e Barraca de Adereços
e brinquedos, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de alimentação em
geral e bebidas, às 14h30min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30
(trinta) minutos de antecedência para identiﬁcação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente
inscritos no período citado anteriormente que estiverem
presentes no dia e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam
munidos do comprovante recebido pelo setor de Protocolo
no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio deﬁnirá por ordem crescente os locais a
serem ocupados pelos sorteados, na Matinoite 2019, da
seguinte forma:
a) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de
“pipoca” e dois suplentes;
b) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de
“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados oito vendedores ambulantes para
“alimentos em geral” e oito suplentes.
4.4 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou
no próximo dia, uma foto 3x4 recente, devidamente
identiﬁcada na parte posterior da foto, para elaboração
das licenças.
4.5 – Caso o inscrito não possa comparecer ao sorteio
por motivos como trabalho ou saúde, será aceito a
participação de um representante mediante a entrega de
procuração, que poderá ser retirada no setor de Protocolo
Municipal, anexo ao atestado de saúde ou documento
timbrado de declaração do local de trabalho informando
que o requerente está no exercício de sua função não
podendo se ausentar.
4.5.1 – Os documentos devem estar legíveis devidamente
datados e assinados.
4.5.2 – Os documentos só serão aceitos antes do início
do sorteio.
4.6 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas
comportadas no auditório, o sorteio passará a ser
realizado em local previamente informado através dos
veículos oﬁciais de comunicação da Prefeitura (site:
<www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir do dia
13/02/2019;
5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 25 e
26 de fevereiro de 2019, das 8h00 às 16h00, mediante
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do
Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os
dias do Festival de Marchinhas 2019) e de acordo com
os produtos comercializados pelo vendedor, sendo elas:
a) 2 UFMPs ( Duas Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba)
para vendedores de adereços,
alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; R$ 186,66;
b) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 93,33.
5.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 26/02/19
acarretará na perda da vaga e convocação dos suplentes;
5.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados
pelo telefone informado em sua inscrição no dia 27/02/19,
devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 28/02/19;
5.5.1 – Serão realizadas três tentativas de contato
com o interessado em horários distintos, registradas
em seu processo, caso não seja possível estabelecer
comunicação, o mesmo será recolocado no ﬁnal da lista
de suplentes.
5.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local ﬁcará vago.
6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas, poderão permanecer montados na
praça durante o período em que houver a Matinoite 2019
(02 a 05 de março de 2019);
6.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança
das barracas deixado na praça pelos mesmos;
6.2 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o
protocolo do pedido de licença;
6.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora
do espaço cedido aos ambulantes;
6.3.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo
comerciante ambulante, deverá permanecer dentro dos
limites liberado pela prefeitura;
6.4 – Não serão feitas trocas de localização dos
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo motivo de
força maior, devidamente expresso pela ﬁscalização;
6.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e
recolhimento de produtos:
6.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não
conste na licença;
6.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame
de vidro;
6.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
6.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área
liberada;
6.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da
ﬁscalização;
6.6 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do
Departamento de Administração ou a quem for delegado
competência expressa.
7 – Cronograma
Fabricio Augusto Pereira

Inscrição
Sorteio

Data

Horário

04,05 e 06/fev

das 8h às 17h

08 de
Fevereiro

10h00 – Pipoca e
Adereços
15h00 – Barraca
de alimentos

Entrega das licenças
aos sorteados

18 e 19 de
Fev.

das 8h às 16h

Contato com
eventuais suplentes

20 de
Fevereiro

Dás 8h às 11h

Retirada da licença
pelos suplentes

20 e 21 de
Fevereiro

vide item 5.5

Fabricio Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipal

Data
Inscrição
Sorteio

Data

Horário

11 e 12/fev

das 8h às 17h

14 de
Fevereiro

10h00 – Pipoca e
Adereços

Inscrição
Sorteio

04,05 e 06/fev

das 8h às 17h

15 de
Fevereiro

10h00 – Pipoca e
Adereços

20 e 21 de
Fev.

Contato com
eventuais suplentes

21 de
Fevereiro

Retirada da licença
pelos suplentes

22 de
Fevereiro

Inscrição
Sorteio

Data

Horário

04,05 e 06/fev

das 8h às 17h

11 de
Fevereiro

10h00 – Pipoca,
food-trucks/
trailers
e
Adereços
15h00 – Barraca
de alimentos e
bebidas

15h00 – Barraca
de alimentos

15h00 – Barraca
de alimentos
Entrega das licenças
aos sorteados

Horário

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES
AMBULANTES
CARNAVAL 2019
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria Municipal de Administração – Divisão
de Posturas Municipal, através do presente Edital de
Chamamento, torna pública a convocação de pessoas
interessadas em comercializar alimentos, adereços
e bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja, chopp,
energético e vodca ice) na matinê do carnaval 2019.
O Carnaval 2019 será realizado nos dias 04 a 06 de
março de 2019, no Parque José Antônio de Oliveira – Zé
do Jornal (Parque da Cidade) – localizado às margens do
Anel Viário, sendo aberto ao público em geral.
Serão disponibilizados 25 (doze) espaços dos quais: 4
(quatro) destinados à pipoqueiros; 02 (dois) destinados a
adereços e brinquedos; 11 (onze) destinados à barracas
de alimentação em geral e bebidas e 08 (oito) espaços
para food-trucks e trailers, a serem sorteados entre os
interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:
a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três metros
por três metros (3x3m), previamente demarcados bem como
os food-trucks / trailers de seis por cinco metros (6x5m);
b)Os pipoqueiros terão espaço detalhado separadamente
das barracas, contudo o espaço a ser utilizado não pode
exceder três metros por três metros (3x3m);
c) Os interessados nas vagas acima (Pipoqueiros e
Barracas / food-truck e trailers de adereços e alimentação)
devem estar com a documentação regulamentada com a
Prefeitura com relação a eventos anteriores, se for o caso;
d) Ser morador a mais de três anos no município de
Pindamonhangaba.
e) Os vendedores de alimento deverão apresentar
declaração ou certiﬁcação de curso presencial ou a
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação
(manipulação de alimentos).
1 – Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em participar do
sorteio dos espaços para ambulantes na Carnaval 2019,
deverão ser feitas nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro de
2019, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400 – Cardoso, ou na Subprefeitura de Moreira
César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, no
horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da
pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado
no Setor de Protocolo, constando TODOS os produtos a
serem comercializados;
d) Certiﬁcado ou Declaração de curso presencial ou a
distância em Boas Práticas em Serviços de Alimentação
(manipulação de alimentos), se for o caso.
1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio,
inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Apenas será aceita uma inscrição por pessoa;
1.5 – Os vendedores ambulantes sorteados para o
Carnaval 2019 no Parque da Cidade, NÃO poderão se
inscrever para a Matinê 2019 em decorrência dos dois
eventos serem nos mesmos dias;
2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos
e bebidas alcoólicas ou não e adereços e brinquedos,
no Carnaval 2019 no Parque da Cidade, no endereço
supracitado, sendo a localização dos locais para venda,
demarcada pela Divisão de Posturas Municipal e deﬁnidas
por sorteio público.
2.2 – Só será permitido o comércio das seguintes bebidas:
2.2.1 Não Alcoólicas:
a) Água
b) Suco
c) Refrigerante
d) Energético
2.2.2 Alcoólicas
a) Cerveja
b) Chopp
c) Vodca somente ICE
2.3 – É PROIBIDA a venda de bebidas em recipientes de
vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e cassação
da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.4 – Não será permitida a montagem de qualquer
equipamento diverso do especiﬁcado, sob pena de
aplicação das sanções administrativas correspondentes.
2.4.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de
propagação sonora, tais como: ampliﬁcadores, aparelhos
de som, DVDs, etc.
2.5 – O vendedor credenciado para executar a atividade
de comércio eventual agirá exclusivamente durante o
Carnaval 2019 no Parque da Cidade;
2.6 – O horário de funcionamento em hipótese alguma
poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos após
o ﬁnal das atividades da noite, bem como a abertura/
montagem das barracas e food/trailers, não podem
ocorrer antes das 16h00.
2.7 – Não será permitido ao vendedor a montagem após
às 18h ou o início do evento.
2.8 – É expressamente proibida a venda de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos;
2.9 – Durante o evento, o credenciado deverá manter
consigo a devida licença emitida pela Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.10 – A atividade poderá ser exercida somente pelo
credenciado, sendo vedado o exercício por procuração
ou preposto;
3 – Dos ambulantes de alimentação
3.1 – Será exigido das pessoas interessadas em participar
do evento como vendedor ambulante de produtos
alimentícios o curso de Boas Práticas em Serviços de
Alimentação (manipulação de alimentos)
3.2 – Terá o interessado que apresentar, até o dia do
sorteio, cópia da declaração ou documento similar de
conclusão do curso para ser anexado em seu processo;
3.3 – O curso de Boas Práticas em Serviços de Alimentação
é oferecido de forma gratuita com emissão de Declaração
de Conclusão pelo Governo Federal, através do site https://
www20.anvisa.gov.br/restaurantes_curso/ embora seja de
livre escolha o local e a forma de aprendizagem.
4 – Do sorteio das vagas:
4.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado
mediante a presença dos interessados no dia 11/02/19 no
auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso, nos seguintes horários:
a) Sorteio dos espaços para Pipoca, Food-trucks/Trailers e
Barraca de Adereços e brinquedos, às 10h00min;
b) Sorteio dos espaços para Barraca de alimentação em
geral e bebidas, às 14h30min.
4.1.1 – Pede-se a chegada dos interessados com 30
(trinta) minutos de antecedência para identiﬁcação;
4.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente
inscritos no período citado anteriormente que estiverem
presentes no dia e horário da realização do mesmo;
4.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam
munidos do comprovante recebido pelo setor de Protocolo
no momento da inscrição;
4.3 – O sorteio deﬁnirá por ordem crescente os locais a
serem ocupados pelos sorteados, no Carnaval 2019 no
Parque da Cidade, da seguinte forma:
a) Serão sorteados quatro vendedores ambulantes de
“pipoca” e quatro suplentes;
b) Serão sorteados dois vendedores ambulantes de
“adereços e brinquedos” e dois suplentes;
c) Serão sorteados onze vendedores ambulantes para
“alimentos em geral” e onze suplentes.
d) Serão sorteados oito food-trucks/trailer e oito suplentes
4.4 – Os sorteados deverão entregar no mesmo dia ou no
próximo dia, uma foto 3x4 recente, devidamente identiﬁcada
na parte posterior da foto, para elaboração das licenças.
4.5 – Caso o inscrito não possa comparecer ao sorteio
por motivos como trabalho ou saúde, será aceito a
participação de um representante mediante a entrega de
procuração, que poderá ser retirada no setor de Protocolo
Municipal, anexo ao atestado de saúde ou documento
timbrado de declaração do local de trabalho informando
que o requerente está no exercício de sua função não
podendo se ausentar.
4.5.1 – Os documentos devem estar legíveis devidamente
datados e assinados.
4.5.2 – Os documentos só serão aceitos antes do início
do sorteio.
4.6 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas
comportadas no auditório, o sorteio passará a ser realizado
em local previamente informado através dos veículos
oﬁciais de comunicação da Prefeitura (site: <www.
pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do jornal Tribuna
do Norte) em local visível a partir do dia 07/02/2019;
5 – Da entrega das licenças
5.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 25 e
26 de fevereiro de 2019, das 8h00 às 16h00, mediante
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do
Paço Municipal;
5.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os
dias do Festival de Marchinhas 2019) e de acordo com
os produtos comercializados pelo vendedor, sendo elas:
a) 3 UFMPs ( Três Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba) para vendedores de alimentos,
adereços, brinquedos e bebidas em trailers ou food-trucks
6x5m; R$ 279,99
b) 2 UFMPs ( Duas Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba)
para vendedores de adereços,
alimentação, bebidas, em barracas 3x3 metros; R$ 186,66;
b) 1 UFMP ( Uma Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba) para Pipocas. R$ 93,33.
5.4 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 26/02/19
acarretará na perda da vaga e convocação dos suplentes;
5.5 – Os suplentes se houver vaga, serão contatados
pelo telefone informado em sua inscrição no dia 27/02/19,
devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 28/02/19;
5.5.1 – Serão realizadas três tentativas de contato com
o interessado em horários distintos, registradas em seu
processo, caso não seja possível estabelecer comunicação,
o mesmo será recolocado no ﬁnal da lista de suplentes.
5.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local ﬁcará vago.
6 – Disposições gerais
6.1 – As barracas, poderão permanecer montados no
local durante o período em que houver o Carnaval 2019
no Parque da Cidade (02 a 05 de março de 2019);
6.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança
das barracas deixado na praça pelos mesmos;
6.2 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o
protocolo do pedido de licença;
6.3 – Não será permitido o uso de cadeiras e mesas fora
do espaço cedido aos ambulantes;
6.3.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelo
comerciante ambulante, deverá permanecer dentro dos
limites liberado pela prefeitura;
6.4 – Não serão feitas trocas de localização dos
comerciantes ambulantes ou pipoqueiros, salvo motivo de
força maior, devidamente expresso pela ﬁscalização;
6.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e
recolhimento de produtos:
6.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não
conste na licença;
6.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame de vidro;
6.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
6.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área
liberada;
6.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da
ﬁscalização;
6.6 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do
Departamento de Administração ou a quem for delegado
competência expressa.
7 – Cronograma

das 8h às 16h

Entrega das licenças
aos sorteados

25 e 26 de
Fev.

das 8h às 16h

Entrega das licenças
aos sorteados

25 e 26 de
Fev.

das 8h às 16h

Dás 8h às 11h

Contato com
eventuais suplentes

27 de
Fevereiro

Dás 8h às 11h

Contato com
eventuais suplentes

27 de
Fevereiro

Dás 8h às 11h

vide item 5.5

Retirada da licença
pelos suplentes

27 e 28 de
Fevereiro

vide item 5.5

Retirada da licença
pelos suplentes

27 e 28 de
Fevereiro

vide item 5.5

Fabricio Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipal

Secretário Municipal de Administração
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipal

Fabricio Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipal

Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2019

C otidiano

Atendimento
para o CadÚnico
deve ser
agendado
A Secretaria de
Assistência Social
da Prefeitura de
Pindamonhangaba
alerta os moradores que o registro
no Cadastro Único
(CadÚnico)
deve
ser agendado previamente para que
o atendimento ﬂua
da melhor maneira
possível.
O Cadastro Único para Programas
Sociais ou CadÚnico é um meio de
coleta de informações que tem como
objetivo
identiﬁcar todas as famílias de baixa renda
existentes para que
haja inclusão em
programas de assistência social e redistribuição de renda. De acordo com
a Secretaria de Assistência Social, o
agendamento para
integrar o benefício pode ser realizado pela internet:
http://cadastrounicopinda.blogspot.
com ou pelo telefone 3550-5350, ou
até mesmo na sede
do setor, de segunda a sexta-feira das
8 às 17 horas.
Para realizar a
inscrição no Ca-

dastro Único após
o agendamento, é
necessário apresentar os documentos:
RG, CPF, certidão
de nascimento ou
casamento, título
de eleitor, carteira
de trabalho de todos maiores de 18
anos que residem
na casa, certidão de
nascimento ou RG
de menores de 18
anos, comprovante
de residência, declaração escolar
(crianças e adolescentes de 6 a
17 anos), comprovante de renda
(holerite atual, se
estiver trabalhando) e comprovante de recebimento
de benefícios do
INSS
(aposentadoria, pensão,
BFC, auxílio doença, etc), se for o
caso. A Secretaria
de Assistência Social destaca ainda
que todos os documentos
apresentados devem
ser originais.
A sede do setor
do CadÚnico em
Pindamonhangaba
está localizada na
avenida Albuquerque Lins, 550, São
Benedito.
Legenda: Crédito:

A lista de classiﬁcação
geral com os participantes do processo seletivo da
Escola Técnica Estadual
(Etec) para o primeiro semestre de 2019 já está no
site www.vestibulinhoetec.com.br. A informação
será também divulgada
na Etec onde o candidato
deseja estudar.
Para conferir as listas
de convocação, o candidato precisa ir até a escola
onde pretende estudar. Os
selecionados devem fazer
a matrícula, no horário
deﬁnido pela unidade de
ensino, nos dias 17 e 18 de
janeiro, nos classiﬁcados
na primeira lista de convocação e matrícula.
No dia 21 de janeiro
será a divulgação dos convocados da segunda lista,
nas respectivas Etecs; em
22 e 23 de janeiro é a matrícula dos convocados da
segunda lista.
Caso as vagas não sejam preenchidas após a
segunda chamada, outra
lista deverá ser divulgada
na Etec. Cabe ao candidato comparecer na unidade
em que pretende estudar
para acompanhar a convocação.
Documentos
Os classiﬁcados devem
apresentar o requerimento de matrícula – será
fornecido pela Etec – preenchido e assinado. Se o
candidato tiver menos de
16 anos no momento da
matrícula, caberá a seu
responsável legal assinar

Programa da Fatec Pindamonhangaba
incentiva ideias empreendedoras
que será desenvolvido ao
longo do programa, com
previsão de início no ﬁnal
do mês que vem. As inscrições devem ser feitas pelo
formulário disponível em
http://www.inovapaulasouza.cps.sp.gov.br/structure/escola.jsp#sobre.
A “Escola de Inovadores” é uma iniciativa da
Agência de Inovação Inova
Paula Souza para capacitar e incentivar pessoas
a desenvolver negócios
sustentáveis, tendo como
objetivo primordial pro-
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Etec divulga lista de
classificação no vestibulinho

“Escola de Inovadores” recebe
inscrições até fevereiro

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
A terceira edição da
“Escola de Inovadores” da
Fatec Pindamonhangaba
está com inscrições abertas
até o dia 15 de fevereiro. O
curso gratuito para formação de empreendedores
tem como público-alvo
estudantes e proﬁssionais
idealizadores de projetos
arrojados.
Os candidatos devem
apresentar um projeto
com potencial de inovação
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Divulgação

o documento; cópia simples com apresentação do
original ou autenticado em
cartório da cédula de identidade (RG), ou da cédula
de identidade de estrangeiro (RNE) ou da carteira
nacional de habilitação,
dentro da validade ou com
até 30 dias do vencimento
conforme legislação em
vigor, documento expedido por ordem ou conselho proﬁssional, como
OAB, Crea, Coren e CRC
(no caso da apresentação
de um destes documentos o aluno deverá apresentar posteriormente o
RG - fotocópia e original
- expedido pela Secretaria
de Segurança Pública, em
até 60 dias). O candidato
aprovado deverá apresentar também cópia simples
com apresentação do ori-

ginal do CPF; duas fotos
3x4 recentes e iguais;
O aprovado em qualquer modalidade de Ensino Médio deve apresentar
cópia simples e o original
do histórico escolar com
certiﬁcado de conclusão
do Ensino Fundamental
ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental, assinada por agente
escolar da escola de origem, com informação da
previsão de entrega do
histórico escolar com Certiﬁcado de Conclusão, documento original.
Para os classiﬁcados
para o primeiro módulo do Ensino Técnico - o
candidato deve levar cópia
simples com apresentação
do original do histórico
escolar com certiﬁcado de
conclusão do Ensino Mé-

dio; ou documento original da declaração de conclusão do Ensino Médio,
assinada por agente escolar da escola de origem,
ou declaração de que está
matriculado a partir da 2ª
série do Ensino Médio.
Pontuação Acrescida
O candidato que ingressou no Sistema de
Pontuação Acrescida pelo
item escolaridade pública
deverá, obrigatoriamente,
levar a cópia simples com
apresentação do original
da declaração escolar ou
do histórico escolar, contendo o detalhamento das
séries cursadas e o nome
da escola, para comprovar
que cursou integralmente
da 5ª à 8ª série ou do 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições
públicas.

"AMAMENTAÇÃO" É TEMA DE
PALESTRA NO PÁTIO PINDA
O bate-papo gratuito acontece nesta quinta-feira
(17) com o Coletivo Rede de Apoio Materno
Divulgação

porcionar conhecimentos
teóricos e práticos aos participantes para a ﬁrmação
de projetos multidisciplinares possíveis de serem
viabilizados por meio de
uma startup.
O andamento do curso
acontecerá uma vez por
semana, aos sábados, na
Fatec Pinda e somará 80
horas de atividade. Os inscritos selecionados serão
divulgados no dia 19 de
fevereiro. O site da agência
gestora tem mais informações sobre o programa.
Reprodução/internet

Curso gratuito selecionará participantes a partir de projetos de inovação

A amamentação é uma fase
da vida de uma mãe que desperta muitas dúvidas e medos, e já
é comprovado que o leite materno e o processo de amamentar é
parte importante para a saúde de
uma criança, podendo inﬂuenciar
diferentes aspectos de seu sistema imunológico. Pensando nesse tema, o Coletivo Rede de Apoio
Materno realizará um bate-papo
no Shopping Pátio Pinda a ﬁm de
sanar todas as dúvidas referentes
ao assunto e auxiliar os pais para

essa etapa fundamental da vida do
bebê.
Além de ser totalmente gratuita, a conversa também contará
com consultoras de aleitamento
materno que oferecerão diversas
orientações, dicas e demonstrações
sobre o processo de amamentação.
Para participar do evento, que
acontece nesta quinta-feira (17), às
20 horas, próximo ao pátio da diversão do shopping, não é necessária a inscrição prévia. O encontro é
aberto a todos os públicos.
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Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2019

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

A capela “Cristo Rei” das Taipas

Q

uem passa pelo Distrito
de Moreira Cesar em
direção a Aparecida pela
SP-62, antiga São Paulo/Rio, no
bairro das Taipas, lado direito
de quem segue, se depara com
a linda imagem de uma capela
dedicada a Cristo Rei, inaugurada em 2011 com essa nova denominação. Sua origem vem da
humilde capela de Santa Cruz,
templo católico que teve seu período de animada frequência de
ﬁéis por conta de seus eventos
religiosos e quermesse. Depois
experimentou o abandono, serviu de abrigo para desocupados, foi depredada, maltratada,
nem peças sacras então existentes em seu interior foram
poupadas.
Em reportagem a nós concedida em 2015, o cidadão José
Elias dos Santos, aposentado
pela Confab Tubos, popularmente conhecido por Zé Neco,
então o responsável por cuidar
da capela, nos revelou que a recuperação teve início em 2010,
quando o bispo de Taubaté Dom
Carmo João Rhoden autorizou
que ela passasse a fazer parte
da Paróquia de São Vicente de
Paulo, deixando de pertencer à
Paróquia de São Benedito (Vila
São Benedito).
Zé Neco nos contou que a recuperação da capela foi concluída em 2011, inaugurada em
23 de novembro daquele ano. E
que a histórica capela das Taipas, antes de Santa Cruz e de
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Da antiga capela de Santa
Cruz (foto ao lado) a capela
de Cristo Rei (acima)
conserva a parede frontal
a Cristo Rei, no entanto, sua origem não merece esquecimento,
nada existe sem história...
A capela de Santa Cruz do
bairro das Taipas e primeiros moradores do lugar

São Benedito teve que mudar
a denominação porque a Paróquia de São Vicente de Paulo já
homenageava com esses nomes
outros templos a ela subordinados.

Graças ao apoio do bispo dom
Carmo Rodhem, ao trabalho e dedicação do cônego Geraldo Carlos
da Silva e da comunidade local,
hoje a população cristã católica
conta com uma capela dedicada

Texto escrito por João de Carvalho (1916 – 2004) denominado:
“Histórico da Santa Cruz do Bairro
das Taipas”, datado de 2/11/1988,
revela que o povoamento do bairro das Taipas originou-se de uma
fazenda pertencente a seu avô, Pedro Bueno de Carvalho, que tinha
seis ﬁlhos: Antônio Bueno de Car-

valho, Tobias de Paula Carvalho,
José Bueno de Carvalho, Francisco Pedro de Carvalho, Benedito
Pedro de Carvalho e João Francisco Bueno de Carvalho.
Seu pai era o João Francisco
Bueno de Carvalho que, além dele,
João de Carvalho, teve mais três
ﬁlhos: José Bueno de Carvalho
e Maria de Carvalho, que foram
morar em São José dos Campos,
e Geraldo Bueno de Carvalho, que
ﬁcou em Pindamonhangaba.
O autor conta que na fazenda dos Carvalho “a maioria era
parente, mas havia aqueles que
por lá aportavam e pediam para
ﬁcar, eram bem-vindos e que
somente seu pai tinha outros
moradores em sua área, alguns
parentes, outros não.
O surgimento do bairro, ele
credita em seu histórico, à desmembração de uma área da Estrada de Rodagem até o rio Paraíba. Área esta adquirida por
João Marcondes dos Santos, conhecido por ‘João da Sara’, e por
ele loteada. Para João Carvalho,
“se Deus não desse inspiração a
João da Sara para que loteasse a
referida área, nem fazenda nem
bairro existiriam mais”.
Em seus escritos, o autor ressalta que famílias nativas do lugar só ﬁcaram a dos Serino e a
dos Américo, sendo os Américo,
parentes dos Carvalho, os que
“assumiram a responsabilidade
de zelar por essa igreja”, referindo-se à capela de Santa Cruz no
ano de 1988.

CAPELA DE SANTA CRUZ, A ‘CAPELA DOS CARVALHO’

P

rosseguindo os relatos de João de Carvalho, publicamos, na íntegra, o histórico elaborado por ele mesmo, relacionado à
criação da antiga capela:
“A Santa Cruz do bairro das Taipas
– referindo-se à cruz que identificava
a antiga capela -, pertencia a Guilherme Machado. Ao contrair matrimônio,
Antônio Bueno de Carvalho levou-a em
sua companhia e os seus irmãos resolveram construir uma capela de pau-a-pique coberta de sapé à beira da primeira
estrada Rio/São Paulo. Ao lado havia
um armazém e um ranchão onde os romeiros repousavam, que era de Benedito
Pedroso. E todos os anos as famílias se
reuniam para festejar Santa Cruz. Havia muitos divertimentos, principalmente a dança dos escravos, o jongo. Isso
foi mais ou menos há uns 50 anos antes
de meu nascimento, conforme diziam
os mais velhos, pois nasci em 12/1/1916,
certamente essa Santa Cruz tem mais de
140 anos.
Diziam os meus pais que a comunidade
começou a aumentar e os irmãos Carvalho resolveram construir uma igreja
maior, mudando-a para onde esta localizada até hoje.
A construção teve as seguintes características: a frente de pilastra de um tijolo
e meio, é a que se vê no momento, ao lado
de pau-a-pique, coberta de telhas comuns,
e o forro de bambu, todas enfeitadas
de estrelinhas com uma cruz no centro.
Nessa época, Tobias de Paula Carvalho e
irmãos trocaram uma imagem do Divino Espírito Santo e uma de São Benedito
no qual sucediam duas festas ao ano:
a de Santa Cruz e a do Divino Espírito
Santo, no domingo, e a de São Benedito,
na segunda-feira, os quais tinham suas
irmandades.
A festa do Divino Espírito Santo tinha
9 dias (novena) com alvorada festiva, repique de sinos, foguetes e, à noite, terço e
ladainha. Desde o primeiro dia da novena
já começava a festa. As famílias, depois
das cerimônias religiosas, se divertiam
a valer, pois havia um casarão do outro
lado da estrada que funcionava como
casa das festas.

Os irmãos Carvalho compraram três
sinos. Um pesava mais ou menos 18 quilos, os outros dois eram bem menores, os
quais o monsenhor João José de Azevedo
levou para a Matriz. Também havia os
objetos utilizados na celebração de missa:
cálice de ouro, pátena e outros, que, infelizmente, foram roubados.
Na ocasião em que construíram a igreja, os Carvalho doaram uma área medindo 200 palmos de frente e 200 de fundo,
fazendo divisa com os mesmos. Essa
doação foi efetuada em 13 de abril de 1917
e lançada no livro histórico da paróquia,
livro este que desapareceu.
Ao falecer Tobias de Paula Carvalho,
ﬁcou Júlio de Paula Cortêz, casado com
a ﬁlha de Antônio Bueno de Carvalho, o
qual, em 1938, reformou a igreja, fazendo
as laterais de tijolo. Nessa época já não
faziam mais as festas do Divino e de São
Benedito, só sendo festejada anualmente
a tradicional Santa Cruz. Aconteceu de o
Júlio Cortez mudar-se para o bairro do
Feital e lá começar a fazer as festas do Divino e de São Benedito. Nesse tempo, meu
pai, João Francisco de Carvalho, ﬁcou
zelando pela igreja.
Em 1959 meu pai faleceu e eu, João
de Carvalho, passei a cuidar da igreja.
Naquela época não havia escrituração de
renda e despesas da igreja, então comprei
um livro de conta corrente e comecei a
anotar as rendas e despesas. Com ajuda
da comunidade do bairro, começamos a
trabalhar. Construímos as sacristias e
compramos bancos. O altar era deformado, tinha tanta imagem que nem conhecia
sua origem, pois desmanchei o altar e
mandei colocar a imagem de Jesus na
Cruz, onde se encontra até hoje. Colocamos energia elétrica, instalamos banheiros (masculino e feminino), trocamos o
madeiramento de madeira branca por
peroba e trocamos também as telhas.
Quando começou a construção da
Villares apareceram muitos marginais e
tomaram conta da igreja, nem a polícia
pôde resolver. Uma Conferência Vicentina que funcionava ali precisou mudar-se
para a Vila de São Benedito. Quando
as obras da Villares foram concluídas a
igreja estava quase destruída. Haviam

arrombado as portas e daniﬁcado as
paredes.
Comecei a pensar o que fazer. O bairro
era pobre. A igreja, na época, tinha 3 mil
cruzeiros em caixa e um garrote que o
sr. Afonso dos Santos tinha doado. Sem
orgulho, sem leviandade, aﬁrmo, tive um
sonho, vi a igreja toda bonita e ao seu
redor toda limpa. Acordei alegre. Quem
sabe, Deus iria fazer aparecer um meio de
reformar a igreja.
Graças a Deus uma semana depois
apareceu o José Maria da Silva, um
vereador, e começou a trabalhar. Mas a
Prefeitura só deu a mão-de-obra, 1.500
tijolos, um caminhão de areia e outro de
terra. A igreja possuía três mil cruzeiros,
foi vendido o garrote por quatro mil, emprestei três mil da Conferência Vicentina e
o padre Gil emprestou um mil e novecentos, dando, no total, 11.900 cruzeiros. Mas
não foi o suﬁciente, precisei comprar na
casa de material de construção, a prestações, mais cinco mil cruzeiros de material.
Esse gasto foi minha doação à igreja,

acredito que com isso devolvi a Deus um
pouquinho do muito que Dele recebo.
Também foi nessa época que roubaram o sino da igreja, o tradicional amigo
daquela comunidade. O amigo de todos,
na tristeza e na alegria...
Não abandonei a igreja, Miguel, o
ministro da Eucaristia, formou uma diretoria e me deixou de fora. Quem sabe era
vontade de Deus, também não me revoltei,
pois já estava de idade e com problemas
de visão. Fiquei de acordo que as comunidades do bairro deveriam zelar pela igreja... Já não resido mais naquele lugar.”
João de Carvalho
Vila São Benedito
Pindamonhangaba
(2/11/1988)
Em 1º de março de 1985, mediante recibo, João de Carvalho entregou o livro de
contas correntes da capela de Santa Cruz
(Taipas) ao então responsável pela paróquia de São Vicente de Paulo, padre José
Bonifácio F. Itou.
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Em maio de
2004, João
de Carvalho
(detalhe)
ainda
participou
de um alegre
evento
familiar: o
batizado de
sua netinha
Nicole...

João de Carvalho morreu no dia 26 de setembro de 2004, aos 88 anos, e no histórico que escreveu ele registra a satisfação em ter participado da Conferência Vicentina:
“Jamais esquecerei esse bairro onde comecei a minha vida material, porque graças a
Deus sou aposentado pelo Departamento de Estrada de Rodagem (DER) e nessa igreja
comecei a minha vida espiritual quando ingressei na Conferência Vicentina, pois desconhecia a existência de minha alma, passavam despercebidas as necessidades de meus
semelhantes, não sabia quem era Deus. Ao participar da Conferência Vicentina encontrei com todos os três: Deus, meus próximos e minha alma.”

