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As bolsas integrais poderão ser concedidas
para os cursos superiores de licenciatura,
tecnologia e bacharelado

A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou, nesta semana, as datas para inscrições para as bolsas de estudo de
Ensino Superior. Durantes os dias 7 e 8 de fevereiro, os interessados deverão comparecer ao Setor de Protocolo da
Prefeitura para realizar sua inscrição.
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PINDAMONHANGABA
20º
PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

32º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

“PROGRAMA APRENDIZ” DA EUTERPE ESTÁ COM NOVAS VAGAS

O “Programa Aprendiz” da Corporação Musical Euterpe está com inscrições abertas para
cursos gratuitos de iniciação musical, instrumentos e percussão.
PÁGINA 3
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Editorial
Mais educação

O

s meses de janeiro e fevereiro são os
principais para o ingresso de estudantes
no ensino superior. Neste contexto, a Prefeitura de
Pindamonhangaba abriu inscrições para bolsas
de estudos para estudantes do Ensino Superior.
A oferta de bolsas de estudo pelas
administrações municipais tem se consolidado
como alternativa aos programas nacionais de
estímulo ao ingresso ao ensino superior, como o
Fies, que a cada ano tornam-se mais competitivos.
O crescimento da oferta de vagas no Ensino
Superior e uma política cada vez mais intensa de
oferecer bolsas de estudo permitem que os jovens
vejam as possibilidades proﬁssionais crescerem.
A inﬂuência das instituições de Ensino Superior
sobre determinadas regiões, por conseguinte,
tem sido apontada como fator de transformação
local e regional. Não se pode mais contar de
forma exclusiva com a atração de empresas de
grande porte ou de novos empreendimentos para
promover desenvolvimento. É preciso fomentar
ações para formação do capital humano, pois as
universidades geram, sistematizam e difundem
conhecimentos cientíﬁcos e culturais.
Elas contribuem para transformação social e
econômica em todos os países, mas principalmente
naqueles que estão em desenvolvimento, como o
Brasil.
Com isso, desencadeia-se um processo de
mudança econômico-social por meio da criação
de um ambiente intelectualmente diferenciado.
O mercado de trabalho passa a contar com um
número signiﬁcativo de proﬁssionais qualiﬁcados,
com ampliação do acervo local de conhecimento,
concretizando processos efetivos de inovação.

Edital oferece R$ 800 mil
a iniciativas de defesa dos
Direitos Humanos
Iniciativas selecionadas receberão de
R$ 20 a R$ 40 mil cada. Inscrições vão
até 28 de fevereiro
Por meio do edital “70
Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos”, o Fundo Brasil vai
doar até R$ 800 mil para
organizações, grupos e coletivos que atuam na defesa dos Direitos Humanos
em todo o país.
O objetivo da entidade é apoiar iniciativas que
enfrentem o desmonte
dos mecanismos institucionais de defesa dos direitos humanos em um cenário de crise social e política,
marcado por ameaças e
retrocessos em relação às
conquistas, especialmente
na área dos direitos sociais.
Por meio desse edital,
o Fundo Brasil vai priorizar o apoio a grupos, organizações e coletivos que
possuam poucos recursos

e que tenham diﬁculdade
de acesso a outras fontes.
Também serão valorizadas propostas que estimulem a atuação em rede
e que sejam coordenadas
por jovens.
Os projetos selecionados receberão de R$ 20
mil a R$ 40 mil cada. As
propostas serão recebidas
até o dia 28 de fevereiro
e o resultado será divulgado a partir do dia 27 de
junho.
Não serão aceitos projetos apresentados por
organizações
governamentais, universidades,
organizações internacionais, partidos políticos,
empresas de pequeno ou
médio porte, microempresas e microempreendedores individuais.
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Parque aquático da cidade tem
“Pré-Carnaval de Marchinhas”
Happy Kids promoverá festa carnavalesca no começo de fevereiro
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Oﬁcialmente, o Carnaval 2019 acontecerá em
março. Porém, os brasileiros costumam estender as comemorações da
época. Em Pinda, o parque aquático Happy Kids
fará um aquecimento na
forma de “Pré-Carnaval
de Marchinhas”. O evento ocorrerá no dia 2 de fevereiro e já tem convites
antecipados à venda por
R$ 20.
A mistura de verão e
carnaval combina com o
ambiente refrescante de
piscinas. Neste clima, a
diversão terá inicio às 22
e seguirá até às 4 horas.
Sendo que, a abertura do
espaço será pela manhã,
às 9 horas. A programação noturna terá o embalo musical típico da
época combinado com
os trabalhos de DJ Yago.
Além do mais, o bloco
“Socó da Madrugada”
também
contribuirá
para a diversão.
Os ingressos antecipados são vendidos por R$
20 e garantem um chopp
como brinde. O parque
aquático está localizado
na Estrada Municipal do
Goiabal, 300 - Rodovia
Presidente Dutra - na altura do km 94. Mais informações nas redes sociais do Happy Kids ou
pelo telefone 3642-7009.

Reprodução/Happy Kids

Piscinas serão o cenário do entretenimento noturno

“ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS”
NO SHOPPING PÁTIO PINDA
A paixão por carros
antigos não é algo incomum, aﬁnal o tema
fascina pessoas de todas as idades, gêneros e
regiões do mundo. Para
a alegria desse público
apaixonado por automóveis, acontece no
Shopping Pátio Pinda o
“6° Encontro Anual de
Carros Antigos” neste
domingo (27). O evento
será gratuito e começa a
partir das 9 horas.
O encontro reunirá
mais de 500 relíquias do
automobilismo no estacionamento do shopping,
além de outras atrações,

Divulgação

Veículos ﬁcarão no estacionamento
do centro de compras
como o mercado de pulgas, versiﬁcado público, com
exposição de veículos em atrações pensadas para
miniaturas e, até mesmo, divertir a todos”, diz a
venda de camisetas retrô.
analista de marketing do
“O objetivo deste Shopping Pátio Pinda,
evento é atrair o mais di- Amanda Moreira.

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)

RECORDANDO BALTHAZAR: UM SONETISTA INESQUECÍVEL...

A

nossa coluna,reverentemente,evoca nessa
data, a memória do maior Poeta da nossa cidade: BALTHAZAR DE GODOY MOREIRA,cognominado, com justa razão de :”Príncipe dos Poetas Pindamonhangabenses”. Esse homem extraordinário que
na conquista do sobrenatural, ausentou-se do mundo
efêmero e fatal, colocando nas asas da oração,a sua
alma no céu,foi um poeta da melhor jaez e um educador emérito, distribuindo a luz do saber,no seu torrão
natal,na sua brilhante carreira no magistério paulista.
Aqui nascido em 1898, BALTHAZAR DE GODOY MOREIRA produziu magistrais sonetos, cantos maviosos
e enternecedores à sua terra natal, como esse escrito
em versos heróicos:
PINDAMONHANGABA
Esta é a cidade que o meu sonho encerra,
como uma sombra evocadora e mansa,
por essas ruas e arrabaldes erra
minha mais doce,mais feliz lembrança!
Meu olhar enamorado não se cansa
de vê-la; a igreja, os casarões, a serra...
E o Paraiba que aos seus pés reamansa
quando eu digo baixinho: Minha Terra!
Ela é o cantinho que eu mais quero bem;
o meu lar, meu abrigo, minha taba.
Sei que outras terras mais progresso têm.
E que muito mais ricas muitas outras são;
mas, uma apenas - Pindamonhangaba
cabe inteirinha no meu coração!
Esse poeta, que honra essa terra querida, produziu
vários livros de caráter didático, como: ”Rio turbulento”, ”A caminho d’Oeste”, e o inigualável “Roteiro de
Pindamonhangaba”, escrito em sonetos, no qual canta
os recantos aprazíveis da nossa querida cidade, cidade
bendita que guarda em cada canto uma memória, e,
em cada canto uma saudade...

Capa do livro de Piorino Filho

Os versos primorosos de BALTHAZAR DE GODOY MOREIRA, considerado o maior sonetista
do Vale do Paraiba, proporcionam-nos inafáveis
encantamentos, afastando-nos do efêmero desse
mundo em direção aos esplendores da eternidade.
São versos em que, esse ser iluminado pela presença de Deus, pensamento fito no céu, vaza a sua
alma simples em estrofes de deleite e lirismo. São
versos que têm o sabor de orvalho sobre as flores
matizadas, ao clarão matinal das alvoradas.
Dessa maneira, temos a mais pura certeza de
que, a poesia de BALTHAZAR DE GODOY MOREIRA, que partiu para um outro plano de luz, em
1969, saiu de uma alma pura, lírica, que acumulou cultura e erudição, alma santa embalada pela
modéstia. É importante para todos nós , amantes
da Cultura e das coisas boas da nossa querida Pindamonhangaba, jamais esqueçamos os grandes
nomes que fazem a nossa História como o ilustre
poeta que dignificou o seu torrão natal recebendo
como recompensa a gratidão e a lembrança de todos nós.
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“Programa Aprendiz” da Euterpe
abre vagas em curso de música
Interessados têm até o dia 8 de fevereiro para preencher vaga
Colaborou com o
texto: Victor Gobbo
O “Programa Aprendiz” da
Corporação Musical Euterpe
está com inscrições abertas para
cursos de iniciação musical, instrumentos e percussão em Pindamonhangaba.
Os cursos são gratuitos e o
prazo de recebimento das matrículas vai até o dia 8 de fevereiro.

As oficinas oferecidas pela
iniciativa são: Violão, Cordas
Agudas (Violino e Viola Clássica), Cordas Graves (Violoncelo e
Contrabaixo Acústico), Percussão e Iniciação Musical. Podem
se inscrever pessoas com idade
mínima de seis anos e máxima
de 25 anos.
A inscrição é presencial, basta ir à Associação Corporação
Musical Euterpe, que fica na
praça Dr. Emílio Ribas, 120 -

São Benedito. O horário de funcionamento é das 14 às 20 horas. Para realizar a matrícula, é
preciso apresentar os seguintes
documentos: RG do aluno e do
responsável, comprovante de
endereço e uma foto 3x4. Para
quem está estudando é necessário levar declaração escolar.
Para mais informações, entre
em contato pelo telefone 35223208 ou, se preferir, na sede da
instituição.
Divulgação

Candidatos a vagas do “Programa Aprendiz” devem ter entre seis e 25 anos de idade

Inscrições para “Corrida 21k”
vão até este fim de semana
A corrida está sendo realizada em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade e arrecadará arroz
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
As inscrições para a “Corrida 21k”, promovida pela
Xtry em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba irão até
este sábado (26). A intenção
é reunir amantes da corrida
e estimular a solidariedade
através da doação de um quilo
de arroz.
A corrida acontecerá no dia
3 de fevereiro, com largada às

7h30, no Parque da Cidade. As
provas desta edição contarão
com percursos de 21 km e de
10 km - que o participante poderá escolher no momento da
inscrição, a ser feita no site https://minhasinscricoes.com.
br/v5/Evento/MeiaMaratonadePindamonhangaba. O custo da inscrição é de R$75,00,
pois este é o terceiro e último
lote. Já a doação de um quilo
de arroz deve ser feita na retirada do kit e será destinado ao
Fundo Social da cidade.

Os participantes deverão retirar o kit corrida (camiseta, bag e medalha) na
véspera da corrida, no 2 de
fevereiro, no Shopping Pátio Pinda, das 13 às 19 horas. Esta é a quarta vez que a
Xtry é parceira do Fundo Social de Solidariedade e busca
estimular a prática saudável
unida à caridade. São também apoiadores da corrida:
Dokar, Shopping Pátio Pinda, Espaço Equilíbrio e Geralis Seguradora.
Divulgação

Ambulantes poderão
se inscrever para
Carnaval 2019
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração, pela Divisão de Posturas
Municipal, divulga as datas para
inscrição para ambulantes que
queiram trabalhar no carnaval
de 2019.
As inscrições para o sorteio
para as vendas no “Festival de
Marchinhas” e “Carnaval 2019”
acontecerão nos dias 4, 5 e 6 de
fevereiro, já para o Pré-Carnaval
em Moreira César e “Matinoite”
serão 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, deve-

rão 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).
Documentação
e curso gratuito
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 a distância em Boas Práticas em Serviços
de Alimentação (manipulação de
alimentos).
O curso de Boas Práticas em
Serviços de Alimentação pode
ser feito gratuitamente pelo site
da Anvisa, a atividade é dividida
em oito módulos que podem ser
concluídos rapidamente. O endereço para o site em que o curso está disponibilizado é https://
www20.anvisa.gov.br/restaurantes_curso/
De acordo com os organizadores, o curso é pedido para garantir a qualidade dos alimentos,
preservando a saúde dos foliões
e o bom andamento do carnaval,
evitando intoxicações alimentares e proporcionando alimentos
de qualidade.
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.
Divulgação

A prova será realizada no dia 3 de fevereiro, no Parque da Cidade
Os sorteios sempre contam com muitos interessados
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Nova Operação Tapa-Buracos
tem início pelo Maricá
A Prefeitura de Pindamonhangaba está utilizando técnicas de gerenciamento de projetos para
realizar o mapeamento de
buracos em todo o município e dar início à nova
operação
Tapa-Buracos
com mais efetividade. O
mapeamento inicial já foi
realizado nas primeiras semanas do ano, por meio de
um aplicativo que, em breve, será disponibilizado às
lideranças de bairros.
Na sexta-feira (18), a
operação Tapa-Buracos
foi iniciada no bairro Maricá e seguirá um plano
de ação para atender a todas as regiões da cidade,
de forma ordenada. Essa
nova maneira de mapeamento vai ajudar nas
questões que interferem
na boa circulação, segurança e ﬂuidez do trânsito
na cidade.
O líder do Maricá, Edmilson, ﬁcou satisfeito por
seu bairro ter sido o primeiro a ser contemplado.
“Agradeço ao prefeito dr.
Isael pela oportunidade
de ser o primeiro bairro a
entrar nesse projeto e torço para que isso possa se

expandir para os outros
bairros, pois muitos também estão precisando”,
aﬁrmou.
A secretária de Obras
e Planejamento, Marcela
Franco, enfatizou a importância de planejar e
organizar o serviço para
beneﬁciar,
efetivamente, a cidade. “Através da
tecnologia e da inovação,
seguindo a diretriz do dr.
Isael, de sempre trabalhar
a cidade de forma humana, moderna e inteligente, estamos procurando
alternativas para cada vez
mais melhorar a cidade.
Agradeço a todos os servidores que estão conosco
nessa missão”, destacou a
secretária Marcela.
O secretário adjunto
Carlos Eduardo dos Santos estará diretamente à
frente da ação. “Em breve,
nós
disponibilizaremos
esse aplicativo de mapeamento de buracos para as
lideranças de bairros, para
que, em conjunto, a gente
consiga aumentar a efetividade desse mapeamento, enquanto já estamos
realizando essa operação
em campo”, aﬁrmou.

Ponte do Ribeirão
do Tapanhão recebe
manutenção na cabeceira
Divulgação

Obra foi necessária devido a indícios de
afundamento
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Na última semana,
após indícios de afundamento, a equipe de manutenção da Secretaria
de Obras e Planejamento da Prefeitura realizou
uma inspeção e constatou um canal de inﬁltração que estava causando o descalçamento
da cabeceira em uma de
suas extremidades.
Segundo o gestor de
zeladoria Thiago Gonçalves, foi organizada
uma operação envolvendo diversos setores
como os departamentos de Trânsito, Obras,
Drenagem, Usina e

Defesa Civil. De acordo com informações da
Secretaria de Obras e
Planejamento, foi realizada a abertura do
trecho com o problema
apontado, em que foi
feita a remoção do solo
e reconstituído com rachão e macadame hidráulico, além do trecho receber uma nova
capa de asfalto.
É importante destacar que a mobilidade e
união das equipes possibilitou que os serviços
fossem feitos com agilidade. Durante os dias
de execução, o trânsito
foi desviado para a faixa lateral, para que não
causasse transtorno.

Ação também envolveu mapeamento por aplicativo para aumentar a efetividade
Divulgação

Oﬁcinas do Plano Diretor
Participativo seguem para
Ribeirão Grande e Azeredo
As oﬁcinas participativas nos bairros são mais
uma ação integrante da
revisão do Plano Diretor
de Pindamonhangaba. As
duas primeiras foram realizadas na segunda-feira (21), no Teatro Galpão
e no centro comunitário
do Araretama; já na terça-feira (22), foi a vez dos
bairros Goiabal e Cidade
Nova.
Nesta quarta-feira (23),
às 18 horas, a região do
Ribeirão Grande será contemplada com a oﬁcina, no
centro comunitário (Estrada Municipal Jesus Antônio de Miranda, 17.705).
Ainda nesta quarta-feira,
também às 18 horas, haverá oﬁcina em Moreira César, no centro comunitário
do loteamento Marieta
Azeredo (rua Jorge Marcos
Azeredo, 150).
Na quinta-feira (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 mesmo dia e
horário, no centro comunitário do Mandu / Bonsucesso (rua Particular,
saída da Rodovia Caio Gomes Figueiredo, 8.901),
também para moradores
da Cruz Grande / Cruz Pequena.
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

Divulgação

As oﬁcinas participativas do Plano Diretor serão realizadas, nesta quarta-feira
(23), no bairro do Ribeirão Grande e no Azeredo, em Moreira César
revisão do Plano Diretor.
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.

Cotidiano
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Prefeitura de Pinda abre inscrições para
bolsas de estudo para o Ensino Superior
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Assistência Social, divulgou, nesta semana, as datas para
inscrições para as bolsas
de estudo de Ensino Su-

perior, que serão abertas a
partir do próximo mês.
Durantes os dias 7 e 8
de fevereiro, os interessados deverão comparecer
ao Setor de Protocolo da
Prefeitura para realizar
sua inscrição, das 8 às 16
horas. As bolsas integrais
poderão ser concedidas

para os cursos de licenciatura, tecnologia e bacharelado. Ao todo, serão
disponibilizadas 22 bolsas
de estudo.
Para concorrer, o interessado deve morar ao
menos há quatro anos na
cidade, ter núcleo familiar per capita de até R$

823,17, tenha sido aprovado no vestibular ou que
esteja cursando a faculdade, não pode ter Ensino
Superior completo, deve
estar com a matrícula ou
rematrícula 2019 concluída, e ter estudado o Ensino Médio em escola pública ou em escola particular
Reprodução/internet

com bolsa integral.
Para realizar a inscrição, serão necessários os
documentos: cópia do RG
e CPF do candidato, cópia do RG e CPF dos familiares que residem na
casa – em caso de menores, apresentar certidão
de nascimento – cópias
que comprovem que o
candidato reside em Pindamonhangaba ao menos
quatro anos – contas de
2015, 2016, 2017 e 2018 –
só serão aceitas contas de
energia elétrica –, IPTU,
telefone fixo ou comprovante oficial, comprovante da instituição de Ensino
Superior da aprovação no
vestibular e de matrícula para o curso desejado,
comprovante da nota do
vestibular – em caso de já
ingressantes, apresentar
notas do 1º e 2º semestres
de 2018 –, declaração que
o estudante não possui
Ensino Superior completo, cópia do comprovante

de rendimento dos últimos três meses dos candidatos e dos membros
da família que possuem
carteira de trabalho ou declaração de renda no caso
de autônomos, cópia do
Histórico Escolar, cópia
da publicação da portaria
ou declaração da intuição
do reconhecimento pelo
Ministério da Educação.
Toda a documentação
deve ser entregue nos dias
7 e 8 de fevereiro, junto ao
preenchimento da ficha de
inscrição de forma correta.
De acordo com a Secretaria de Assistência
Social, após a entregue a
documentação, os candidatos serão submetidos
a uma triagem, análise
social e visita pela equipe
técnica da secretaria. O
resultado será divulgado
no dia 13 de fevereiro no
jornal Tribuna do Norte e
no site oficial da Prefeitura http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/.

Sebrae oferece cursos
gratuitos para quem
quer empreender

Interessados devem ficar atentos a critérios e datas

Escolas estaduais terão
Campanha Maria da Penha

Os cursos começam no início de
fevereiro em Pindamonhangaba
Reprodução/internet

Lei promove reflexão sobre combate à violência contra a mulher
O governador João Doria promulgou, na semana
passada, a lei que institui
a “Campanha Estadual
Maria da Penha”, a ser comemorada anualmente,
em março, nas escolas estaduais e particulares do
Estado de São Paulo.
A partir de agora, os

alunos da Rede Estadual
vão desenvolver atividades pedagógicas sobre a
Lei Maria da Penha, além
de reflexões sobre o combate à violência contra a
mulher.
As atividades contemplam também a conscientização sobre a im-

portância do respeito aos
Direitos Humanos e à Lei
do Feminicídio, com a finalidade de prevenir e evitar as práticas de violência
contra a mulher.
Os estudantes receberão, por fim, esclarecimentos sobre a necessidade da
efetivação de registros de

denúncias dos casos de
violência contra a mulher
nos órgãos competentes,
onde quer que ela ocorra.
Por se tratar de uma diretriz e o assunto já estar
presente nas grades curriculares, o projeto de lei se
estende também às escolas da rede privada.

Os estudantes desenvolverão atividades pedagógicas sobre a lei que combate a violência doméstica

Aulas estão previstas para começar no mês que vem

Divulgação

Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba,
por
meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, em parceria
com o Sebrae, promove
nesse mês de fevereiro
cursos gratuitos de diversas áreas para quem
quer empreender.
Os cursos ofertados
são de: Formação Inicial de Panificação Artesanal, início dia 11/2
e término dia 20/2, das
13 às 17 horas, no Centro Paula Souza; Unhas
Artísticas, com início
dia 4/2 e término dia
21/2, das 14 às 18 horas,
no Senac – Pindamonhangaba;
Controles
Financeiros – Fluxo de
Caixa, dia 8/2, das 14
às 17 horas, na Associação Comercial de Pindamonhangaba.

O “Programa Super
MEI” disponibiliza ao
Microempreendedor
Individual (MEI) ou ao
que está pensando em
abrir o seu negócio soluções técnicas de gestão. Os recursos ofertados pelo programa
podem contribuir para
que o empreendedor
consiga: agregar valor
à empresa, aprimorar
conhecimentos técnicos
e de gestão, aumentar
suas vendas, diversificar seus produtos, receber orientação sobre
linhas de crédito e aplicativos de gestão.
Para se inscrever e
obter mais informações, os interessados
podem ligar no tel:
3642-9744/3128-9600,
opção 4, ou ir até o prédio do Sebrae da cidade,
que fica na avenida Albuquerque Lins, número 138, São Benedito.
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P oder Legislativo

Comissões Permanentes da Câmara
de Pindamonhangaba no biênio
2019/2020 têm novos titulares
Comissões são os órgãos internos da Casa Legislativa e tem por objetivo estudar, investigar
e apresentar conclusões ou sugestões sobre o que for submetido à sua apreciação

As 7 Comissões Temáticas Permamentes
da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba para o biênio 2019-2020 foram
eleitas e compostas no
dia 03 de dezembro de
2018 e empossadas em
suas funções no dia 1º
de janeiro de 2019.
De acordo com o artigo 64 do Regimento
Interno da Casa, “as
comissões são órgãos
internos destinados a
estudar, investigar e
apresentar conclusões
ou sugestões sobre o
que for submetido à
sua apreciação”.
Um dos principais
objetivos das Comissões Permanentes é
emitir pareceres sobre
os diversos Projetos
de Lei que são apreciados pelo Plenário
da Casa, seja do Poder Executivo ou dos

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

membros da Casa Legislativa.
O artigo 75 do Regimento Interno da
Câmara de Pindamonhangaba determina
que “as Comissões
Permanentes, em razão da matéria de sua
competência,
poderão também, apresentar, conforme o
caso ‘Substitutivos ou
emendas’ e ‘Relatório
conclusivo sobre as
averiguações e inquéritos’, além de promover estudos, pesquisas
e investigações sobre
assuntos de interesse público; realizar
Audiências Públicas
e convocar os secretários municipais e
os responsáveis pela
Administração direta
ou indireta para prestar informações sobre
assuntos inerentes às
suas atribuições”.

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

COMISSÕES PERMANENTES
Legislação, Justiça e Redação
Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
Vereador Professor OSVALDO MACEDO NEGRÃO

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

Finanças e Orçamento
Vereadora GISLENE CARDOSO - GI
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
Vereador Professor OSVALDO MACEDO NEGRÃO
Obras, Serviços Públicos, Assuntos Rurais,
Ecologia e Meio Ambiente
Vereador ANTONIO ALVES DA SILVA
– TONINHO DA FARMÁCIA
Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
Educação, Cultura, Turismo e Esportes
Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Vereadora GISLENE CARDOSO - GI
Vereador Professor OSVALDO MACEDO NEGRÃO
Saúde e Assistência Social
Vereador JORGE PEREIRA ALVES
– JORGE DA FARMÁCIA
Vereador RAFAEL GOFFI MOREIRA
Vereador RODERLEY MIOTTO

A CÂMARA DE VEREDORES DE
PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O
ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.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 2019/2020 :
Vereador Felipe César - FC
Presidente

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1º Secretário

Queremos ouvir sua voz!
Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!
Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania,
Segurança Pública e Direitos da Mulher
Vereador ANTONIO ALVES DA SILVA
– TONINHO DA FARMÁCIA
Vereador RAFAEL GOFFI MOREIRA
Vereador RENATO NOGUEIRA GUIMARÃES
– RENATO CEBOLA
Indústria, Comércio Exterior,
Empresas de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Empreendedorismo
Vereador RAFAEL GOFFI MOREIRA
Vereador RENATO NOGUEIRA GUIMARÃES
– RENATO CEBOLA
Vereador RODERLEY MIOTTO

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2º Secretário

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge
Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Gofﬁ Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley
Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.
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

Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2019
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Governo de São Paulo publica lei de incentivo à
inclusão de crianças e adolescentes com deficiência

Reprodução/interne

Regulamento estabelece
penalidades aos que praticarem
atos de discriminação em
estabelecimentos de ensino
O Governo do Estado
de São Paulo promulgou a
Lei Estadual nº 16.925/19,
que proíbe toda discriminação à criança e ao adolescente com deﬁciência
ou com doença crônica,
em todos os estabelecimentos de ensino e instituições públicas ou privadas.
Assim, a unidade educacional, creche ou similar deverá capacitar seu
corpo docente e equipe
de apoio para acolher
os menores de idade,
fazendo com que sejam
inclusos em todas as atividades, sejam elas educacionais ou de lazer.

De acordo com a lei,
os atos de discriminação sofrerão penalidades
que vão de advertência à
multa. De modo que, as
multas variam entre R$
1 mil a R$ 3 mil, sendo o
maior valor para casos de
reincidência. Além disso,
a norma considera pessoas com deﬁciência ou
doença crônica as que tenham limitação física ou
intelectual que limite uma
ou mais atividades importantes da vida. A lei baseou-se no Projeto de Lei
nº 184/2011, de autoria
dos deputados estaduais
Célia Leão (PSDB) e Orlando Bolçone (PSB).

Atos de discriminação sofrerão penalidades que vão de advertência à multa

Limpeza e organização renovam as energias do
lar e devolvem a funcionalidade dos ambientes
Reprodução/internet

Senac Pindamonhangaba oferece formação em “Organização de Residências”

EDITAL DE CHAMAMENTO- BOLSA DE ESTUDO 2019
“Estabelece critérios para inscrição e seleção de novos estudantes para bolsa de estudo para o
Ensino Superior”
Art. 1 – O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria Municipal de Assistência Social
no uso das atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº
4.947, de 06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE CHAMAMENTO para concessão de Bolsas de Estudos para o Ensino Superior, na modalidade de tecnologia, licenciatura e
bacharelado, em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, das áreas de biológicas, exatas e humanas nos termos que se seguem:
Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão pagas diretamente à
instituição de ensino na qual o aluno é matriculado.
Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 22 bolsas .
DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º - As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba, - Av.
Nossa Senhora do bom Sucesso – Cardoso – Pindamonhangaba, nos dias 07 e 08 de fevereiro de
2019 das 08h00 às 16h00.
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 5º - Poderão inscrever-se os interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses; b) - pertençam a um
núcleo familiar com renda “per capita” de até R$823,17 (Oitocentos e vinte e tres reais e dezessete
centavos ), valor equivalente 8,82 UFM’s;
c) - tenham sido aprovados no vestibular, no caso de ingressantes, ou estejam cursando o Ensino
Superior, no caso dos não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.
e) estar com a matrícula ou rematrícula 2019 efetuada.
f) ter estudado o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 6º - Para inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos a seguir elencados:
I. Cópia do documento de identiﬁcação R.G e CPF do candidato.
II. Cópia do documento de identiﬁcação R.G e CPF dos membros do grupo familiar, no caso de menores a certidão de nascimento, quando este não possuir R.G; III. Cópia documentos que comprovem residir no Município a pelo menos 8 (quarenta e oito) meses; (uma conta de 2015, uma conta
de 2016, uma conta de 2017 e uma conta de 2018) só serão aceitos conta de energia elétrica, IPTU,
telefone ﬁxo ou outro comprovante oﬁcial;
IV. Comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular e de matrícula para
o curso que se pretende, no caso de estudantes ngressantes, ou comprovante de matrícula para
estudantes que já estejam cursando;
V. Cópia da NOTA do vestibular no caso de ingressante e cópia das notas do 1º e 2º semestre de
2018 dos candidatos que já estão cursando (não será ceito a classiﬁcação do vestibular).
VI. Declaração do estudante que não possui ensino superior completo;
(ANEXO)
VII. CTPS original e cópia das páginas de identiﬁcação e do último contrato,
seguido da página em branco, do candidato e de todos os membros do grupo
familiar
VIII. Cópia do comprovante de rendimento dos últimos 3 meses do candidato e dos membros do
grupo familiar que possuem registro em CPTS ou declaração de renda no caso de autônomos ou
proﬁssional liberal;
IX. Cópia do histórico escolar cursado em escola pública, ou comprovante de percepção de bolsa
integral de estudo do ensino médio, quando escola particular;
X. Ficha de inscrição retirada no local, devidamente preenchida.
XI. Cópia da publicação da portaria ou declaração da instituição do reconhecimento do curso pelo
MEC - Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo 1º – A entrega de toda documentação solicitada neste artigo, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2019, bem como preenchimento da ﬁcha de inscrição de forma correta, completa e ﬁdedigna,
é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Parágrafo 2º - O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento automático do candidato.
DA TRIAGEM SOCIAL
Art. 7º - Após análise dos documentos entregues, os candidatos selecionados serão submetidos a
uma triagem social, através de visita domiciliar realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social.
DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção e classiﬁcação.
I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
II- a maior NOTA obtida no vestibular no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os não ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada;
V- a menor renda per capita.
Art. 9º - O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br n o dia 13/03/2019.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo
com as normas deste Processo, da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de
06/03/2013, bem como, serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele prestadas.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2019.
Ana Paula de Almeida Miranda
Secretaria Municipal de Assistência Social

A chegada de um novo
ano inspira em qualquer
pessoa atitudes que visam
aumentar a qualidade de
vida. Uma das formas de
promover essa renovação
de energias é investir na organização do próprio lar. Ter
uma casa limpa e arrumada, além de ser agradável
aos olhos, torna os ambientes mais funcionais.
Priscila Pacca e Silva,
docente da área de arquitetura e urbanismo do Senac
Pindamonhangaba, explica
que organizar a residência é
um desaﬁo, não pelo tempo
que exige dos morado-

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 203/2018 de “Aquisição de enxoval hospitalar”,
com validade de 12 meses, assinadas em 10/01/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 004/2019 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
ATA nº 005/2019 Empresa: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E COMÉRCIO ME
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação
das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 192/2018 de “Aquisição de material de
serralheria a serem utilizados em diversas obras/manutenção no município de Pindamonhangaba,
conforme solicitação da Secretaria de Serviços Municipais”, 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 354/2018
Empresa:
HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ATA nº 355/2018
Empresa:
SALUTI & CIA LTDA ME
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação
das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 152/2018 de “Aquisição de gêneros
alimentícios especiais para o preparo da alimentação escolar, incluindo produtos para alunos
com necessidades nutricionais especiais, produtos para datas comemorativas e produtos para
atender o cardápio anual. Conforme termo de referência”, 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.
ATA nº 362/2018
Empresa:
CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
ATA nº 363/2018
Empresa:
COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
ATA nº 364/2018
Empresa:
ESMERALDA & SAFIRA COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 365/2018
Empresa:
ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA
ATA nº 366/2018
Empresa:
SÃO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
ATA nº 367/2018
Empresa:
SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 210/2018 de “Aquisição de materiais para
pavimentação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSP”, com
validade de 12 meses, assinadas em 08/01/2019 .
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 002/2019 Empresa: ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA BARUSP
EIRELI
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 062/2018 de “Aquisição de materiais elétricos
para serem utilizados em diversas obras/manutenções no município de Pindamonhangaba,
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com validade de 12 meses,
assinadas em 08/11/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 325/2018 Empresa: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP
ATA nº 326/2018 Empresa: ILUSTRE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA
EIRELI EPP
ATA nº 327/2018
Empresa:
LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP
ATA nº 328/2018
Empresa:
PENIEL COMERCIAL DE SUPRIMENTOS EIRELI
ATA nº 329/2018
Empresa:
POLAMP COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 330/2018
Empresa:
RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MARTERIAIS ELÉTRICOS LTDA
ATA nº 331/2018
Empresa:
SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 332/2018
Empresa:
THIPLAN COMERCIAL LTDA

res, mas pela mudança de
comportamento necessária.
Deve-se ter em mente que a
bagunça não surgiu da noite
para o dia, e que a organização precisará de tempo,
paciência e planejamento.
“O primeiro passo para
quem deseja revolucionar
o lar é fazer uma triagem
em cada ambiente, identiﬁcado quais objetos ainda
têm utilidade. Os que não
agregam mais valor podem
ser descartados, doados ou
vendidos, se estiverem em
bom estado de conservação.
As peças quebradas devem
ser descartadas”.
Peças organizadoras
são essenciais para manter
os ambientes em ordem,
como prateleiras, nichos,
ganchos, sapateiras, portajoias, gavetex (aramados
que se encaixam em prateleiras e criam um novo
compartimento nos armários), colmeias (divisórias de
plásticos para guarda-roupas), suporte para pratos e
xícaras.
“As caixas de plástico
transparentes, que permitem visualizar o conteúdo
sem serem abertas, são
excelentes opções. Elas
podem ser encontradas
em vários tamanhos;
são fáceis de armazenar, podendo ser empilhadas, e proteger o

conteúdo de insetos e
poeira.”
Outras dicas também
ajudam a manter o lar em
harmonia. “Usar cores claras
nas paredes e pisos, colocar espelhos nas paredes;
utilizar móveis pequenos
e prateleiras nas paredes
aumentam a sensação de
amplitude. Deixar as janelas e portas dos cômodos
abertas permite a circulação
de ar e de energias em toda
a residência.”
Formação na área
Para os interessados em
desenvolver suas habilidades na área de arquitetura e urbanismo, o Senac
Pindamonhangaba está
com inscrições abertas para
o curso de curta duração
“Organização de Residências”. A capacitação conta
com orientações sobre
como otimizar os espaços e
facilitar o dia a dia do morador por meio da escolha
dos produtos organizadores
adequados, do tipo de dobra
utilizado na rouparia, e da
eliminação de objetos em
excesso, vencidos ou pouco
utilizados.
Para mais informações e
inscrições, acesse o Portal
Senac: www.sp.senac.br/
pindamonhangaba. A unidade ﬁca na rua Suíça, 1.255
– Santana – Pindamonhangaba/SP.

EDITAL
O Presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Jose Benedito
Cardoso, pelo presente, de conformidade com os ESTATUTOS da entidade, leva ao conhecimento
de todos os seus associados que à partir desta data acham-se abertas as INSCRIÇÕES de
CHAPAS, para concorrerem às próximas ELEIÇÕES DE DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO
FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO, para o BIÊNIO de 2019/2020, ELEIÇÕES essas que
serão realizadas no dia 18 de fevereiro de 2019 na sede social da entidade situada a Rua Dr.
Campos Salles, nº 203, Pindamonhangaba SP, e ao longo da Linha da Ferrovia (Estrada de Ferro
Campos do Jordão) devendo as referidas CHAPAS serem apresentadas até o dia 04 de fevereiro
de 2019 e constarem o seguinte:
DIRETORIA EXECUTIVA
Será composta de: Presidente, Vice-Presidente, 1º Tesoureiro e 1º secretário;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.
CONSELHO FISCAL
Será composto de 03 (Três) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.
CONSELHO DELIBERATIVO
Será composto de 04 (quatro) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes
As CHAPAS completas digitadas, com as respectivas assinaturas dos Senhores concorrentes,
acompanhadas de oﬁcio dirigido à União dos Ferroviários da EFCJ, deverão ser entregues
na Secretaria da entidade em sua sede social à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro,
Pindamonhangaba, SP, até o dia 04 de fevereiro de 2019 para apreciação e registro.
Obs. Somente poderão ser candidatos e TER direito a VOTO os associados QUITES com
a entidade. Este EDITAL deverá ser aﬁxado nos locais de maior acesso nas Dependências da
Ferrovia, para conhecimento de todos.
Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2019.
Jose Benedito Cardoso – Presidente da UFEFCJ

Tribuna do Norte
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E special ENTRETENIMENTO
QUARTA-FEIRA

Internet e ironia social rendem
sucesso ao “Vale Humor”
Com mais de 1 milhão de visualizações e 6 mil inscritos, canal online conta com a autoria do
pindamonhangtabense Júnior Vaccari e populariza capacidade humorística do Vale do Paraíba
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES

C

iente de sua ﬁrmação como
produtor de conteúdo, ele
prefere ser chamado pelo
nome artístico. Júnior Vaccari
reside em Pindamonhangaba e,
desde cedo, se vê interessado e
participante das tendências proporcionadas pela popularização
da internet. Tanto que, aos 21
anos de idade, o jovem utiliza de
sua consciência societária como
aliada da criatividade para propagar humor e reﬂexão social.
Seu projeto, que surgiu de uma
esquete para a escola, atraiu

companheiros de Taubaté, Caçapava, Tremembé, Roseira e
municípios da região até se consolidar como um produto audiovisual com temporadas regulares. Atualmente, o canal “Vale
Humor” tem uma média de 50
vídeos publicados por temporada, lançados aos pares semanalmente. A expectativa é de 60
novos episódios para a terceira
fase, embalada pela marca geral
de 6 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. Somente
o vídeo “Patrão e Empregada”
bateu este número com a produção e o roteiro característicos
do grupo valeparaibano.

Acervo Pessoal

“Vale Humor” tem moradores da região em seu elenco

ENTREVISTA
TN - Quando e como surgiu o canal “Vale Humor”?
O Vale Humor surgiu muito
antes de o canal entrar no ar,
em 2016. Eu sempre fui muito
conectado a internet, fui colunista de alguns blogs e sites, participei de fóruns de debate. Tudo
isso em meados de 2010, 2011.
Então, em 2013, eu decidi
realmente começar o projeto.
As primeiras gravações foram
praticamente testes, ainda estávamos buscando um estilo, um
jeito de fazer. No ﬁm do ano, em
outubro, conheci uma diretora
de escola, em Taubaté. Ela me
reconheceu de alguns comerciais
que ﬁz como ator. Começamos
a conversar e ela me convidou
para fazer um projeto em parceria com a escola, gravando uma
esquete de conscientização sobre
as drogas.
Por conta do prazo de realização do projeto, que era atrelado a Secretária de Educação,
e questões burocráticas, tivemos
cinco dias para escrever, gravar e editar a esquete. Foi uma
correria, mas ﬁzemos. O curtametragem foi exibido aos alunos
da escola e gerou uma grande
roda de bate papo, pois além da
comédia levantava discussão
sobre diversas questões sociais.
Passamos os anos seguintes
fazendo oﬁcinas para formar
mão de obra qualiﬁcada nessa
área audiovisual, pois faltavam
pessoas com experiência. E fomos acumulando conteúdo, gravando e guardando as esquetes,
descartando as que não estavam
boas. Quando o canal foi ar, em
agosto de 2016, a primeira temporada já estava praticamente
pronta, com mais de 50 vídeos.

TN - Por que o canal tem
este título?
Júnior - O nome “Vale Humor” surgiu na correria da realização desse primeiro trabalho
oﬁcial. Tínhamos que ﬁnalizar o
curta no prazo e precisávamos
criar um nome para o grupo.
Como seria a primeira exposição
pública do projeto, ainda não
tínhamos certeza se ﬁcaria realmente engraçado, então o nome
era como uma pergunta: “Será
que Vale Humor?”. Além, obviamente, da clara associação com
o Vale do Paraíba. Aﬁnal, todo
o elenco tem uma forte relação
com a região.
TN - Quem esteve envolvido na criação do “Vale Humor”?
Júnior - O “Vale” Humor foi
uma idealização minha. Mas,
desde o começo, sempre tive
o apoio dos meus pais, Márcio Vaccari e Andréia Moreira
Lima, que também são artistas,
além de amigos muito talentosos, como Manuel César Pereira,
Idiane Dias, Joana Rodrigues,
João Marcelo e Tony Marmo.
Esse pessoal que esteve presente
no início do projeto foi fundamental para criação do que é o
canal hoje.
TN - Quais são suas referências para realização deste
trabalho?
Júnior - Nossa, muita coisa.
A referência mais óbvia, e que eu
sempre cito para que as pessoas
consigam compreender o que é
o “Vale Humor” é o “Porta dos
Fundos”. Como referência na comédia, gosto de “Monty Python”
e “Mr. Bean” no humor inglês e
Acervo Pessoal

Com duas temporadas produzidas, terceira já está sendo gravada

Acervo Pessoal

Episódio “Patrão e Empregada” alcançou 1 milhão de views
das sitcoms americanas como
“Seinfeld”, “Dois Homens e Meio”
e “Eu, a Patroa e as Crianças”.
Quanto ao conteúdo nacional,
pesquisei muito sobre humor, vi
muita coisa espalhada ao longo
dos últimos 60 anos. Acredito que
tenha me inﬂuenciado, de alguma forma, desde os stand-ups de
Chico Anysio e Zé Vasconcelos,
passando por “TV Pirata” e “A
Grande Família” até chegar nas
produções para internet, como o
canal “Anões em Chamas”. Além
desses nomes notoriamente da
comédia, tenho algumas referências um tanto diferentes, como
o humor irônico do Antônio
Abujamra, as charges do Angeli
e as crônicas do Luís Fernando
Veríssimo.
TN - Atualmente, quais
são os membros da equipe
do canal?
Júnior - O elenco foi se
renovando ao longo dos anos,
com chegadas de novos atores e
algumas saídas por questões de
agenda e outros projetos. Ainda
não está fechado o elenco ﬁxo da
terceira temporada, mas estão
gravando conosco os atores:
Márcio Vaccari, Manuel César
Pereira, Andy Trevisan, Tony
Marmo, Renato Ângelo, Andréia
Moreira Lima, Idiane Dias,
Ádila Naves, Gabriel Petronilo, Vítor Gouvêa, Tiago Souza,
Giulia Melo e Lud Sayuri. Além,
é claro, do pessoal que faz parte
da equipe técnica.
TN - Quais são as temáticas trabalhadas nos vídeos?
Júnior - Os temas são sátiras sociais do cotidiano, piadas
feitas em cima de situações
comuns do dia a dia. Discussões
de casal, questões relacionadas

à política, segurança pública,
saúde, futebol, etc. E nós seguimos três conceitos na hora da
criação do roteiro: abordar o
tema de maneira nacional, de
forma que seja compreensível
para pessoas de qualquer lugar
do Brasil; escrever de modo
atemporal, fazendo com que o
vídeo possa ser assistido hoje ou
daqui cinco anos e ainda faça
sentido; e que além da comédia
haja também uma discussão social por trás. Pode ser algo sutil,
mas que, ao olhar com atenção,
esteja ali.
TN - Normalmente, como
vocês conciliam a agenda de
gravação?
Júnior - É uma diﬁculdade,
pois os atores, quase sempre,
têm outras atividades. Mas, por
contar com um elenco grande,
um vai suprindo a ausência de
tempo do outro. Quem está com
mais tempo livre em determinada época do ano acaba gravando mais. E damos um jeito de
gravar muito (risos). Em média,

são oito vídeos produzidos por
mês, dentre trabalhos que vão
para o “Vale Humor” e outros
projetos que estamos realizando.

TN - Como você se sentiu
ao atingir a marca de 1 milhão de visualizações e de 6
mil inscritos?
Foi uma conquista absolutamente grandiosa. São números
extremamente relevantes para a
região do Vale do Paraíba. Todos os integrantes ﬁcaram muito
satisfeitos ao ver que o trabalho
de anos resultou nesse nível de
retorno do público. Temos total
consciência que ainda estamos
engatinhando a nível nacional,
mas ver esses números mostra
que estamos no caminho certo.
É possível fazer arte na região e
ter seu trabalho visto por pessoas do Brasil inteiro. Isso é algo
mágico.
TN - Daqui para frente,
quais são os planos do “Vale
Humor”?
Queremos seguir produzindo
conteúdo. Isso signiﬁca continuar com o lançamento das temporadas na internet, diversiﬁcando
cada vez mais os formatos,
fazendo séries e episódios mais
longos. Além disso, pretendemos
que, nesse ano, ocorra um desenvolvimento comercial maior
da marca “Vale Humor”, pois o
canal já atingiu números muito
relevantes para os padrões da
região. Vamos explorar isso.
Depois do 1 milhão, não sabemos
onde podemos chegar, o céu é o
limite. O certo é que seguiremos
fazendo nosso trabalho com a
maior qualidade possível. Aﬁnal,
foi isso que nos trouxe até aqui.
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Filmagens dos vídeos acontecem durante todo o ano

