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Carnaval em Pinda 
terá diversão e 
solidariedade

A Prefeitura de Pindamonhangaba acerta os últimos ajustes para que os 
foliões da cidade aproveitem o “Carnaval Solidário” com muita diversão 
e segurança.                Página 6
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A Prefeitura prepara uma grande estrutura que 
envolve segurança e organização para o evento

“Corrida 21k” 
atrai centenas 
de corredores

No último domingo (3), aconteceu no Parque da Cida-
de, a “Corrida 21k”, que reuniu  amantes da corrida para 
estimular a solidariedade através da doação do arroz.

“CÉU ESTRELADO” PASSA A SER RESERVA 
PARTICULAR DE PATRIMÔNIO NATURAL

VALE DO PARAÍBA 
TEM CURSO INÉDITO 
PARA CAPACITAÇÃO 
DE SÍNDICOS
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Abram alas, o carnaval 
se aproxima!

Faltando um pouco menos de um mês para o 
carnaval, a Prefeitura acerta os últimos ajustes 
para que os foliões da cidade aproveitem o Carnaval 
Solidário com muita diversão e segurança. 

A “festa da carne” surgiu no Brasil quando, 
aconselhados a se abster de consumo de carne 
e relações sexuais na Quaresma, os cristãos se 
fartavam de churrasco nos três dias anteriores à 
Quarta-Feira de Cinzas, dando origem a essa festa 
popular.

Com o tempo, o carnaval transformou-se em 
folguedo profano, em que se brinca invertendo papéis 
sociais. O homem vestido de mulher e a mulher em 
trajes masculinos; o rico à rua em farrapos e o pobre 
em trajes imperiais.

Mas, em qualquer época, o verdadeiro carnaval 
popular sempre foi marcado pela liberdade.  Todos 
podiam manifestar-se livremente sem qualquer olhar 
julgador. Esse sempre foi o pilar dessa festa, que é 
uma das marcas do Brasil em todo o mundo.

É por isso que é dever de todos nós fazermos um 
carnaval responsável, que seja bonito, encantador, 
produtivo e ambientalmente sustentável. 

É preciso responsabilidade no carnaval, para que, 
daqui a um mês, a festa seja também momento de 
oportunidade para quem não caiu na folia. Jogar 
sua lata no lixo, não no chão, para garantir que ela 
será reciclada por quem vê nessa festa tão bonita a 
oportunidade de faturar dinheiro para sustentar sua 
família, é um exemplo de como fazer com que a “Festa 
do Momo” dure mais que quatro dias.

Se o carnaval nos ensina alguma coisa é sair da 
rotina. Fazer algo inesperado. Jogar-se na vida. 
Experimentar. Claro que podemos fazer isso com 
discernimento e responsabilidade!

Responsabilidade para curtir bem o carnaval, 
fazendo da nossa festa mais conhecida, um momento 
de prazer, respeito e alegria.

REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Editorial
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Homenagem a um 
amigo que se foi 

Prêmio Sesc de 
Literatura

Divulgação

Vale do Paraíba tem curso inédito 
para capacitação de síndicos

PEQUENO GRANDE 
JOÃO SIMÕES

Ele sempre realizou
não pensando só nos seus.
Ajudou quem precisou,
é um assessor de Deus!

O João mudou pro céu
e está em nosso coração.
Aqui fez o seu papel,
a ele a nossa gratidão.

Tá na brancura dos an-
jos,
falta vai muito fazer.
Aqui conseguiu arranjos,
nos ensinou a viver!!!

  Alarico Filho

O nosso leitor, radialista e 
artista plástico Alarico Filho 
nos enviou um poema de sua 
autoria feito em homena-
gem ao inesquível Dr. João 
Simões, que estaria comple-
tando 77 anos no último dia 
31 de janeiro (morreu em 
29/9/2017)

Nascido em Termas-SP 
(31/1/1942), foi cidadão 
atuante neste município no 
qual ainda residem mulher 
e fi lhos. Em Pindamonhan-
gaba  exerceu a advocacia, 
foi  radialista (Rádio 94 
FM), escritor (ocupava a 
cadeira n° 19H da APL-Aca-
demia Pindamonhangaba de 
Letras), presidiu entidades 
e aqui deixou muitas amiza-
des, entre elas a do Alarico, 
que assim expressa, poetica-
mente, a ausência de Simões: 

Atenção escritores autores de contos 
e romances participem do Prêmio Sesc 
de Literatura – 2019 (obras inéditas) e 
concorram à publicação de seu livro pela 
Editora Record. O prazo vai até o dia 14 
de fevereiro, inscrição pelo site. Confi ra o 
regulamento através do seguinte endereço 
eletrônico:  http://www.sesc.com.br/
portal/site/premiosesc

As obras inscritas. Após a inscrição 
online, as obras serão enviadas para 
subcomissões julgadoras distribuídas 
em todas as regiões do país; as obras 
pré-selecionadas serão enviadas para a 
comissão fi nal; as comissões fi nais são 
compostas por duas pessoas responsáveis 
pela categoria Conto e duas pela categoria 
Romance; o anonimato das obras é 
resguardado até o anúncio fi nal.

Com o crescimento de 
condomínios na região, 
aumenta a demanda de 
síndicos capacitados para 
o cargo. Pensando nisso, 
a Associação de Síndicos 
e Síndicos Profi ssionais 
do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte (Asspro) rea-
liza o “Curso de Adminis-
tração de Condomínios”, 
com a professora Rosely 
Schwartz, pela primeira 
vez na região, de 15 a 24 
de julho, em São José dos 
Campos. As inscrições es-
tão abertas e as vagas li-
mitadas.

Atualmente, o perfi l 
do síndico morador, sem 
preparação e improdutivo 

está fadado a cair em total 
desuso. Buscando se ade-
quar a este cenário é que 
estes profi ssionais vêm 
buscando cada vez mais 
formações específi cas na 
área. Recentemente, fo-
ram criados, inclusive, 
selos de certifi cação que 
reconhecem síndicos com 
capacidade e conhecimen-
to para exercer a função.A 
grade do curso consiste 
em explicações sobre a 
rotina complexa dos 
gestores. Temas como 
o Novo Código Civil, 
Reforma Trabalhista, 
Inadimplência e Inqui-
linos são alguns dos 
mais de quinze tópicos 

que serão abordados 
ao longo de 40 horas 
de aula.

O curso acontecerá na 
sede do Curso Êxito, em 
São José dos Campos. As 
vagas estão abertas a todos 
interessados no assunto, 

porém com desconto ex-
clusivo para associados da 
Asspro. As inscrições de-
vem ser feitas através do 
site www.asspro.com.br/
agenda. Mais informações 
através do e-mail conta-
to@asspro.com.br

“Curso de Administração de Condomínios” atenderá 
profi ssionais da área

Governo estadual anuncia a 
contratação de 3,2 mil professores

Parte dos profi ssionais atuará em escolas de São José dos Campos
O Governador do Estado 

de São Paulo autorizou, no 
último sábado (2), a convo-
cação de 3.230 professores 
para a Rede Eestadual de 
Ensino. Destes, 1.023 são de 
vagas remanescentes. Eles 
foram aprovados no último 
concurso público da catego-
ria, homologado em 2015.

“Este é o lançamento do 
‘Programa Pró-Professores’. 
A educação começa com 
bons professores, prepara-
dos, orientados, atualiza-
dos e, sobretudo, motivados 
para oferecem para as nossas 
crianças e os nossos adoles-
centes condições adequadas 
de ensino”, disse o govena-
dorJoão Doria. O anúncio foi 
feito após a reunião de secre-
tariado realizada no Palácio 
dos Bandeirantes.

Os professores devem 

atuar em classes de 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamen-
tal em unidades da capital, 
Campinas, Carapicuíba, 
Guarulhos, Mauá, Ribeirão 
Preto e São José dos Cam-
pos. Eles vão preencher va-
gas da categoria Professor de 
Educação Básica (PEB) I.

A lista de profi ssionais 
convocados será publicada 
nos próximos dias no Diário 
Ofi cial. A jornada é de 30 ho-
ras semanais, com 24 horas 
em sala de aula e seis em pla-
nejamento. Os professores 
também passarão por um 
período de estágio probató-
rio de três anos.
Professores temporários

Em janeiro, o Governo do 
Estado garantiu a continui-
dade da contratação de pro-
fessores temporários. Após 
decisão favorável do presi-

dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias Toff oli, a 
Secretaria manteve o proces-
so de atribuição de classes e 
aulas a docentes com con-
trato vigente ou candidato à 
contratação (categoria O).

No levantamento reali-
zado pela equipe de gestão, 
venceram em 2018 os con-

tratos de 8.563 professores 
temporários. A decisão do 
STF permitiu a retomada 
do processo de contratação. 
Para os anos iniciais do En-
sino Fundamental, foi cons-
tatado que mais de 60 mil 
alunos corriam o risco de fi -
car sem docentes em sala de 
aula.

Reprodução/internet

Admissões são a 
primeira medida do 
“Programa 
Pró- Professores”

GRAACC lança novo 
aplicativo para 
recebimento de 
doações

Nessa segunda-feira 
(4), o Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança 
com Câncer (GRAACC) 
comemorou o “Dia Mun-
dial de Combate ao Cân-
cer” com o lançamento de 
uma nova forma de con-
tribuir com a causa. A par-
tir desta segunda-feira, é 
possível fazer doações que 
benefi ciam o tratamento 
de milhares de crianças 
e adolescentes através de 
um smartphone.

“O aplicativo é uma 
oportunidade para que as 
pessoas possam contri-
buir de forma prática, rá-

pida e confi ável”, explica 
Tammy Allersdorfer, su-
perintendente de Desen-
volvimento Institucional 
do GRAACC.A ferramenta 
está disponível gratuita-
mente para dispositivos 
iOS e Android e oferece a 
opção para que o usuário 
faça doação única ou men-
sal. Todos os recursos re-
cebidos são direcionados 
ao Hospital do GRAACC, 
referência em tratamen-
to, pesquisa e ensino de 
oncologia pediátrica. Em 
2018, o complexo hospita-
lar atendeu mais de 4,4 mil 
pacientes de todo o país.

Dr. João 
Simões
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“Céu Estrelado”, de Pindamonhangaba, passa 
a ser Reserva Particular de Patrimônio Natural
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado assinou resoluções de criação de quatro novas RPPNs

Colaborou Com o 
texto: Dayane Gomes

no “Dia nacional das reser-
vas Particulares do Patrimônio 
natural (rPPns)”, comemorado 
no dia 31 de janeiro, o Governo 
do estado de são Paulo realizou 
uma cerimônia para entrega dos 
títulos das quatro novas unida-
des de conservação. entre elas, 
está uma parte da Fazenda Céu 
estrelado, localizada em Pinda-
monhangaba.

o Programa estadual de apoio 
às rPPns Paulistas tem por ob-
jetivos estimular a criação e im-
plementaçãodos locais mediante 
uma série de ações de apoio e 
incentivo aos proprietários. o es-
paço pindense consiste em cerca 
de 116 hectares da Fazenda Céu 
estrelado, vizinha ao Parque es-
tadual de Campos do Jordão, 
totalizando 61% da propriedade. 
além desta, as novas reservas são 
Copaíba, sítio das Pedras e serra 
da bocaina, das cidades socorro, 
Indaiatuba e são José do barrei-
ro, e somam 140,09 hectares de 
área protegida.  

Com o título, há o reconheci-
mento da importância da unida-
de de Pinda na conservação da 
biodiversidade, uma vez que a 

Flora da área de conservação é remanescente da Mata Atlântica

área é remanescente do bioma 
mata atlântica e protege várias 
nascentes e pequenos cursos 
d’água, além de uma bela paisa-
gem no topo da serra da man-
tiqueira. a preservação inclui 

pequenos trechos de brejos e 
campos de altitude, vegetação 
representante da Floresta Plu-
vial montana e fauna com várias 
espécies. entre os animais, já 
foram vistos no local onça-par-

da, veado-mateiro, cateto, sa-
nhaço-fradinho e beija-flor-pa-
po-branco.

agora, contando com essas 
novas rPPns, são Paulo possui 
99 destas áreas oficialmente reco-

nhecidas, sendo 51 pela Fundação 
Florestal, 47 pelo ICmbio e uma 
pela Prefeitura de são Paulo. e 
existem 24 pedidos de reconhe-
cimento em andamento com área 
potencial de 2.317,97 hectares.

Cuidados caninos é tema de palestra nesta quarta-feira
Colaborou Com o 

texto: Dayane Gomes

na noite desta quarta-feira 
(6), às 19h30, a palestra “Como 
ter um cão saudável, educado e 
feliz” abordará assuntos perti-
nentes ao bem-estar canino. o 
evento é uma oportunidade para 
os donos aprenderem dicas e es-
tratégias para entender e cuidar 
do “melhor amigo do homem”. o 
aprendizado acontecerá na escola 
de idiomas yázigi Pinda. a entra-
da será a doação de 1kg de ração 
de cachorro ou gato, que será 
destinado à entidade filantrópica 
“adote!”.

entre os ensinamentos referen-
tes à atenção com os cães, a discus-

são abrangerá primeiros socorros, 
reabilitação, comportamento ani-
mal, soluções práticas para ajudar 
o tutor a ter um bicho de estimação 
equilibrado. a noite também dis-
cutirá medidas para lidar com pro-
blemas, como fogos/trovões, urina 
no local errado, excesso de latidos, 
marcação de território, cuidados 
com filhotes e cachorros que pulam 
em pessoas.

as palestrantes serão rafaela 
Dal Piero, médica veterinária es-
pecialista em clínica cirúrgica de 
pequenos animais, e Carla ma-
chado, adestradora e estudante 
de curso técnico de veterinário. 
O Yázigi Pinda fica na rua Major 
José dos santos moreira, 265 - 
são benedito. Palestrantes darão dicas e ensinarão estratégias para lidar com cães

reprodução/Instituto nascente

Público apreciou atração cultural no Bosque da Princesa

“Sons do Bosque” é sucesso com “Fusion de La Musik”
O projeto ”Sons do Bosque” apre-

sentou, no último domingo (3), a banda 
Fusion de La Musik”, com um reper-
tório composto por jazz, funk, bossa 
nova, samba e outras sonoridades 
brasileiras, animando a manhã com 
música boa junto à natureza. As apre-
sentações da iniciativa cultural aconte-
cem no coreto do Bosque da Princesa.  

O evento tem sido grande sucesso 

de público em todas as suas edições, 
que são realizadas mensalmente, com 
entrada gratuita. A próxima edição 
do “Sons do Bosque” será no dia 3 de 
março e a atração será Lia de Oli-
veira e Banda Tupiniquim. O projeto 
cultural é uma realização da Gingô 
Produções, com apoio da Secretaria 
de Cultura e Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Banda exibiu canções de jazz, entre outros estilos musicais

reprodução/Internet
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COMUNICADO

ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA EXECUTIVA
Comunicamos a todos os interessados que na data de hoje, 28 de Janeiro de 2019, 
nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, que a presidente do 
Centro Espírita Caridade e Amor - “André Luiz” (CNPJ: 50.455.740/0001-90), anuncia 
a data para a próxima eleição da nova diretoria executiva do biênio 2019/2020 a 
ser realizada no dia 14 de março próximo. Os candidatos interessados deverão 
apresentar suas chapas até o dia 14 de fevereiro do corrente (prazo legal). 
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2019.

Marilda Lopes Gomes Vasconcellos – Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 

Ficam os conselheiros e as conselheiras do Conselho Deliberativo do Fundo Social de 
Solidariedade de Pindamonhangaba convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para 
a realização da “9ª Reunião Ordinária”, para tratar das seguintes pautas:

Pauta:
— Realização do JORI 2019
— Passeio Ciclistico 2019
— Vendas dos moveis em palletes
— Parceria da corrida no parque da cidade
Dia: 06/02/2019 (quarta-feira)
Horário: 16 horas 
Local: Fundo Social de Solidariedade  

Claudia Maria Vieira Domingues
Presidente do Fundo Social de Solidariedade 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
CRESS 9ª REGIÃO/SP
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Expedimos o presente edital pelo qual fica a Assistente
Social MARIA CRISTINA GOMES MARCONDES QUERIDO
- CRESS 06.845, devidamente notificada do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da presente data, a comparecer na
sede deste CRESS/SP (R. Conselheiro Nébias, 1022 -
Campos Elíseos - São Paulo/SP - Setor de Secretaria) para
tratar de assunto de seu interesse. Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS 9ª Região/SP - Kelly Rodrigues
Melatti - CRESS nº 38.179 - Presidenta.

À, Sr. ADRIANO AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA
Em virtude da informação que temos que seu afastamento foi cessado, sendo já 
informado que a data do seu retorno seria em 09/01/2019, mas senhor não tendo 
comparecido, e devido as difi culdades de contato, pedimos que compareça na 
empresa ou entre em contato para esclarecimentos e se for o caso realizar os trâmites 
necessários para o retorno ao trabalho. Segue abaixo telefones e e-mail para contato:
Telefones:
(12) 2126-6608
(12) 2126-6606
(12) 99604-7083
Falar com RH.
E-mail: tsantos@incomisa.com.br
Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2019.
Indústria, Construções e Montagens Ingelec S.A.
Rua Julio de Paula Claro, 1280 – Feital Pindamonhangaba/SP – Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA “ASSOCIAÇÃO 

DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA” 

                        Ficam convocados todos os associados interessados para 

participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 

DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA ”, a ser realizada no dia 21 de Fevereiro de 

2019, com início às 19:00 horas, em primeira convocação, com pelo menos a 

metade dos associados ou 19:30 horas, em segunda convocação, com qualquer 

número dos associados do Loteamento “RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA”,  a 

ser realizada no seguinte endereço: Rua Primavera nº 5,  loteamento “Residencial e 

Comercial Laguna”, bairro Ipiranga  – Pindamonhangaba – SP,  a fim de deliberarem 

sobre os seguintes assuntos: 

- Prestação de contas do ano 2018; 
- Previsão orçamentária para o ano de 2019; 
- Discussão do valor da taxa associativa; 
- Discussão sobre isenção da taxa Associativa para membros do Conselho Fiscal; 
- Discussão sobre alteração das normas para utilização do salão, Playground e 
sauna; 
- Discussão sobre alteração das normas para utilização da Piscina e aumento dessa 
área de lazer; 
- Alteração da forma de publicação para convocação das Assembleias Gerais; 
- Discussão sobre aquisição de aparelhos para academia; 
- discussão sobre colocação de concertina:  
- Outros assuntos de interesse geral 
 
OBS: O associado que se fizer representar por procuração, a mesma deve estar com 
firma reconhecida, limitado o número máximo de uma procuração por mandatário, 
conforme determina a Cláusula IX – item 1.6 do Estatuto da Associação.    
           

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2019. 

 

 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA 

Edson Casagrande Vilela- Presidente 

“Escola + Bonita” vai revitalizar mais de 2 
mil escolas estaduais com trabalho de presos

O Governador de São 
Paulo lançou nesta quar-
ta-feira (30) o projeto “Es-
cola + Bonita”. A parceria 
entre as secretarias da 
Educação, Administração 
Penitenciária e de Desen-
volvimento Econômico 
prevê a revitalização de 
2,1 mil escolas estaduais 
de São Paulo até 2020, 
com o trabalho de presos 
em regime semiaberto.

“A pintura será feita 
em horários que não in-
terrompam a utilização da 
escola e com todos os cui-
dados devidos, com tintas 
que não têm cheiro, para 
permitir que no dia se-
guinte professores, gesto-
res, funcionários e alunos 
também possam frequen-
tar”, afi rmou Doria.

Por meio do programa 
“Via Rápida Expresso”, 

serão pintadas 500 es-
colas. Neste projeto, os 
reeducandos participan-
tes serão capacitados e 
pintarão escolas durante 
este curso profissiona-
lizante. Outras 1,6 mil 
serão recuperadas gra-
ças ao trabalho de pre-
sos contratados por meio 
da Fundação “Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel” 
- Funap, totalizando 2,1 
mil escolas. Muitos destes 
reeducandos possuem ca-
pacitação em pintura, hi-
dráulica e elétrica. Os que 
não tiverem serão quali-
fi cados pelo Centro Pau-
la Souza. Todas as outras 
escolas que apresentarem 
a necessidade de reparos 
serão atendidas pela Se-
cretaria da Educação do 
Estado de São Paulo.

“Uma medida justa, 
humanitária, qualifi cante 
e positiva. Os detentos vão 
ajudar melhorando a qua-
lidade das escolas. Escolas 
bem mantidas e bem pin-
tadas melhoram o rendi-
mento dos alunos”, disse 
o governador João Doria.

Graças a uma parce-
ria entre as secretarias da 
Administração Peniten-
ciária, da Educação e de 
Desenvolvimento Econô-
mico, presos do regime 

semiaberto estão sendo 
capacitados como pinto-
res. Os cursos possuem 
dois módulos, divididos 
em 25/horas de aulas te-
óricas e 75/horas de prá-

ticas. Além de recuperar 
prédios públicos e contri-
buir para oferecer melho-
res condições de ensino, o 
programa ainda permite 
que os reeducandos pos-

sam sair com uma profi s-
são após o cumprimen-
to de pena – com essa 
qualifi cação, eles podem 
trabalhar como pintores 
profi ssionais.

Unidades educacionais da Rede Estadual receberão reparos estruturais 

Estudantes inscritos no programa devem concluir processo de complementação de documentos

PRAZO DE ADITAMENTO DO FIES É 
PRORROGADO PARA 15 DE FEVEREIRO

Os estudantes que precisam concluir o aditamento dos contratos do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) devem fi car atentos ao calendário: a Caixa Econômica 
Federal estendeu o prazo para 15 de fevereiro.

O processo deve realizado pela internet na página do 
programa. Mas se o estudante precisar alterar o fi ador do 
fi nanciamento, é necessário procurar uma agência da Caixa para 
encaminhar o procedimento e apresentar a documentação.

O Novo Fies foi remodelado para assegurar a saúde fi nanceira 
do programa. Agora, os pagamentos são mensais e feitos por boleto 
bancário. O Fies benefi cia estudantes de baixa renda matriculados 
em faculdades particulares.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, 
convocados a comparecer à 2ª Reunião Ordinária/2019 do Conselho Municipal do 
Idoso, no dia e local abaixo discriminados:
Dia:  07/02/2019 (quinta-feira)
Horário: 08h:30min
Local:  Auditório da Prefeitura 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso.
Pauta:
I. Abertura e leitura da Ata da Reunião anterior;
II. Edital de Chamamento Público (FMI) – Prazos Regimentais;
III. Prestação de Contas – Centro Dia do Idoso
IV. Verba FMI – JORI
V. 5º Encontro Regional dos CMIs da RM Vale e Litoral Norte
VI. Assuntos pertinentes ao Conselho;
VII. Informes e encerramento.

Favor confi rmar a presença e/ou justifi cativa da ausência no endereço: 
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.153, DE 22 DE 
JANEIRO DE 2019.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-
Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições, e com fundamento na Lei 
Complementar nº 7, de 13 de fevereiro de 
2008 e  Lei Complementar n° 47, de 16 de 
dezembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão de Avaliação de 
Atividade de uso excepcional, conforme 
previsto no art. 2º da Lei Complementar nº 
47/2014, que dispõe sobre a classifi cação 
de atividades no Zoneamento Urbano do 
Município de Pindamonhangaba, e indicar 
os servidores a seguir relacionados para 
integrá-la:

I  –  Secretária Municipal de Obras e 
Planejamento 
              Marcela Franco Moreira Dias

II –  Secretaria Municipal de Governo
       Maria Ivete Ultramari Rosa 

III –  Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico
        Marcelo Ribeiro Martuscelli

IV – Secretaria Municipal de Finanças e 
Orçamento
          Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando a Portaria Geral 
nº 4.855, de 22 de maio de 2017.

Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2019.

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Vice-Prefeito no exercício de Prefeito Municipal

 Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e 

Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 22 de janeiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.159, 
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019
.                                                                                                                                             
Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, 
de 20 de dezembro de 2018, Resolve 
NOMEAR os senhores indicados no inciso 
I e DESIGNAR os senhores indicados nos 
incisos II e III para os cargos de provimento 
em comissão e as funções, a saber:

CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO:
a partir de 1º de fevereiro de 2019:

- Bruna Teresa Pereira de Souza 
   Assessor (Interno)
 

II - FUNÇÃO DE CONFIANÇA
a partir de 1º de fevereiro de 2019:

- Ana Beatriz Teixeira Caltabiano 
  Diretor Judicial.

- Lucivânia de Souza Silva F. Pinheiro 
  Diretor de Administração.

III - FUNÇÃO GRATIFICADA:
a partir de 1º de fevereiro de 2019:

- José de Arimatea Penha Franco 
  Gestor de Zeladoria.
 
- Wanderson Luís dos Santos 
   Gestor de Zeladoria.
  
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos das 
datas das nomeações e designações.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2019.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria 

Municipal de Negócios Jurídicos 
em 04 de fevereiro de 2019.

                Anderson Plínio da Silva Alves
      Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.160, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR o Sr.  Renato dos Santos Amorim do cargo de provimento em comissão de 
Assessor,  a partir de 1º de fevereiro de 2019. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de 
fevereiro de 2019.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2019.

Pindamonhangaba, 
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira

Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de fevereiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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sportesE

COLABOROU COM OTEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A “2ª Copa de Futsal 

Cônego Geraldo da Silva”, 
organizada pela Liga Pin-
damonhangabense de Fu-
tebol de Salão, teve mais 
jogos realizados na sema-
na passada. Novamente, 
as partidas aconteceram 
no período da noite, no 
Centro Esportivo José Ely 
de Miranda, “Zito”, em 
Moreira César.

Entre segunda-feira 
(28) e sexta-feira (1º/2), as 
equipes entraram em qua-
dra pelas categorias Sub 
14, Adulto e Sênior 35. 

RESULTADOS  
Sub 14: Ipê II 8x2 21 de 
Abril, Liberdade R3 2x2 
Crispim, Serrote 5x2 Es-
trela,Vila São José/Olim-
pik 2x0 Bom Preço (Fi-

lial),Fora o Baile 1x3 ADC 
Grêmio/Grêmio União B, 
Fluxo 5x1 CDHU e CDHU 
II 0x18 Bom Preço (Ma-
triz).
Adulto: Ipê II 9x1 21 de 
Abril, Daki Futsal 4x1 Mo-
reira, ADC Novelis 4x1 
Bom Preço (Matriz), Li-
berdade R3 1x9 Crispim, 
Serrote 2x4 Estrela, Vila 
São José/Olimpik 1x3 
Bom Preço (Filial), Fora 
o Baile 2x2 ADC Grêmio, 
Fluxo 3x6 CDHU, Unidos 
do Araretama 4x4 Cas-
tolira/Jardim Santana, 
CDHU II 4x0 Bom Preço 
(Matriz) e Jardim Eloyna 
2x5 ADC Novelis. 
Veterano/Sênior 35: 
Olimpik/Vila São José 1x5 
Vila Rica, ADC Novelis 
4x3 União Futsal, Serrote 
0x7 Portal/Lanchão e Du-
biex 0x2 Umuarama.

Centro Comunitário do bairro Araretama 
volta com ofi cinas em 2019
Atividades esportivas foram retomadas na última semana, na quinta-feira (7)

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Centro Comunitário 

“Maria José ArditoLerá-
rio” voltou a ter ativida-
des para os moradores na 
quinta-feira (7) da semana 
passada. Os exercícios en-
volvem aulas frequentesde 
modalidades esportivas 
e aeróbicas, que ocorrem 
durante amanhã, tarde e 
noite. Além disso, o local 
tem a aplicação do “Proje-
to Taekwondo Araretama”.

Os treinos de artes 
marciais são dirigidos por 
profi ssionais da área. A 
ofi cina de taekwondo tem 
as diretrizes de Geovano 
Gonçalves, Mestre 4º Dan, 
a prática de jiu-jítsu é li-
derada pelo vice-campeão 
mundial Ramon Alves e 
a equipe de judô recebe 
os ensinamentos do mes-
tre Felipe. Além disso, em 
parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, o 
centro comunitário conta 
com aulas de  ginástica e 

“Corrida 21k” atrai centenas de 
corredores em prol da solidariedade

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***

 No último domingo (3), aconteceu no Parque 
da Cidade, a “Corrida 21k”, promovida pela Xtry 
em parceria Fundo Social da Solidariedade de 
Pindamonhangaba. O intuito do evento foi reunir 
os amantes da corrida e estimular a solidariedade 
através da doação do arroz.

 As provas desta edição contaram com 
percursos de 21 km e de 10 km – que o 
participante pôde escolher no momento da 
inscrição, que foi feita pelo site. Após a realização 
da inscrição, cada participante doou um quilo de 
arroz que foi destinado ao Fundo Social da cidade, 
no momento de entrega dos kits, no dia anterior à 
prova, no Shopping Pátio Pinda.

Para a vencedora da prova na categoria de 40 a 
49 anos, Priscila Mateus, foi muito bom participar 
da meia maratona, pois na primeira vez numa 
prova como esta, a superação foi pessoal. “Quanto 
à organização foi muito boa, percurso excelente, 
muito bem sinalizado e com vários pontos de 
hidratação que foi de suma importância, devido 
às altas temperaturas e a umidade do ar muito 
baixa”, ressalta Priscila.

Esta foi 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. 
A colocação com todos os participantes pode ser 
conferida no site http://www.xtry.com.br/site/
mktesportivo/. 

“2ª Copa de Futsal” 
segue com jogos 
em Moreira César

Semana teve novos confrontos válidos em 
três modalidades

Reprodução/internet

Divulgação

 Aulas de artes 
marciais são divididas 
em:taekwondo, jiu-jítsu 
e judô

alongamento,  ministra-
das pelo professor Mo-
acir Bahia; de balé, com 
a prof.ª Alessandra, e de 
danças e ritmos, com a 
professora Rose.

Em breve, o Arareta-

ma passará a ter o de-
senvolvimento demais 
uma luta, o kung-Fu. O 
espaço é aberto à visita-
ção durante as oficinas, 
assim os interessados 
podem conhecer essas e 

outras atividades e con-
versar com os atletas e 
professores. O centro co-
munitário está localizado 
na rua General Ruy de-
Andrade Costa, 56 - Re-
sidencial Araretama.

Além das lutas já 
presentes na grade, 

bairro terá prática 
de Kung-Fu

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O evento reuniu  amantes da corrida e premiou diversas categorias nas modalidades de 21 km e 10 km

Cada participante doou um quilo de arroz ao Fundo Social de Solidariedade, que destinará à famílias carentes
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CARNAVAL

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

Faltando um pouco menos 
de um mês para o carna-
val, a Prefeitura de Pinda-

monhangaba acerta os últimos 
ajustes para que os foliões da 
cidade aproveitem o “Carnaval 
Solidário” com muita diversão 
e segurança. Além de festejar a 
data, a Prefeitura junto ao Fun-
do Social de Solidariedade tam-
bém estimulará a caridade.

Para esta edição do carna-
val, a prefeitura prepara uma 
grande estrutura que envolve 
segurança e organização para o 
evento. Neste ano, além da Po-
lícia Militar e da Guarda Civil 
Metropolitana, a festa contará 
com reforço na segurança com 
equipes de segurança tercei-
rizada, além da revista para a 
entrada no Parque da Cidade. 
Haverá a fi scalização de meno-
res de idade com bebidas alco-
ólicas que será efetuada pelo 
Setor de Posturas da Prefeitura 
junto ao grupo Coalizão. Neste 
ano, será permitida a entrada 
de coolers e caixas de isopor – 
com latas, garrafas de plástico 
e gelo – sem os carrinhos de 
supermercado ou de bagagem; 
porém não pode haver garrafas 
de vidro.  

As estruturas no Parque da 
Cidade e na Praça do Quartel 
contarão com praças de ali-
mentação que terão diversas 
opções de alimentação com os 
ambulantes regularizados pela 
Prefeitura. Está estritamente 
proibida a venda de bebidas 
destiladas durante o Carnaval 
Solidário 2019.

 
Programação começa 

com Marchinhas e
Pré-Carnaval em Moreira

A programação começa entre 
os dias 22 e 24 de fevereiro, na 
Praça do Quartel, com Festival 
de Marchinhas de Pindamo-
nhangaba. No mesmo fi m de 
semana, no dia 23 de fevereiro, 
será o Pré-Carnaval em Morei-
ra César, com o bloco luizense 
Juca Teles, com concentração e 

Carnaval em 
Pinda terá diversão 
e solidariedade  

Pindamonhangaba, 5 de fevereiro de 2019

Troca de Abadás
Devido ao sucesso do 

ano anterior, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, em 
parceria com o bloco Juca 
Teles e o Fundo Social de 
Solidariedade, realizarão, 
dia 28 fevereiro, a troca 
de abadás personalizados 
do Juca Teles. Neste ano, 
as regras são novas: cada 
abadá deve ser trocado por 
2 kg de feijão.

“Para abrilhantar a 
nossa troca, o próprio Juca 
Teles, direto de São Luiz 
do Paraitinga, estará lá no 
local”, destaca o assessor e 

responsável pela organiza-
ção do carnaval, Ricardo 
Flores.

A troca será no Shopping 
Pátio Pinda, e cada pessoa 
terá direito a duas senhas, 
ou seja, deverá levar 4 qui-
los de feijão para trocar por 
dois abadás.

Ao todo, serão disponibi-
lizados 1.500 abadás para 
trocas, e as três toneladas 
arrecadadas de feijão serão 
entregues ao Fundo Social 
de Solidariedade para do-
ação a famílias carentes de 
nossa cidade. 

A atração do dia 2 de março, de manhã, é o Bloco das Dondocas, que promete tomar as ruas do centro

O “Festival de Marchinhas” abrirá a programação no dia 22

saída na avenida José Adhemar 
Cesar Ribeiro e chegada na Pra-
ça de Eventos, onde acontecerá 
o show da banda Sambatuque.

 
Ferroviária, Socó, 

Dondocas e Juca Teles 
abrem os primeiros dias

A programação do “Carnaval 
Solidário” começa na quarta-
feira (27/2), às 19 horas, com o 
bloco da Ferroviária. Na sexta-
feira (1º/3), é a vez do tradicio-
nal bloco Socó da Madrugada 
alegrar os foliões, com concen-
tração e saída próximos ao Lar-
go São José, no centro de Pinda, 
às 22 horas. Já no sábado (2/3), 
às 9 horas, comemorando seus 
35 anos, as Dondocas se con-
centrarão na avenida Coronel 
Fernando Prestes e desfi larão 
pelas ruas do centro da cidade. 
Ainda no sábado, às 16 horas, 
sai o bloco Juca Teles de São 
Luiz do Paraitinga, arrastando 
os foliões com muita animação 
e palavras de amor, no percurso 

de 2,6km, até o Parque da Cida-
de. Lá, a festa continua até as 
22 horas com o show da banda 
Sambatuque.

Todos os dias haverá na Pra-
ça do Quartel, a Matinoite, das 
16 às 22 horas, com o show da 
banda Vale Som; e no Parque da 
Cidade, show da banda Samba-
tuque a partir das 18 horas.

 
Blocos de Pinda 

 animam o domingo

No domingo (3/3), às 16 ho-
ras, o bloco do Nego Loko desfi -
la pelas ruas do Araretama, com 
saída e concentração da quadra 
poliesportiva do bairro. Às 17 
horas, na Praça do Quartel, sai o 
bloco “Jeca Tatu Cotia Não”, le-
vando a cultura do jeca no Vale 
do Paraíba. Às 18 horas, é a vez 
do “El Sombrero” sair, e às 20 
horas o bloco “Chique Chitas” 
agitará os foliões. As concentra-
ções e a saídas dos blocos tam-
bém acontecerão na Praça do 
Quartel.

 

“Pé na Cova” é
novidade para 2019

Na segunda-feira (4/3), o 
bloco luizense Pé na Cova es-
treará em Pindamonhangaba, 
levando uma mistura de carna-
val e halloween para as ruas da 
Princesa do Norte. Conforme os 
organizadores, a música é “chi-
clete” e os foliões irão apren-

dê-la rapidamente. A saída e 
concentração também serão na 
Praça do Quartel, às 16 horas.  

 
“Maricota” encerra a festa

E na terça-feira (5/3), desfi -
lará pela segunda vez em Pinda, 
o bloco Maricota, de São Luiz do 
Paraitinga, também a partir das 
16 horas, na Praça do Quartel.

O Bloco da Maricotá encerrerá a “Festa do Momo”

O Bloco Juca Teles promete arrastar milhares de foliões em Pindamonhangaba neste Carnaval
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