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“Projeto Guri” está com inscrições
abertas para o primeiro semestre
O maior programa sociocultural brasileiro, o “Projeto Guri”,
está com inscrições abertas até o
dia 22 de fevereiro, para novos
alunos.
São cursos gratuitos de instrumentos musicais voltados para
crianças e jovens e não é preciso
ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos
ou realizar testes seletivos.
Para se matricular, os interessados devem comparecer ao
pólo de Moreira César – que ﬁca
na rua Doutor Gonzaga, s/n (antiga delegacia) –, acompanhados por responsáveis, e levar cópias dos documentos pessoais.
Outras informações pelos telefones: 3637-4476 e 3642-2047.
PÁGINA 3

Conselho Municipal
do Idoso participa de
“Encontro Regional”
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
17º
PANCADAS DE CHUVA

24º

UV 13
Fonte CPTEC/INPE

Divulgação

Cras do Castolira
recebe palestra
sobre prevenção
ao uso indevido de
bebidas alcoólicas
Entre os cursos oferecidos estão: Violino, Viola Clássica, Violoncelo, Flauta, Saxofone e Percussão
Divulgação

PÁGINA 2

“Carnaval Solidário”: bloco “Pé na Cova” é
uma das novidades da programação de 2019
Uma mistura de carnaval e de
halloween está pronta para tomar as
ruas da cidade: o bloco “Pé na Cova”,
de São Luiz do Paraitinga, desﬁlará
pelas ruas de Pindamonhangaba levando muita alegria e descontração.
A marchinha “puxa, puxa, puxa
que puxando estica” embalará a folia
na segunda-feira de carnaval, dia 4

de março, com a promessa de contagiar os foliões, que estão convidados
a vestirem suas fantasias de monstros, zumbis e bruxas para acompanharem o bloco.
O bloco terá concentração a partir
das 15 horas, na Praça do Quartel, com
saída prevista às 16 horas, em direção
ao Parque da Cidade.
PÁGINA 6
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“Meditação
e
Qualidade
de
Vida”
Editorial
é tema de palestra no Cpic
“Cada um no seu
quadrado”

Divulgação

Diminuição de estresse, melhora da
concentração e da qualidade do sono,
aumento da função imunológica. Esses são
alguns dos benefícios da meditação, tema
da palestra que o Cpic (Centro de Práticas
Integrativas e Complementares) recebe,
nesta quarta-feira (6), às 14 horas.
A palestra é gratuita e será ministrada
pelo monge budista da Ordem Sarvastivada,
Chang Maitri Avalokita. O objetivo é
oferecer uma ferramenta para que cada
pessoa busque sua paz interior. Para
participar, basta comparecer ao Cpic, que
ﬁca na rua Dr. José Luiz Cembranelli, 1.005,
Parque das Nações.

E

ntra ano e sai ano e sempre existirão as pessoas
que amam carnaval e as que detestam – como
quase tudo nesta vida... Um exemplo deste “amor e
ódio” é que, às vésperas do Natal é comum as redes
sociais serem bombardeadas por ‘memes’ criticando
a uva passa: uma simples fruta seca que rende
discussões entre os ‘prós’ e os ‘contras’.
Mas, voltando ao tema carnaval, o período
levanta debates sobre como as cidades devem agir em
relação à festividade; já que nem todos gostam dos
tradicionais eventos carnavalescos. Pensando nisso,
as igrejas católicas e evangélicas, além de instituições
sociais criam alternativas para os que não são
adeptos à “Festa do Rei Momo”.
Uma das opções em Pindamonhangaba é o
“Retiro de Carnaval” da Fazenda Nova Gokula, com
atividades pertinentes à ﬁlosoﬁa hare krishna durante
os quatro dias de festa.
Tem ainda o “Rebanhão”: Realizado pela igreja
católica, o evento costuma acontecer em diversas
regiões da cidade, levando centenas de pessoas à
adoração e a reﬂexões sobre espiritualidade. Os
retiros das igrejas protestantes também levam
ministrações, teatros, músicas e muita descontração
ao público.
A verdade, é que opções não faltam. O que vale é
curtir. Sempre lembrando que ninguém é obrigado
a ter a mesma preferência, mas que o respeito é
fundamental para evitar desavenças.

Estado arrecada mais de
R$ 6 bilhões com primeiro
ciclo do IPVA 2019
A Secretaria da Fazenda e Planejamento fechou
balanço parcial do primeiro ciclo de pagamentos do
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019, em
janeiro. Até o dia 22 de janeiro foram arrecadados
R$ 6,11 bilhões referentes
a 8,4 milhões de veículos,
cujos proprietários quitaram o tributo à vista, com
o benefício de 3% de desconto, ou efetuaram o pagamento da primeira parcela do imposto. O valor é
5,4% maior que o arrecadado em janeiro de 2018.
No total, 4,26 milhões
veículos tiveram o IPVA
pago integralmente, com
desconto de 3%, resultando aos cofres públicos
R$ 4,47 bilhões. A Fazenda também registrou
que proprietários de 4,13
milhões de veículos optaram pelo parcelamento e
efetuaram o pagamento
da primeira cota do imposto, totalizando R$ 1,64
bilhão.
Esses valores são divididos meio a meio com

os municípios paulistas e
são recursos importantes
para a gestão dos serviços públicos das 645 administrações municipais
no início de cada ano. As
cidades com maiores arrecadações do imposto até
22/1 foram São Paulo (R$
2,02 bilhões), Campinas
(R$ 233,63 milhões) e São
Bernardo do Campo (R$
139,63 milhões).
O calendário de vencimento do IPVA terá sua
sequência a partir do dia
11 de fevereiro. Os proprietários devem ﬁcar
atentos às datas de vencimento do tributo deﬁnidas de acordo com o ﬁnal
de placa para o pagamento à vista, sem desconto,
ou para o pagamento da
segunda parcela do imposto. É possível utilizar
os terminais de autoatendimento, os guichês de
caixa, pela internet ou débito agendado, ou outros
canais oferecidos pela instituição bancária para fazer o pagamento. O IPVA
também pode ser pago em
casas lotéricas.
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Exercício gratuito acontece nesta
quarta-feira (6)

PREVENÇÃO AO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
A unidade do Cras (Centro
de Referência da Assistência
Social do Castolira) recebeu,
na manhã dessa terça-feira
(5), uma palestra sobre prevenção ao uso indevido de bebidas alcoólicas pelos jovens
e adolescentes. A atividade
destacou, ainda, as medidas
que serão tomadas pelos órgãos competentes (Prefeitura,
Polícia Militar, Coalizão, entre outros) para a realização
dos eventos do Carnaval deste
ano, com intensiﬁcação na ﬁscalização de vendas e consumo
de bebidas alcoólicas por menores de idade.

Divulgação

Palestra de interesse público aconteceu na unidade do Cras Castolira

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)

AS TROVAS SATÍRICAS DE EMÍLIO DE MENEZES
O renomado intelectual e acadêmico (Academia Paulista de Letras)
Raimundo de Menezes, biógrafo
de prestígio e talento, escreveu um
livro célebre sobre um dos maiores
poetas brasileiros : ”EMÍLIO DE
MENEZES, O ÚLTIMO BOÊMIO”.
Possuidor de uma verve invejável,
jornalista de primeira linha, o paranaense EMÍLIO DE MENEZES
marcou época, num momento da
nossa literatura em que pontiﬁcavam Olavo Bilac, Pardal Malet e
Leôncio Correa, entre tantosd outros. Seu”gabinete de trabalho”era
a famosa Confeitaria Colombo, no
Rio de Janeiro, onde se reuniam
os intelectuais para discutir sobretudo literatura e política.Viveu 52
anos. Deixou trovas geniais, na sua
maioria, de improviso, como esta
proferida na casa de um amigo,
após uma noite de muita bebida e
boemia, quando recusou a canja
que lhe ofertaram e pediu laranja:
A laranja é fruta fraca,
não sustenta como a canja.
Mas, em dia de ressaca,
até Deus chupa laranja.
E, disparava trovas satíricas,
como esta dedicada a um “Dom
Juan” de prestígio na roda literária
que frequentava:
Este foi um dos completos
sem nunca sair dos trilhos,
pois foi pai dos próprios netos,
foi avô dos próprios ﬁlhos.

Os políticos foram “vítimas” das
trovas circunstanciais que EMÍLO DE MENEZES compôs, como
Barbosa Lima, de compleição física
mirrada, pequeno, magro, muito
branco e de barbas:
Feio, fúnebre e funéreo,
sempre de luto fechado,
parece um feto barbado
saído do cemitério.
Nem o grande Rui Barbosa escapou da língua e do improviso do
Poeta. Quando Rui protestava, no
Senado, contra os seus opositores
à sua candidatura à Presidência da
República (que o rotulavam como
“um velho cansado, incapaz de
dirigir os destinos da nação”), aﬁrmando estar em pleno vigor físico,
com dinamismo, EMÍLIO fuzilou o
“Águia de Haia”:

Morreu depois de uma sova,
e como não tinha campa,
de uma orelha fez a cova,
e de outra fez a campa.
E, compondo em profusão,assim
viveu o grande EMÍLIO DE MENEZES, e, como uma brilhante estrela
fugidia, brilhou e partiu na madrugada.
Ave, EMÍLIO DE MENEZES !

valedoparaibaarquivoshistoricos.blogspot.com

Ao ouvir-lhe a gabolice
Maria Augusta se abrasa:
- Se tem tanto quanto disse,
por que não o exibe em casa?
Entretanto, a sua maior criatividade em trovas, foi demonstrada
quando escreveu epitáﬁos (composições para serem colocadas em
túmulos) como esses:
A terra, que tudo come,
disse ao vê-lo, agastadiça:
-Retirem essa carniça
que injuria a minha fome.

Emílio Nunes Correia de Menezes (1866-1918)
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“Projeto Guri” está com inscrições
abertas para o primeiro semestre
Crianças e adolescentes podem se matricular até o dia 22 deste mês
Divulgação

Colaborou com o
texto: Victor Gobbo
As inscrições para novos alunos do “Projeto Guri”, maior
programa sociocultural brasileiro, estão abertas e seguem até o
dia 22 de fevereiro (sexta-feira).
São cursos gratuitos de instrumentos musicais voltados para
crianças e jovens.
Os cursos oferecidos são: Violino, Viola Clássica, Violoncelo,
Contrabaixo Acústico, Clarinete, Flauta Transversal, Saxofone
e Percussão. Não é preciso ter
conhecimento prévio de música,
nem possuir instrumentos ou
realizar testes seletivos.
Para se matricular, os interessados devem comparecer ao
polo de Moreira César, acompanhados pelos responsáveis, portando RG (cópia) ou certidão de
nascimento (cópia) e comprovante de matrícula escolar ou
declaração de frequência esco-

Igreja Batista promove
ações de acolhimento
e inclusão social
Instituição religiosa reformou seu ambiente
infantil e realizou “Workshop de Libras”

Projeto Guri oferece aprendizado em instrumentos musicais
lar e comprovante de residência
(cópia).
O atendimento para as matrículas acontece às segundas e
quartas-feiras, das 14h30 às 17
horas no polo Moreira César, que

fica na rua Doutor Gonzaga, s/n
(antiga delegacia). Para mais
informações, ligue: 3637-4476
e 3642-2047 e e-mail: polo.pindamonhangaba@gurionline.
com.br.

Museu recebe exposição “Recortes”, de Luiz Nascimento
Divulgação

Obras do artista ficarão no local até o próximo mês

Colaborou com
o texto: Victor Gobbo
Neste mês, o Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina recebe a exposição artística
“Recortes”, do artista plástico Luiz
Nascimento, que segue até o dia 1º de
março.
O artista expressa sua arte através
de colagens manuais, feitas exclusivamente com papel, tesoura, cola e
estilete sem intervenção digital. Em
algumas peças é possível ver um nível
de refinamento capaz de enganar os
olhos à primeira vista.
Nascido em 1979, no Rio de Janeiro, Luiz Nascimento mudou-se
para Pindamonhangaba há 20 anos.
Professor de filosofia, poeta, publicitário e artista plástico, busca inspiração tanto na arte de rua quanto nas
artes clássicas para criar suas obras.
Em novembro de 2015, lançou o livro
“PIXAÇÃO: a arte em cima do muro”,
sobre o Movimento Pixo de São Paulo.
As obras poderão ser conferidas
no Museu de segunda a sexta-feira,
dentro do horário de visitação, que é
das 9 às 12 e das 13 às 17 horas; aos
sábados o funcionamento é das 9 às
12 e das 13 às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
3648-1779.

Desde janeiro, a Primeira
Igreja Evangélica Batista em
Pindamonhangaba (Pieb Pinda), através do Ministério Infantil, tem promovido feitos
para melhorar o acolhimento
de crianças. Além disso, visando capacitar pessoas para a inclusão dos surdos através da
Língua Brasileira de Sinais (Libras), a organização cristã efetuou uma oficina na manhã do
último sábado (2).
Com a ajuda de voluntários,
as ações de manutenções e pinturas nas salas de aulas visam
tornar os ambientes mais acolhedores à criançada e a quem
queira visitar a Igreja Batista,
aberta ao público e também
pronta para receber crianças de
zero a 12 anos de idade. Sendo
que, o Ministério Infantil tem
auxiliado em iniciativas como

classes da Escola Bíblica Dominical, cultos infantis nas noites de domingo e evangelismos
mensais na comunidade Cruz
Pequena, entre outras atividades.
O “Workshop de Libras”
contou com celebração, café,
palestra sobre inclusão, momentos de comunhão e interação entre surdos e ouvintes,
aprendizados e atividades específicas. A professora e mestranda na área Viviane Galvão
foi a coordenadora do evento e,
através da Língua Brasileira de
Sinais (Libras), abordou assuntos pertinentes à inclusão social
e comunicação com os surdos.
Desde agosto de 2017, uma
classe de ensino de Libras está
funcionando na Igreja Batista
nos fins de semana, com aulas
teóricas e práticas.
Divulgação

Oficina introduziu Língua Brasileira de Sinais para participantes
Divulgação

Salas destinadas às crianças receberam reparos e nova pintura

Conselho Municipal do Idoso participa de “Encontro Regional”
Divulgação

Colaborou com o
texto: Bruna Silva
O CMI (Conselho Municipal
do Idoso) participou do quarto
“Encontro Regional dos Conselhos Municipais dos Direitos da
Pessoa Idosa da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte”. Pindamonhangaba
foi representada pelo presidente

Membros do
CMI de Pinda
representaram a
cidade no evento

do CMI, Adilson Lima da Silva,
e pelo vice-presidente, José Carlos dos Santos Pinto.
Os temas abordados durante
a reunião, que aconteceu no dia
31 de janeiro, foram: “Organização e funcionamento do grupo para as próximas reuniões”,
“Conferências municipais: tema,
eixos e sugestões” e “Transporte
intermunicipal e interestadual”.
O próximo encontro do regional
dos Conselhos Municipais dos
Direitos da Pessoa Idosa da Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte, será em
Pindamonhangaba, no dia 10 de
abril, com local ainda a ser divulgado.
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P oder Legislativo
Câmara aprova as contas da
Prefeitura do Exercício de 2016

Votação unânime dos parlamentares, segue o parecer do Tribunal de Contas do Estado
que manifesta favorável à aprovação das contas da Administração Municipal
LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou a 2ª Sessão Ordinária de 2019,
nesta
segunda-feira,
dia 4 de fevereiro. Na
Ordem do Dia, constou apenas o Projeto de
Decreto Legislativo n°
11/2018, da Comissão
de Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre
as contas da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba relativas ao
Exercício de 2016”.
Em atenção ao Regimento Interno do Legislativo Pindamonhangabense, de acordo com
o seu artigo 273 - “Nas
sessões em que se discutirem as contas municipais não haverá a
fase do Expediente nem
a de Explicação Pessoal,
sendo todo o seu tempo
destinado à Ordem do
Dia, lavrando-se a respectiva ata”. Com isso, a
plenária foi rápida tendo sido aprovado por
unanimidade as contas
do Executivo relativas
ao ano de 2016.
A Comissão de Finanças e Orçamento da
Câmara, composta pelos vereadores Roderley
Miotto (PSDB), Professor Osvaldo Macedo
Negrão (PR) e Renato
Nogueira
Guimarães

– Renato Cebola (PV)
manifestou parecer favorável, acompanhando
o parecer do TCE.
Os vereadores votaram de acordo com o
relatório do Tribunal
de Contas do Estado,
que emitiu parecer favorável à aprovação
das contas do município do ano de 2016,
exarados pelo voto do
Auditor Substituto de

Plenário da Câmara
de Pindamonhangaba
aprovou, por
unanimidade, o Projeto
de Decreto Legislativo n°
11/2018 , da Comissão de
Finanças e Orçamento,
que “Dispõe sobre as
contas da Prefeitura de
Pindamonhangaba
relativas ao Exercício
de 2016”

Conselheiro
Márcio
Martins de Camargo,
Relator, e dos Conselheiros Antonio Roque
Citadini,
Presidente,
e Dimas Eduardo Ramalho, da Egrégia 2ª
Câmara, que apresentou o seguinte resultado, excetuando destes
os atos pendentes de
apreciação pelo Tribunal (conforme o quadro ao lado):

“Diante do exposto, a
Comissão de Finanças e
Orçamento manifesta-se
pela aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba referentes ao exercício
de 2016, acompanhando
a exceção feita aos atos
pendentes de apreciação
pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo”, anotou o parecer da
Comissão de Finanças da
Câmara, aprovado por
todos os parlamentares.
Próxima
Sessão Ordinária
A 3ª Sessão Ordiná-

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ria de 2019, será realizada no dia 11 de fevereiro, segunda-feira, a
partir das 18 horas, no
Plenário “Francisco Romano de Oliveira”, localizado na rua Alcides
Ramos Nogueira, 860
– Loteamento Mombaça. A sessão é aberta
à população e poderá,
ainda, ser acompanhada através da transmissão “ao vivo” pela TV no
canal 04 da operadora
de TV a cabo NET e pela
internet no portal www.
pindamonhangaba.
sp.leg.br.

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.

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

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

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

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2º Secretário

Queremos ouvir sua voz!
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

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

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
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Programa “Nossa Casa” terá moradias
para 60 mil famílias de baixa renda
O Governador de
São Paulo anunciou,
no sábado (2), após
reunião do secretariado
no Palácio dos Bandeirantes, o lançamento do
programa habitacional
“Nossa Casa”, que investirá R$ 1 bilhão para
beneficiar 60 mil famílias de baixa renda.
A iniciativa da Secretaria da Habitação
oferecerá cheques
moradias de até R$
30 mil para famílias
com renda de até três
salários-mínimos. Elas
terão que arcar com financiamentos em torno
de R$ 60 mil, que serão
divididos em parcelas
mensais de R$ 450. Em
muitos casos, conforme
a localização do empreendimento, as parcelas
poderão ser menores.
Terão prioridade as
famílias que recebem
auxílio-moradia.
O “Nossa Casa” incrementará a produção
habitacional – gerando
emprego e renda – e
reduzirá o preço de
casas, apartamentos e
lotes de interesse social.
O Estado investirá R$ 1

bilhão e beneficiará 60
mil famílias em quatro
anos. As prefeituras
irão definir as famílias
que serão atendidas,
seja com abertura de
inscrições ou atendimento de famílias já
cadastradas.
O programa funcionará baseado na
emissão de cheques
moradia, com a cessão
de terrenos municipais, participação da
iniciativa privada e
subsídios municipais,
estaduais e federais.
Além disso, permitirá
uma redução no custo
das moradias porque
negociará com as incorporadoras e loteadoras preços e condições especiais para
parte das unidades
destinada às famílias
de mais baixa renda.
O programa começa no próximo dia 14,
quando os prefeitos
participarão de uma
reunião na capital e
conhecerão os procedimentos para a adesão
ao programa e farão o
cadastro dos terrenos
disponíveis.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 014/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) ADALTO MEIRELES RODRIGUES,
responsável pelo imóvel situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO,SNR. , Bairro JARDIM
MARIANA, inscrito nesse município sob a sigla: SO110901039000, QUADRA 02 LOTE P-05 para
que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

COMUNICADO
A Contabilidade França, estabelecida a Rua Eugênio Siqueira Salgado nº
101, Centro, Pindamonhangaba, SP, através de seu representante legal,
o Sr. Paulo Roberto Lopes França, solicita o comparecimento dos abaixo
relacionados para que compareçam no endereço mencionado para tratar
de assunto de interesse. Talita Evangelista, Ari Ribeiro, Murilo Nigro, Celso
Descio, Dorival Valdes Garcia, Wagner Coutinho.

EDITAL
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 18 de fevereiro de 2019 às 17 horas na
sede social da entidade situada à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro, Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2019.
Jose Benedito Cardoso
Presidente
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 013/19 - LIMPEZA
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 18 de fevereiro de 2019 às 17 horas na
sede social da entidade situada à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro, Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2019
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2018 (PMP 34158/2018)
Para “contratação de empresa especializada para execução de cobertura da quadra na Escola
Municipal Elias Bargis - Araretama, com fornecimento e material e mão de obra”, com entrega dos
envelopes até dia 22/02/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2019
Conselho Municipal de Cultura
Fica estipulado o Calendário das Reuniões Ordinárias, do Conselho Municipal de Cultura em 2019.
Datas:
26 de fevereiro;
26 de março;
30 de abril;
28 de maio;
25 de junho;
30 de julho;
27 de agosto;
24 de setembro;
29 de outubro;
26 de novembro;
17 de dezembro.
Dia da Semana: Terças-feiras
Horário: 19h
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2019
Raissa Lorena Correa Araújo
Presidente do Conselho Municipal de Cultura
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Centro Paula Souza lança
curso online gratuito sobre
programação de Arduíno
Com duração de 30 horas, curso conta com videoaulas
que apresentam o passo a passo para realização de
experimentos com o dispositivo
Que tal aprender de
forma rápida e simples
a criar uma programação capaz de acender
luzes automaticamente, acionar motores,
disparar alarmes e até
mesmo tocar um piano a distância? O Centro Paula Souza (CPS)
acaba de lançar o curso
livre online gratuito de
Arduíno. Com duração
de 30 horas, divididas
em quatro módulos, o
curso conta com videoaulas que apresentam o
passo a passo para a realização de experimentos com o dispositivo,
abordando desde os
componentes do hardware e sua linguagem
de programação, até
como fazer a aplicação
e o projeto final.
O interessado pode
se inscrever e estudar
a qualquer momento,
sem necessidade de
processo
seletivo.
Basta acessar o site
mooc.cps.sp.gov.br
em um computador
conectado à internet
e se cadastrar com
login e senha. Ao final do curso, é feita
uma avaliação online

Divulgação

Interessado pode estudar a qualquer momento pela internet, sem
necessidade de processo seletivo
para emissão de certificado.
Objetos inteligentes
O Arduíno é uma plataforma de prototipagem
eletrônica de baixo custo
e hardware livre composto por uma placa única.
Por ser barato, eficiente
e fácil de programar, é
muito utilizado por estudantes e entusiastas de
tecnologia interessados
em criar um ambiente de
interação entre diversos
tipos de objetos. É possível usar o Arduíno, por
exemplo, para automatizar eletrodomésticos ou
o sistema de irrigação

de um jardim, controlar
robôs, criar brinquedos
e novos equipamentos.
Para funcionar, basta
conectar o dispositivo ao computador por
meio de um cabo USB e
configurar sua própria
programação, que pode
ser combinada a outros
acessórios, como displays, leds e sensores.
Cursos livres online
Este é o décimo curso livre lançado pelo
Centro Paula Souza na
modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para
Curso Online Aberto e

Massivo). As outras nove
formações são: Autocad,
Canvas, Felicidade, Gestão de Conflitos, Gestão
de Pessoas, Gestão do
Tempo, Mediação em
EaD, Mercado de Trabalho e Vendas. Os conteúdos são dinâmicos,
com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos,
avaliações e exercícios.
Lançada em 2015, a plataforma Mooc do CPS já
soma cerca de 150 mil
inscritos. Além dos cursos livres, o CPS oferece
outras modalidades de
Educação a Distância em
diferentes níveis.
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E special CARNAVAL
QUARTA-FEIRA

Bloco “Pé na Cova” é novidade
no Carnaval de Pinda
Uma mistura de carnaval e de halloween está pronta para tomar as ruas da cidade
Divulgação

COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA
Pela primeira vez em Pindamonhangaba, o bloco “Pé na
Cova”, de São Luiz do Paraitinga, desﬁlará pelas ruas da ‘Princesa do Norte’, levando muita
alegria e descontração, em uma
mistura de halloween com folia.
A marchinha “puxa, puxa, puxa
que puxando estica”, vai tomar
conta das ruas na segunda-feira de carnaval (4/3) e contagiar
os foliões, que estão convidados a vestirem suas fantasias de
monstros, zumbis e bruxas para
acompanharem o bloco. O bloco
terá concentração a partir das 15
horas, na Praça do Quartel, com
saída prevista às 16 horas, em
direção ao Parque da Cidade.
O “Pé na Cova” foi criado em
1988, na capital das marchinhas – São Luiz do Paraitinga.
A música que agita os foliões foi
feita pelos mestres Afonso Pinto e Idalício para homenagear
João, que na época recebeu o
apelido de “Pé na Cova”. João

Atração de São Luiz do Paraitinga é novidade na programação de 2019
era entregador de gás em terras
luizenzes, utilizava uma bicicleta para fazer suas entregas,

mas devido ao peso do botijão, o
freio da bicicleta estourava com
frequência. Cansado de sempre

ter que arrumar o freio da bicicleta, o homem teve uma ideia
mirabolante: colocar botina so-

mente em um pé para frear a
bicicleta. João, que morava no
bairro do Benﬁca – onde está localizado o cemitério da cidade -,
logo ganhou o apelido de “João
Pé na Cova”. Benﬁca é também
o bairro em que está localizado
o campo de futebol da cidade,
onde acontecem os campeonatos amadores, em um desses
campeonatos os mestres Afonso
e Idalício viram João passar e
logo começaram a cantar a marchinha que em mais de duas décadas depois, embala foliões no
carnaval.
Os organizadores do bloco
de São Luiz afirmam que estão
muito empolgados e animados
para trazer a agitação do “Pé
na Cova” para Pindamonhangaba. “O Pé Na Cova traz para
as ruas as criaturas que vivem
nos cemitérios como bruxas,
zumbi, gato preto, esqueleto,
vampiro, lobisomen, noiva cadáver e o que mais a criatividade e imaginação permitirem”,
destaca a organizadora, Amanda Cursino.

Fazenda Nova Gokula terá “Retiro de Carnaval 2019”
Programação proporcionará atividades de elevação pessoal durante quatro dias
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
O “Carnaval 2019” está chegando. Nem todos gostam da
atmosfera de agitação ou têm

aﬁnidade com o clima que rege
a época. Em Pindamonhangaba,
a Fazenda Nova Gokula promoverá uma alternativa de acolhimento no período carnavalesco,
do dia 2 a 5 de março.

O “Retiro de Carnaval
2019” contará com cerimônias especiais, palestras temáticas, aulas de yoga e rodízio
de pizza com músicas ao vivo,
além de variadas atividades
condizentes com a filosofia da

comunidade hare krishna. Os
interessados devem efetuar
inscrições antecipadamente.
Sendo que, é necessário o depósito de 50% do valor e envio
de foto ou arquivo do comprovante pelo WhatsApp.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Dia 2 (sábado):
7h30 - Cerimônia de bhakti-yoga e palestra (Templo);
10h30 - Aula de Yoga com
o Prof. Mila Garcia (Confraria Vegana);
12h às 15h - Almoço (Confraria Vegana);
16h - Palestra temática
com Chandramukha Swami
(Confraria Vegana);
18h - Cerimônia de bhakti
-yoga e palestra (Templo);
19h30 - Rodízio de pizzas
com música ao vivo (Confraria Vegana).
Dia 3 (domingo):
7h30 - Cerimônia de bhakti-yoga e palestra (Templo);
8h30 às 10h - Desjejum
(Confraria Vegana);
10h30 - Aula de Yoga com
o Prof. Mila Garcia (Confraria Vegana);
12h às 15h - Almoço (Confraria Vegana);
16h - Palestra temática
com Chandramukha Swami
(Confraria Vegana);
18h - Cerimônia de bhakti-yoga e palestra (Templo);
19h - Jantar e Lanches.
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Dia 4 (segunda-feira):
7h30 - Cerimônia de bhakti-yoga e palestra (Templo);
8h30 às 10h - Desjejum
(Confraria Vegana);
10h30 - Aula de Yoga com
o Prof. Mila Garcia (Confraria Vegana);
12h às 15h - Almoço (Confraria Vegana);
16h - Palestra temática
com Chandramukha Swami
(Confraria Vegana);
18h - Cerimônia de bhakti
-yoga e palestra (Templo);
19h30 - Baile de mantras
“Cores de Krishna” (Confraria Vegana).
Dia 5 (terça-feira):
7h30 - Cerimônia de bhakti-yoga e palestra (Templo);
8h30 às 10h - Desjejum
(Confraria Vegana);
10h30 - Aula de Yoga com
o Prof. Mila Garcia (Confraria Vegana);
12h às 15h - Almoço (Confraria Vegana);
16h - Palestra temática
com Chandramukha Swami
(Confraria Vegana);
18h - Cerimônia de bhakti
-yoga e palestra (Templo).

Nas redes sociais da Nova
Gokula estão disponíveis os
pacotes de hospedagem, alimentação e atividades. Para
mais informações, entre em
contato pelo número (12)
99733-4335.

Evento abrangerá princípios da comunidade hare krishna

