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PANCADAS DE CHUVA 

Alunos da Rede Municipal voltam às aulas

Voluntários ajudaram na organização de doações

As 41 escolas municipais e os 
19 Cmeis (Centros Municipais 
de Educação Infantil) 

recepcionaram e acolheram 
com muito carinho, na quinta-
feira (7)  todos os mais de 14 

mil alunos matriculados neste 
ano letivo.

PÁGINA 3

Pinda faz festa para receber a 
equipe de ciclismo de alto rendimento

A equipe de ciclismo de 
alto rendimento está voltando 
para casa. Formada em Pin-
damonhangaba pelo técnico 
Benedito Tadeu Júnior, o 
“Kid”, a equipe representou 
outra cidade por muitos anos 
e, agora, a Prefeitura está 
trazendo o time de volta ao 
município. E, para comemo-
rar o retorno dos atletas e da 
comissão técnica, o Fundo 
Social de Solidariedade e a 
Prefeitura estão organizan-
do a “Festa do Ciclismo”, que 
acontecerá neste domingo 

(10), a partir das 8 horas, no 
Parque da Cidade. 

Com a volta da equipe do 
alto rendimento para a cidade, 
os atletas da equipe amadora 
que representavam Pinda no 
passado serão incorporados 
a essa nova equipe, formando 
um time de alto rendimento e 
um time amador. Nos próximos 
meses, a nova equipe encabe-
çará uma escolinha de ciclismo 
para descobrir novos talentos 
da cidade – como havia até em 
2011, quando a equipe deixou de 
competir por Pinda.

Após a apresentação ofi cial, 
terá início um grande passeio 
ciclístico pelo parque, tendo à 
frente o Fundo Social de Soli-
dariedade, com arrecadação 
de alimentos a serem doados 
às famílias em vulnerabilidade 
social. Todos podem colaborar 
doando um quilo de alimento 
não-perecível. O Fundo Social, 
em parceria com a equipe de 
competição, sorteará 13 bici-
cletas para os participantes 
que preencherem o cupom. A 
entrada é gratuita.

PÁGINA 7

Ativista pindense vai 
até Brumadinho para 
socorrer animais

Cidade faz festa para equipe de ciclismo de 
alto rendimento que volta para casa após 
competir por outro município

PÁGINA 8

Começam 
as inscrições 
para “Escolas 
de Esportes”

BLOCO DA 
FERROVIÁRIA 
ABRIRÁ O CARNAVAL

PÁGINA 9

Acervo Pessoal

Divulgação
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PÁGINA 5



Editorial

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 7 e 8 de fevereiro de 2019

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade 
social empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor 
associado para o voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

Reprodução/internet

FELIZ AQUELE QUE SE DESCOBRE
Delicia quando começamos a fa-

zer uma atividade que nos de prazer e 
onde podemos aprender e ter recom-
pensas com esta ação. Isso vale para 
esportes ou atividades físicas, leitura, 
estudo, dieta e por que não um traba-
lho Voluntário.

Fico feliz quando uma pessoa desco-
bre uma atividade voluntária que lhe 
dá prazer e que lhe completa e o me-
lhor pode com esta atividade aprender 
e ajudar ao mesmo tempo.

O começo de nossa conversa com 
aspirantes, ou simplesmente pesso-
as que estão ouvindo ou lendo sobre o 
trabalho voluntário é sempre dizer que 
as pessoas tem que descobrir uma ati-
vidade que faça seus olhos brilharem 
e que depois de conhecer tenha a ver 
com você, com seu estilo de vida e com 
a adequação ao tempo que poderá des-
tinar ao trabalho.

Após isso feito, você terá que se des-
cobrir, pois certamente você será uma 
pessoa diferente depois de começar o 
trabalho voluntário, você, se estiver 
disposto a isto, fará grandes descober-
tas de suas potencialidades, fará coi-
sas antes talvez nunca imaginada por 

você, aprenderá  muito se aberto assim 
estiver, portanto trata-se de um pro-
cesso de redescobrimento do seu novo 
eu.

As habilidades aprendidas ou des-
cobertas, as amizades propostas, a 
mudança de visão sobre os “proble-
mas” da nossa vida, tudo isso fará par-
te desta redescoberta.

Portanto feliz aquele que se desco-
bre e tem o trabalho voluntário como 
uma ferramenta para isso, diria feliz 
duplamente, pois além de sua desco-
berta, sua ação poderá fazer o bem 
para muitos.

Poderia encerrar aqui nossa con-
versa, mas hoje é importante, pois as 
pessoas estão mais ativas, mais liga-
das no mundo, mais conectadas, deixar 
claro que todos queremos mais do que 
isso. O descobrir-se é quase que uma 
necessidade para todos, o que te faz 
feliz, o que faz triste, o que te motiva, 
o que te desgasta, perguntas que estão 
na mente de todos independente de for-
mação e profi ssão, portanto o volun-
tariado pode ser “vendido” como uma 
ferramenta de descoberta pessoal e de 
ressignifi cação de uma parcela, no mí-

nimo, de sua vida. Quantos não se des-
cobriram por conta desta ferramenta 
tão potente. Eu, diretor operacional de 
uma empresa, de repente, e foi assim 
mesmo de repente, me vi voluntário 
como palhaço hospitalar, para um pu-
blico nunca dantes navegado, adultos, 
e lá estava eu, indo a um depois outro, 
depois o Brasil, a américa do sul, do 
Norte, mundo falando e praticando 
voluntariado. Portanto descubra-se 
e use esta ferramenta para isso, não 
se perturbe, o trabalho voluntario é 
grande, ansioso e benevolente com to-
dos. Venha e faça muita gente feliz.
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Fim de semana tem eventos 
benefi centes em Pinda

Conversa gratuita sobre parto 
domiciliar acontece neste sábado

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A solidariedade será o 

contexto de duas atividades 
nas redondezas do municí-
pio, neste fi m de semana. 
Nesta sexta-feira (8), às 21 
horas, o Marinelli Eventos 
sediará uma festa benefi -
cente em prol da Associação 
Brasileira de Esclerodermia 
e Doenças Relacionadas 
(Abrapes). Já no sábado (9), 
das 8 às 13 horas, a Primei-
ra Igreja Evangélica Batista 
em Pindamonhangaba (Pieb 
Pinda) terá um bazar missio-
nário em suas dependências.

A “Brega Folia” consisti-
rá em uma mescla do astral 
do brega com marchinhas 

de carnaval e sambas enre-
dos, tendo a participação da 
banda The Cafonas e dos DJs 
Serginho, Zé Luiz e Adriano 
K. A venda de mesas com 
quatro lugares acontece nas 
lojas Neto Jeans e Kib Kids 
ao preço de R$ 120. Os con-
juntos são limitados e a ren-
da arrecadada será revertida 
em doação para a entidade 
nacional.

No bazar organizado 
pelo Ministério de Mulheres 
Cristãs em Missão (MCM), 
o público poderá contribuir 
através da compra de varia-
dos tipos de roupas mascu-
linas, femininas e infantis, 
bem como sapatos, utensí-
lios, produtos variados, etc. 
Os valores recebidos serão 

revertidos para iniciativas 
missionárias presentes em 
projetos sociais, ações evan-
gelísticas e humanitárias, 
auxílio de famílias carentes 
e outras causas pertinentes à 
instituição religiosa. 

O salão de eventos da 

“Brega Folia” está localizado 
na Estrada Municipal Santa 
Cruz, 215. Enquanto, a Igreja 
Batista fi ca na travessa Mar-
quês do Herval, 96 - centro 
(em frente ao estacionamen-
to do Banco Itaú e próxima à 
Praça do Cruzeiro).

Reprodução/internet

“Brega Folia” arrecadará fundos para a Abrapes e Igreja Batista fará bazar benefi cente

Venda de roupas e acessórios acontecerá na sede da igreja

Divulgação

Nos últimos anos, o par-
to domiciliar se tornou uma 
tendência entre as mulheres 
brasileiras. Devido à comple-
xidade do assunto, é comum 
que apareçam muitas dúvi-
das e controvérsias em rela-
ção ao tema, principalmente, 
para as mães e pais que es-
peram um bebê. O assunto 
levanta questões como “essa 
realmente é uma forma segu-
ra de dar à luz?”, “quais são 
os benefícios?” e “quais são os 
principais riscos?”.

Com o intuito de abor-
dar tais questionamentos e 

facilitar a jornada dos pais 
durante esse processo sin-
gular, o Taubaté Shopping, 
em parceria com a Rede de 
Apoio Materno, promove 
uma conversa sobre o parto 
domiciliar. O tema do en-
contro será “Bebês podem 
nascer em casa?”.

O bate-papo acontece 
próximo ao hall do cinema, 
no próximo sábado (9), às 
14h30. Além de ser gratui-
to, o evento também contará 
com a presença da enfermei-
ra obstetra e neonatologista 
Gisely Rezende.

Compaixão e 
solidariedade

Todos nós assistimos, há 15 dias, a tragédia 
de Brumadinho. As imagens da destruição, 

das pessoas sendo retiradas da lama, dos corpos 
sendo transportados, dos bombeiros e outros 
envolvidos nas operações de resgate trabalhando 
incessantemente, são mais do que dramáticas. 

As consequências da ruptura daquela barragem 
vão além do horror e entram no campo da moral, 
da ética social e das responsabilidades civis de 
tantos envolvidos. 

Nesta edição, vamos ver a história de uma 
moradora de Pindamonhangaba que, mais que se 
chocar com a tragédia, se mobilizou para fazer algo 
em prol de quem foi atingido pela onda de lama. 
Rosângela Coelho e um grupo de amigos deixaram 
de lado seu descanso no último fi m de semana 
e foram até Minas Gerais, impulsionados por 
compaixão e solidariedade.

O compartilhar amor é a energia mais poderosa 
no processo de humanização. Amar é uma decisão 
que precisamos, o quanto antes, aprender a tomar.  
Todos os dias temos a possibilidade de amar ou 
odiar, ajudar ou atrapalhar, compartilhar ou reter, 
pensar no outro e ser generosos ou fechar-nos e ser 
egoístas. 

Se não em Brumadinho, podemos escolher 
a solidariedade na nossa rua, no nosso bairro, 
na nossa cidade, olhando com mais atenção ao 
próximo; doando uma cesta básica para uma 
família carente; oferecendo um prato de ração a 
um animal faminto; estendendo a mão para um ser 
abandonado.

A compaixão, quando afl orada, nos torna 
sensíveis ao outro, a ponto de sentir-nos 
incomodados diante da injustiça, da exclusão e da 
indiferença social. A solidariedade mobiliza forças 
pessoais e sociais, com poder de transformação das 
estruturas da sociedade fria e indiferente em que 
vivermos.

Quando compreendemos o poder da compaixão e 
a força da solidariedade para suscitar entusiasmos, 
mobilizações e transformações culturais e sociais, 
encontramos o antídoto contra a teimosa cultura da 
indiferença social que nos assola.

Pindamonhangaba, 08 de Fevereiro de 2019.
À Sr.(a) Wesley Gustavo Gomes da Costa – CTPS nº 0000016 Série 381 – SP

Função: Auxiliar de Expedição I
Tendo V. Sa. deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 09 de Janeiro de 2019, 
sem apresentar qualquer justifi cativa, vimos pela presente cientifi cá-lo, nos termos 
do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que lhe fi ca consignado o prazo de 48 
horas, a contar da publicação desta, para que reinicie suas atividades ou justifi que, 
devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso 
contrário, consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, fi cando V. Sa. 
demitido por abandono de emprego, na forma do disposto citado na Consolidação 
das Leis do Trabalho. Sem mais a declarar.

HB Tintas e Vernizes LTDA – CNPJ 61.520.045/0001-81
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idadeC

Alunos da rede de en-
sino paulista que dese-
jam aprender um novo 
idioma em 2019 já po-
dem garantir sua vaga 
em uma das unidades 
do Centro de Estudos 
de Línguas (CEL). As 
matrículas estão abertas 
nas 200 unidades espa-
lhadas por todo territó-
rio paulista.

São aulas gratuitas 
de alemão, espanhol, 
francês, inglês, italiano, 
japonês ou mandarim, 
voltadas para estudantes 
do ensino regular e inte-
gral. A oferta e idiomas, 
no entanto, varia de 
acordo com a unidade.

Em Pindamonhanga-
ba, há cursos de Inglês 

e Espanhol na Escola 
Estadual Dr. Alfredo Pu-
jol e na Escola Estadual 
Professora Antonia Car-
lota Gomes.

Para fazer o cadastro, 
basta comparecer a uma 
unidade do CEL e apre-
sentar os documentos 
pessoais do candidato. 
No caso de menores de 
18 anos, o processo pre-
cisa ser realizado por 
pais ou responsáveis.

A programação do 
primeiro semestre de 
2019 tem início previsto 
para fevereiro.

O curso é organiza-
do por semestre (seis no 
total) com aulas quatro 
vezes por semana no 
contraturno do horário 

ESTÃO ABERTAS MATRÍCULAS DE CURSOS DE 
IDIOMAS PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL

regular ou aos sábados 
para estudantes a par-
tir do 7º ano do Ensino 
Fundamental. A única 
exceção é o inglês, volta-
do para o Ensino Médio 

e duração de dois semes-
tres (um ano).

O plano de estudo, por 
sua vez, tem foco na gra-
mática e conversação. O 
rendimento dos estudan-

tes é avaliado em provas 
escritas e orais em sala de 
aula. Além do certifi cado, 
o desempenho, carga ho-
rária e nível são registra-
das no Histórico Escolar.

Divulgação

Catorze mil alunos da Rede 
Municipal voltam às aulas

“No ano passado o de-
senvolvimento do meu 
fi lho foi muito bom e mi-
nha expectativa é que este 
ano seja ainda melhor, já 
que ele foi para o primei-
ro ano do Ensino Funda-
mental. Desejo que não 
apenas ele, mas que todas 
as crianças tenham um 
excelente aprendizado e 
integração em 2019”. 

A fala de Karine de 
Souza, mãe de Luiz Gus-
tavo, da escola Professo-
ra Gilda Piorini Molica, 
sintetiza o desejo de cen-
tenas de mães que, nessa 
quinta-feira (7), levaram 
seus fi lhos às escolas da 
rede municipal de ensino 
de Pindamonhangaba du-
rante a volta às aulas.

Segundo informações 
da prefeitura, as 41 es-
colas municipais e os 19 
Cmeis (Centros Munici-
pais de Educação Infantil) 
recepcionaram e acolhe-
ram com muito carinho, 
na quinta-feira (7)  todos 
os mais de 14 mil alunos 
matriculados neste ano 
letivo. 

A novidade deste ano 
é a inclusão das aulas de 
Artes e de Educação Fí-
sica na grade curricular, 
enriquecendo ainda mais 
o ensino municipal. De 
acordo com o secretário de 
Educação, professor Júlio 
Valle, o investimento anu-
al para a inclusão dessas 
disciplinas para os alunos 
é de R$ 4.725.300,00. “A 
iniciativa proporciona aos 
alunos a oportunidade de 
participar de atividades 
culturais, esportivas, re-
creativas e artísticas, vol-
tadas a facilitar e garantir 
a inclusão sócio-educati-
va e cultural, promover a 
saúde, bem-estar e a qua-
lidade de vida”, explicou.

Para Gislaine Cristina 
de Nicolae Nunes, mãe 
do João Gabriel – aluno 
do segundo ano na escola 
Professora Isabel do Car-
mo Nogueira, no Crispim 
–, “a volta às aulas traz 
sempre grandes expecta-
tivas para os pais e para 
os pequenos. Saber desses 
investimentos em cultu-
ra, em esportes e em lazer 
para nossas crianças nos 
deixa muito felizes”, disse. 

A prefeitura informa 
que ainda há vagas para 
novas matriculas e trans-
ferências. No total, 14.073 
alunos estão matriculados 
na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental.

Novas matrículas – 
No caso de matrículas no-
vas para escolas e Cmeis 
(creches), é necessário 
apresentar os seguintes 
documentos na Secreta-
ria de Educação: xerox 
da certidão nascimento 
legível, carteira de vacina 
atualizada, comprovante 
de endereço em nome do 

responsável, cartão bolsa 
família (se tiver) e duas 
fotos 3×4. No caso de 
transferência, são todos 
esses documentos, e mais 
o documento original de 
transferência da escola 
original.

A fi m de permitir mais 
acesso a todos aqueles 
que precisam da Secre-
taria de Educação, além 
das duas secretarias des-
centralizadas que existem 
em Moreira César (Escola 
Municipal Mário de Assis 
César) e no bairro Arare-
tama (Escola Municipal 
Elias Bargis Mathias), a 
Secretaria de Educação 
da Prefeitura criou mais 
três secretarias descen-
tralizadas: no Cidade 
Nova – Escola Munici-
pal “Arthur de Andrade”; 
Crispim – Escola Munici-
pal “Profª Isabel do Car-

Artes e Educação Física são as novidades na grade curricular

mo Nogueira” e no Lessa 
– Escola Municipal “Félix 
Adib Miguel”. 

A Rede Municipal acei-
ta crianças de zero a três 
anos para os Cmeis e a 

partir de quatro anos para 
as escolas municipais. A 
sede da Secretaria Muni-

cipal de Educação e Cul-
tura fi ca na rua Senador 
Dino Bueno, 119, centro. 

Departamento de 
Turismo está em 

nova sede
O Departamento de Turismo da Prefeitura de 

Pindamonhangaba atende, agora, em nova sede. 
A equipe está instalada no Palacete Dez de Julho, 
onde também fi ca o Departamento de Cultura e a 

Secretaria de Cultura e Turismo.
O atendimento ao público é realizado de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O 
Palacete Dez de Julho fi ca na rua Deputado Claro 

César, 33, centro. 

Diversas atividades e projetos são desenvolvidos com as crianças nas unidades educacionais municipais 
durante o ano, tornando o aprendizado mais prazeroso e efi caz

Divulgação

Divulgação
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Publicava-se na Tribuna do Norte em 1921

ANÚNCIO DO PASSADO

LEMBRANÇAS LITERÁRIASLEMBRANÇAS LITERÁRIASAssim como o café a água foi as-
sunto que deu o que falar em 
Pindamonhangaba. Na edição 

de 10/2/1884 do jornal Tribuna do 
Norte encontramos o curioso apelo:

“Fonte da Galega. Ainda uma 
vez chamamamos a atenção da Câ-
mara para o estado lastimoso em que 
se acha a única fonte de água potável 
que existe na cidade. Se os vereadores 
quisessem dar uma chegada até lá, 
muita coisa teriam que ver, e muita 
coisa que imaginar. A caixa d’água 
está caindo aos pedaços e, quebran-
do-se o cadeado que fechava a grade 
que lhe servia de tampo, fi cou o povo 
exposto a beber impurezas. O aban-
dono e pouco caso com que a Cãmara 
tem tratado desta fonte não tem jus-
tifi cação possível”.

Água da serra

Dezesseis anos depois desta nota 
ter sido publicada na Tribuna, no dia 
28 de janeiro de 1900, portanto há 119 
anos, os usuários da Fonte da Galega 
e demais populares assistiam à so-
lenidade pública de inauguração do 
serviço de captação d’água do córrego 
do Felipe, situado na Fazenda Santa 
Cruz, na serra da Mantiqueira, atual 
Parque Natural Municipal do Trabiju.

Primeiramene  foram inaugurados 
os chafarizes do bairro da Boa Vista 
e da Praça do Mercado (atual Praça 
Padre João de Faria Fialho, em fren-
te ao quartel do 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate – “Batalhão Borba 
Gato”). Uma semana depois, o inten-
dente municipal (cargo equivalente 
ao de prefeito) Francisco Marcondes 
Romeiro, irmão do fundador do jornal 
Tribuna do Norte), inaugurava o cha-
fariz da praça Monsenhor Marcondes.

O serviço de abastecimento com a 
água da serra passou a ser insatisfa-
tório com o crescimento populacio-
nal e houve necessidadede ampliá-lo. 
Estudos neste sentido foram feitos 
na administração de Francisco Lessa 
Junior (1930/1933), mas divergên-
cias políticas impediram a ampliação 
da rede. 

Falta d’água

Uma nota publicada no jornal “A 
Situação”, edição de 20/11/1921, re-
velava a insatisfação do povo com 
relação à distribuição da água pela 
prefeitura:

“Cada dia nos convencemos de que 
a população de Pindamonhangaba é 
a mais patriota que existe por estes 
brazis afora. Paga sem gemer aquilo 
que não deve, com tanto que os cofres 
municipais não fi quem delapidados 
da verba de água para sustento de 
seus encarregados. A água falta a 
cada passo e a todo o instante e só o 
cobrador não falta com a sua obriga-
ção de arrecadar os cobres todos os 
meses.

E não é só isso. O povo paga não 
só os vadios da prefeitura como a 
vadios outros que queiram carregar 
água em latas, pipotes e jarras, por-
que  a prefeitura não dá água e fi ca 
nas encolhas patrioticamente...” 

O “caso da água” em Pinda persis-
tiu por décadas. O tratamento da água 
do rio Paraíba só ocorreu durante a 
administra do prefeito Dr. Caio Go-
mes Figueiredo –  Gestão 1952 a 1955.

Água foi “fonte” de polêmica 
na Pinda de antigamente

Ontem e hoje
Jamais eu vira tão gentil menina,
olhos formosos, cheios de ternura,
as mãos delgadas tinham tal brancura,
que uma coisa julguei logo divina.

Possuía a boca rósea e pequenina,
bastos cabelos de uma cor escura;
tinha meiga e distinta compostura,
de corpo era, porém, pouco franzina.

Usava ainda um vestidinho curto,
e ainda um homem eu também não era,
quando ela um riso me lançava a furto.

Correram anos, ei-la moça e linda.
Mas outro riso nunca mais me dera
a ingrata virgem que eu adoro ainda.

pt.aliexpress.com

Tito Cardoso, jornal local Folha do Norte 
(extinto),  8 de junho de 1908

IMPOSTO SOBRE O CAFÉ PARA 
ENCANAMENTO DE ÁGUA EM PINDA

A palavra Trabiju é derivada da língua tupi. Segundo o 
historiador Waldomiro Benedito de Abreu, signifi ca “A água 
que brota do monte”, ou “O monte que verte a água”

Arquivo TN

Em documentos pertencentes 
ao Arquivo do Estado de São 
Paulo vamos encontrar outra in-
teressante e não menos polêmica 
nota relacionada ao assunto 
água na Pinda de antigamen-
te, sendo esta de tempos ainda 
anteriores.

Consta que no ano de 1854, a 
Câmara Municipal de Pindamo-
nhangaba tomou a resolução de 
conseguir, por meio de um pe-
queno imposto sobre o café, en-
canamento de água potável para 
a cidade. Foi elaborada então 
uma postura, obrigando a todos 
os fazendeiros de café a pagarem 
à municipalidade, anualmente, a 
taxa de 20 réis em cada arroba 
da rubiácea que se colhesse no 
município. Os fazendeiros pro-
testaram energicamente. Diziam 
que o referido imposto era “su-
mamente” vexatório para eles, 

porque vinha sobrecarregar ain-
da mais um gênero já tão vexado 
de impostos gerais e provinciais, 
além da enorme despesa que se 
fazia para chegar o produto aos 
mercados.

De nada valeram os protes-
tos dos fazendeiros: a postura 
teve que ser cumprida. Na lista 
nominal das pessoas coletadas 
naquele ano constava fazen-
deiros como: tenente-coronel 
Antonio de Godoy Moreira, que 
colheu 4 mil arrobas e pagou 
80$000; Barão de Pindamo-
nhangaba que colheu 5 mil ar-
robas, pagou 100$000; tenente 
Manoel de Godoy Moreira, 
colheu 3 mil arrobas, pagou 
60$000, etc. Da lista cons-
tavam 25 fazendeiros foram 
milhares de arrobas colhidas 
e uma boa grana arrecadada 
“para a municipalidade.”  

(Fonte: Documentos pertencentes ao arquivo do Estado)



specialE
5Tribuna do NortePindamonhangaba, 7 e 8 de fevereiro de 2019

Brumadinho

Ativista pindense vai até 
Brumadinho para socorrer animais
Rosangela Coelho arrecadou recursos e participou de resgates na cidade mineira arrasada por lama

“Um rio morreu, um 
rio sangrou. Com 
isso, incontáveis 
vidas foram 
devastadas. 
Famílias humanas 
e animais foram 
silenciadas, mas nós 
precisamos falar 
por eles. Basta 
de impunidade. 
Existe um crime, 
os criminosos 
precisam ser 
responsabilizados. 
A experiência na 
tribo Pataxó me 
fez entender ainda 
mais a importância 
da demarcação de 
terra indígena, eles 
são a verdadeira 
resistência, são os 
zeladores da mata”

- Rosangela Coelho, 
fundadora, presidente 

e responsável pelo 
“Santuário Filhos de Shanti”

Colaborou Com o 
texto: Dayane Gomes

o calendário apontava 
o dia 25 de janeiro. 
os números do re-

lógio marcavam 12h28, tipi-
camente, um horário conhe-
cido como o “do almoço”. a 
rotina de brumadinho, mu-
nicípio da zona metropolita-
na de belo Horizonte (mG), 
seguia como de uma sex-
ta-feira habitual. nenhuma 
sirene tocou, nenhum aviso 
foi dado, nem qualquer tipo 
de alerta prévio se divul-
gou. De repente, os gados, 
os cachorros, as galinhas e 
a fauna da extensão do rio 
Paraopeba, com seus senti-
dos aguçados, começaram 
a agir de maneira estranha, 
prevendo o que estava por 
vir. e veio. o mar de lama 
oriundo do rompimento da 
barragem de rejeitos da em-
presa Vale na mina Córrego 
do Feijão marcava mais uma 
tragédia ambiental de auto-
ria da interferência do ho-
mem na natureza. em res-
peito a este meio ambiente, 
tão vítima da calamidade 
quanto os seres humanos, 
uma moradora de Pindamo-
nhangaba se deslocou até o 
campo barrento para pres-
tar ajuda de modo concreto 
e afetivo.

rosangela Coelho é fun-
dadora, presidente e respon-
sável pelo “santuário Filhos 
de shanti”, um abrigo de 
animais localizado em Pin-
da. “sou vegana há alguns 
anos e veganismo é movi-
mento, atitude, engajamen-

Rosangela Coelho (à direita) esteve na aldeia indígena Pataxó

to. os animais precisam ser 
ouvidos e nós que desperta-
mos para uma consciência 
mais ampla de compaixão 
temos o dever de falar por 
eles, sobre eles”, enaltece a 
ativista. ela e um grupo de 
nove pessoas, incluindo um 
jornalista, saíram do Vale do 

Paraíba aproximadamente 
uma semana após a ruptura 
da barragem , no dia 31 de 
janeiro, com destino a bru-
madinho.

na bagagem, a equipe 
tinha água, roupas, man-
timentos, ração e medica-
mentos pra animais de pe-
queno e grande porte, além 
de material pra resgate. a 
solidariedade teve início 
na arrecadação dos recur-
sos e se estendeu na ida até 
a cidade. o foco da viagem 
era claro: ajudar os animais 
que estavam nos arredo-
res das áreas atingidas. e a 
lista de ações e atividades 
práticas foi intensa. “nós 
organizamos as doações 
de medicamentos e ração 
no galpão, percorremos a 
margem do rio em busca de 
animais machucados, leva-
mos doações até o acampa-
mento do movimento sem 
terra, cuidamos; medica-
mos e levamos ração, água, 
medicamentos para a aldeia 
indígena Pataxó. além dis-
so, prestamos auxílio a gali-
nhas e galos e trabalhamos 
no resgate de gatos no meio 
de escombros”, contou ro-
sangela.

os trabalhos da pindense 
e seus companheiros na jor-
nada humanitária seguiram 
até o último domingo (3). 
o resultado numérico da 
atuação dos voluntários foi 
o resgate de, em torno, 30 
animais. sendo que, outra 
equipe, de belo Horizonte, 
vai dar continuidade ao au-
xílio prestado na aldeia Pa-
taxó.

Gatos foram resgatados em meio aos escombros

Lama integra o cenário de destruição do local

acervo Pessoal

acervo Pessoal

acervo Pessoal

Grupo levou medicamentos, ração e outros itens para área afetada

acervo Pessoal
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A Câmara de Verea-
dores de Pindamonhan-
gaba realiza na próxima 
segunda-feira, dia 11 de 
fevereiro a sua 3ª Ses-
são Ordinária com dois 
projetos em pauta na 
sua Ordem do Dia.

O projeto de maior 
repercussão e aguarda-
da por todos os funcio-
nários públicos munici-
pais é o Projeto de Lei n° 
02/2019, do Poder Exe-
cutivo, que “Autoriza o 
Chefe do Poder Executi-
vo Municipal a celebrar 
acordo nos Autos do 
Processo n° 0070000-
25.2008.15.0059 em 
trâmite na Justiça do 
Trabalho”.

De acordo com a 
justificativa apresen-
tada aos vereadores, 
esta propositura tem 
por objetivo autori-
zar o Poder Executivo 
a celebrar acordo com 
o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Mu-
nicipais de Pindamo-
nhangaba, nos autos do 
Processo n. 0070000-
25.2008.15.0059, em 
trâmite da Justiça do 
Trabalho. 

Este Processo refere-
se a uma ação coletiva 
promovida pelo Sindi-
cato em prol dos servi-
dores municipais para o 

Câmara vota na Sessão de segunda-feira, dia 11 de 
fevereiro, acordo da Prefeitura com o Sindicato para o 

pagamento do DSR aos Servidores Públicos Municipais
Projeto tramita há anos na Justiça do Trabalho, sendo que o acordo põe fim ao impasse 

e prevê o pagamento parcelado devido ao impacto no orçamento municipal

pagamento dos reflexos 
das horas extras e adi-
cional noturno no des-
canso semanal remune-
rado (DSR) que tramita 
há mais de 15 anos na 
Justiça do Trabalho. 

O referido processo 
já transitou em julgado 
na sua fase de conheci-
mento, ocasião em que 
foi reconhecido o direi-
to aos servidores muni-
cipais. 

Na fase de liquidação 
de sentença, os cálculos 
com os valores devidos 
já foram homologados 
pelo Juízo da Vara do 
trabalho de Pindamo-
nhangaba e resta pen-
dente, um recurso de 
Agravo de Petição, que, 
atualmente, encontra-
se suspenso em razão 
das tratativas de acordo 

ainda, que o impacto 
mensal dos juros au-
menta significativa-
mente o valor total da 
dívida, razão pela qual 
o pagamento de forma 
parcelada trará econo-
mia mensal aos cofres 
públicos. 

Por fim, com a apro-
vação deste projeto, 
será atendida uma an-
tiga demanda dos ser-
vidores que, como dito, 
já dura mais de quinze 
anos, trará ainda mais 
efetividade à política de 
valorização do funcio-
nalismo público.

Veto
Outra proposta do 

Executivo a ser anali-
sada pelos parlamen-
tares na Ordem do Dia 
é o Veto n° 01/2019, 
que “Comunica VETO 
a Emenda Modificativa 
n° 011/2018 ao Projeto 
de Lei n° 115/2018 que 
Estima a receita e fixa 
a despesa do Municí-
pio para o exercício de 
2019”. Em sua justifi-
cativa o Executivo ale-
ga que “embora reco-
nhecendo o mérito da 
proposta, a medida não 
comporta tal pretensão, 
em razão da Emenda, 
transferir o crédito o 
para a Corporação Mu-
sical Euterpe, no va-

A CÂMARA DE VEREADORES 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

 

ORDEM DO DIA
3ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
11 de fevereiro de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 01/2019, que “Comunica VETO a Emenda Modificativa n° 011/2018 
ao Projeto de Lei n° 115/2018 que Estima a receita e fixa a despesa do Mu-
nicípio para o exercício de 2019”.
II. Projeto de Lei n° 02/2019, do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe 
do Poder Executivo Municipal a celebrar acordo nos Autos do Processo n° 
0070000-25.2008.15.0059 em trâmite na Justiça do Trabalho”.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores 
no livro próprio.

Tribuna Livre:   Sr. Ricardo da Cunha
        Escola Técnica, Projetos Sociais e Transporte Público,                                                                                                                                         
                          referentes ao bairro Araretama.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

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

iniciadas pela Prefeitu-
ra junto à entidade sin-
dical.

Esta ação judi-
cial trará um impacto 
ao orçamento públi-
co municipal de RS 
20.463.357,32 (com 
data de atualização de 
31/03/2016), sem con-
siderar o cálculo refe-
rente ao período entre 
maio de 2014 a junho 
de 2017, data do início 
dos pagamentos feitos 
pela Prefeitura dos re-
flexos das horas extras 
e adicional noturno no 
DSR - descanso sema-
nal remunerado, além 
dos servidores não con-
templados no cálculo e 
admitidos até data de 
início do processo.

Conforme a justi-
ficativa, o Município 
não teria condições fi-
nanceiras e orçamentá-
rias para arcar com os 
valores mencionados, 
sem a possibilidade de 
parcelamento na dívi-
da dentro dos limites 
de pagamento haveria, 
sem dúvidas, um gran-
de descompasso nas 
finanças municipais, 
ocasionando sérios pre-
juízos para a população 
no tocante as obras e os 
anseios da população. 
Deve ser considerado, 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 01, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019.
Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba relativas ao 
Exercício de 2016.

 VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo:  
 Art. 1º Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, relativas ao Exercício de 2016, acompanhando o parecer 
favorável exarado pelo Tribunal de Contas de São Paulo – Processo TC 
004402/989/16, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por aquele 
Tribunal.
 Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.
       
 Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2019.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2018, de autoria da Comissão de Finanças e 
Orçamento.
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL 

lor de R$ 40.000,00, 
cuja indicação para a 
redução da despesa foi 
oriunda de uma despe-
sa vinculada à operação 
de crédito com o Banco 
do Brasil e o Desenvolve 
São Paulo, que terá des-
tinação específica, o que 
impede a alocação des-
se recurso. E que, mes-
mo reconhecendo o tra-
balho do parlamentar 
para inserir a preten-
dida emenda, demons-
tra-se que a mesma não 
observa os requisitos 
da Constituição Federal 
de 1988, levando desta 
forma, a necessidade do 
VETO pelo Executivo à 
Emenda 11/2018.

Próxima Sessão
A 3ª Sessão Ordiná-

ria de 2019, será rea-
lizada no dia 11 de fe-
vereiro, segunda-feira, 
a partir das 18 horas, 
no Plenário “Francisco 
Romano de Oliveira”, 
localizado na rua Al-
cides Ramos Noguei-
ra, 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 in-
ternet no portal www.
p i n d a m o n h a n g a b a .
sp.leg.br.



em segundo e quarto, 
respectivamente.

Após o compromisso 
em Guarulhos, a equipe 
se prepara para o pri-
meiro desafi o em casa. 
No domingo (10), Pinda-
monhangaba receberá 
a etapa de abertura do 
Valeparaibano de Ciclis-
mo (matéria acima), no 
Parque da Cidade, mes-
ma data em que haverá 
a apresentação ofi cial 
da equipe pindamonhan-
gabense. No mesmo dia, 
haverá outros atrativos 

no Parque da Cidade, 
como passeio ciclístico, 
prova de MTB e ainda 
sorteio de bicicletas.

Os patrocinadores 
da equipe de Pinda são 
a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, Funvic 
(Fundação Univer-
sitária Vida Cristã), 
Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, 
Gelog, ERT Cycle Sport 
e FastCycle. Apoios: 
Óculos Ekoi, géis Going, 
Logos Design, Portal R3 
e Bike76. 
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sportesE

Ciclista de Pinda vence prova em Guarulhos

A Federação Paulista 
de Rugby divulgou as da-
tas e as equipes que irão 
disputar o Paulista D, com-
petição que vale vaga na 3ª 
Divisão de 2020. O forma-
to será o mesmo de 2018 
com cinco equipes dispu-
tando turno e returno, e o 
campeão sendo decidido 
no formato de pontos cor-
ridos, com cada time jo-
gando oito vezes no total.

A competição conta com 
dois estreantes e três vetera-
nos. Piracicaba, vindo da re-
gião central do estado, Pin-
damonhangaba e Taubaté, 
ambas do Vale do Paraíba, 
contam com a experiencia 
de já ter jogado o torneio 
para buscar o ascenso.

Vindo da série D, o Leões 
de Paraisópolis, formado a 
partir da ONG Rugby para 
Todos de São Paulo, bus-
ca repetir a trajetória da 
Engenharia Mackenzie e 
deixar de vez a série D; en-
quanto caindo da série C o 
União Rugby Alphaville, 
de Barueri na grande São 
Paulo, que jogou a série A 
do Paulista em 2016, pas-
sa por uma reestruturação 
e tenta se reerguer.

Campeonato 
Paulista D

A série D do Campeo-
nato Paulista de Rugby é a 

Federação Paulista de Rugby 
divulga a tabela do Paulista D
Time de Pinda disputará uma vaga na 3ª Divisão em 2020               

Divulgação

O ciclista Flávio 
Santos, do Team 
Cycling Funvic Pinda-
monhangaba [Gelog/
Semelp] venceu a 1ª 
edição do GP Popular 
de Ciclismo, realizada 
no domingo (3), em 
Guarulhos (SP).

A prova, realizada 
pela ADF Facex, reu-
niu ciclistas de várias 
partes do Estado di-
vididos por categoria. 
Na Elite, Flávio Santos 
soube aproveitar o mo-
mento exato, atacou e, 
sozinho, cruzou a linha 
de chegada para come-
morar a sua primeira 
vitória na temporada 
2019.

A equipe ainda teve 
Nathan Mahler em ter-
ceiro e Igor Molina em 
quinto. Celso Anderson 
(Orbea) e Salomão 
Ferreira (SRTCycling), 
completaram o pódio 

Luis Claudio Antunes / Bike76

JOGOS REALIZADOS PELA “2ª COPA DE FUTSAL”  
COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES

***
A “2ª Copa de Futsal Cônego Geraldo da 

Silva”, organizada pela Liga Pindamonhan-
gabense de Futebol de Salão, seguiu o crono-
grama de partidas nesta semana. Novamen-
te, os jogos ocorreram no período da noite, 
no Centro Esportivo José Ely de Miranda, 
“Zito”, em Moreira César.

Entre segunda-feira (4) e quarta-feira (6), 
as equipes entraram em quadra pelas catego-
rias Sub 14, Adulto e Sênior 35.  

Resultados  
Sub 14: Joia da Dutra 6x3 Moreira; Aze-

redo 1x5 Dubiex; Estrela 0x10 Ipê II; 21 de 
Abril 2x3 Serrote; Bom Preço 8x1 Jardim 
Eloyna e Crispim 3x5 Unidos do Araretama

Adulto: Joia da Dutra 0x5 Moreira; Aze-
redo 2x0 Dubiex; União Futsal 3x1 Daki Fut-
sal; Estrela 3x5 Ipê II; 21 de Abril 2x1 Serro-
te; Bom Preço 2x6 Jardim Eloyna e Crispim 
5x8 Unidos do Araretama

Veterano/Sênior 35: Portal/Lanchão 4x1 Olim-
pik/Vila São José e Vila Rica 4x7 ADC Novelis. Partidas de futsal aconteceram nesta semana

Reprodução/Internet

Pinda faz festa para receber a equipe 
de ciclismo de alto rendimento

A equipe de ciclismo de 
alto rendimento está vol-
tando para casa. Forma-
da em Pindamonhanga-
ba pelo técnico Benedito 
Tadeu Júnior, o “Kid”, a 
equipe representou outra 
cidade por muitos anos e, 
agora, a Prefeitura está 
trazendo o time de volta 
ao município. E, para co-
memorar o retorno dos 
atletas e da comissão téc-
nica, o Fundo Social de 
Solidariedade e a Prefei-
tura estão organizando a 
Festa do Ciclismo, neste 
domingo (10), a partir 
das 8 horas, no Parque 
da Cidade. A entrada é 
gratuita.

Às 8 horas, será a lar-
gada do 1º GP Funvic de 
Ciclismo, marcando a 
abertura do Campeonato 
Valeparaibano de Ciclis-
mo, com a participação 
dos atletas de Pinda e de 
toda a região, no anel viá-
rio, onde ocorrerá a prova 
por categorias.

Na sequência, será 
a largada da Marato-
na Mountain Bike Ultra 
MTB, também no anel 
viário, em direção à área 
rural de Pinda. Na ocasião 
será disputada a modali-

dade contrarrelógio, com 
percurso de 25km, nas 
categorias solo e duplas. 
O evento marca a abertu-
ra do Campeonato Ultra 
MTB.

Apresentação da 
equipe

Às 10 horas, será reali-
zada a apresentação ofi cial 
da equipe Team Cycling 
Funvic/Pindamonhan-
gaba (Gelog/Semelp), 
que está representando 
a cidade nas principais 
competições nacionais e 
internacionais, já com ex-
celentes resultados. Entre 
eles, destaque para Flávio 
Santos (bicampeão bra-
sileiro de ciclismo de Es-
trada, além de ter outros 
títulos importantes como 
o da Prova Ciclística 9 de 
Julho), André Gohr (atu-
al campeão brasileiro de 
contrarrelógio individu-
al Sub 23 e esteve com 
a Seleção Brasileira, na 
Argentina, participação 
da Volta de San Juan, 
encerrada no início des-
se mês), e Luciene Silva 
(bicampeã brasileira de 
Estrada e que no início 
deste ano ganhou duas 
etapas do Tour Femini-

no do Uruguai e foi vi-
ce-campeã geral).Com 
a volta da equipe do alto 
rendimento para a cidade, 
os atletas da equipe ama-
dora que representavam 
Pinda no passado serão 
incorporados a essa nova 
equipe, formando um 
time de alto rendimento 
e um time amador. Vale a 
pena destacar ainda que, 
nos próximos meses, a 

nova equipe encabeçará 
uma escolinha de ciclis-
mo para descobrir novos 
talentos da cidade – como 
havia até em 2011, quando 
a equipe deixou de com-
petir por Pinda.

Passeio Ciclístico e 
sorteio de bikes

Após a apresentação 
ofi cial, terá início um 
grande passeio ciclístico 

pelo Parque da Cidade, 
tendo à frente o Fundo 
Social de Solidariedade, 
para a arrecadação de 
alimentos para as famí-
lias mais necessitadas. 
Todos estão convidados 
a colaborar doando 1 kg 
de alimento não-perecí-
vel.

Após o passeio, o Fun-
do Social, em parceria 
com a equipe de compe-

tição, vai sortear 13 bi-
cicletas para os parti-
cipantes que estiverem 
presentes e preenche-
rem o cupom.

Durante a manhã 
toda, haverá show com a 
Banda Bellator, recrea-
ção do Reinvente para as 
crianças, mini-cidade do 
trânsito com o Edutran e 
muito mais. Tudo com en-
trada gratuita.

mais nova divisão do esta-
do e a única a fi gurar so-
mente clubes do interior.

A disputa deste ano 
ocorre de abril a outu-
bro, em grupo único 
e dois turnos. O cam-
peão é automatica-
mente promovido para 

a série C.
Os participantes des-

se ano são: Leões de Pa-
raisópolis (São Paulo), 
Pinda (Pindamonhanga-
ba), Taubaté, Piracicaba 
e União Rugby Alphaville 
(Barueri)

Divulgação

Depois de muitos anos competindo por outra cidade, a Prefeitura está trazendo a equipe de ciclismo de alto 
rendimento de volta para casa com uma grande festa
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otidianoC
Inscrições para novos alunos nas “Escolas 
de Esportes” começam na próxima semana

FIES TEM NOVO CALENDÁRIO

EDP realizou mais de 2.500 inspeções 
contra “gatos” na cidade

CONFIRA AS MODALIDADES 
OFERECIDAS POR GINÁSIO:COLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
*** 

A partir de segunda-
feira (11), a Secretaria de 
Esportes de Pindamo-
nhangaba estará realizan-
do inscrições para novos 
alunos das “Escolas de 
Esportes”. Os interessa-
dos devem comparecer ao 
pólo em que desejam fazer 
a atividade.

Centenas de vagas se-
rão disponibilizadas pelos 
pólos esportivos da cida-
de. As modalidades dispo-
níveis são: atletismo, bas-
quete, capoeira, futebol, 
futsal, iniciação esportiva, 
ginástica artística, ginás-
tica rítmica, handebol, 
judô, taekwondo, tênis de 
mesa e voleibol.

Para realizar a inscri-
ção é preciso apresentar 
duas fotos 3x4, RG ou 

Certidão de Nascimento 
e também preencher fi cha 
de saúde e dados cadas-
trais. Podem participar 
da “Escola de Esportes” 
crianças e adolescentes de 
5 a 17 anos que estão regu-
larmente matriculados na 
escola.

Os alunos partici-
pam de competições 
próprias para idade de-
les ou conforme com a 
aprendizagem adquiri-
da, além de participar 
de competições inter-
nas como o Festival de 
Esportes.

As aulas das “Escolas 
de Esportes” tiveram iní-
cio na terça-feira (5) e os 
alunos que já praticam as 
modalidades e querem re-
novar sua matrícula, basta 
apresentar a carteirinha 
na secretaria do ginásio 
onde fazem as aulas.

 Capoeira é uma das modalidades com vagas

Atletismo: “João do Pulo”  e “Zito”
Basquete: Araretama, “João 
do Pulo”, “Pai João” e “Caloi”
Capoeira: “João do Pulo”, 
“Caloi” e “Zito”
Iniciação Esportiva: 
Araretama, Cidade Nova, “João 
do Pulo” Tabaú e “Zito”
Futebol: “João do Pulo” e “Zito”
Futsal: Araretama, Cidade 
Nova, Quadra Coberta, Tabaú, 
“Zito” e “Pai João”
Ginástica Artística: 
Araretama e “Caloi”
Ginástica Rítmica: “Caloi” 
e “Zito”
Handebol: Araretama, Cidade 
Nova, Castolira, Tabaú 
e “Zito”
Judô: Araretama, “João do 
Pulo” e “Zito”
Taekwondo: “João do Pulo” 
e “Zito”
Tênis de Mesa: “Caloi”
Voleibol: “Caloi”, Cidade 
Nova, “Juca Moreira”, Quadra 
Coberta, “Zito” e Araretama

Os estudantes matricu-
lados em instituições de 
ensino superior particula-
res devem fi car atentos ao 
novo calendário do Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies). Quem qui-
ser fi nanciar o curso tem 
até às 23h59 da próxima 
quinta (14) para concorrer 
a uma das oportunidades 
de contratos de fi nancia-
mento.

O Fies oferece diversas 
modalidades de crédito, 
que variam conforme a 
renda da família. Para os 
inscritos com renda fami-
liar mensal por pessoa de 
até três salários mínimos, 
a taxa de juros é zerada. O 
saldo devedor só começa a 
ser pago depois da forma-
tura, desde que o gradua-
do possua renda. O valor 

das parcelas é então des-
contado na fonte. 

O Fies admite a parti-
cipação de candidatos que 
tenham realizado o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem), a partir de 
2010. A média necessária 
a ser obtida é de pelo me-
nos 450 pontos, e a nota 

da redação deve ser supe-
rior a zero.

Todo o processo é feito 
pela internet. Para se can-
didatar, é preciso acessar 
a página do Fies na inter-
net. Os resultados da cha-
mada única serão divulga-
dos em 25 de fevereiro.

Os candidatos pré-se-

lecionados precisam com-
plementar as informações 
da inscrição na página do 
Fies Seleção para a con-
tratação do financiamen-
to. Quem não for apro-
vado nessa etapa terá o 
cadastro incluído na lista 
de espera automatica-
mente.

Programa aproveita desempenho no Enem e 
critério de renda para selecionar candidatos 

Arquivo/Agência Brasil

Durante o ano de 
2018, a EDP, distribui-
dora de energia elétri-
ca do Vale do Paraíba, 
atuou fortemente no tra-
balho contra as fraudes 
de energia. Conhecidas 
popularmente como “ga-
tos”, estas irregularida-
des acarretam em preju-
ízo para toda sociedade, 
além de expor o respon-
sável e terceiros a sérios 
riscos, como choques elé-
tricos, curto circuitos e 
até incêndios.

Nos trabalhos realiza-
dos em Pindamonhanga-
ba, as equipes técnicas de 
campo fi zeram 2.504 ins-

peções contra fraude de 
energia, o que resultou 
na recuperação de mais 
de 1.300 megawatts-ho-
ra (MWh) irregulares. 
As vistorias da EDP são 
realizadas diariamente 
em residências, estabe-
lecimentos comerciais e 
indústrias de toda a área 
de concessão.  

O furto de energia, 
além de perigoso, con-
tribui para tornar a con-
ta de luz mais cara para 
todos os consumidores, 
uma vez que a quanti-
dade de energia perdida 
por fraude e os custos 
para identifi car e coibir 

as irregularidades são 
levados em consideração 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
para estabelecer o valor 
da energia para cada área 
de concessão. O Estado 
também é prejudicado, já 
que deixa de arrecadar o 
Imposto sobre Comercio 
e Serviço (ICMS), cobra-
do por meio da conta de 
luz.

Além do impacto fi -
nanceiro, os furtos e frau-
des de energia pioram 
a qualidade do serviço 
prestado, prejudicando 
todos os consumidores. 
As ligações clandestinas 

sobrecarregam as re-
des elétricas, deixando o 
sistema de distribuição 
mais suscetível a inter-
rupções e oscilações no 
fornecimento de energia.

Vale ressaltar que o 
Artigo 155 do Código Pe-
nal Brasileiro, prevê que 
o furto de energia é crime 
e passível de multa e pri-
são de um a quatro anos 
para o infrator. E, confor-
me a regra da Resolução 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
após o fl agrante, é reali-
zada a cobrança de todo 
o valor não faturado du-
rante o período do furto.

Ligação clandestina é a segunda maior 
causa de morte no Brasil relacionada à 
energia elétrica

Distribuidora 
da região 
fi scaliza 
fraudes de 
energia 
elétrica

Divulgação

Divulgação



9Tribuna do NortePindamonhangaba, 7 e 8 de fevereiro de 2019

arnavalC

João Paulo Ouverney

Bloco da Ferroviária abre o 
carnaval em Pindamonhangaba

As festividades carna-
valescas estão chegando 
e quem abre a programa-
ção do carnaval em Pin-
damonhangaba é o bloco 
da Academia da Ferro-
viária, na quarta-feira 
(27). O bloco que conta 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
levará alegria aos foliões.

O bloco começou como 
uma brincadeira, há dez 
anos, dentro do da acade-
mia da Ferroviária. Com 
o desejo de ter uma ativi-
dade diferente e brincar 
o carnaval, o movimento 
passou a ser organizado 
junto aos frequentadores 
do espaço. Nesta década 
de existência, o bloco já 
foi até escola de samba, 
para o divertimento dos 
associados. O organiza-
dor, Alexandre Pió, con-

ta que todos estão muito 
animados para mais uma 
edição do bloco e que já 
estão até mesmo confec-
cionando as fantasias 
para abrirem o carnaval 
na cidade.

O bloco da Ferroviá-
ria irá percorrer as ruas 
da área central de Pinda-
monhangaba e retornará 
para o clube, onde terá 
apresentação de banda 
executando marchinhas 
carnavalescas, além de 
premiações.

O bloco da Academia 
Ferroviária terá con-
centração às 19 horas, 
na porta da academia, 
na quarta-feira (27). 
Os abadás ainda podem 
ser adquiridos e mais 
informações poderão 
ser obtidas pelo telefo-
ne 2126-4444. 

“Bloco Socó da Madrugada” 
agita a sexta de carnaval

COLABOROU COM O TEXTO: VIC-
TOR GOBBO

***
A divulgação dos selecio-

nados para o “12º Festival de 
Marchinhas Carnavalescas 
de Pindamonhangaba” será 
liberada na próxima quinta-
feira (14) e o ensaio aberto 
dos selecionados será no dia 
21. O prazo para a inscrição 
expirou nessaterça-feira (7).

A premiação será de tro-
féu para os quatro primei-
ros colocados, sendo os três 
primeiros acompanhados de 
premiação em dinheiro. Se-
rão selecionadas 20 marchi-
nhas para as duas elimina-

tórias que acontecerão nos 
dias 22 e 23 desse mês, sen-
do a grande fi nal no dia 24.

O evento é promovido 
pela prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, com o objetivo resga-
tar e divulgar a tradição das 
marchinhas de carnaval e 
incentivar a criatividade dos 
compositores populares de 
todo o país.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone da 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo: 3643-2690 e 3642-
1080, ou na sede, que está 
localizada na rua Deputado 
Claro Cesar, 33, centro.

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA 
SILVA

***
O bloco que começou como 

uma brincadeira entre amigos 
que trabalham em fábricas e no 
comércio da cidade, hoje é um 
dos mais tradicionais de Pinda-
monhangaba. Com marchinha 
fácil e ritmada, o “Socó da Ma-
drugada” ganhou a simpatia dos 
pindamonhangabenses, que lo-
tam seu percurso todos os anos. 
Desde o último ano, o bloco vol-
tou para o período noturno. Em 
2019, a folia começará na sexta-
feira (1º/3), às 22 horas, no Lar-
go São José.

Criado em 2014, há cinco 
anos o bloco “Socó da Madruga-
da” sai às ruas da área central de 
Pindamonhangaba levando ale-
gria e diversão. Seu criador, Ro-
gério José de Azevedo – o Socó, 

conta que a intenção era fazer 
um bloco para “as pessoas que 
só tinham a sexta-feira de car-
naval para se divertirem”, logo 
a diversão no Largo São José 
se tornou sensação e passou a 
abranger foliões de toda a cida-
de. A atração começou com três 
mil pessoas em sua primeira 
edição, para este ano são espe-
radas aproximadamente 15 mil 
pessoas.

O “Socó” conta ainda que blo-
co recebeu o apoio do seu irmão, 
“Toninho da Caixa”, que infe-
lizmente passou mal no meio 
do percurso do bloco e faleceu. 
Contudo, a tragédia ocorrida no 
desfi le de estreia e que poderia 
fi nalizar a história do bloco, foi 
um motivo para Rogério Socó 
continuar em frente, realizan-
do, assim, o sonho de Toninho 
da Caixa. Por isso, uma das tra-

dições do Socó da Madrugada 
é fazer uma parada em frente à 
Praça do Quartel, local que To-
ninho sentiu-se mal, e fazer um 
minuto de silêncio em homena-
gem ao seu irmão.

Outra tradição do “Socó da 
Madrugada” é a venda de aba-
dás, que dão direito a chopp ou 
cerveja na concentração do blo-
co, no Largo do Quartel. Para 
2019, cerca de 400 abadás es-
tão disponíveis para aquisição. 
Os interessados podem entrar 
em contato com os organizado-
res através do telefone: 99210-
9449.

O bloco sairá pontualmente 
às 22 horas, do Largo São José 
– próximo ao Externato – e se-
guirá pelas ruas centrais, retor-
nando ao ponto de partida. A 
concentração será a partir das 
19 horas, da sexta-feira (1º/3).

“12° Festival de 
Marchinhas”: divulgação 
dos selecionados 
será dia 14

A brincadeira entre amigos no Largo do Quartel se tornou sensação na cidade

O “Festival de Marchinhas” 
é sempre sucesso de público

Divulgação

Divulgação



 
 

 
 

    
  

 
 

CONVOCAÇÃO – 1ª Reunião Ordinária - 2019 
 
 
 
  Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo indicados, à  “1ª Reunião Ordinária - 2019”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 
 Novas indicações de representantes do Poder Público; 
 Retificação e ratificação da composição da diretoria do Conselho; 
 Igreja São José: Relatório de visita / propostas de encaminhamento; 
 Igreja / Capela de Santana: Fiscalização do CMPHCAAP sobre a situação 

atual; 
 Plano Diretor 

 
 

Data:   12/02/2019 (terça-feira) 
Horário:      14h00 (quatorze horas) 
Local:          Palacete 10 de Julho 
 
 
 

 
 

Alcemir José Ribeiro Palma 
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 

Arquitetônico de Pindamonhangaba 
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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:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 010/2018 (PMP 34157/2018) 
Para “cadastramento de plataformas de armazenamento em nuvem, com a finalidade de doar 
imagens, captadas por câmera privada de CFTV - Circuito Fechado de Televisão, voltada para a via 
pública, para o sistema de vídeo monitoramento do Município de Pindamonhangaba”, com entrega 
dos envelopes de 11/02/19 a 30/12/2019. 

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.  

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 333/2015 (PMP 35622/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 09/01/2019, ao contrato 017/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada no serviço de processamento de infrações de trânsito”, para prorrogação 
até 20/01/2020, e reajuste de 2,9936%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do 
contrato para R$ 37.544,03, assinando pela contratante o Sr José Sodário Viana, e pela contratada, 
empresa DCT Tecnologia e Serviços Ltda, a Sra Sheila Adriana Pereira da Costa. 

 
 
 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 
 
 

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 2ª 
Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Leitura e Aprovação de Ata 
 Apreciação - Registro de Entidades 
 Execução Financeira 2018 
 Prestação de Contas Final - DRADS 
 Outros Informes 

 
Dia:   13/02/2019 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  17h00 (dezessete horas)  
 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal  
 

Doralice C. de Souza Labastie 
Presidente do CMAS 

 
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  
Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                                                

 
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 02/2019 

 
COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO:  DATA PROTOCOLO:  
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: ANDERSON F. DE CARVALHO ME 
CNPJ/CPF: 12.663.309/0001-40 
ENDEREÇO: AV. TEM. CEL. MANOEL PEREIRA DOS SANTOS N°: 449 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CIDADE JARDIM 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.424-010 UF: SP 
RESP. LEGAL: ANDERSON F. DE CARVALHO CPF: 098.402.018-43 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        

 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 25/09/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de Fabricação de outros produtos 
alimentícios não especificados anteriormente, em razão de ENCERRAR A ATIVIDADE. 

 
Pindamonhangaba, 30 de janeiro 2019. 

 
Rafael Lamana 

Diretor 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  
Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                                                

 
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 03/2019 

 
COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO: 013517 DATA PROTOCOLO: 04/05/2018 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: JOÃO PAULO BARROS MARINI07592504642 
CNPJ/CPF: 29.083.901/0001-76 
ENDEREÇO: AVENIDA DAS MARGARIDAS N°: 53 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    VALE DAS ACÁCIAS 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.440-420 UF: SP 
RESP. LEGAL: JOÃO PAULO BARROS MARINI CPF: 075.925.046-42 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        

 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 06/09/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM 
OFICIO  Nº 082/2018  de 09/05/2018. 

 
Pindamonhangaba, 06 de Setembro de 2018. 

 
Rafael Lamana 

Diretor 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  
Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                                                

 
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:  04/2019 

 
COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO: 26067 DATA PROTOCOLO: 24/08/2017 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: SUSPIROS TRADIÇÃO LTDA ME 
CNPJ/CPF: 27.710.237/0001-12 
ENDEREÇO: AV. TEM. CEL. MANOEL PEREIRA DOS SANTOS N°: 449 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CIDADE JARDIM 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.424-010 UF: SP 
RESP. LEGAL: GUSTAVO DE SOUZA CARVALHO CPF: 453.540.588-30 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 25/09/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de Fabricação de outros produtos 
alimentícios não especificados anteriormente, em razão de ENCERRAR A ATIVIDADE. 

 
Pindamonhangaba, 06 de Setembro de 2018. 

 
Rafael Lamana 

Diretor 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

Aviso de Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Participativo de 
Pindamonhangaba (Lei Complementar nº 03/2006)
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público 
que em 20 de fevereiro de 2019, às 19h, no auditório do SENAC, localizado na Rua 
Suíça nº 1.255, Bairro Santana, Pindamonhangaba-SP realizar-se-á AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para Apresentação e Discussão da Leitura da Realidade Municipal de 
Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2.019.

 ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

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:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 (PMP 03147/2019) 
Para “aquisição de massa asfáltica - CBUQ”, com entrega dos envelopes até dia 20/02/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 (PMP 03154/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de 
uniformes e agasalhos de competição”, com entrega dos envelopes até dia 20/02/19 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 (PMP 03163/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoria para 
eventos da SEMELP - educação física / educação artística / monitoria e animação”, com 
entrega dos envelopes até dia 21/02/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 005/2019 (PMP 03194/2019) 
Para “aquisição de ferramentas”, com entrega dos envelopes até dia 22/02/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 006/2019 (PMP 03198/2019) 
Para “aquisição de equipamentos para monitoramento”, 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 informa-
ções no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 202/2018 (PMP 31571/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de retirada e colocação de piso de borracha na academia de musculação do Centro 
de Treinamento Luís Caloi”, foi emitida a autorização 004/2019, de 02/01/2019, no valor de 
R$ 25.616,55, em favor de S & S Construções e Serviços Técnicos Ltda. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 9 

 “CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E PROFISSIONAIS DE ARTE E CULTURA” 
 

 
Conforme prevê o item 8 do edital de CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E PROFISSIONAIS 
DE ARTE E CULTURA, reuniu-se a Comissão de Seleção, responsável pela análise 
documental deferindo as seguintes habilitações e desclassificações:  

  
INSCRIÇOES HABILITADAS 
 
1.  Proponente  Cadastro  Modalidade Situação 

2.  A.T. da Silva Capoeira Pessoa 
Jurídica  

Capoeira, Samba de Roda Habilitada 

3.  Adriano Luciano da Silva Pessoa 
Física 

Banda Habilitada 

4.  Alberto Eduardo Rego 
Lins 

Pessoa 
Física 

Oficina:Pintura 
Oficina:  Cera, Trançados e Tecidos, 
Papel Recortado 

Habilitada 

5.  Alessandra Rodrigues dos 
Santos Nascimento 

Pessoa 
Jurídica  

Teatro, Dança 
Oficinas:  teatro  
Oficina: dança 

Habilitada 

6.  Alessandra Santos Gama 
Batista 

Pessoa 
Física 

Banda Habilitada 

7.  Ana Cláudia Ferreira 
Sanches Corrêa 

Pessoa 
Física 

Oficinas: Cerâmica, Trabalhos em 
Madeira, Biscuit, Papel Recortado. 
Oficina: Desenho, Pintura 

Habilitada 

8.  Anderson Luis Machado Pessoa 
Jurídica  

Dupla /Trio, Banda Habilitada 

9.  Andre Luiz do Nascimento Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Fotografia, Vídeo Habilitada 

10.  André Luiz Yassuda Pessoa 
Jurídica  

Oficinas: Desenho, Pintura 
Oficina: Cerâmica, Trabalhos em 
Madeira, Biscuit 

Habilitada 

11.  Andresa Carla Rodrigues Pessoa 
Jurídica  

Dupla / Trio Habilitada 

12.  Associação Cultural 
Controvérsias 

Pessoa 
Jurídica  

Esquete, Locução Habilitada 

13.  Associação Cultural 
Controvérsias 

Pessoa 
Jurídica  

Teatro, Contação de História 
Oficina: Teatro 

Habilitada 

14.  Associação Cultural 
Controvérsias 

Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Pintura 
Oficina Trançados e Tecidos, Biscuit, 
Papel Recortado 

Habilitada 

15.  Astério Galvão Alves  Pessoa 
Jurídica  

Locução Habilitada 

16.  Benedito Sérgio Irineu Pessoa 
Física 

Locução,  
Cantor Solo, Banda 

Habilitada 

 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 

 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Rua Dep. Claro César, 33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP. 

Tel: 3642-1080 3643-2690   E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 9 

 “CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E PROFISSIONAIS DE ARTE E CULTURA” 
 

 
Conforme prevê o item 8 do edital de CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E PROFISSIONAIS 
DE ARTE E CULTURA, reuniu-se a Comissão de Seleção, responsável pela análise 
documental deferindo as seguintes habilitações e desclassificações:  

  
INSCRIÇOES HABILITADAS 
 
1.  Proponente  Cadastro  Modalidade Situação 

2.  A.T. da Silva Capoeira Pessoa 
Jurídica  

Capoeira, Samba de Roda Habilitada 

3.  Adriano Luciano da Silva Pessoa 
Física 

Banda Habilitada 

4.  Alberto Eduardo Rego 
Lins 

Pessoa 
Física 

Oficina:Pintura 
Oficina:  Cera, Trançados e Tecidos, 
Papel Recortado 

Habilitada 

5.  Alessandra Rodrigues dos 
Santos Nascimento 

Pessoa 
Jurídica  

Teatro, Dança 
Oficinas:  teatro  
Oficina: dança 

Habilitada 

6.  Alessandra Santos Gama 
Batista 

Pessoa 
Física 

Banda Habilitada 

7.  Ana Cláudia Ferreira 
Sanches Corrêa 

Pessoa 
Física 

Oficinas: Cerâmica, Trabalhos em 
Madeira, Biscuit, Papel Recortado. 
Oficina: Desenho, Pintura 

Habilitada 

8.  Anderson Luis Machado Pessoa 
Jurídica  

Dupla /Trio, Banda Habilitada 

9.  Andre Luiz do Nascimento Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Fotografia, Vídeo Habilitada 

10.  André Luiz Yassuda Pessoa 
Jurídica  

Oficinas: Desenho, Pintura 
Oficina: Cerâmica, Trabalhos em 
Madeira, Biscuit 

Habilitada 

11.  Andresa Carla Rodrigues Pessoa 
Jurídica  

Dupla / Trio Habilitada 

12.  Associação Cultural 
Controvérsias 

Pessoa 
Jurídica  

Esquete, Locução Habilitada 

13.  Associação Cultural 
Controvérsias 

Pessoa 
Jurídica  

Teatro, Contação de História 
Oficina: Teatro 

Habilitada 

14.  Associação Cultural 
Controvérsias 

Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Pintura 
Oficina Trançados e Tecidos, Biscuit, 
Papel Recortado 

Habilitada 

15.  Astério Galvão Alves  Pessoa 
Jurídica  

Locução Habilitada 

16.  Benedito Sérgio Irineu Pessoa 
Física 

Locução,  
Cantor Solo, Banda 

Habilitada 

 

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 

 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Rua Dep. Claro César, 33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP. 

Tel: 3642-1080 3643-2690   E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br 

17.  Carmem  Lucia 
Fernandes do Couto 

Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Cera, Crochê, Tricô, 
Trançados e Tecidos 

Habilitada 

18.  Cássio Aparecido Borges 
Pessoa 

Pessoa 
Física 

Teatro, Contação de História 
Oficina: Teatro 
Oficina: Dança 

Habilitada 

19.  Célio Lopes de Souza Pessoa 
Jurídica  

DJ Habilitada 

20.  Cindy Quaglio Pessoa 
Física 

Oficina: Dança Habilitada 

21.  Claudia de Oliveira Blanco Pessoa 
Física 

Grafite ou Moldes 
Oficina: Grafite ou Moldes 

Habilitada 

22.  Claudio Rogério da Silva  Pessoa 
Jurídica  

Teatro, Cenografia Carnavalesca 
Oficina: Teatro 
Técnico de Som e Luz 

Habilitada 

23.  Cristina Ferreira de Souza 
Somenci Artesanato - ME 

Pessoa 
Jurídica  

Oficinas: Cera, Trabalhos em 
Madeira, Trançados e Tecidos e 
Papel Recortado 

Habilitada 

24.  Danilo Riva de Moraes Pessoa 
Física 

Oficina: Teatro Habilitada 

25.  Diego Rodolfo do Prado  Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Música para formação de 
Fanfarra 
Oficina: Instrumentos musicais 

Habilitada 

26.  DJ Yago Oliveira festas & 
eventos 

Pessoa 
Jurídica  

DJ Habilitada 

27.  Donier Rodrigues Rocha Pessoa 
Física 

Cantor Solo Habilitada 

28.  Ederson Cleiton Roberto Pessoa 
Jurídica  

Técnico de Luz e Som Habilitada 

29.  Edilson Pereira Cabral da 
Silva 

Pessoa 
Física 

Locução, circo. Habilitada 

30.  Edna Alves Faria 
Sebastião 

Pessoa 
Física 

Oficina: Crochê, Tricô, Biscuit, Papel 
Recortado 

Habilitada 

31.  Eduardo Macedo Monteiro Pessoa 
Jurídica  

Teatro, Contação de História. 
Oficina: Teatro 
Técnico de Luz e som 

Habilitada 

32.  Elizete Cardoso Pessoa 
Física 

Cenografia Natalina, Cenografia 
Carnavalesca 
Oficina: Teatro, 
Oficina: Pintura, Fotografia 
Oficina: Crochê, Tricô, Trabalhos em 
Madeira, Trançados e Tecidos 

Habilitada 

33.  Ellen da Silva Rodrigues 
Alves  

Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Teatro Habilitada 

34.  Érika Regina Bauer 
Hernandes dos Santos 

Pessoa 
Física 

Oficina: Trançados e Tecidos, Papel 
Recortado 

Habilitada 

35.  Ezequiel Tadeu de 
Oliveira 

Pessoa 
Física 

Dupla /Trio Habilitada  
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36.  Fabiana Fonseca  Santos  Pessoa 
Jurídica  

 Teatro e Contação de Histórias Habilitada 

37.  Fabio Machado 
Gonçalves me 

Pessoa 
Jurídica  

Cenografia Natalina, Cenografia 
Carnavalesca 
 

Habilitada 

38.  Fabricando Arte Ltda - ME Pessoa 
Jurídica  

Dança, Contação de História 
Oficina: Teatro 
 

Habilitada 

39.  Fernanda da Silva  Pessoa 
Jurídica  

Contação de História 
Oficina: Trançados e Tecidos 

Habilitada 

40.  Fernando Justolin Silva Pessoa 
Física 

Oficina: Teatro 
Técnico de Som e Luz 

Habilitada 

41.  Flavia Bastos da Cruz 
César 

Pessoa 
Jurídica  

Esquete, Contação de História Habilitada 

42.  Francisco Antonio Leite 
de Freitas Filho 

Pessoa 
Jurídica  

Dupla/Trio, Banda 
Oficina: Fotografia, Vídeo 

Habilitada 

43.  Geraldo de Paula Santana 
Filho 

Pessoa 
Física 

Folia de Reis, Moçambique Habilitada 

44.  Gisele Adriano de Godoi Pessoa 
Física 

Locução 
Oficina: fotografia 

Habilitada 

45.  Gustavo França Alves  Pessoa 
Jurídica  

Maracatu 
Oficina: Instrumentos musicais 

Habilitada 

46.  Hérica Alexsanda Ferreira 
dos Santos 

Pessoa 
Física 

Esquete, Contação de História 
Oficina: Teatro 

Habilitada 

47.  Ícaro Cícero Turra Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Desenho e Pintura Habilitada 

48.  Indayara Moyano  Pessoa 
Física 

Oficina: Fotografia, Vídeo Habilitada 

49.  Ivanildo Neder Lemos Pessoa 
Física 

Oficina: Pintura, Vídeo 
Oficina: Cerâmica, Trançados e 
Tecidos, Bijuteria, Papel Recortado 

Habilitada 

50.  Janaina Aparecida Braz Pessoa 
Jurídica  

Oficinas: Desenho, Pintura Habilitada 

51.  João Junqueira Cabral Pessoa 
Jurídica  

Dança 
Oficina: Dança 

Habilitada 

52.  Jocelem Silva Maydana Pessoa 
Física 

Locução 
Oficina: Vídeo 

Habilitada 

53.  José Alex Candido (SAN 
PIO Produção Musical 

Pessoa 
Física 

Dupla/Trio, Banda - Cultura Popular 
Oficina: Música para formação de 
Fanfarra 
Oficina: Instrumentos Musicais 

Habilitada 

54.  Jose Benedito da Silveira  Pessoa 
Jurídica  

Cenografia Natalina, Cenografia 
Carnavalesca 

Habilitada 

55.  José Carlos Teixeira Pessoa 
Jurídica  

Dupla /Trio, Banda Habilitada 

56.  Jose Eduardo Costa  Pessoa Locução Habilitada 
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Jurídica  Palhaço 

57.  José Hélio Gaia  Pessoa 
Jurídica  

Cantor Solo, Dupla/Trio Habilitada 

58.  José Roberto Alves Junior Pessoa 
Física 

Cenografia Natalina, Cenografia 
Carnavalesca 
Oficina: Desenho, Pintura 
Oficina: Cerâmica, Trabalhos em 
Madeira 
 

Habilitada 

59.  Josué Amadeu Moreira 
Ribeiro  

Pessoa 
Jurídica  

Contação de História 
Oficina: Desenho e Pintura 

Habilitada 

60.  Juliana Coutinho 
Guimarães Lopes 

Pessoa 
Física 

Oficina: Cerâmica, Biscuit, Bijuteria, 
Papel Recortado 

Habilitada 

61.  Juliano Nunes da Silva  Pessoa 
Física 

Dança Habilitada 

62.  Júlio César Baptista da 
Silva Faria 

Pessoa 
Física 

Cantor Solo Habilitada 

63.  L. F. da Silva Eventos - 
epp (alegria e energia!!! 
Empresa de recreação, 
lazer, esportes e cultura) 

Pessoa 
Jurídica  

Esquete, Contação de História 
Palhaço, Malabarista 

Habilitada 

64.  Lola Maria Fotografia e 
Com. Vest. Ltda. - ME 

Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Fotografia Habilitada 

65.  Luana Carolina Mascari  
Areco  

Pessoa 
Jurídica  

Cantor Solo, Dupla/Trio Habilitada 

66.  Maira Martins Frois Pessoa 
Física 

Teatro, Esquete 
Oficina: Teatro 

Habilitada 

67.  Manoel Eugênio Vieira Pessoa 
Jurídica  

Banda Habilitada 

68.  Marcela Patrícia de 
Carvalho Guimarães   

Pessoa 
Jurídica  

Oficina: Trançados e Tecidos Habilitada 

69.  Marcelo Diaz de Mello Pessoa 
Física 

Banda 
Cultura Popular 

Habilitada 

70.  Marcelo Esteves Oliveira Pessoa 
Física 

Técnico de Luz e Som Habilitada 

71.  Marcelo Pereira Campos Pessoa 
Física 

Dupla/Trio, Banda Habilitada 

72.  Márcia Oliveira Pessoa 
Jurídica  

Esquete Habilitada 

73.  Maria Clara Corrêa 
Guimarães 

Pessoa 
Física 

Oficina: Cera, Crochê, Tricô, 
Trançados e Tecidos 

Habilitada 

74.  Maria Dionisia Gastão de 
Almeida 

Pessoa 
Física 

Locução Habilitada 

75.  Mariana Elizabeth Garcia Pessoa 
Física 

Cenografia Natalina, Cenografia 
Carnavalesca 
Ofcina: Teatro 

Habilitada 
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Oficina: Desenho, Pintura 

76.  Mônica Regina Cardoso 
da Silva 

Pessoa 
Jurídica  

Esquete, Dança 
Oficinas: Teatro, Dança 

Habilitada 

77.  Nayara Flôr Marques 
Penteado 

Pessoa 
Física 

Oficina: Trançados e Tecidos, Papel 
Recortado 

Habilitada 

78.  Oliveira & Folter 
Produções Musicais 
LTDA-ME 

Pessoa 
Jurídica  

Teatro, Contação de História 
Dupla/ Trio, Banda 
Técnico de Luz e Som 

Habilitada 

79.  Omar Tadeu Faria Pessoa 
Física 

Dança Habilitada 

80.  Paola Domingues Pereira  Pessoa 
Jurídica  

Dupla/Trio Habilitada 

81.  Pascoal Benedito da Silva Pessoa 
Física 

Locução 
Oficina: Desenho, Pintura 

Habilitada 

82.  Paulo Henrique dos 
Santos 

Pessoa 
Jurídica  

Locução Habilitada 

83.  Paulo Rogério Oliveira 
Silva 

Pessoa 
Jurídica  

Banda Habilitada 

84.  Rafael Cavalheiro Pessoa 
Jurídica  

Dupla o/Trio, Banda Habilitada 

85.  Rafael de Almeida Souza Pessoa 
Física 

Banda Habilitada 

86.  Rafael Gomes de 
Andrade 

Pessoa 
Jurídica  

Esquete, Grupo Artístico Teatral 
Natalino, Dupla, Trio/ Banda 
Técnico de Luz e Som 

Habilitada 

87.  Rafael Simplício Ramos 
de Sousa Lima 

Pessoa 
Física 

Capoeira, Maculelê Habilitada 

88.  Rálinson Carlos Dos 
Santos 

Pessoa 
Física 

Locução 
Oficina: Fotografia, Vídeo 

Habilitada 

89.  Regina Ribeiro da Rocha Pessoa 
Física 

Oficina: Crochê, Tricô, Trabalhos 
em Madeira, Biscuit 

Habilitada 

90.  Ricardo Verissimo Salem  Pessoa 
Jurídica  

Teatro, Contação de História 
Oficina: Teatro 

Habilitada 

91.  Rodrigo Jackson Segatto Pessoa 
Jurídica  

Dupla /Trio, Banda Habilitada 

92.  Rolando Martinez 
Apresentações Artisticas 

Pessoa 
Jurídica  

Cantor Solo, Dupla ou Trio Habilitada 

93.  Sergio Callipo Pessoa 
Física 

Oficina: Cerâmica Habilitada 

94.  Solange Augusto Verol  Pessoa 
Física 

Oficina: Pintura 
Oficina: Cera, Crochê, Tricô, 
Trançados e Tecidos, Bijuteria, 
Papel 

Habilitada 

95.  Stella Maria Miranda 
Irineu 

Pessoa 
Física 

Teatro 
Ofcina: Teatro 

Habilitada  

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 

 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Rua Dep. Claro César, 33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP. 

Tel: 3642-1080 3643-2690   E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br 

96.  Tailliny Ávila Araujo  Pessoa 
Física 

Dança 
Oficina: Dança 

Habilitada 

97.  Thiago Sergio Favacho 
Furtado 

Pessoa 
Jurídica  

Banda Habilitada 

98.  Vânia Freire dos Santos Pessoa 
Jurídica  

Esquete, Contação de Histórias e 
Oficinas de Teatro e Artesanato 

Habilitada 

99.  V&A produções - Vinícius 
de Andrade Santos 

Pessoa 
Jurídica  

Contação de História, Locução 
Cantor Solo, DJ 

Habilitada 

100.  Victor Fernando Narezzi  Pessoa 
Jurídica  

Teatro, Esquete 
Oficina: Teatro 

Habilitada 

101.  Wagner Leandro Ribeiro Pessoa 
Física 

Cantor Solo, Banda Habilitada 

102.  Walter Leme Pessoa 
Jurídica  

Dupla/Trio, Banda Habilitada 

103.  William Renato Alves  Pessoa 
Jurídica  

Técnico de Luz e Som Habilitada 

 
INSCRIÇÕES DESCLASSIFICADAS 
Nº Proponente  Motivo 

1. Ademar Ribeiro da Silva  Conforme Itens 7.1 e 7.2 – Não anexou o PDF 1 
dentro do prazo estipulado no calendário, e segundo 
item 7.4.1 é vedada a inclusão de documento ou 
informação que deveria constar originariamente na 
inscrição. 

2. Andréa Aparecida De Souza Conforme Itens 7.1 e 7.2 – Não anexou o PDF 1 

1.  Associação Cultural Boi Maracatu  Conforme Itens 7.1 e 7.2 - Falta  anexo 3 anexo 4 
preenchido errado, não anexou PDF 2 e PDF 3 

2.  DG produções & eventos ltda Conforme Itens 7.1 e 7.2 – Não anexou o PDF 1 

3.  Maria Fernanda Ferreira Da Silva Conforme Itens 7.1 e 7.2 – Não anexou o PDF 3 

4.  Mercedes da Silva Conforme Itens 7.1 e 7.2 – Não anexou o PDF 1 – A 
mesma apresentou recurso informando que realizou 
a inscrição completa no dia 25/01/2019, porém esta 
não aparece no sistema de inscrições on-line deste 
Edital. 

5.  Silvania Elisabete Albino Conforme Itens 7.1 e 7.2 – Não anexou o PDF 1 

6.  Silvia Helena Rodrigues Conforme Itens 7.1 e 7.2 – Não anexou o PDF 3 

7.  Thomas Nikolas Salgado Andrade Conforme Itens 7.1 e 7.2 – Não anexou o PDF 2 e o 
PDF 3 

 
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2019 

 
 
 

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA 
Secretário de Cultura e Turismo 
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– CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “3ª Reunião Ordinária de 2019”, 
cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
1. Leitura e aprovação de Ata;
2. Avaliação da Capacitação Dra. Angela Mendonça;
3. Reflexão paralela sobre o artigo 4º da Lei Municipal n. 2626/1991 e o artigo 88 do ECA;
4. Conselho Tutelar;
5. Outros assuntos pertinentes ao Conselho;
6. Informes gerais.

Data:  12/02/2019 (terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente – Gestão 2017/2019

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br
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A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizou, 
nesta semana, a capaci-
tação de todos os funcio-
nários da enfermagem da 
Rede em normas e proce-
dimentos para vacinação. 
Na segunda-feira (4), o 
encontro foi direciona-
do aos enfermeiros e, na 
quarta-feira (6), a forma-
ção foi para os auxiliares.

Para realização do cur-
so, a Secretaria de Saú-
de de Pinda convidou a 
diretora da GVE (Grupo 
de Vigilância Epidemio-
lógica) do Estado, Renata 
Ferreira de Oliveira, que 
também é vacinadora. Ela 
está à frente da regional 
de Taubaté, que atende 

Prefeitura promove 
capacitação sobre vacinação

27 cidades, como Pinda-
monhangaba.

A série de capacitações 
e treinamentos que as 
equipes da Atenção Bá-
sica estão participando 
fazem parte da formação 
promovida pela Secreta-
ria de Saúde da Prefei-
tura, para aprimorar o 
conhecimento dos profi s-
sionais e, assim, melhorar 
ainda mais o atendimento 
à população que é atendi-
da nos postos e unidades 
dos bairros.

Profi ssionais 
da saúde 

participaram do 
treinamento

Divulgação

Principal forma de prevenção contra a 
tuberculose, a vacina BCG não precisa mais ser 
reaplicada quando a criança não apresentar ci-
catriz vacinal. A recomendação foi encaminhada 
pelo Ministério da Saúde a estados e municípios 
na última sexta-feira (1º/2) e está de acordo 
com as novas determinações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do Comitê Técnico 
Assessor de Imunizações (CTAI).

A vacina BCG deve ser administrada quan-
do a criança nasce, em dose única. Se não for 
possível aplicá-la ainda na maternidade, os pais 
devem procurar uma das mais de 36 mil salas de 
vacinação localizadas nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e realizar a imunização da criança 
o mais rápido possível. O serviço é totalmente 
gratuito.

Em 2017 – último ano com dados consoli-
dados do Sistema de Informação do Programa 
Nacional de Imunização (SIPNI) –, a cobertura 
vacinal da BCG apresentou um dos maiores 
índices de adesão no País: 96,2%. A imunização 
previne as formas graves da doença, como a 
miliar e a meníngea.

CRIANÇAS SEM CICATRIZ 
VACINAL NÃO PRECISAM 
TOMAR NOVA DOSE DE BCG

Reprodução/Internet

Reprodução/Internet

Imunização deve ser aplicada logo 
após o nascimento

A partir de maio, produ-
tores rurais deverão reduzir 
as doses de vacinas contra 
a febre aftosa em bovinos 
e bubalinos dos atuais 5ml 
para 2ml. Com a mudança, 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
espera diminuir a ocorrên-
cia de reações nos animais, 
tais como inchaços e caro-
ços. Além disso, a medida 
facilitará o transporte do 
produto e reduzir custos de 
refrigeração, já que os fras-
cos serão menores do que 
os utilizados atualmente.

A imunização de todo 
o rebanho bubalino e bo-
vino deve ser realizada 
no primeiro semestre, na 
maior parte dos estados 
brasileiros. 

Para preservar a saúde 
do animal, os produtores 
devem seguir algumas 
orientações, como com-
prar vacinas somente em 
lojas registradas, verifi car 
se as doses estão na tem-
peratura adequada (entre 
2° C e 8° C) e mantê-las 
no gelo até o momento da 
aplicação. O cuidado com 
a higiene também é fun-
damental. As agulhas pre-
cisam ser novas, adequa-
das e devem estar limpas.

As compras escolares do co-
meço de cada ano letivo são 
sempre um desafi o, principal-
mente para quem deseja iniciar 
o ano fazendo economia. Tendo 
em mente o início das aulas de 
2019, o Cuponation, plataforma 
de descontos online integrante da 
alemã Global Savings Group, rea-
lizou uma pesquisa fazendo uma 
comparação sobre o preço em li-
vros didáticos levando em consi-
deração a média salarial nacional.

A comparação é feita com 
base no mês em que a compra 

Doses de vacinas contra 
a febre aftosa serão reduzidas

reconhecimento veio após 
décadas de esforços para 
prevenir e erradicar a do-
ença no País.

O Programa Nacional 
de Erradicação e Preven-
ção da Febre Aftosa (PNE-
FA) prevê que a retirada 
total da vacinação contra 
a doença no Brasil deve 
ocorrer até 2021.

Outras recomendações 
importantes são agitar o 
frasco antes de usar, apli-
car a vacina com calma, 
na tábua do pescoço do 
animal (podendo ser no 
músculo ou embaixo da 
pele) e preencher a decla-
ração de vacinação, além 
de entregá-la no serviço 
veterinário ofi cial do seu 

estado, com a nota fi scal 
de compra das vacinas.

A redução das doses 
se inicia no mês em que 
o Brasil comemora o pri-
meiro aniversário do sta-
tus de país livre da febre 
aftosa com vacinação, 
certifi cado obtido junto à 
Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE). O 

Brasileiro gasta em média até 36,12% do salário anualmente com livro escolar 

Estudo comparou preços 
de livros didáticos com 

média salarial

Medida deve baratear custos, facilitar transporte e diminuir reações nos animais

é realizada e na média salarial 
de R$ 2.500. Assim, ponderan-
do que essa família tenha gas-
tos com um adolescente para o 
1º ano do Ensino Médio e fez as 
compras um mês antes das au-
las começarem, foi necessário 
gastar 72,24% dessa renda. Para 
quem deixou para dois e três me-
ses antes, o custo foi de 36,12% e 
24,08%, respectivamente.

Já considerando que essa 
família tenha gastos com uma 
criança para o 1º ano do Funda-
mental I e realizando as compras 

três meses antes do início das 
aulas, o gasto dessa compra seria 
de 4,43% dessa renda. Caso as 
compras sejam feitas dois me-
ses antes, a renda gasta seria de 
6,64%. Para quem deixou para 
realizar as compras apenas um 
mês antes, o valor investido seria 
equivalente a 13,28% do salário.

Reprodução/Internet
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FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Novo ciclo 

Bênçãos infi nitas para o prefei-
to Isael Domingues, aniversariante 

deste sábado (9). Sua esposa Cláudia 
Vieira, seus fi lhos Matheus e Vinícius 

(foto), seu sogro Edson, sua mãe, 
suas irmãs, familiares e amigos tam-

bém desejam que seu novo ciclo seja 
repleto de luz e de sabedoria. 

Alegria, alegria

O dia 7 de fevereiro foi 
marcado por muita ale-
gria, pois quem completou 
6 aninhos foi o gatinho 
Bernardo, o queridinho da 
tia Li, que lhe deseja toda a 
felicidade do mundo!!!

Tudo de bom   

Para Ademir 
Pereira, que 
aniversariou no 
último dia 5. Que 
seus novos 365 
dias sejam de 
muita alegria, 
saúde e paz. 
Este é o desejo 
de todos os seus 
amigos e familia-
res, e em especial 
da sua esposa 
Terezinha (foto), 
e dos seus fi lhos 
Thales, Lucas e 
Rômulo. 

Parabéns!

Quem completou 
mais um ano de vida foi 
a querida Dalziza Reis. 
Que Deus te abençoe e 
sua vida seja repleta de 
alegria e de conquistas! 
Esse é o desejo de seus 
amigos do Jornal Tribu-
na do Norte.

Felicidades!

Para o fotógrafo, coreógrafo e promotor de even-
tos Eliade Estevam, aniversariante deste sábado (9). 
Recebe todo o carinho dos amigos e familiares, em 
especial de Allan Fernandes (Rogi Noivas).

Tudo de lindo 

Para Daniela Rodrigues, 
que completou mais um ano de 
vida no dia 6 de fevereiro. Seu 

esposo Carlos, sua fi lha Ana 
Clara e todos os seus familiares 

e amigos desejam paz e bên-
çãos. Felicidade, Dani!  

Muitas bênçãos 
 
Quem sopra velinhas no pró-

ximo dia 10 é Elaine de Abreu. 
Ela recebe os votos de alegria e 
de muita renovação de toda a 
sua família e de amigos, em es-
pecial dos colegas da Secretaria 
de Educação. Que seu novo ciclo 
seja cheio de luz, de saúde e de 
prosperidade.  
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