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Defesa Civil alerta para
fortes chuvas nesta semana
A Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil informou que, durante toda a semana, áreas de instabilidade as-

sociadas com a aproximação de
uma frente fria podem causar
pancadas de chuva dispersas em
todo o Estado.
PÁGINA 5

Luis Claudio Antunes / Portal R3

Para a região de
Pinda, estão previstos
acumulados acima dos
100mm, principalmente
até esta quarta-feira (13)

Prefeitura tem novo
planejamento para
limpeza da cidade
A prefeitura está dando
início a uma nova maneira de
realizar os serviços de limpeza,

roçada, retirada de entulho,
poda de árvores, de forma
mais organizada e eﬁcaz.

“Nego Loko”
agita carnaval no
bairro Araretama
PÁGINA 3

PÁGINA 6

Inscrições para
“Olimpíada de
Matemática” vão até
15 de março PÁGINA 2

PREVISÃO DO TEMPO
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Editorial

Inscrições para “Olimpíada de
Matemática” vão até 15 de março
Instituições públicas devem registrar os estudantes interessados na
prova por meio da página da Obmep

O nosso luto

T

ragédia em Brumadinho. As chuvas no Rio
de Janeiro. O ‘Ninho do Urubu’. A morte do
Boechat... Uma série de acontecimentos trágicos
neste início de ano colocou os brasileiros diante de
um sofrimento coletivo. Os fatos recentes geram uma
mistura de tristeza, de indignação, de frustração, de
angústia e de desânimo.
Grandes tragédias suscitam umas das emoções
mais básicas do ser humano: a tristeza oriunda de um
sentimento de perda.
A verdade é que todos nós perdemos. O tempo todo.
É natural. Mas, o fato de ser natural, não impede de
ser doloroso. Perder pode doer muito.
Mas é preciso entender que todas as emoções
ensinam algo. Aprender a lidar com elas –, sejam
agradáveis ou desagradáveis –, é fundamental para
que as pessoas possam se desenvolver de maneira
saudável.
Vivenciar a tristeza e o luto é o que possibilita às
pessoas que sofreram perdas reconstruir a própria
vida. No caso do luto coletivo, ele pode servir como
alicerce para a reorganização de uma comunidade.
É normal chatear-se por conta de um desastre.
Tragédias de grandes proporções podem provocar
raiva e sensação de injustiça. No entanto, é possível
transformar todos esses sentimentos em algo positivo,
se canalizarmos tudo em ações para evitar que novos
episódios como esses se repitam.
O luto permite a “virada”. A retomada da vida e
o renascimento da esperança e do desejo de viver.
Aﬁnal, em última análise, o luto nos lembra o quão
fortes são os vínculos que nos ligam a outras pessoas,
sejam elas da nossa família, da nossa cidade, de
Brumadinho ou do Flamengo.

Os estudantes do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio já podem se inscrever
para participar da Obmep
(Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas). Nesta 15ª edição, a competição presta
homenagem aos povos indígenas do País.
As escolas devem cadastrar os alunos interessados em competir pela
página da Obmep até 15
de março. Os vencedores
serão anunciados em 3 de
dezembro. Os competidores passam por duas provas para testar os conhecimentos na disciplina.
No ano passado, mais
de 18,2 milhões de estudantes participaram do
evento, no qual foram dis-

Arquivo/Agência Brasil

Medalhistas têm a oportunidade de ingressar em programas de iniciação cientíﬁca
tribuídas 6,5 mil medalhas e 46,2 mil certiﬁcados
de menção honrosa. Os
medalhistas também são
beneﬁciados com oportu-

As empresas inscritas
no Simples Nacional têm
até 9 de abril para se cadastrarem no e-Social. O
prazo também é válido
para empregadores pessoas físicas (exceto domésticos), produtores rurais
pessoas físicas e entidades
sem ﬁns lucrativos, que
compõem o terceiro grupo

do cronograma previsto
pelo governo para adoção
do sistema. A medida visa
simpliﬁcar o recolhimento
de informações trabalhistas, ﬁscais e previdenciárias dos empregadores.
O processo de migração
total envolve cinco fases
de transmissão eletrônica
dos dados. A primeira fase

* 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)

OSÓRIO DUQUE ESTRADA, O TROVADOR
A trova e o trovador são
imortais!”
Com muita propriedade, o escritor baiano
estava se referindo ao
verdadeiro conceito de
poesia, que não reside na
sua forma, e, sim, no conteúdo, na sua essência.
Assim, podemos aﬁrmar,
sem nenhum temor de
cair no erro, que abundam no nosso sofrido
país, os versejadores e
escasseiam os genuínos
poetas, comprometidos
com a Verdade Divina,
como já aﬁrmavam os
fenícios há mais de dois
mil anos!
Os grandes poetas
não se prendem ao culto
submisso ao atualismo
efêmero. Ao exercer a
sua tarefa humilde, mas
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temática no País e identiﬁcar novos talentos para a
ciência brasileira, fomentando o desenvolvimento
técnico e cientíﬁco.

Empresas do Simples Nacional
devem aderir ao e-Social

Vanguarda Literária
Muitos brasileiros,
com toda certeza, apenas
evocam o nome de OSÓRIO DUQUE ESTRADA
como o autor da letra
atual do Hino Nacional
Brasileiro. Esse intelectual, nascido no Estado
do Rio de Janeiro, em
Paty do Alferes no ano de
1870, também compôs
trovas.
No seu livro “O
NORTE”, ele coloca o
esplendor da sua alma
lírica, nesse belo gênero
literário que é a Trova, a
mais poética de todas as
formas populares.
E, esse vate comprova-nos o que escreveu o
grande escritor brasileiro
Jorge Amado: “Para mim,
não existem formas maiores ou menores de poesia.

nidades de participar de
programas de iniciação
cientíﬁca.
A Obmep se propõe a
estimular o estudo da ma-

ediﬁcante, devem ter em
mente que o trabalho
poético é uma bênção,
uma elevação do espírito. E, como fazem falta,
nesses tempos modernos
de Tecnologia massacrante, de culto ao material, a
abordagem às coisas da
alma, do existir humano!
OSÓRIO DUQUE ESTRADA pertenceu a uma
estirpe de seres privilegiados, pois sempre almejou ornamentar o seu
espírito com a riqueza da
cultura, nos seus 57 anos
de vida trilhados nesse
mundo.
E, apreciemos que
lirismo se encontra nas
Trovas que nos legou, as
quais foram musicadas
pelo inesquecível maestro
de renome internacional,
Alberto Nepomuceno:
“O amor perturbou-me tanto
que este contraste deploro:
querendo chorar, eu canto,
querendo cantar, eu choro !
Quem se condói de meu fado
vê bem como agora eu ando:
de noite, sempre acordado,
de dia, sempre sonhando.
Por isso, a verdade nua
esse tormento contém:
minh’alma não sendo tua,
não será de mais ninguém.”

Ao lermos sobre as
obras literárias desse homem de letras, convictos
ﬁcamos de uma verdade:
a luz divina e imensa é

Acontecimentos do Dia

Osório Duque Estrada, poeta,
crítico, professor, ensaísta,
teatrólogo e autor da letra do
Hino Nacional Brasileiro

o serviço do amor, sem
láurea ou recompensa,
e que devemos sempre
oferecer a quem chora o
afago da ternura, mesmo
ante o açoite da borrasca
do inverno...
E, servir no amor,
como esse maravilhoso
poeta, é identiﬁcar-se
com o Deus Pai, doandose sem a ânsia de nada
receber como resposta,
repudiando a vaidade que
destrói a alma do homem,
cavando masmorras
à maldade e elevando
templos ao bem-querer,
para que, cada um de nós
possamos dizer:

é destinada ao cadastro do
empregador. A segunda
etapa engloba os eventos
não periódicos, ou seja, o
envio de dados dos trabalhadores e seus vínculos
com a empresa. Na terceira fase, devem ser enviadas as informações sobre
a folha de pagamento. Na
quarta etapa, acontece a
substituição da Guia de
Recolhimento do FGTS
e de Informações à Previdência Social (GFIP).
Na última, são exigidas

informações relativas à
segurança e à saúde dos
trabalhadores.
O e-Social é um projeto
criado pelo governo federal para reduzir a burocracia ao concentrar em
um mesmo ambiente
virtual o envio de informações obrigatórias dos
empregadores,
como
vínculos
trabalhistas,
folha de pagamento,
laudos médicos do trabalhadores e previdência social.

Beneﬁciários do
BPC precisam
regularizar situação
no Cadastro Único
Cerca de 1,1 milhão
de brasileiros que recebem o Benefício de
Prestação Continuada
(BPC) precisam se inscrever no Cadastro Único do governo federal.
O registro é obrigatório
e deve ser realizado até
31 de março por todos
os beneﬁciários que
fazem aniversário nos
três primeiros meses do
ano. Se a regularização
não for feita até a data
-limite, o auxílio pode
ser suspenso.
Com o valor de um
salário mínimo, o BPC
é pago mensalmente a
idosos com mais de 65
anos e pessoas com de-

ﬁciência com renda familiar per capita de até
¼ do salário mínimo
(R$ 249,50, atualmente).
Quem não regularizou sua situação deve
procurar uma unidade
do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de seu município. É necessário ter
em mãos o Cadastro de
Pessoa Física (CPF) e
o comprovante de residência.
O responsável familiar também pode fazer
a inscrição, desde que
leve os documentos das
pessoas que moram
com o beneﬁciário.
Zaira Magalhães/Agência Brasil

Eu caminho pela vida,
de peito aberto, sem medo,
porque da fé ﬁz guarida
e, da luta o meu segredo!

Com fé, vivendo e lutando, assim foi o imortal
OSÓRIO DUQUE ESTRADA!

Regularização deve ser feita nas unidades do
Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
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Prefeitura tem novo planejamento
para limpeza da cidade
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Meio
Ambiente, está dando
início a uma nova maneira de realizar os serviços
de limpeza, roçada, retirada de entulho, poda de
árvores, de forma organizada e eﬁcaz.
Em janeiro, com a
criação da Secretaria de
Meio Ambiente, as ações
foram reorganizadas e o
início do serviço se deu
por meio da limpeza e
a roçada das principais
áreas de lazer dos bairros
da cidade, como praças
e parquinhos, somadas à
retirada de entulhos nos
pontos críticos em que a
população deposita lixo e
entulho irregularmente –
que anteriormente eram
de responsabilidade do
antigo Departamento de
Serviços Municipais, além
da poda e corte de árvores,
conforme os processos que
já haviam sido solicitados,
com atendimento também
organizado por bairros.
Na última semana, os
bairros que receberam
os serviços de limpeza
foram o Maricá, o Santa Cecília e o Castolira,
seguindo o cronograma
do “Tapa-Buracos”, realizado pela Secretaria de
Obras e Planejamento.
Os próximos bairros serão Santana e Mombaça.
De acordo com a
secretária de Meio Ambiente, Maria Eduarda
San Martin, a intenção
é que seja realizado um
serviço integrado e que
seja implantada uma
nova rotina de atendimento dos bairros, com
as equipes retornando
periodicamente para a
realização da manuten-

ção desses serviços. A
ação conjunta abrangerá toda a cidade e,
além deste cronograma,
a Secretaria de Meio
Ambiente tem equipes
trabalhando em diversos
outros pontos da cidade,
atendendo as emergências e pontos críticos.
Importante destacar
que as áreas de Moreira
César, Feital, Vista Alegre, Jardim Regina e outros bairros do distrito,
continuam sob responsabilidade da Subprefeitura, e a manutenção e
a limpeza da zona rural,
com a Secretaria de
Obras e Planejamento.
A Secretaria do Meio
Ambiente se encarrega
do restante da cidade,
tendo dividido a parte
urbana do município
em três regionais: Leste,
Centro e Araretama, ﬁcando assim, três frentes
de trabalho atuando
ao mesmo tempo para
atender as demandas do
município.
A secretária de Meio
Ambiente da Prefeitura
destaca, ainda, a necessidade de apoio da população, evitando o descarte de lixo ou entulho
em vias públicas. Além
disso, uma atenção para
a questão do mato em
terreno particular e em
calçada, que é de responsabilidade do munícipe,
conforme e a lei 1411/74
(código de Posturas do
município). A prefeitura
já está fazendo vistorias
por bairros e notiﬁcações
para a limpeza e corte
de mato desses locais
particulares que, se não
forem realizadas pelos
proprietários, implicará
em multas.

Resultado das bolsas de estudo
será divulgado no dia 13 de março
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação, divulgará no dia
13 de março o resultado das bolsas de estudo
para o Ensino Superior.
As inscrições já foram
realizadas nos dias 7 e 8
de fevereiro, no Setor de
Protocolo da Prefeitura.
As bolsas integrais
poderão ser concedidas
para os cursos de licenciatura, tecnologia e bacharelado. Ao todo, estão
disponibilizadas 22 bolsas de estudo.
De acordo com o edital para receber a bolsa,
o interessado deve morar ao menos há quatro
anos na cidade, ter núcleo familiar per capita

Divulgação

de até R$ 823,17, tenha
sido aprovado no vestibular ou que esteja cursando
a faculdade, não pode ter
Ensino Superior completo, deve estar com a matrícula ou rematrícula 2019
concluída, e ter estudado
o Ensino Médio em escola

pública ou em escola particular com bolsa integral,
além de apresentar toda a
documentação necessária.
De acordo com a Secretaria de Educação, após
entregue a documentação,
a próxima fase é que os
candidatos serão submeti-

dos a uma triagem, análise
social e visita pela equipe
técnica da Secretaria de Assistência Social. O resultado será divulgado no dia 13
de março no jornal Tribuna
do Norte e no site oﬁcial da
Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

PINDA TEM “SEMANA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL CONTRA O AEDES AEGYPTI”
Divulgação

COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA
***
Devido ao alto
número de casos de
dengue no estado
de São Paulo, ainda
nos primeiros dias
de 2019, a Prefeitura de Pindamonhangaba participa,
entre os dias 11 a
16 de fevereiro, da
“Semana Estadual
de Mobilização Social” contra o Aedes
aegypti.
O objetivo é de
sensibilizar a população e intensiﬁcar as ações como

“arrastões”, limpezas e eliminação de
criadouros e distribuição de materiais informativos.
De acordo com o
Departamento de
Riscos e Agravos à
Saúde, Pindamonhangaba manterá
a visitação “casa a
casa”, por todo o
município, além de
dispor de estande
e panﬂetagem na
praça Monsenhor
Marcondes, unidades de saúde e,
também, como lição de casa, realizar
vistoria em prédios

próprios com olhar
de combate ao criadouro.
“A eliminação
de criadouro e a
higienização do
ambiente são de
suma importância,
para conseguirmos
frear a proliferação
e a transmissão das
doenças (dengue,
chikugunya, zika
vírus e febre amarela) pelo mosquito
Aedes aegypti”,
destaca o diretor
do Departamento
de Riscos e Agravos à Saúde, Rafael
Lamana.
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P oder Legislativo

Vereadores aprovam por unanimidade acordo
da Prefeitura com o Sindicato para o pagamento
do DSR aos Servidores Públicos Municipais
Há anos na Justiça do Trabalho, proposta de acordo põe fim ao impasse e prevê o
pagamento parcelado devido ao impacto no orçamento municipal
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou nesta segunda-feira, dia 11 de
fevereiro a sua 3ª Sessão
Ordinária com dois projetos em pauta na sua
Ordem do Dia.
O primeiro projeto na Ordem do Dia,
de autoria do Executivo, 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 Município para o exercício de
2019”, foi adiado por
uma semana a pedido
do vereador Rafael Goffi
(PSDB).
DSR do
funcionalismo
municipal
O projeto de maior
repercussão e aguardado
pelos funcionários públicos municipais, o Projeto de Lei n° 02/2019,
de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar
acordo nos Autos do
Processo n° 007000025.2008.15.0059
em
trâmite na Justiça do
Trabalho”, foi aprovado
por unanimidade.
Com a aprovação des-

A CÂMARA

ta propositura, o Legislativo autoriza o Poder
Executivo a celebrar
acordo com o Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Pindamonhangaba, nos autos do
Processo n. 007000025.2008.15.0059,
em
trâmite da Justiça do
Trabalho.
Este Processo referese a uma ação coletiva
promovida pelo Sindicato em prol dos servidores municipais para o
pagamento dos reflexos
das horas extras e adicional noturno no descanso semanal remunerado (DSR) que tramita
há mais de 15 anos na
Justiça do Trabalho.
O referido processo

já transitou em julgado
na sua fase de conhecimento, ocasião em que
foi reconhecido o direito
aos servidores municipais.
Na fase de liquidação
de sentença, os cálculos
com os valores devidos
já foram homologados
pelo Juízo da Vara do
trabalho de Pindamonhangaba e resta pendente, um recurso de
Agravo de Petição que,
atualmente, encontrase suspenso em razão
das tratativas de acordo
iniciadas pela Prefeitura
com a entidade sindical.
Esta ação judicial trará um impacto ao orçamento público municipal de R$ 20.463.357,32

(com data de atualização
de 31/03/2016), sem
considerar o cálculo referente ao período entre
maio de 2014 a junho
de 2017, data do início
dos pagamentos feitos
pela Prefeitura dos reflexos das horas extras
e adicional noturno no
DSR - descanso semanal
remunerado, além dos
servidores não contemplados no cálculo e admitidos até data de início do processo.
Conforme a justificativa apresentada pelo
Executivo, o Município
não teria condições financeiras e orçamentárias para arcar com os
valores
mencionados
integralmente e sem a

possibilidade de parcelamento da dívida dentro dos limites de pagamento haveria, sem
dúvidas, um grande descompasso nas finanças
municipais, ocasionando sérios prejuízos para
a população no tocante
as obras e serviços na
comunidade. Deve ser
considerado, ainda, que
o impacto mensal dos
juros aumenta significativamente o valor total da dívida, razão pela
qual o pagamento de forma parcelada trará economia mensal aos cofres
públicos.
Por fim, com a aprovação deste projeto, foi
atendida uma antiga demanda dos servidores

VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
DE

INFORMA QUE O ACESSO AO

I NFORME - SE PELO TELEFONE : (12) 3644-2284 OU
E- MAIL : INFORMATICA @ CAMARAPINDA . SP . GOV . BR

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2019/2020 :
Vereador Felipe César - FC
Presidente

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

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

que, como dito, já dura
mais de quinze anos, e
terá mais efetividade à
política de valorização
do funcionalismo público.
Tribuna Livre
O munícipe Ricardo
da Cunha, usou a Tribuna Livre para apresentar
aos parlamentares seu
projeto para a instalação
de uma escola técnica no
Araretama, além de projetos sociais e melhorias
no transporte público
também no Araretama.
De acordo com o munícipe, ele não encontra respaldo da administração
municipal que dificulta
o trabalho voluntário realizado no seu bairro.

Tribuna Livre: Ricardo
da
Cunha
apresenta
propostas
para
o
Araretama

Próxima
Sessão Ordinária
A 4ª Sessão Ordinária
de 2019, será realizada
no dia 18 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.

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1º Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2º Secretário

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge
Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Gofﬁ Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley
Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

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
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Defesa Civil alerta para fortes chuvas nesta semana
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa
Civil informou que, durante toda a semana, áreas
de instabilidade associadas
com a aproximação de uma
frente fria vinda do sul do
país ajudam a organizar a
umidade que vem da Amazônia podendo causar pancadas de chuva dispersas
em São Paulo.
O mau tempo segue até
sexta-feira (15) e atingirá
várias áreas. Em algumas
regiões da faixa leste, incluindo o Vale do Paraíba,
estão previstos acumulados
acima dos 100mm, principalmente até nesta quartafeira (13). Na quinta-feira
(14), as instabilidades perdem força pela manhã, mas
retornam na forma de pancadas de chuva forte à tarde

e noite, mantendo o tempo
instável e chuvoso na sextafeira (15).
Por meio do alerta meteorológico divulgado na
segunda-feira (11), a Defesa Civil informou que
a água mais aquecida na
costa do Atlântico Sul favorece a formação de tempestades, com potencial
para transtornos localizados em todo o Estado.
Na faixa leste são previstas chuvas fracas a moderadas de longa duração
intermitentes ou persistentes, condição que eleva o
risco de deslizamentos e o
nível dos rios nessas áreas.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo recomenda observar a ocorrência
de árvores inclinadas,
bem como trincas em ter-

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 015/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) JOSÉ ALVES DA
SILVA JUNIOR E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a AV. DR. FRANCISCO
LESSA JUNIOR ,SNR. , Bairro SÃO BENEDITO, inscrito nesse município sob a
sigla: SO11.08.16.021.000, QUADRA LOTE 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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social	
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 08/19
Em: 11/02/2019
Processo nº: 4547/2019
Atividade: LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
Razão Social: HERNANDO E MARGARIDO COM. VAR. DE ART. DE DECORAÇÃO
LTDA - ME
CNPJ: 03.669.365/0001-00
Endereço: Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro, 22.000 - Piracuama
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:
Auto de Infração nº: 3959
Defesa:
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
TORNA PUBLICO em 11/02/2019, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

renos, paredes e pisos – e
também “muros embarrigados” – pois são sinais
da possibilidade de deslizamento antes mesmo do
início da chuva.
Em situações como
essa, a Defesa Civil deve
ser acionada para vistoria.
Em casos de deslizamento
ou alagamento, recomenda-se não ultrapassar a
área atingida e aguardar
pelo término da chuva
abrigado em local que não
ofereça risco.
Para manter a população informada sobre as
condições climáticas, a
Defesa Civil disponibiliza
gratuitamente alertas via
SMS. Basta enviar uma
mensagem com o número
do CEP (sem ponto ou hífen) para o número 40199.

Foto: Portal R3

A previsão é de fortes temporais na região, inclusive em
Pindamonhangaba, principalmente nesta quarta-feira (13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.165, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, RESOLVE CESSAR a designação o Sr. Antonio Carlos de Macedo
Giudice para a função de Diretor de Esportes, a partir de 08 de fevereiro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08
de fevereiro de 2019.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de
fevereiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.164, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Everton Chinaqui de Souza Lima
do cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Esporte e Lazer, a
partir de 07 de fevereiro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07
de fevereiro de 2019.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de
fevereiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Laerte Machado Guimarães, 590 - Centro - Pindamonhangaba
cep: 12410-050 – fone/fax: (12)3648-3809
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

PORTARIA GERAL Nº 5.166, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve
NOMEAR os senhores a seguir indicados para os cargos de provimento em
comissão, a saber:
I- a partir de 08 de fevereiro de 2019
- Antonio Carlos de Macedo Giudice
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
II- a partir de 11 de fevereiro de 2019
- Lucélia Rodrigues Soares
Assessora
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos das
datas das nomeações.
Pindamonhangaba, 11 de fevereiro de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de
fevereiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.167, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve
Retificar a Portaria Geral nº 5.161, de 11 de fevereiro de 2019, na alínea “a” do inciso
II que passa a vigorar com a seguinte data:
“II - FUNÇÃO DE CONFIANÇA
a) a partir de 08 de fevereiro de 2019:”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de
fevereiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 06/19
Em: 10/08/2018
Processo nº: 19875/2018
Atividade: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
empresas
Razão Social: Benedito Marcelo Carros Me
CNPJ/CPF: 16.709.219/000/-02
Endereço: R. Benedito Marcelino da Silva, 325 – Laerte Assunção
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Benedito Marcelo Carros
CPF: 138.350.158-00
Auto de Infração nº: 003926
Defesa: apresentada dentro do prazo legal
Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº: 003008
Recurso: Aguardando prazo legal de 10 dias para apresentação
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
TORNA PUBLICO em 10/08/18, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

PORTARIA INTERNA Nº 10.661, DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do Processo Interno nº 33786/2018, Resolve alterar
os membros da Comissão de Processo Administrativo a seguir elencados, que passa
a vigorar com a seguinte composição: William Rodrigues de Siqueira (Presidente),
Marcelo Silva Constantino e Tamires Alves Pereira Tomé.
- Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2018 (Processo Interno nº 1595/2016) ; e
- Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2018 (Processo Interno nº 24073/2014) ;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2017 (Processo Interno nº 2596/2017) ;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2018 (Processo Interno nº 26962/2014) ;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2017 (Processo Interno nº 36645/2015) ;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 035/2015 (Processo Interno nº 30932/2015) ;
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Laerte Machado Guimarães, 590 - Centro - Pindamonhangaba
cep: 12410-050 – fone/fax: (12)3648-3809

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de
janeiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 07/19
Em: 10/08/2018
Processo nº: 18722/2018
Atividade: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
empresas
Razão Social: Benedito Marcelo Carros Me
CNPJ/CPF: 16.709.219/000/-02
Endereço: R. Benedito Marcelino da Silva, 325 – Laerte Assunção
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Benedito Marcelo Carros
CPF: 138.350.158-00
Auto de Infração nº: 2246
Defesa: apresentada dentro do prazo legal
Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº: 003009
Recurso: Aguardando prazo legal de 10 dias para apresentação
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
TORNA PUBLICO em 10/08/18, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 013/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) MANOEL DE SOUZA,
responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL JACINTO PEREIRA, 40. , Bairro
RECANTO VERDE,BOSQUE DA PRINCESA, inscrito nesse município sob a sigla:
NE11.09.10.014.000, 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

PORTARIA GERAL Nº 5.158, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Eliane Aparecida dos Santos Ferreira,
Chefe de Divisão de Convênios, para substituir o Diretor do de Convênios e Captação
de Recursos, Sr. Jálissen Pereira Duarte, durante o período em que o mesmo
encontrar-se em férias, de 21 de janeiro a 09 de fevereiro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21
de janeiro de 2019.
Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de
janeiro de 2019
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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Divulgação

“Projeto Reinvente” realiza aulas
de dança sertaneja gratuita
COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO
Gosta de sertanejo universitário? Quer se dar bem no baile?
O Projeto “Reivente” está realizando aulas gratuitas de dança
sertaneja, toda terça-feira, das
17 às 18h30, na Biblioteca Municipal da Vila São Benedito.
O curso será coordenado pelos professores Karol Lomeu e
Wendon Freitas.
O objetivo é estimular a autoestima e desmistiﬁcar a ideia
de que sertanejo universitário

só serve para ouvir na balada.
De acordo com a professora do
curso, Karol Lomeu: “O intuito
é levar a ideia de que a dança
sertaneja pode se tornar algo
proﬁssional, as pessoas podem
participar de campeonatos e ganhar dinheiro com isso”.
O curso contém 30 vagas e
para se inscrever basta ligar no
telefone: 3637-1440. “Reivente” é
um projeto elaborado e mantido
pelo Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba. A biblioteca ﬁca na rua Guilherme Nicolletti, 1.169 – Vila São Benedito.
Divulgação

Concentração acontecerá no Centro Poliesportivo do Araretama, no domingo, 3 de março

“Nego Loko”
agita carnaval no
bairro Araretama
COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA
O apelido que Maurélio Bento – o “Nego Louco” ganhou de
sua esposa, acabou batizando o
bloco que há quase dez anos arrasta moradores do Araretama
ao som do tamborim durante o
carnaval.
Ainda em 2010, Maurelio
conta que queria reunir a “rapaziada para curtir o carnaval”,
e assim surgia o bloco “Nego
Loko”. Com o intuito de levar
a brincadeira de carnaval para

as ruas da cidade, desde o último ano, o bloco está em casa, o
desﬁle agora acontece na principal avenida do bairro Araretama.
Para este ano, a bateria já
faz os aquecimentos e ensaios
desde dezembro de 2018, com
aproximadamente 40 integrantes. A bateria conta até mesmo
com puxadores que prometem
animar o bloco durante todo o
percurso.
Em 2019, cerca de 400
abadás estão disponibilizados
para aquisição. Nos últimos

anos, o bloco contou com cerca
de 800 pessoas durante o percurso que possui aproximadamente 3km.
A concentração acontecerá
no Centro Poliesportivo do Araretama a partir das 13 horas, no
domingo, 3 de março, e sairá às
16 horas, em direção à Praça de
Eventos do bairro e lá a festa
continua com muita música e
diversão até as 22 horas. Os interessados em adquirir o abadá
podem entrar em contato com
o Maurélio pelo telefone (12)
99124-0784.

Shopping tem marchinha e promoção de cerveja
O Shopping Pátio Pinda
fará uma promoção especial
para os amantes da gelada e
do carnaval.
O “Queimando a Largada
– Pré-Carnaval Pátio Pinda”
será um evento dedicado
inteiramente à época mais
querida do ano no país: o

carnaval. De sexta-feira (15)
até o domingo (17), o centro de compras oferece um
festival de cervejas promocionais na praça de alimentação. Para acompanhar
as cervejas, é claro que não
poderiam faltar as famosas
marchinhas de carnaval

tocadas ao vivo pelas bandas Marko Aurélio e Dany
Ferreira, Los Charangueros
e Los Cunhados (este, em
formato de pocket show).
A festa acontece sempre a
partir das 19h30 e segue o
horário de funcionamento do
shopping.
Divulgação

Professores
Karol Lomeu e
Wendon Freitas,
responsáveis pela
oﬁcina

CEU das Artes promove
“Festival Cultural Comunidade”
O evento acontece no próximo domingo (17) e
conta com diversas atividades culturais
COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO
No próximo domingo (17),
acontece no Centro de Artes e Esportes Uniﬁcados (CEU das Artes)
o “Festival Cultural Comunidade”,
das 8 às 18 horas. O evento tem
como objetivo reunir a cultura de
bairro que está em torno do CEU
das Artes, no Vale das Acácias Distrito de Moreira César.
O encontro contará com artistas locais e várias atividades como:
jiu-Jitsu, capoeira, corte de cabelo, conscientização sobre o uso do
equipamento CEU das Artes, festival de pipas e a conscientização so-

bre o não uso do cerol, exposição
de carros “voando baixo” e trilhão
de Moreira César (motos). Artistas locais que queiram expor seus
trabalhos podem se inscrever pelo
telefone: 3637-1715.
O evento ainda contará com
a participação do Fundo Social
de Solidariedade, que estará
apresentando o resultado das
oﬁcinas “Reinvente”, com desﬁle de maquiagem, encerramento
e confraternização da oﬁcina de
paniﬁcação, entre outros.
O CEU das Artes ﬁca na avenida das Orquídeas, nº 355, no
Vale das Acácias. A entrada é
gratuita.
Rafael Benedito

O CEU das Artes estará de portas abertas para receber o público

