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Sai a lista dos
classiﬁcados para o
“Festival de Marchinhas”

Divulgação

Divulgação

O evento será realizado de 22 a 24 de
fevereiro, na Praça do Quartel, com
entrada gratuita

Classiﬁcação coloca a cidade em estado de alerta para epidemia de dengue e
incidência das outras doenças transmiPÁGINA 3
tidas pelo Aedes aegypti.
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A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou a lista dos selecionados
para o “12° Festival de Marchinhas - Mirabeau”. Ao todo, foram 45 marchinhas inscritas e 20 selecionadas.
PÁGINA 5

SELETIVA DE JUDÔ SERÁ NESTE DOMINGO

PÁGINA 2

SENAC OFERECE NOVO CURSO TÉCNICO EM TEATRO

PÁGINA 7

PEDÁGIOS DAS RODOVIAS PAULISTAS TERÃO NOTAS FISCAIS ONLINE

PÁGINA 6

Tribuna do Norte

2

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2019

Editorial
Cultura carnavalesca

T

radicional na região, o “Festival de
Marchinhas” de Pindamonhangaba
já tem data para acontecer e lista dos
classiﬁcados para a primeira fase da seletiva,
que este ano homenageia Mirabeau Pinni
– um dos mais engajados na criação da
primeira ‘Associação das Escolas de Samba
de Pinda’ e criador do bloco “Meninos do
Chafariz”, na década de 1970.
O objetivo principal do festival é resgatar
e divulgar a tradição das marchinhas
carnavalescas e incentivar a criatividade dos
compositores populares de todo o País; tendo
em vista que a cada ano, cresce o número de
inscritos e de candidatos de outros estados e
regiões.
Em sua décima segunda edição, o evento
arrasta uma multidão para a “Praça do
Quartel”, local que tem se tornado símbolo
do carnaval popular. Grupos de idosos,
de crianças, de jovens e famílias inteiras
participam das eliminatórias – com torcida
‘a favor’ e ‘contra’ algumas apresentações –;
mas que no fundo, quem ganha é a cultura
regional com canções e interpretações tão
ricas e carregadas de histórias e de humor.
E é isso que vale: agregar à cultura
popular e regional!

Defesa Civil conta
com serviço de SMS
Reprodução/Internet

A Defesa Civil de
São Paulo conta com o
serviço de mensagem
(SMS) para avisar diretamente os cidadãos
sobre riscos de tempestades. O serviço de texto fornece informações
meteorológicas sobre
qualquer um dos 645
municípios do Estado
de São Paulo.
De acordo com a Capitã Fernanda Rafaela
Lourenço de Moraes, a
ferramenta está disponível em todo o Estado.
“Ela auxilia bastante
a Defesa Civil a emitir
esse alerta de risco e
desastres diretamente
às pessoas e a toda sociedade”, explica.
Quem não recebeu

a mensagem para realizar o cadastramento
pode solicitar o serviço
enviando um SMS para
o número 40199. Basta digitar o CEP da sua
residência ou de outros
locais de interesse em
qualquer período. Conforme a Lei 12.340/14,
que trata da prevenção
aos riscos de desastre,
é obrigatório que empresas de telefonia móvel transmitam, gratuitamente, informações
de alerta à população.
O sistema de envio
de SMS para alerta de
desastres começou a ser
utilizado no Japão a partir de 2007 e atualmente
também funciona em
mais de 20 países.
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Seletiva de Judô será
neste domingo
A Seletiva Municipal para a formação das
equipes masculinas e
femininas de judô para
os “Jogos Abertos da
Juventude” e “Jogos Regionais” 2019 será neste
domingo (17), no Centro Esportivo “João do
Pulo”, com início às 8
horas.
Para se inscrever, é
necessário apresentar os
seguintes documentos
(originais com xerox):
RG, CPF, comprovante
de residência do ano de
2019, e 1 (uma) foto 3x4
recente.
O horário da pesagem
oﬁcial dos atletas será
das 8 às 9 horas. As categorias da seletiva serão

divididas de acordo com
a seguinte especiﬁcação:
Masculino: -55kg, -60kg,
-66kg, -73kg, -81kg,
-90kg, -100kg e + 100kg,
e Feminino: -44kg, 48kg, -52kg, -57kg, -63kg,
-70kg, -78kg e +78kg.
Para a seletiva dos
“Jogos Abertos da Juventude”, poderão participar os atletas nascidos nos anos de 2004,
2003, 2002, 2001. Para
os “Jogos Regionais”,
poderão participar os
atletas nascidos nos
anos de 2003 ou em
anos anteriores a esse.
A graduação mínima
para participação da seletiva dos “Jogos Abertos da Juventude” é faixa

azul e a graduação mínima para participação da
seletiva dos “Jogos Regionais” é faixa laranja.
Os atletas classiﬁcados para participar dos
“Jogos Abertos da Juventude” e “Jogos Regionais”
serão automaticamen-

te ﬁliados na Federação
Paulista de judô pela
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer de Pindamonhangaba.
A realização da seletiva é da Semelp. Mais informações pelo telefone:
3648-2248.

PROGRAMAÇÃO DA SELETIVA
DATA: 17 de fevereiro de 2019 (domingo)
LOCAL: C.E. João Carlos de Oliveira “João do Pulo”
HORÁRIO DA PESAGEM OFICIAL DOS
ATLETAS: das 8 às 9 horas
Categorias da Seletiva: Masculino: -55kg, -60kg,
-66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, e + 100kg:
Feminino: -44kg, - 48kg, -52kg, -57kg, -63kg,
-70kg, -78kg, e +78kg.
INÍCIO DA SELETIVA (masc. e fem.): 9h30

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.

Delícia quando começamos a fazer uma atividade
que nos dê prazer e onde
podemos aprender e ter recompensas com esta ação.
Isso vale para esportes ou
atividades físicas, leitura, estudo, dieta e por que não um
trabalho Voluntário.
Fico feliz quando uma
pessoa descobre uma atividade voluntária que lhe dá
prazer e que lhe completa e
o melhor pode com esta atividade aprender e ajudar ao
mesmo tempo.
O começo de nossa conversa com aspirantes, ou
simplesmente pessoas que
estão ouvindo ou lendo sobre o trabalho voluntário é
sempre dizer que as pessoas
tem que descobrir uma atividade que faça seus olhos
brilharem e que depois de
conhecer tenha a ver com

DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO
você, com seu estilo de vida
e com a adequação ao tempo que poderá destinar ao
trabalho.
Após isso feito, você terá
que se descobrir, pois certamente você será uma pessoa
diferente depois de começar
o trabalho voluntário, você,
se estiver disposto a isto,
fará grandes descobertas de
suas potencialidades, fará
coisas antes talvez nunca
imaginada por você, aprenderá muito se aberto assim
estiver, portanto trata-se de
um processo de redescobrimento do seu novo eu.
As habilidades aprendidas
ou descobertas, as amizades
propostas, a mudança de
visão sobre os “problemas”

da nossa vida, tudo isso fará
parte desta redescoberta.
Portanto feliz aquele que
se descobre e tem o trabalho voluntário como uma
ferramenta para isso, diria
feliz duplamente, pois além
de sua descoberta, sua ação
poderá fazer o bem para
muitos.
Poderia encerrar aqui
nossa conversa, mas hoje é
importante, pois as pessoas
estão mais ativas, mais ligadas 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 formação e
proﬁssão, portanto o voluntariado pode ser “vendido”
como uma ferramenta de
descoberta pessoal e de ressigniﬁcação de uma parcela, no mínimo, de sua vida.
Quantos não se descobriram
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 público 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 todos. Venha e faça muita gente feliz.

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2019
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Abrigo de Animais promove “café comunitário”
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***
A Adote realiza neste sábado (16), com
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba e em
conjunto com o Fundo Social de Solidariedade,
a décima quinta edição do café comunitário no
Abrigo de Animais.
O evento acontece todo terceiro sábado do
mês, e tem como intuito conversar e promover a
conscientização a respeito do Abrigo Municipal
de animais. Uma das promotoras do evento, Ana
Luísa, explica que o abrigo não é um “local de
abandono de animais que possuem tutores, e
sim destinado para animais em situação de rua”,
sobretudo é fazer com que a população consiga
compreender a importância da existência desse
espaço.
Durante o café, também são abordadas
questões como a importância da adoção de
animais e não a compra, este é um tema que é
abordado em todas as edições.
O café da manhã comunitário acontecerá neste
sábado, às 9 horas, no Abrigo Municipal, para
participar do evento basta levar uma bebida ou
prato de algum alimento. O Abrigo ﬁca na estrada
do Maçaim, s/nº, ao lado do Escoteiro Itapeva.

Shopping realiza
atendimento gratuito
com “Doutor Currículo”
No Brasil há, atualmente, 12,7 milhões de
pessoas desempregadas e ter um currículo
estruturado não é tarefa fácil, e muitos se
encontram perdidos ao
tentar elaborá-lo. Pensando nessa realidade,
o Shopping Pátio Pinda terá a presença do
Doutor Currículo neste
sábado (16).
O especialista na

construção de currículos atrativos vai realizar consultorias gratuitas com o objetivo
de ajudar a jovens e
adultos a montar um
documento coerente e
organizado. O evento
acontece das 10 às 18
horas, ao lado do fraldário do shopping. Os
atendimentos são limitados e acontecem por
ordem de chegada.
Divulgação

O especialista na construção de currículos
atrativos vai ajudar jovens e adultos em
busca de emprego

Avaliação larvária de Pinda
sobe para 3,6 para dengue
Classiﬁcação coloca a cidade em estado de alerta
para epidemia de dengue e incidência das outras
doenças transmitidas pelo Aedes aegypti
Na semana de mobilização estadual de combate ao Aedes aegypti - 11 a 16 de fevereiro
- saiu o resultado da 1ª
Avaliação de Densidade
Larvária (ADL) de Pindamonhangaba,
referente a janeiro de 2019.
Pindamonhangaba atingiu a média de 3.6, colocando a cidade em estado de alerta, visto que o
Ministério da Saúde indica como satisfatórios
somente índices menores que 1.
De acordo com informações da Secretaria
de Saúde da Prefeitura, os índices mais altos de larvas do Aedes
aegypti foram encontrados na região de
Moreira César (com
4.6) e no bairro São
Benedito
(próximo

ao centro da cidade),
com 4.1.
O diretor do Departamento de Proteção
aos Riscos e Agravos à
Saúde, Rafael Lamana,
explica que este número é considerado alto e
por isso, toda a população deve colaborar,
eliminando criadouros
do Aedes aegypti em
seus quintais, já que o
maior local de incidência dessas larvas são as
residências. “Este índice
nos coloca em estado de
alerta, visto que a cada
100 imóveis visitados,
em 3 a 4 imóveis foram
encontradas larvas do
mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue,
zika vírus, chikungunya
e febre amarela”, aﬁrmou. “A ADL tem o objetivo de prever a faixa

de incidência em que o
município se enquadra
e prognosticar uma possível epidemia das doenças”.
Para fazer frente à
possível epidemia, vale
ressaltar o trabalho de
prevenção. A equipe de
Controle de Vetores da
Prefeitura realiza ininterruptamente a vistoria de quintais, mas
a população não deve
esperar a vistoria, pois
deve fazer sua parte todos os dias. Para acabar
com criadouro do mosquito, a indicação é não
deixar água parada em
nenhum local, ou seja,
não deixar objeto exposto a céu aberto que
possa acumular água,
redobrar a atenção em
vaso de plantas, caixa
d´águas e pneus, pois

foram nesses objetos
que foram encontradas
as larvas que contaram
para a medição da ADL.
“O combate ao criadouro do Aedes aegypti
é uma ação obrigatória de todos: cidadãos
e Poder Público, contudo, os quintais das
casas foram os locais
onde foram encontradas as larvas”, enfatizou Lamana. “Por esta
razão, precisamos da
colaboração da população, mantendo seus
imóveis em bom estado de conservação,
deixando os quintais
limpos, sem entulho ou
local que possa acumular água. Mesmo uma
simples tampinha de
garrafa pode virar criadouro do Aedes aegypti”, garantiu o diretor.
Divulgação

Divulgação

População também precisa fazer sua parte no combate aos criadouros
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P oder Legislativo

Vereadores pedem uma solução para o
trânsito de veículos pesados na cidade e
a instalação de um pedágio municipal
Outra proposta apresentada é com relação ao acordo entre a Prefeitura e o Sindicato
dos Servidores Municipais, os vereadores pedem informações sobre a listagem dos
funcionários que tem direito ao DRS e o critério de pagamento
LUIZ CARLOS PINTO

Por ocasião da 3ª Sessão
Ordinária, ocorrida no último dia 11 de fevereiro, no
Plenário “Francisco Romano de Oliveira”, na fase de
discussão dos requerimentos, os parlamentares usaram a tribuna para discorrer
e explicar suas reivindicações.
O vereador Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (PR) iniciou os trabalhos
solicitando a instalação de
braços com luminárias nos
postes localizados na rua Alcides Ramos Nogueira, até
o trevo de acesso ao Araretama. O edil também pede
informações e até mesmo
uma investigação a respeito
do Residencial Bem Viver,
no Araretama. Segundo Pipas, os apartamentos estão
sendo invadidos, alugados e
até mesmo vendidos. O parlamentar quer que o departamento responsável, por
meio legal, tome providências. Ronaldo Pipas também reitera solicitação anterior sobre o cronograma
do abrigo de animais, pois
prometeram uma reforma e
até agora nada foi feito, inclusive o município recebeu
uma verba através de emenda parlamentar para esta
obra. O vereador salienta
que faltam medicamentos
veterinários e que a atual
administração abandonou
o abrigo e os funcionários,
ele quer mais apoio para o
abrigo de animais, inclusive o CEPATAS – Centro de
Proteção e Atendimento aos
Animais, que ﬁcou na história, até agora não saiu do
papel. O edil também pede
informações sobre o programa de castração, que no
ano passado foi destinado
R$ 100 mil e este ano também. Ele pede que seja iniciado no Residencial Bem
Viver, que tem uma grande quantidade de animais
abandonados. Pipas solicita
ainda a atenção para a Esco-

la João Kolenda Lemos, no
Residencial Bem Viver, que
foi inaugurada como uma
escola municipal e hoje esta
dividida entre uma escola
municipal e outra estadual,
porém está tudo junto, não
tem uma separação, ele requer providências para resolver este problema. Ainda
do vereador Ronaldo Pipas,
uma reiteração de 2017, sobre o problema da ponte dos
Nogueiras, que após dois
anos continua do mesmo jeito, apesar de vários pedidos
e requerimentos nesses dois
últimos anos, nada foi feito
e nem mesmo um cronograma de obras. De acordo com
o parlamentar, “dois anos,
quatro reiterações, até mesmo um diretor de obras veio
se explicar dizendo quem
em 20 dias começariam as
obras, mas nada foi feito”. O
vereador pede a convocação
dos Secretários de Esporte
e Lazer, Antônio Carlos de
Macedo Giudice e do Meio
Ambiente Maria Eduarda
San Martin, para que venham prestar informações a
respeito de suas respectivas
pastas, bem como o Secretário Adjunto de Obras e Planejamento, Carlos Eduardo
dos Santos, para explicar
sobre o problema dos buracos e do mato alto na cidade,
bem como um cronograma
para resolver esta situação.
O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PR)
apresentou um pedido de
informações à Administração Municipal sobre a INFA
– uma empresa prestadora
de serviços ao Fundo Social
de Solidariedade de Pindamonhangaba, pois uma munícipe solicitou informações
e a mesma não foi tratada de
acordo com a Lei de Transparência e teve uma resposta inadequada por parte do
Poder Público. Outra solicitação apontada pelo vereador Professor Osvaldo é
com relação ao trânsito de
caminhões pela cidade e a
instalação de um pedágio
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municipal, com balança. O
parlamentar enfatiza o desgaste apresentado nas vias
com o grande ﬂuxo de veículos pesados. Ele pede providências no trecho que vai
do Carangola ao Castolira
pois o local não está sinalizado, os caminhões não respeitam o trânsito e causam
transtorno aos que por ali
transitam.
O vereador Roderley
Miotto (PSDB), em sua fala
diz que o trânsito de caminhões na cidade está insuportável, enquanto não houver um projeto e a instalação
de um pedágio, vai ser assim. É preciso controlar este
ﬂuxo de caminhões. Outra
questão apresentada pelo
vereador Roderley Miotto
é com relação à Escola Alexandrina, no Cidade Jardim. De acordo com o edil,
no prédio funcionava uma
escola estadual, que o estado devolveu para a prefeitura em 2016 e está abandonado com os portões abertos.
Ele cobra uma ação da administração municipal, em
razão até mesmo de haver
necessidade de instalação
de mais creches na cidade e
este prédio poderia ser utilizado para esta ﬁnalidade.
Ainda na discussão dos
requerimentos, o vereador
Rafael Gofﬁ (PSDB) cobra
da administração municipal
para que a empresa que faz a
manutenção da iluminação
pública em Pindamonhangaba forneça o número de
protocolo dos atendimentos aos munícipes. Segundo o edil, quando de uma
reclamação para troca de
lâmpadas, a empresa tem o
prazo até 48 horas que realizar o serviço, sendo passível de multas diárias pelo
não cumprimento, porém
o munícipe que reclama
não tem meios de cobrar a
realização do trabalho porque a empresa não fornece
o número do protocolo de
atendimento. Por isso, o vereador pede que, quando ﬁzerem uma reclamação para
troca de lâmpadas ﬁquem
atentos, cobrem e informem
aos vereadores para a efetiva ﬁscalização e cobrança
aos órgãos competentes.
Rafael Gofﬁ também solicita
que a Administração Municipal tome providências
junto à Superintendência
Regional dos Correios para
a liberação dos respectivos
CEPs, bem como proceder
as entregas de correspondências nos chamados nú-

cleos urbanos destacados,
que são áreas na zona rural,
consideradas áreas urbanas
e em Pindamonhangaba são
os bairros: Cruz Pequena,
Cruz Grande, Bonsucesso e
Piracuama. O vereador pede
ainda que a atual administração instale uma unidade
do Programa Viva Leite no
Goiabal, pois hoje, as famílias deste bairro recebem o
benefício no CRAS do Cidade Nova, o que torna uma
diﬁculdade. Gofﬁ diz ainda
que anteriormente era distribuído na UBS do Goiabal,
e que, na mudança de administração foi alterada para
o CRAS do Cidade Nova,
trazendo transtorno para os
moradores do Goiabal, Lago
Azul e adjacências.
Rafael Gofﬁ cobra da
atual gestão uma atuação
para evitar a perda de recursos pela administração.
Segundo o vereador, várias
emendas parlamentares e
recursos para a cidade foram perdidas porque a atual administração não dá
andamento aos projetos e
acabam perdendo recursos
importantes para o crescimento do município.
Em sua fala, o vereador
Renato Nogueira Guimarães
- Renato Cebola (PV) usou a
tribuna para reforçar a luta
pela instalação do pedágio.
Ele questiona o município
sobre o impacto ﬁnanceiro
que a construção de um pedágio municipal vai ter nas
ﬁnanças públicas, já que o
município teve um impacto de cerca de R$ 7 milhões
com a aprovação da reforma
administrativa e não tem
condições de construir uma
barreira para normatizar o
ﬂuxo de veículos pesados,
que destroem as vias públicas de nossa cidade.
A vereadora Gislene
Cardoso – Gi (DEM) enviou solicitação ao Executivo Municipal, com cópia
ao Sindicato dos Servidores
Públicos, solicitando que
seja encaminhada para o
Legislativo a listagem de todos os funcionários que tem
o direito ao DSR - Descanso
Semanal Remunerado, além
de informações sobre o prazo serão que iniciados os pagamentos, quais os critérios
que serão utilizados para o
pagamento do primeiro lote
dos funcionários que tem
este direito e quando deverá
ser repassado o valor da primeira parcela deste acordo.
Segundo a vereadora, está
previsto no orçamento mu-

nicipal deste ano de 2019, o
valor de R$ 4,4 milhões para
esta ﬁnalidade, pagamento
do DSR e o valor terá que ser
repassado ao Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba, que tem a prerrogativa
de efetuar o pagamento aos
funcionários.
Concluindo a fase de discussão dos requerimentos,
o vereador Carlos Moura
– Magrão (PR) diz estar indignado com a transição do
governo estadual, que está
prejudicando os municípios,
pois até o momento não foi
liberado a renovação da
atividade delegada de Pindamonhangaba, o vereador
questiona o Governador e o
Secretário de Segurança Pública do Estado, sobre o que
está faltando para que este
convênio seja assinado, já
que, “a questão segurança é
um dos maiores problemas

de nossa cidade”. O Parlamentar também questiona
o Governo do Estado com
relação ao Programa Desenvolve São Paulo, cujo convênio assinado com o município, ainda não foi repassado
a verba de R$ 5 milhões para
obras de recapeamento de
várias ruas de Pindamonhangaba. O vereador Magrão também faz um alerta
que a cidade pode perder a
agência da Receita Federal e
o Posto do INSS, que o Governo Federal pode fechar
estas duas entidades em
nosso município, já que não
há concurso público para a
renovação dos funcionários
que se aposentaram e estas
unidades estão com deﬁcit
de servidores. Magrão pede
aos demais vereadores o
apoio junto aos seus deputados para que estas duas entidades não sejam fechadas
na cidade.

ATO Nº 05, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017
(e prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018, 12/2018 e 18/2018), para apurar as
condições que levaram o laboratório municipal a prestar um serviço deﬁcitário à população
de Pindamonhangaba.
VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte
ATO:
Art. 1° Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de
Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018,
12/2018 e 18/2018), para apurar as condições que levaram o laboratório municipal a prestar
um serviço deﬁcitário à população de Pindamonhangaba, por mais 90 (noventa) dias, a
partir de 18 de fevereiro de 2019.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições me contrário.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Publicada no Departamento Legislativo.

ATO Nº 06, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019
Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2018,
para apurar o desatendimento às convocações para participar em Audiências Públicas
desta Casa de Leis, por parte de Secretários Municipais.
VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte
ATO:
Art. 1° Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de
Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2018, para apurar o desatendimento às convocações
para participar em Audiências Públicas desta Casa de Leis, por parte de Secretários
Municipais, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 12 de fevereiro de 2019.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições me contrário.
Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Publicada no Departamento Legislativo.

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que em despacho consubstanciado
o Sr. Presidente recebeu recurso interposto por BRUNO DE OLIVEIRA FRANÇA – ME/EPP,
contra resultado do pregão presencial nº 03/2018, que cuida da contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo nas
áreas ajardinadas da sede da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, por um período
de 12 (doze) meses, por tempestivo e formalmente correto, melhor sorte não o assistindo no
mérito, haja vista que foi indeferido. Comunica mais que o objeto do certame foi adjudicado
e homologado para FABIO FONSECA DOS SANTOS – ME/EPP, CNPJ 21.164.245/000124, pelo valor total de R$ 39.941,58 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e
cinquenta e oito centavos), devendo a referida empresa comparecer ao mesmo endereço do
evento anterior, para atendimento ao item 7 do precedente edital.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
4ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
18 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 Município para o exercício de 2019”.
II. Projeto de Lei n° 04/2017, do Vereador Felipe César - FC, que “Denomina
de NELSON CEMBRANELLI SCHMIDT uma via pública no Bairro Colmeia”.
III. Projeto de Lei n° 133/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
criação dos empregos de Diretor de Escola do Quadro da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Veto nº 01/2019 - Esta propositura referese a Emenda, que transfere o crédito o para a Corporação Musical Euterpe, no
valor de R$ 40.000,00, cuja indicação para a redução da despesa foi oriunda
de uma despesa vinculada à operação de crédito com o Banco do Brasil e o
Desenvolve São Paulo, que tem destinação específica, o que impede a alocação
desse recurso.
Projeto de Lei nº 04/2017 - Esta proposta é denominação de via pública.
Projeto de Lei nº 133/2018 - Diz respeito a criação dos cargos postos nesta
iniciativa, de fundamental importância para o desempenho de todas as tarefas
de caráter burocrático-administrativo das unidades escolares.
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Pinda divulga lista dos selecionados
do “12° Festival de Marchinhas”
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, divulga,
nesta quinta-feira (14) a lista dos
selecionados para o “12° Festival
de Marchinhas - Mirabeau”. O
evento será realizado de 22 a 24
de fevereiro, na Praça do Quartel, com entrada gratuita.
Ao todo, foram 45 marchinhas inscritas e 20 selecionadas,
das cidades de: Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, São
Bernardo do Campo, São Luiz do
Paraitinga, Ubatuba, Guaratinguetá e São Paulo. O júri de seleção foi formado por Marcos Roberto de Souza e Anderson Luiz
Machado.
Agora, após a divulgação dos
selecionados, os grupos podem se
preparar para as apresentações,
que começam na quinta-feira
(21) que vem, com o ensaio aberto no palco da Praça do Quartel.
As duas eliminatórias acontecerão nos dias 22 (sexta-feira) e 23
(sábado), sendo a grande ﬁnal no
dia 24 (domingo), sempre a partir das 20 horas.
O júri de premiação será composto por Cesar Pope, Ari da Ra-

beca e Fabio Cunha, que avaliarão os quesitos: melodia, letra,
apresentação e comunicação, ordem esta que servirá de critério
de desempate.
A premiação será a seguinte:
1º lugar - Troféu Alarico Corrêa
Leite” e premiação em dinheiro;
2º lugar - Troféu “Zé Sambinha” José de Assis Alvarenga e premiação em dinheiro; 3º lugar - Troféu
“Celso Guimarães” e premiação
em dinheiro; 4º lugar - Troféu
“Maestro Arthur dos Santos”; Melhor Intérprete 2019 - Troféu Hélio Camargo; Melhor Torcida 2019
– Troféu Franco Neto; Melhor Figurino 2019, Troféu Cida Novaes.
O “Festival de Marchinhas” é
promovido pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Cultura e
Turismo, Departamento de Cultura, com o objetivo resgatar e
divulgar a tradição das marchinhas de carnaval e incentivar a
criatividade dos compositores
populares de todo o país.
O festival será o primeiro
evento da programação do “Carnaval Solidário 2019”. A programação completa está no site da
Prefeitura: www.pinda.sp.gov.br.

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÕES
DOS CONCORRENTES SELECIONADOS:
Dia 22 de fevereiro,
às 20 horas – 1ª Eliminatória – sexta-feira

Dia 23 de fevereiro,
às 20h – 2ª Eliminatória - sábado

1 - BLOCO CHIQUE
CHITAS – Autor e intérprete: Alcides Moreira da Silva
Filho - de Pindamonhangaba
2 - EMPRESTA O BOLSO - Autor: Flávio Augusto
Vieira Gonçalves – Intérprete: Paulo Williams – de
Guaratinguetá
3 - O CHIP DO ZÉ – Autoras e intérpretes: Juliana
Leme e Valeria Castro - de
Pindamonhangaba
4 - O CARNAVAL CHEGOU! – Autor e intérprete:
João Antônio Romão Neto –
de Pindamonhangaba
5 - QUERO TER UM MILHÃO – Autor e intérprete:
J. Pimentel – de Taubaté
6 - FAKE E FATO – Autor e intérprete: Gustavo
Turci Brito – de Tremembé
7 - ESSA FADA – Autor:
Nando Silva – Intérpretes:
Nando Silva e Wagner Muzak – de Pindamonhangaba
8 - LOUCO POR CARNAVAL! – Autores: Wesley,
Marcos, Eli e Tati – Intérpretes: Morotó, Marcão, Eli e
Tati – de Pindamonhangaba
9 - MY NAME IS CACHAÇA – Autor: Anderson Darci da Silva – Intérprete: Anderson Miro – de
Pindamonhangaba
10 - LADEIRA DO BOSQUE – Autores: Iago Rodrigues e Leonardo Plaza –
Intérpretes: Os Ballantinos
da Alvorada – de Pindamonhangaba

1 - SOU JECA SOU
JOIA – Autor e intérprete:
Pedro Ivo Salles – de Pindamonhangaba
2 - O FOGO DA PAIXÃO
DE CARNAVAL – Autor:
Wagner Muzak – Intérpretes: Muzak e Ana Cláudia –
de Pindamonhangaba
3 - GAVIÃO MALVADO
– Autor: Zizo – Intérprete:
Dayane Cristina Gomes –
de São Luiz do Paraitinga
4 - O ZÉ E A FRAM –
Autor: Walter Leme – Intérpretes: Rafael e Thais –
de Pindamonhangaba
5 - CARNAVAL TEMPERADO – Autor e Intérprete:
Jorge Luiz Cesar Ribeiro –
de Pindamonhangaba
6 - MARCHA DO SOSSEGO – Autor e Intérprete: Cauê Borges – de São
Bernardo do Campo
7 - SE JOGA NA FOLIA – Autora: Nádia Vialta
Correia – Intérprete: Júlio
Baptista – de Pindamonhangaba
8 - VEM PRA PINDAMONHANGABA – Autor
e Intérprete: Geraldo Otoni
– de Ubatuba
9 – FURIOSA – Autor e
Intérprete: Osvalte Baptista
da Costa Junior – de Pindamonhangaba
10 - HOJE A TRIBO
ESTÁ EM FESTA – Autor:
Marinho Cunha – Intérpretes: Marinho e Donizete –
de Pindamonhangaba

Divulgação

Público diversiﬁcado costuma lotar a Praça do Quartel

Bloco Chique Chitas embala os foliões
COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA
O bloco Chique Chitas,
como a maioria dos blocos carnavalescos, surgiu
pequeno e na brincadeira
entre amigos. Hoje, é ﬁgura
carimbada e garantida no
carnaval de Pindamonhangaba, neste ano, o bloco desﬁla no domingo, 3 de março,
às 19 horas.
O organizador e idealizador do bloco, Alcides
Moreira, conta que o bloco
surgiu como uma brincadeira, a intenção não era
formar um bloco, mas sim
de participar do carnaval
da cidade com um grupo de
amigos. “Esta ideia até que
deu certo, nós éramos um
grupo composto por nove
pessoas, eu, minha esposa
e mais sete amigos. Só que
surgiu uma brincadeira
depois do carnaval, quando
retornamos para o trabalho na quarta-feira de cinzas, quando a minha irmã,
Lucia, que trabalhava na
minha barbearia entrou
no salão, cantei um trecho
da nossa brincadeira pra

ela”, recorda Alcides. A data
em que o “Chique Chitas” foi
fundado é 20 de fevereiro de
2009.
“A nossa marchinha foi a
terceira colocada no festival
de marchinhas de Pindamonhangaba daquele ano”, destaca ainda o idealizador. O
grande responsável por esta
conquista é um dos grandes
parceiros do bloco, Walter
Lemos, a marchinha “Chique
Chitas” que embala os foliões,
possui letra e composição

de Alcides Moreira da Silva
Filho.
A concentração do bloco
Chique Chitas será a partir
das 17 horas, no estacionamento San Genaro, na rua
Bicudo Leme, local em que
será o ponto de partida do
percurso dos foliões. Para
este ano, alguns abadás
ainda estão disponíveis para
aquisição, os interessados podem entrar em contato com o
organizador pelo telefone (12)
99200-1077.
Divulgação

Hotel da região promove tradicional Feijoada Pré-carnaval
Divulgação

A mais tradicional
Feijoada Pré-carnaval do
Novotel, em São José dos
Campos, no Vale do Paraíba, já tem data marcada.
Ela acontecerá no dia 23
de fevereiro, um sábado
especial, com decoração
típica e repertório carnavalesco, com horário especial das 12 às 15h30.
Logo na entrada, haverá uma mesa de aperitivos com caldinho de
feijão, além da caipirinha de limão.
Os participantes
poderão se servir com
diversos pertences
da feijoada, além do
feijão preto; tudo
separado em panelas
de ferro

No Buﬀet, os participantes poderão se servir
com diversos pertences
da feijoada, além do feijão preto. Tudo separado em panelas de ferro,
como paio, carne seca,
pé, rabo e orelha de porco, entre outros ingredientes. O serviço contará também com opções
de sobremesa.
O valor por pessoa
R$ 59 (R$ 5 de couvert
artístico será cobrado
opcionalmente) e o estacionamento é gratuito.
Crianças até sete anos
não pagam. As reservas
podem ser feitas através
do número (12) 40097815 ou pelo email evento.novotelsjc@accor.
com.br.
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Geral

Pedágios das rodovias paulistas terão notas fiscais online

Emissão do documento estará disponível até sete dias após pagamento em
dinheiro ou por sistema de cobrança automática
Os usuários das rodovias paulistas que quiserem a nota fiscal da comprovação de pagamento
do pedágio poderão retirar
o documento pela internet. O serviço é oferecido
por todas as 22 concessionárias que operam no
Estado de São Paulo e
também pelas concessionárias federais e de outros
Estados.
O Documento Fiscal
Equivalente (DFE) que é
entregue atualmente nas
praças de pedágio já é suficiente para a prestação de

contas de despesas. Mas,
quem quiser o comprovante pela internet, basta
acessar o site da concessionária, que disponibilizará um documento equivalente complementar em
que constam informações
adicionais como CPF ou
CNPJ e o número da placa
do veículo.
A emissão do documento fiscal estará disponível até sete dias após o
pagamento do pedágio em
dinheiro ou por meio de
sistemas de cobrança automática. Nada muda em

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 9
“CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E PROFISSIONAIS DE ARTE E CULTURA”
Conforme prevê o item 10.1 do edital de CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E
PROFISSIONAIS DE ARTE E CULTURA, segue a relação dos credenciados INABILITADOS
nesta fase do Chamamento Público nº 9.
1.

Proponente

Modalidade

2.

A.T. da Silva Capoeira

Capoeira, Samba de Roda

3.

Adriano Luciano da Silva

Banda

4.

Alberto Eduardo Rego Lins

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

5.

Cássio Aparecido Borges Pessoa

6.

Diego Rodolfo do Prado

7.

Donier Rodrigues Rocha

Teatro, Contação de História
Oficina: Teatro
Oficina: Dança
Oficina: Música para formação de Fanfarra
Oficina: Instrumentos musicais
Cantor Solo

8.

Ezequiel Tadeu de Oliveira

Dupla /Trio

9.

Francisco Antonio Leite de Freitas Filho

10.

Gisele Adriano de Godoi

11.

Indayara Moyano

Dupla/Trio, Banda
Oficina: Fotografia, Vídeo
Locução
Oficina: fotografia
Oficina: Fotografia, Vídeo

12.

Jocelem Silva Maydana

13.

Marcela Patrícia de Carvalho Guimarães Oficina: Trançados e Tecidos

termos tributários, tanto
para as concessionárias
quanto para o Governo do
Estado de São Paulo.
Para o usuário fazer a
impressão do documento
fiscal, deve seguir as seguintes orientações:
– Ao passar por uma
praça de pedágio e pagar
sua tarifa na cabine manual, guarde o Documento
Fiscal Equivalente – DFE
(recibo do pedágio) que
comprova o pagamento;
– Acesse o site da Concessionária que administra a rodovia que você
utilizou e informe os seguintes dados: número
do DFE (recibo) de pagamento do pedágio, CPF ou
CNPJ e placa do veículo.
Usuários que pagarem
pela cobrança automática
poderão adotar o mesmo
procedimento digitando

Divulgação

no site o número do TAG
(etiqueta eletrônica) ou da
placa do veículo.
O sistema gerará o documento fiscal que poderá

Marcelo Pereira Campos

Dupla/Trio, Banda

15.

Tailliny Ávila Araujo

16.

Thiago Sergio Favacho Furtado

Dança
Oficina: Dança
Banda

Divulgação

Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2019

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Secretário de Cultura e Turismo

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

do pedágio em dinheiro e
também para quem utiliza
os sistemas de cobrança
automática (tags/etiquetas
eletrônicas).

Estradas recebem ações de combate ao Aedes aegypti

Locução
Oficina: Vídeo

14.

ser impresso pelo usuário.
Vale destacar que o documento fiscal estará disponível online até sete dias para
quem fizer o pagamento

Na quarta-feira (13), as margens das rodovias
paulistas passaram por mutirões de limpeza,
com retiradas de pneus e entulhos
Desde a segunda-feira
(11), o Governo do Estado iniciou a “Semana de
Mobilização de Combate
ao Aedes aegypti”, trans-

missor da dengue, chikungunya e zika vírus. A
medida integra o Plano
Estadual para enfrentamento ao mosquito, que

prevê ações integradas
entre as secretarias da
Saúde, Educação, Infraestrutura e Meio Ambiente,
Defesa Civil, Agência de
Transporte do Estado de
SP (Artesp), além de apoio
das prefeituras e da população paulista.
“As ações são concentradas nas áreas de maior
risco e onde, no ano passado, houve uma incidência maior de casos de dengue”, disse o governador
João Doria.
Na quarta-feira (13),
as margens das rodovias
paulistas passaram por
mutirões de limpeza, com
retiradas de pneus e entulhos, por meio de um trabalho intenso com apoio da
Artesp e concessionárias.
Panfletos com orientações

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
DECRETO Nº 5614, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da Lei nº 6.083, de 26 de dezembro de 2017, conforme inciso I do artigo 5º,
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$1.515.000,00 (um milhão, quinhentos e
quinze mil reais), na Secretaria Municipal da Educação e Cultura, para uso dos recursos do Fundeb,
conforme seu excesso de arrecadação em 2018. A classificação orçamentária será:
09.00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
09.40
Departamento Pedagógico
2081
Manutenção de Folha de Pagamento – Fundeb Apoio
12.361.0003.2
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas – P.Civil (266) R$ 1.079.000,00
2082
Manutenção de Folha de Pagamento – Fundeb Magistério
12.361.0003.2
3.1.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil (269) R$ 373.000,00
12.361.0003.2
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (271)
R$
63.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o excesso de
arrecadação Fundeb do exercício de 2018.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2018.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Maria de Fátima Bertogna - Secretária da Fazenda e Orçamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 28 de dezembro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

foram entregues em praças
de pedágios e mensagens
foram exibidas nos letreiros
luminosos das estradas.
O ‘Dia D’ nas escolas
estaduais acontece na sexta-feira (15), quando a Secretaria de Estado da Educação mobiliza mais de 3,5
milhões de alunos para uma
grande caça ao mosquito em
cerca de 5,5 mil unidades da
rede educacional.
Exposições serão organizadas para que crianças
e adolescentes possam conhecer de perto todas as
fases de evolução do Aedes aegypti, por meio de
um estande de amostras
do mosquito e explicações
de técnicos da Sucen.
Em janeiro, foram registrados 4.595 casos confirmados de dengue.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.168, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições que lhe
confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba,
Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.503/97 que institui o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando a competência atribuída aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários municipais para executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o senhor JOSÉ VIDAL DE SOUSA FRANÇA FILHO, Secretário Adjunto de
Segurança Pública, como autoridade municipal de trânsito.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar
de 02 de janeiro de 2019.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS FRANCISCA INÁCIO RIBEIRO
CNPJ: 07.836.140/0001-43
Avenida José Benedito Quirino, 450, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba - SP, CEP: 12.415-030
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018
ATIVO
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa
Banco Conta Movimento
Aplic Financeiras Liq Imediata
CRÉDITOS E VALORES
Outros Créditos
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31/12/2018
RECEITAS

PASSIVO CIRCULANTE
2.378,44
10,00
21,86

Fornecedores

1.320,00
3.730,30

-

RESCISÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
01 EXTRATO DA RESCISÃO
Processo Administrativo:
Celebrantes:

Objeto:
Data da assinatura:

Nº 09/2018 (Termo de Colaboração)
Nº 37424/2017
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipalde Assistência Social /
Associação do Centro de Convivência de Idosos
“Cônego Nestor José de Azedo”
Rescisão do Termo de Colaboração nº 09/2018, a
partir de 14/01/2019.
14/01/2019

ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

RECEITAS FINANCEIRAS

-

RECEITAS DIVERSAS

-

PATRIMÔNIO SOCIAL
- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

-

Patrimônio Social
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

3.730,30
3.730,30

TOTAL DO PASSIVO

3.730,30

3.730,30

ADILSON LIMA DA SILVA
Diretora Presidente
CPF: 251.875.468-72

Subvenção Municipal
Subvenção Estadual
Subvenção Federais

-

EXTRATO DE RESCISÃO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

RECEITAS DE SUBVENÇÕES

Rendas de Aplic Financeira
Receitas Eventuais

TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS
DESPESAS TRIBUTARIAS

Impostos Taxas e Contribuições

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Gerais
Despesas c/ Serviços
Despesas Financeiras Gerais

TOTAL DAS DESPESAS

SUPERAVITS DO EXERCÍCIO

MARCO AURÉLIO COURY DORNA
Contador CRC 1SP130.646/O-0
CPF: 789.119.078-04

38.410,20
104,43
38.514,63

(37.533,51)
(36,50)
(37.570,01)

944,62

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2019

Tribuna do Norte

Cultura

7

“EDP Live Bands” abre
inscrições para a sua 4ª edição
Bandas independentes de rock e pop rock podem se inscrever até 12 de março
Bandas de rock ou pop rock
que sonham em tocar durante
um festival internacional já podem se preparar: estão abertas
as inscrições da quarta edição
do “EDP Live Bands Brasil”. A
banda vencedora terá a oportunidade de se apresentar no NOS
Alive’19, um dos maiores festivais de música da Europa, que
acontece de 11 a 13 de julho em
Lisboa, Portugal, além da gravação de seu próprio CD.
As inscrições acontecem até
12 de março e, para participar,
os grupos deverão cadastrar
uma canção original no site do
concurso,edplivebands.edp.
com/brasil.
Na plataforma interativa,
que conta com interface para o
Facebook, estarão disponíveis
áudios e vídeos das bandas participantes. Das 36 semifinalistas, 10 serão selecionadas por
votação popular e 26 pelo júri
do concurso, levando em consideração critérios como originalidade, qualidade técnica e
musical.
Os escolhidos para a fase
semifinal serão divulgados no
final de março, quando a segunda fase das votações terá
início. Ao todo, oito bandas
chegarão à grande final, das
quais três serão selecionadas
por votação online e cinco pela
comissão do concurso. Os finalistas se apresentarão ao vivo

Divulgação

No último ano, a banda carioca Sound Bullet foi a grande vencedora do concurso no Brasil
Cronograma do Concurso

no dia 27 de abril, no Bourbon
Street Music, em São Paulo,
para que o júri escolha a banda
vencedora.
A competição, que desde a
sua criação já recebeu inscrições
de mais de 6.500 bandas, é realizada em Portugal desde 2014.
O “EDP Live Bands Brasil” é
fruto da parceria entre a EDP,

companhia que atua em todos
os segmentos do setor elétrico,
e a produtora de eventos Everything is New, com apoio institucional da Revista Lounge.
Para mais informações, entre
em contato pelos canais: facebook.com/edplivebandsbrasil
e endereço eletrônico edplivebands@edpbr.com.br.

Senac Pinda oferece novo
Curso Técnico em Teatro
Curso com carga horária de 800 horas está com inscrições
abertas e a unidade oferece bolsas de estudos
O Senac Pindamonhangaba está oferecendo um novo
curso: o Técnico em Teatro,
que visa capacitar o aluno
para exercer a profissão de
ator em diversos espaços
de atuação, como teatro,
cinema, televisão, empresas
de vídeo, radiodifusão, bem
como espaços não convencionais para apresentação de
espetáculos.
O curso foca no desenvolvimento das competências
essenciais do ator, por meio
de improvisações individuais e coletivas. Para tanto,
utiliza-se de recursos vocais, corporais, emocionais,
plásticos e tecnológicos,
com o objetivo de transmitir
ao espectador o conjunto
de ideias, situações e ações
dramáticas, aliando sua
criatividade às indicações
do diretor e ao compromisso
ético-ambiental.
Com carga horária de 800
horas, as aulas são voltadas
para pessoas que tenham
concluído o Ensino Médio ou
estejam cursando a partir do
2º ano do Ensino Médio.
O mercado de trabalho
de artes é exigente e requer
profissionais com sólida
formação, habilidade de

DATA

ETAPA

12/2

Início das inscrições e da votação

12/3

Encerramento das inscrições

21/3

Encerramento da primeira fase de votações

25/3

Divulgação dos semifinalistas e início da 2ª fase de votações

09/4

Encerramento da segunda fase de votações

11/4

Anúncio dos finalistas

27/4

Grande final e concerto ao vivo

11, 12, 13/7

Festival NOS Alive’19

“Encontro Cultural Comunidade”
acontece neste domingo
Neste domingo (17), acontecerá no CEU das Artes (Centro
de Artes e Esportes Unificados)
o “Encontro 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 sobre o não uso do
cerol, exposição de carros “vo-

ando 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. A entrada é gratuita.
O CEU das Artes fica na Avenida das Orquídeas,355, Vale
das Acácias.
Divulgação

O curso foca no desenvolvimento das competências essenciais
do ator, por meio de improvisações individuais e coletivas
autodesenvolvimento para
planejar sua ação, capacidade de atuar de forma crítica
e criativa e flexibilidade para
adaptar-se a mudanças.
Por se tratar de profissão
regulamentada, o Técnico em
Teatro necessita de registro
profissional para exercer
suas atividades nos diversos
espaços de atuação teatro, cinema, televisão, empresas de
vídeo e radiodifusão e espaços não convencionais para
apresentação de espetáculos.
Para atender a essa determinação, o Senac oferece
esta habilitação, que vem
ao encontro das exigências
legais de formação do pro-

fissional técnico de nível
médio, para que o egresso
possa obter o necessário registro junto ao órgão competente e exercer legalmente
suas atividades.
O curso começa no dia 8
de abril deste ano e seguem
até 12 de maio de 2020, com
aulas de segunda a quintafeira, das 13 das 17 horas.
Além de valores promocionais, o Senac Pinda está
com inscrições para bolsas
de estudos para esse curso.
Mais informações pelo
site www.sp.senac.br, ou diretamente no Senac Pinda,
que fica na rua Suíça, 1.255,
no bairro Santana.

O encontro contará com artistas locais e várias atividades
como apresentação de capoeira
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S ociais
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Tudo de bom
Para Amanda Alves, funcionária da Santa Casa e
estudante de Nutrição da Funvic, que soprará velinhas
no próximo dia 19. Ela recebe o carinho e o desejo de
muita paz, saúde e conquistas da avó Ana, dos seus
pais, de familiares e de todos os seus amigos, em especial da amiga Fernanda.

Ainda dá tempo...
De parabenizar Matheus Wilgner, que soprou velinhas no dia 8 de
fevereiro. Ele comemorou ao lado
da mãe, Andréa Louzada; da esposa Gabi; do pai Marcelo; das irmãs
Taimã, Bia e Juju; dos avós Fernando e Luiza; dos tios, primos, amigos
e familiares. Todos desejam que seus
dias sejam sempre abençoados.

De volta à ativa
E a galerinha do projeto “Mexa-se” do Corupin voltou às atividades nesta semana. Com o
objetivo de fazer exercícios físicos com a família,
a iniciativa gratuita, reúne pais e ﬁlhos em frente ao centro comunitário do bairro Ouro Verde,
as terças e `às quintas-feiras, às 19 horas, com a
professora Vanessa. Vida longa ao projeto!

Tudo de lindo
Para a gatíssima Daniela Duarte, que completou mais um ano
de vida nessa quinta-feira (14). Ela comemorou ao lado do esposo
Deivid, da ﬁlha Gabriela, dos pais Lúcia e André, dos amigos e da
sua querida família – que deseja muita luz e alegria nesta nova
fase da sua vida. Felicidade, Dani!
Mais um ano de vida!
Na companhia do esposo, dos ﬁlhos e dos
amigos, Mariangela comemorou mais um
ano de vida no dia 13 de fevereiro. Parabéns a
Nanja!

Muitas bênçãos
A querida Ana Carolina Queiroz comemorou mais um ano de vida no dia 14 de
fevereiro. Sua mãe Roberta, toda a sua
família e amigos, em especial a amiga
Kédima a parabenizaram desejando que
seus novos 365 dias sejam de muita luz,
saúde e paz.

Novo ciclo
Bênçãos sem limite
Para o casal Terezinha e Antônio que completam 37 anos de casados no próximo dia 20. Suas ﬁlhas Tatiane e Thaís e todos os seus
familiares e amigos desejam que a alegria e o amor fortaleçam ainda
mais essa união.

Quem também completará mais um ano
de vida no próximo dia 19 é Tiago de Oliveira
Ramos. Seus pais Cida e Nelson, seu irmão
Rodrigo e sua noiva Karol, além de amigos e
familiares desejam que seus novos 365 dias
sejam de muita alegria, saúde e paz.

