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Energia: Mais de 12 mil famílias de Pinda 
podem se benefi ciar com a “Tarifa Social” 

Mais de 10 mil pessoas participaram do pré-carnaval de Moreira César com o bloco Juca 
Teles e banda Estrambelhados. A festa foi realizada no sábado (23).
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Bloco Juca Teles arrasta 
mais de 10 mil pessoas 
em Moreira César
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Um levantamento 
realizado pela EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica do Vale do 
Paraíba, mostra que 
mais de 12 mil famílias 
de Pindamonhangaba 
podem ter acesso à Tsee 
-Tarifa Social de Energia 
Elétrica, mas não estão 
inscritas para receberem o 
benefício. A boa notícia é 
que, na maioria dos casos, 
após a atualização do 
CadÚnico, é possível ter 
acesso ao desconto. 

Saiba mais na página 3

PROGRAMA “DIREÇÃO SEGURA” 
AUTUA SEIS MOTORISTAS NA CIDADE

CIEE ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO 
SELETIVO DE ESTÁGIO DO GOVERNO DO ESTADO

EMOÇÃO MARCA 
“PRÊMIO MESTRE 
DA CULTURA VIVA”
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Não é não!
O “Festival de Marchinhas” e o pré-carnaval 

em Moreira César deram o pontapé inicial para a 
‘Festa do Rei Momo em Pinda’. No próximo fi m de 
semana e durante o feriado de carnaval, diversas 
atrações pela cidade vão fazer a festa dos foliões.

Mas é sempre importante falarmos de um as-
sunto recorrente: o assédio sexual.  As mulheres 
já cansaram de repetir, mas em todo o carnaval, 
vale a pena frisar: NÃO É NÃO!

Neste ano, quem for vítima de algum tipo de 
assédio no carnaval brasileiro terá o respaldo 
da Constituição. Esse é o primeiro ano em que o 
assédio sexual contra foliãs e foliões será tratado 
como crime no Brasil. 

Até o ano passado, quem roubasse um beijo 
no carnaval ou tocasse em foliãs sem qualquer 
consentimento até poderia ser denunciado, mas 
teria o crime enquadrado na lei de contravenções 
penais, cuja punição era a de pagar uma multa. 

Desde setembro do ano passado, a lei defi ne 
como crime de importunação sexual “praticar ato 
libinoso contra alguém sem consentimento para 
satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros”. 
A punição prevista para quem não obedecer a 
legislação e ultrapassar a barreira do não é de 1 
a 5 anos de prisão – pena mais dura que a dada a 
quem comete homicídio culposo, sem intenção de 
matar, cuja punição é de 1 a 3 anos de detenção. 

No caso de assédio, as vítimas podem buscar 
ajuda de um policial no local onde acontecem os 
blocos, ir até uma delegacia para fazer um bole-
tim de ocorrência ou ligar para o Disque 180, que 
recebe denúncias de violência contra a mulher.   

É necessário lembrar que a culpa nunca é da 
vítima. Nada justifi ca o assédio. Não é não!

REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Editorial
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Alunos de escola pública da região 
representam Brasil em competição 
internacional de robótica

Secretaria de Saúde realiza 
capacitação para agentes de saúde

“Programa Direção Segura” 
autua seis motoristas em Pinda

O “Programa Direção 
Segura” – ação coorde-
nada pelo Detran.SP para 
a prevenção e redução 
de acidentes e mortes no 
trânsito causados pelo 
consumo de álcool com-
binado com direção – au-
tuou seis pessoas em ope-
ração realizada durante a 
noite de sexta-feira (22) 
e a madrugada do último 
sábado (23) em Pindamo-
nhangaba.

Ao todo, foram fi scali-
zados 72 veículos durante 
blitzes realizadas nas ave-
nidas Nossa Senhora do 
Bom Sucesso e José Ge-
raldo Rodrigues Alckmin.

Os condutores foram 
autuados por embriaguez 
ao volante ou recusa ao 
teste do etilômetro e terão 
de pagar multa no valor de 
R$ 2.934,70, além de res-
ponderem a processo ad-
ministrativo no Detran.SP 

para a suspensão do direi-
to de dirigir por 12 meses.

Um dos condutores au-
tuados, além das penali-
dades, também responde-
rá na Justiça por crime de 
trânsito por apresentar ín-
dice a partir de 0,34 mili-
gramas de álcool por litro 
de ar expelido no teste do 
etilômetro. Se condenado, 
poderá cumprir de seis 
meses a três anos de pri-
são, conforme prevê a Lei 
Seca, também conhecida 
como “tolerância zero”.

Pela Lei Seca (lei 
12.760/2012), todos os 
motoristas fl agrados em 
fi scalizações têm direito 
a ampla defesa, até que a 
CNH - Carteira Nacional 
de Habilitação seja efeti-
vamente suspensa. Se o 
condutor voltar a cometer 
a mesma infração dentro 
de 12 meses, o valor da 
multa será dobrado. 

Blitz de fi scalização da Lei Seca foi rea-
lizada no fi m de semana; ao todo,72 veícu-
los foram fi scalizados

Um grupo de dez alu-
nos de escolas públicas do 
interior de São Paulo vai 
representar o Brasil na FRC  
(First Robotics Competition  
2019), nos Estados Unidos, 
em março. A equipe Bra-
zilian Storm, de São José 
dos Campos, participa de 
duas etapas regionais, em 
Little Rock (Arkansas) e 
em Huntsville (Alabama), e 
promete muita dedicação 
para mostrar o talento dos 
estudantes brasileiros. 

A ABDI - Agência Bra-
sileira de Desenvolvimento 
Industrial   patrocina os 
estudantes e mentores que 
viajam para os Estados 
Unidos. 

O FRC é a principal com-
petição de robótica no mun-
do. Com idades entre 14 e 
18 anos, os integrantes dos 
quatro mil times de todos os 
cantos do planeta precisam 
construir e programar robôs 
para superar desafi os e exe-
cutar tarefas enfrentando 

outros competidores numa 
arena especialmente adap-
tada para a disputa.

A equipe Brazilian Storm 
é resultado da dedicação de 
dois professores voluntários, 
que tinham o objetivo de 
promover inclusão social a 
partir do ensino de robótica 
para quem não podia pagar. 
O engenheiro industrial 
mecânico Leonardo Rosa e o 
mecânico montador de sis-
temas na Embraer Arthur de 
Oliveira empregaram seus 
conhecimentos para ensinar 
programação com arduíno, 
conceitos de eletrônica, 
mecânica, programação de 
robô e uso de plataforma de 
geração de projetos em 3D. 

O trabalho com os alunos 
que integram a equipe 
começou há três anos, 
com aulas nas férias e aos 
sábados, tendo como sede 
a eEscola “Professor Alceu 
Maynard Araújo”, em São 
José dos Campos. 

Na primeira participação 

do Brazilian Storm no First 
Robotics Competition, em 
2017, os estudantes brasi-
leiros foram à fi nal na etapa 
regional do Sul da Flórida, 
em West Palm Beach, e ga-
nharam o prêmio de melhor 
equipe novata. “Indepen-
dentemente de premiação 
em 2019, esses jovens estu-
dantes de escola pública já 

são campeões. Outros pro-
jetos como esse precisam 
ganhar escala e se espalhar 
pelo país. O Brasil precisa 
estimular o aprendizado 
de robótica e programação 
como forma de fazermos o 
país avançar na criação e no 
desenvolvimento de tecnolo-
gias”, avalia o presidente da 
ABDI, Guto Ferreira.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Secretaria de Saúde, 

por meio do Departamen-
to Riscos e Agravos à Saú-
de, promoveu na última 
sexta-feira (22), uma ca-
pacitação para os agentes 
de saúde da Atenção Bási-
ca, sobre vetores, no audi-
tório da Anhanguera.

De acordo com o De-
partamento de Riscos e 
Agravos à Saúde, os agen-
tes de saúde da Atenção 

Básica receberam um trei-
namento sobre o combate 
ao escorpião e ao mosqui-
to Aedes aegypti. E o foco 
deste evento foi fortalecer 
as unidades na prevenção 
a estes vetores.

Segundo a Secretaria 
de Saúde, no primeiro 
momento, o foco esteve 
em debater e fornecer 
informações no com-
bate ao Aedes aegypti 
devido ao índice que o 
município está, – aná-
lise de densidade lar-

vária em 3,6 – número 
alto e que por isso todos 
devem colaborar. Ou-
tro tema debatido foi o 
aparecimento de escor-
pião e quais medidas de 
precaução devem ser to-
madas.

A capacitação reuniu 
agentes de saúde da Aten-
ção Básica, a secretária 
de Saúde, Valéria dos 
Santos, o diretor do De-
partamento de Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana, a diretora de 

Assistência de Atenção 
Básica à Saúde, Lucia-
na dos Santos Cruz e o 
chefe de divisão de Zoo-
noses Ricardo Manso. 
Sobretudo, a intenção 
do evento foi lançar 
um olhar sobre a saúde 
da família dentro dos 
bairros da cidade, além 
de levar esses assuntos 
para as unidades, tendo 
em vista uma ponte de 
conhecimento e preven-
ção entre a Secretaria de 
Saúde e os munícipes.  

A equipe da região é formada por alunos da escola “Professor 
Alceu Maynard Araújo”, em São José dos Campos

Divulgação

Registro Cultural traz 
hoje um breve registro 
sobre um cidadão cujas 
abençoadas mãos de ar-
tista muito, mas muito 
mesmo, já moldaram e 
esculpiram em favor da 
arte e cultura deste mu-
nicípio, o servidor muni-
cipal aposentado: José 
Soares Ferreira, Zé San-
teiro, o artesão-mor de 
Pindamonhangaba. 

O conheci no fi nal dos 
anos oitentas, já fazia 
então quase 20 anos que 
ele atuava na prefeitura, 
ao procurá-lo para fazer 
matéria sobre o históri-
co presépio do jardim da 
cascata da praça Mon-
senhor Marcondes. Zé 
Santeiro, além de autor 
das peças que expressam 
o nascimento de Cristo, 
também era responsável 
pela manutenção delas ao 
longo dos anos. 

Depois desse primeiro 
encontro ocorreram inú-
meros outros com o obeti-
vo de divulgar outros tra-
balhos artísticos do sábio 
jordanense que, desde 
1957  – e aqui o orgulho 
deve ser nosso - se tornou 
um pindamonhagabense. 
Nascido em Campos do 
Jordão em 11 de julho de 
1930, fi lho de Maria Es-
ther Lopes Ferreira e Be-
nedito Ferreira, foi aqui 
que, além de suas magní-

fi cas esculturas também 
moldou sua abençoada 
família com sua esposa 
Maria Aparecida, fi lhos 
e netos (são seus fi lhos: 
Aparecida, Edna e o Eli-
seu).

Numa de nossas en-
trevistas, contou-me o 
artista que se iniciou no 
mundo da confecção ar-
tística quando ainda era 
um menino e foi traba-
lhar em uma fábrica de 
imagens sacras em gesso, 
na capital paulista, a par-
tir daí foram inúmeras as 
obras de sua autoria es-
palhadas pelo Brasil e as 
premiações também. 

De suas criações em 
Pinda, menciono algu-
mas: na praça Monse-
nhor Marcondes, é autor 
dos bancos que imitam 
troncos de árvores  ca-
ídas, das fi guras de bi-
chos que ornamentam 
a gruta da cascata e da 
águia que encima o obe-
lisco à Independência; 
participou da restaura-
ção do Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
e dona Leopoldina, onde 
executou trabalhos de 
pintura, desenho em re-
levo e ornamentação de 
parede, esculpiu os bra-
sões do império, brasões 
do Visconde da Palmeira 
e Barão do Rio Branco; 
no Piracuama, Balneário 

Reino das Águas Claras, 
participou, ao lado dos 
artistas Alarico Correa 
Leite e José Pyles,  da con-
fecção dos personagens 
do Sítio do Picapau Ama-
relo, de Monteiro Lobato; 
no Bosque da Princesa 
trabalhou na recupera-
ção do arco de entrada e 
portão, confecção  de ban-
cos imitando uma tora 
lascada ao meio, imagem 
de São Francisco, bancos 
imitando livros fechados 
e mesas imitando livros 
abertos instalados em 
frente da biblioteca Rô-
mulo Campos D’Arace.   

Em julho próximo, o 

artesão-mor Zé Santei-
ro completará 89 anos e 
merece toda homenagem 
que for possível como essa 
que recebeu recentemen-
te, brilhante iniciativa da 
prefeitura através de seu 
Departamento de Cultura 
que concedeu a ele e aos 
artistas: Marino Ferrei-
ra de Melo (Brinquedos 
de Madeira), Maria de 
Oliveira (Feitio de Azeite 
de Mamona), Pedro do 
Prado (Folia de Reis) e 
Antônia Ferreira da Silva 
(Artesã), o Prêmio  Mes-
tre da Cultura Viva. Uma 
condecoração merecida a 
José Soares Ferreira. 

Zé Santeiro, a lenda que ainda vive...
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Mais de 12 mil famílias de Pinda podem se 
bene� ciar com a “Tarifa Social de Energia Elétrica”

Estudantes da Rede Estadual frequentarão 
universidade durante o Ensino Médio

Gestão cadastro único e 
Pead realizam convocações 
de novos bolsistas

Um levantamento rea-
lizado pela EDP, distribui-
dora de energia elétrica do 
Vale do Paraíba, mostra 
que mais de 12 mil famí-
lias de Pindamonhangaba 
podem ter acesso à Tsee 
-Tarifa Social de Energia 
Elétrica não estão inscri-
tas para receberem o be-
nefício, deixando de apro-
veitar reduções no valor 
da fatura de energia. A boa 
notícia é que, na maioria 
dos casos, após a atualiza-
ção do CadÚnico, no Cras 
-Centro de Referência de 
Assistência Social do mu-
nicípio, já é possível ter 
acesso ao desconto.

Para ter direito, o fa-
miliar precisa estar com o 
Número de Identifi cação 
Social (NIS) ativo no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico). Ro-
berto Miranda, gestor exe-
cutivo da EDP, comple-
menta que “para usufruir 
do benefício, é importante 
que, aqueles que estive-
rem com a documenta-
ção atual izada (NIS) , 
procurem a  agência 
de  atendimento da 

EDP mais  próxima.”
A “Tarifa Social” é um 

desconto na conta de luz 
concedido para os primei-
ros 220 kWh consumidos 
mensalmente por clientes 
residenciais classifi ca-
dos como de baixa renda 
e varia de acordo com a 
faixa de consumo mensal 
(kWh/mês). 

O benefício é aplicado 
somente a uma unidade 
consumidora por família e 
é escalonado por faixa de 
consumo, sendo calcula-
do de modo acumulativo. 
O domicílio que conso-
me até 30 kWh/mês, por 
exemplo, tem direito a 
65% de desconto. Quem 
gasta até 100 kWh/mês, 
consegue um desconto de 
40% na conta de luz.

Podem receber o bene-
fício as famílias inscritas 
no CadÚnico para Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal, com renda fa-
miliar mensal per capita 
comprovadamente menor 
ou igual a meio salário 
mínimo nacional; idosos 
com 65 anos ou mais e 
pessoas com defi ciência 
que recebam o Benefício 

de Prestação Continua-
da da Assistência Social 
– BPC; famílias inscritas 
no CadÚnico com renda 
mensal de até 3 (três) sa-
lários mínimos, que tenha 
portador de doença ou 
patologia cujo tratamento 
ou procedimento médico 
requeira uso continuado 
de aparelhos, equipamen-
tos ou instrumentos que 
dependam do consumo de 
energia elétrica; famílias 
indígenas ou quilombolas 
com inscrição no CadÚni-
co terão 100% de descon-
to nos primeiros 50 kWh/
mês consumidos.

Para se cadastrar na 
EDP e solicitar o benefício 
é necessário apresentar o 
número de Identifi cação 
Social (NIS) – obtido na 
prefeitura por meio do 
Cras; conta de energia; 
CPF (Cadastro de Pes-
soa Física) e Carteira de 
Identidade (ou outro do-
cumento de identifi cação 
social com foto) ou apenas 
Registro Administrativo 
de Nascimento Indígena 
(Rani); contrato de alu-
guel, no caso de se enqua-
drar como inquilino do 

imóvel; para o caso famí-
lia inscrita no Cadastro 
Único com renda mensal 
de até três salários míni-
mos, que tenha portador 
de doença ou defi ciência 
cujo tratamento, procedi-
mento médico ou terapêu-
tico requeira o uso conti-
nuado de equipamentos 
que, para o seu funciona-
mento, demandem con-
sumo de energia elétrica, 
é necessário apresentar o 
relatório e atestado subs-

crito por profi ssional mé-
dico.

Em casos de mudança 
de endereço, os clientes 
cadastrados deverão in-
formar a EDP São Paulo, 
que fará as devidas altera-
ções. A não atualização do 
endereço também pode 
resultar na perda do des-
conto.

A atualização do CadÚ-
nico passa a garantir ao 
consumidor a manuten-
ção do desconto na conta 

de luz, e deve ser feita nas 
unidades do Cras do mu-
nicípio. O cadastro tem 
validade de dois anos e 
deve ser sempre atualiza-
do.

Em caso de dúvidas, a 
EDP orienta a entrar em 
contato pelos canais de 
atendimento: www.edp.
com.br; aplicativo EDP 
Online; Central de Aten-
dimento ao Cliente: 0800 
721 0123; ou na agência de 
atendimento presencial.

Divulgação

A experiência de fre-
quentar uma universi-
dade ainda no Ensino 
Médio é o que vai pos-
sibilitar o programa 
“Educa SP”, lançado na 
última sexta-feira (22), 
pelo Governo Estadual. 
No projeto-piloto serão 
atendidos até 30 mil 
alunos da rede do Ensi-
no Médio em 2019, com 
acesso a atividades com-
plementares em institui-
ções de Ensino Superior 
públicas e privadas, par-
ceiras em todo o Estado.

“O nosso programa 
começa no mês de maio 
nas universidades de 
São Paulo. De certa for-
ma, é um ‘Corujão da 
Educação’, porque ele 
vai ocupar os horários 
disponíveis nas salas de 
aula de universidades, 
garantindo com isso me-
lhor qualidade de ensino 
e principalmente uma 
motivação adicional 

para os alunos da rede 
do Ensino Médio”, disse 
João Doria.

O certifi cado estará 
atrelado à conclusão do 
Ensino Médio e a carga 
horária do curso não vai 
substituir as aulas re-
gulares, que continuam 
obrigatórias. O objetivo 
da Secretaria Estadual 
da Educação é ofertar 
conteúdos que deem 
sentido à trajetória dos 
alunos e, ao mesmo tem-
po, fornecer uma amos-
tra da vida universitária.

“É muito importante 
que nossos alunos te-
nham essa experiência 
nas universidades e sai-
bam que é possível fa-
zer um curso de ensino 
superior, caso tenham 
interesse”, afi rma o Se-
cretário de Educação 
Rossieli Soares. 

Com o Educa SP, a 
pasta também espera 
reduzir os índices de 

evasão e abandono do 
Ensino Médio, além de 
aumentar o rendimento 
dos estudantes.

Os cursos terão du-
ração de 200 horas e 
estarão em consonân-
cia com a Base Nacio-
nal Comum Curricular 
(BNCC). As atividades 
serão ministradas nas 
instituições de Ensino 
Superior no contra tur-

no escolar dos alunos 
das escolas estaduais 
de São Paulo.

As atividades serão 
propostas pelas uni-
versidades, mas ainda 
passarão pelo crivo da 
Secretaria Estadual da 
Educação. O chama-
mento público para as 
universidades interessa-
das foi iniciado e segue 
até 12 de março.

As atividades serão ministradas nas instituições 
de Ensino Superior no contra turno escolar dos 
alunos das escolas estaduais

 A Secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do setor do Cadastro Único, 
realizou na última quarta-
feira (20) a convocação de 
18 novos bolsistas do Pead 
- “Programa Emergencial de 
Auxílio ao Desempregado” 
que irão prestar serviços e 
passar por capacitações du-
rante o período que perma-
necerem no programa.

 O Pead é um programa 
social destinado às famílias 
de baixa renda. O benefi ciá-
rio recebe mensalmente uma 
bolsa auxílio e uma cesta bá-
sica, além do vale transpor-

te para seu deslocamento.
 Os selecionados tiveram 

suas inscrições no Cadastro 
Único para Programa So-
ciais, que garante além do 
acesso ao Pead, outros be-
nefícios como Bolsa Família, 
Renda Cidadã, Ação Jovem, 
entre outras. Na ocasião, 
a assistente social, Cilene 
aplicou uma dinâmica de 
grupo e explanou as regras 
do programa. Em seguida, 
tiveram uma breve palestra 
sobre a importância de man-
ter os dados atualizados no 
CadÚnico a fi m de garantir 
direitos a outros benefícios 
sociais.

Os participantes  tiveram uma breve palestra sobre 
a importância de manter os dados atualizados no 
CadÚnico

O Ciee (Centro de In-
tegração Empresa-Esco-
la) deu início na segun-
da-feira (25), à abertura 
de inscrições do Processo 
Seletivo de estagiários do 
Governo do Estado. Serão 
ofertadas 1.090 vagas nos 
órgãos e entidades de todo 
o Estado de São Paulo, 

além do cadastro reserva. 
Há ofertas para o municí-
pio de Pindamonhangaba.

Podem se candidatar 
estudantes do Ensino Mé-
dio (1ª ao 2ª anos), e do 
primeiro ao antepenúlti-
mo semestre para cursos 
da educação profi ssional 
de Nível Médio e do Ensi-

no Superior de diferentes 
cursos. Os estágios terão 
duração de 12 meses, po-
dendo ser prorrogados 
até 24 meses.  Os valores 
de bolsa-auxílio variam 
de R$ 300 a R$ 1.800,89, 
com jornada de 4 ou 6 ho-
ras, de acordo com o órgão 
público e nível do curso.

As oportunidades estão 
disponíveis em diversos 
municípios paulistas dis-
tribuídas em diferentes 
áreas como: Administra-
ção de Empresas, Admi-
nistração Pública, Agro-
nomia, Biblioteconomia, 
Ciências e Tecnologia, 
Ciências Sociais, Comuni-

cação Social, Direito, En-
fermagem,  Ensino Médio, 
Farmácia, Gestão de Poli-
ticas Públicas, Marketing, 
Psicologia, Serviço Social, 
Web Designer,  diversos 
cursos de ensino técnico, 
entre muitos outros.

Os interessados devem 
se inscrever até as 23h59 

do dia 13 de Março, no site 
www.ciee.org.br. O proces-
so seletivo é composto de 
uma única fase, com apli-
cação de prova objetiva, 
para avaliação de língua 
portuguesa, matemática 
e conhecimentos gerais. 
Mais informações no edital 
disponível no mesmo site.

São oferecidas vagas em todo o Estado para estudantes do ensino médio, técnico e 
superior; há ofertas para Pindamonhangaba

CIEE ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DO GOVERNO DO ESTADO

Para solicitar o benefício é preciso apresentar o NIS (Número de Identifi cação Social)



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 26  de fevereiro de 20194

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 148 (cento e quarenta e oito) médicos cooperados da UNIMED 
PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, nas dependências da Associação Comercial e Industrial, à Rua Deputado Claro 
César, 44, Centro, em Pindamonhangaba, SP, para melhor acomodação, no dia 18 de março de 
2019, às 18 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 
19 h em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e, às 20 h 
em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre 
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1.  Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo:
1.1 Relatório do Conselho de Administração;
1.2  Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018, com o demonstrativo da conta 
Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal;

2.  Dar destino ao resultado do exercício de 2018;
3.  Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019/2020;
4.  Fixar os valores a serem pagos inerentes a produção dos ocupantes de cargos sociais.

Obs.: 
1. Para as eleições previstas no item “3” da ordem do dia, as chapas deverão estar inscritas até 7 
(sete) dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária, na sede desta, de acordo com art. 
93, Parágrafo 1o, do Estatuto Social, observados os requisitos dos artigos subsequentes; 
2. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 124 
(cento e vinte e quatro).

Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2019.
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT

Diretor Presidente
UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
CASA DO PROJETO DA SOLIDARIEDADE AS PESSOAS CARENTES

CNPJMF 06.353.880/0001-66
Convidamos os senhores sócios para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que 
se realizará no dia 27 de Fevereiro de 2019, na sede social, sita na José Prates da Fonseca, numero 
238, na cidade de Pindamonhangaba, às 19 horas em primeira convocação, com a presença que 
represente, no mínimo, 1/5 dos sócios com direito a voto e em segunda convocação, 1 (uma) hora 
após, com qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia:
a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
do exercício de 2018                        
b) deliberar sobre eleição da nova diretoria.

       






  

             
             
 
    
               



               
               

           
             
      



                
 
               

           
    


              


 

 

 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA- 01/2018-2020

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e respectivas Suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a comparecerem na 
1ª Reunião Extraordinária a realizar-se:
Dia: 27 de Fevereiro de 2019
Horário: 16:00
Local: Auditório da Prefeitura
Endereço:Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400 – Alto Cardoso
Pauta: 
1 –Leitura da Ata da Reunião referente e Dezembro e Fevereiro
2 –Leitura do expediente
3-Informes da Mesa
4 – Ordem do dia: Dia 8 de Março dia Internacional da Mulher, ações.
5 – Começo da utilização do telefone de Plantão do Conselho e demais assuntos 
relacionados.
6–Contratação de Estagiários de Direito, Psicologia e Assistência Social para 
atendimento a vitimas de violência doméstica para o Conselho.
7– Deliberação sobre próxima pauta.
8 – Mudanças do Estatuto andamento.

Obs: As ausências deverão ser justificadas por meio eletrônico, conforme regimento 
interno.

Viviane Camargo Ferreira
Presidente do CMDM

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br  
     

 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

RESOLUÇÃO Nº 71 DE 29 DE JANEIRO DE 2019. 
 

RETIFICA a Resolução n. 70/2019 que dispõe sobre a aprovação de repasse público 
de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
FUMCAD aos serviços socioassistenciais de Acolhimento Institucional da criança, do 
adolescente e de Medida Socioeducativo (MSE-LA/PSC) e dá outras providências. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – 

CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004. 
Considerando as resoluções nº01 de 9 de junho de  2009 e nº49 de 16 de agosto de 2016, 
Considerando as doações ao FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, realizadas em 2018, 
Considerando as deliberações da 1ª e 2ª reuniões ordinárias, ocorridas respectivamente em 

15 de janeiro e 29 de janeiro de 2019, 
 

Resolve : 
 

Art. 1º - Autorizar e RETIFICAR o repasse público para as Instituições abaixo 
identificadas a fim de suplementar os recursos que atendem aos respectivos serviços 
socioassistenciais, a saber: 

 APAR – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ADOLESCENTES EM RISCO  
o Serviço de Acolhimento Institucional de Adolescentes 
o R$ 13.974,00 (treze mil, novecentos e setenta e quatro reais) 

 LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA 
o Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças 
o R$ 59.898,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais) 

 ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS COOPERADORES DE 
PINDAMONHANGABA  

o Serviço de Medida Socioeducativa – MSE/PSC-LA 
o R$ 85.173,00 (oitenta e cinco mil, cento e setenta e três reais) 

Art. 2º - Informar que em atendimento a legislação federal, foi apurada a entrada de 
doações ao FUCMAD em 2018 e realizada a retenção do percentual atualmente em vigor a fim de 
atender parte das necessidades dos respectivos serviços. 

Parágrafo único: Os valores autorizados para repasse ao Lar Irmã Julia e Associação dos 
Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba foram alterados tendo em vista as necessidades 
apresentadas, defendidas e deliberadas na 2ª reunião ordinária. 

Art. 3º - A liberação do recurso está condicionada a apresentação ao Setor de Convênios 
com Entidades da Secretaria de Assistência Social do Plano de Trabalho, com planilha de 
execução financeira muito bem definida, e todos os documentos necessários a celebração do 
contrato com a administração pública. 

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2019.  
 

Maria Cristina Pereira da Luz 
Presidente do CMDCA - Gestão2017/2019 
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

RESOLUÇÃO Nº 72 DE 29 DE JANEIRO DE 2019. 
 

Dispõe sobre a aprovação de repasse público de recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD às Instituições 
relacionadas no anexo, a fim de financiar projetos de atendimento às crianças 
e adolescentes, e dá outras providências. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba 

– CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 

4.140/2004. 

Considerando as doações ao FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, realizadas em 2018, 

Considerando o Edital FUMCAD 2019/2020, 

Considerando as deliberações da 2ª reunião ordinária, ocorrida em 29 de janeiro de 

2019, 

Resolve: 

Art. 1º - AUTORIZAR o repasse público via FUMCAD, para as Instituições, 

conforme relação anexa, a fim de financiar os projetos apresentados, avaliados e aprovados 

para execução no período 2019/2020. 

Art. 2º - A liberação do recurso está condicionada a apresentação ao Setor de 

Convênios com Entidades da Secretaria de Assistência Social do Plano de Trabalho, com 

planilha de execução financeira muito bem definida, e todos os documentos necessários a 

celebração do contrato com a administração pública. 

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2019.  

 
 

Maria Cristina Pereira da Luz 
Presidente do CMDCA - Gestão2017/2019  
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Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 72 DE 29 DE JANEIRO DE 2019. 

 

INSTITUIÇÃO CNPJ PROJETO/PROGRAMA/SERVIÇO VALOR – R$  

ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS 
COOPERADORES DE 
PINDAMONHAGABA 

05.381.354/0001-47 

PROJETO CAMERATA JOVEM 
“TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS POR MEIO DA 

MÚSICA” 
81.100,00 

RESGATANDO VIDAS “OFICINA PARA AS 
VIDAS” 85.173,00 

APAMEX – ASSOCIAÇÃO 
PINDAMONHANGABENSE DE AMOR 
EXIGENTE 

09.232.628/0001-97 PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA  
AMOR EXIGENTE 40.580,00 

ASSOCIAÇÃO PRO-COALIZÕES 
COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS DO 
BRASIL 

16.732.884/0001-09 PROJETO “EM BUSCA DO MELHOR” 45.000,00 

ASSOCIAÇÃO PARA AUXÍLIO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CRESCER 

07.076.249/0001-20 PROJETO “TRANSFORMANDO VIDAS” 130.000,00 

CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE 
CRISTO DE PINDAMONHANGABA 50.455.815.0001-33 PROJETO EDUCACIONAL ANÁLIA FRANCO 50.000,00 

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
PINDAMONHANGABA 

54.126.818.0001-84 PROJETO “SENSAÇÕES E SENSIBILIDADE” 75.600,00 

IA3 – INSTITUTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO A 
ARTES E APRENDIZAGEM 

10.430.790/0001-07 EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO: 139.400,00 

10.430.790/0001-07 INCENTIVO A CULTURA E SOCIALIZAÇÃO 25.600,00 

 
Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2019.  

 
Maria Cristina Pereira da Luz 

Presidente do CMDCA - Gestão2017/2019 

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP

Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização da 1ª reunião 
ordinária, cuja pauta vem a seguir:

 Pauta:
• Posse dos conselheiros: Presidente do FAEP, Vice – Presidente e Representante 
dos Professores da SEMELP; 
• Leitura e aprovação da ata anterior;
• Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 
distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de março 2019.  
Dia: 28/02/2019
Horário: 15h30 minutos
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”
 

Professor Antonio Carlos Macedo Giudice 
Presidente do FAEP

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.626, DE 31 DE JANEIRO DE 2019.
Constitui Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Lei Municipal nº 3.203, de 16 de abril de 1996 e 3.241, de 21 de julho de 1996,

D E C R E T A:
Art. 1º A equipe técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal, a partir de 1º de janeiro 
de 2019 a 30 de junho de 2019, fica assim constituída:
I - EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA
a) Adriano José de Brum -  Biólogo;
b) Briner Castielli Azevedo – Médico Infectologista;
c) Cintia Kuwahara Ynoue Nishizawa  –   Fiscal Sanitário;
d) Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária;
e) Gonçalo Correa Leite  -    Fiscal Sanitário;
f) Lurdes Homem de Mello  –  Chefe de Serviço Técnico;
g) Magda Maurícia Bettoni Moreira Pires  –  Fiscal Sanitário;
h) Marcos Aurélio Vitali Cabral – Médico Veterinário;
i) Margareth Maçae Yada Langui  –  Farmacêutica;
j) Mara Danielli Marcelão  –  Fiscal Sanitário;
k) Melissa de Almeida Pacca Rosário ¬– Fiscal Sanitário;
l) Patricia Francisca da Silva – Supervisor Area Controle Vetores;
m) Paulo Rogério Paulsen Paludetti – Engenheiro Civil;
n) Rafael Lamana  –  Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde; 
o) Ricardo da Costa Manso – Coordenador de Programa de Saúde;
p) Robert William Varginha Diniz – Supervisor Área Controle Vetores;
q) Tatiane Aparecida Bahia  –  Fiscal Sanitário;
r) Vânia Silva  –  Fiscal Sanitário;
s) Vanor Reis Ferreira da Silva – Supervisor Área Controle Vetores

II -  EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE DE OBRAS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
a) Paulo Rogério Pausen Paludetti – Engenheiro Civil;
b) Rafael Lamana  –  Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde;

III -  EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAUDE DO TRABALHADOR:

a) Aretusa Monteiro da Silva – Fonoaudióloga;
b) Celso Araújo de Sousa – Médico;
c) Enilda Maria Costa ¬¬– Assistente Social;
d) Márcia Regina da Silva – Psicóloga;
e) Rafael Lamana – Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde;
f) Samantha Camargo de Faria – Técnica de Segurança do Trabalho

Art. 2º. Para efeitos deste Decreto, constituem também autoridades sanitárias componentes:

a) O  Diretor  do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde e seu 
substituto legal;
b) O  Secretário Municipal de Saúde e seu substituto legal;
c) O Prefeito Municipal e seu substituto legal.

Art. 3º  A Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, terá validade semestral, 
conforme prevê o §3º  do art. 96 da Lei Federal 10.083/98.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária Municipal de Saúde
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de janeiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Marilda Lopes Gomes Vasconcellos, presidenta do Centro Espírita Caridade e 
Amor – André Luiz (CNPJ: 50.455.740/0001-90), dentro de suas atribuições 
legais, convoca a todos os associados e demais interessados em Assembleia 
Geral Ordinária, a comparecer no dia 14 de março de 2019, na sede da entidade, 
localizada na Rua Doutor Gustavo de Godoy, nº 327, Bairro Centro, neste Município 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, em primeira chamada às 19h00 e a 
segunda às 19h30, para tratar das eleições da nova Diretoria Executiva.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2019.

Marilda Lopes Gomes Vasconcellos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.203, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar acordo nos Autos do Processo nº 
0070000-25.2008.15.0059 em trâmite na Justiça do Trabalho.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar acordo com o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba, Campos do Jordão e Região, nos autos do 
Processo n° 0070000-25.2008.15.0059, em trâmite na Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. O acordo de que trata o caput deste artigo permitirá a realização do pagamento 
parcelado da dívida constante no título condenatório, de modo que o Município tenha condições de 
cumprir a sua obrigação, sem prejuízo dos demais precatórios e requisições de pequeno valor que 
vierem a ser constituídos.
Art. 2° As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação nº 01.02.10.04.122.0001.
2002.3.1.90.91.01, referente ao exercício de 2019 e os futuros pagamentos deverão ser incluídos 
nos orçamentos dos respectivos exercícios.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2019.
 Isael Domingues                                  Fabrício Augusto Pereira
 Prefeito Municipal                    Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de 
                                      Anderson Plínio da Silva Alves
                              Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.669, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve designar Thaiane Tercilia dos Santos Vieira de Carvalho 
(Presidente), Ana Lopes Morotte e Conceição Aparecida de Almeida (membros) 
para comporem a comissão dos Processos Administrativos Disciplinares a seguir 
indicados:

- Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2018 – Processo nº 30286/2013;
- Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2018 – Processo nº 17.532/2018 e 
- Processo Administrativo Disciplinar nº 012/2018 – Processos nº 22310/2018                             
  e 8759/2018.

Esta portaria entra em vigor nesta data.
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 INTERNA Nº 10.667, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, Resolve designar Euciane Glauce Garcia de Andrade 
(Presidente), Luciana Mara Ouverney e Sabrina Regina Lourenço (membros) para 
compor a comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019 – Processo 
nº 35.523/2017. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
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 INTERNA Nº 10.665, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 29 de janeiro de 2019, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 29 de janeiro 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 DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.628, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019.
Regulamenta os eventos e o funcionamento das atividades no período das Festividades do 
Carnaval no Município e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 1.411, de 10 de outubro de 1974 e Lei Municipal n° 4.074 de 13 de 
outubro de 2003 e suas alterações,
CONSIDERANDO a realização das Festividades do Carnaval no Município;
CONSIDERANDO a necessidade da administração pública em zelar pelo bem estar e segurança 
dos cidadãos presentes no evento;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as normas para organização das festividades do 
Carnaval no Município; 

DECRETA:
Art. 1°  As festividades de carnaval no âmbito municipal ocorrerão entre os dias, ficando proibida a 
realização de eventos em locais públicos fora do período ora descrito. 
Art. 2° Fica terminantemente proibida a comercialização e o porte de bebidas acondicionadas em 
embalagens de vidro nas áreas destinadas à realização das Festividades do Carnaval, constantes 
do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. Fica, ainda, proibida a utilização de bens e objetos que comprometam a segurança 
pública e perturbem o sossego público, sob pena de apreensão dos mesmos.
Art. 3° As atividades dos ambulantes cujos alvarás foram concedidos para as o período das 
Festividades de Carnaval, deverão encerrar-se diariamente no mesmo horário em que ocorrer o 
encerramento do evento oficial, sendo conferida tolerância de 30 (trinta) minutos.   
Art. 4° Durante as festividades do Carnaval deverão ser observadas as normas para as posturas 
municipais, sendo expressamente proibida a perturbação da ordem, sossego e segurança pública, 
que ocasionem a insegurança da população, do patrimônio público, ou prejudiquem a organização 
do evento.
Parágrafo único. Ficará a cargo da Prefeitura Municipal em conjunto com a Polícia Militar do Estado 
de São Paulo as intervenções necessárias para manutenção da ordem e sossego públicos.
Art. 5° Após as 00h00min fica terminantemente proibido o uso de som mecânico ou ao vivo nas 
vias públicas, praças e demais logradouros públicos, no interior ou exterior dos estabelecimentos 
comerciais, bem como nas barracas ou residências particulares, exceto em relação àqueles 
dotados de prévia autorização por parte do Poder Público Municipal.
Parágrafo único. Após o horário descrito no caput deste artigo, fica proibida a aglomeração de 
pessoas cujos atos, mesmo sem a utilização de instrumentos e aparelhagem de som, impliquem na 
perturbação da ordem, sossego e segurança pública.
Art. 6° Fica proibida a circulação de bicicletas, skates, patins, patinetes e similares durante os 
horários dos eventos carnavalescos nas áreas destinadas à realização das Festividades do 
Carnaval, Anexo Único deste Decreto, ficando os infratores sujeitos à apreensão dos bens.  
Art. 7° A inobservância às restrições constantes no presente Decreto poderá implicar em crime de 
desobediência e outras infrações legais que porventura restem caracterizadas, independente da 
aplicação das multas cabíveis, nos termos da legislação vigente.  
Art. 8° A Prefeitura exercerá as funções do Poder de Polícia de sua competência em cooperação 
com os Poderes do Estado quanto à ordem, à moralidade e à segurança pública.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
23 de fevereiro de 2019.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2019.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 22 de fevereiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

SNJ/app/

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 5.628, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

    
1)  PRAÇA DE EVENTOS EM MOREIRA CÉSAR
      Avenida Sen. Teotônio Vilela, s/nº
      Dia: 23/02/2019
2)   PRAÇA Pe. JOÃO FARIA FIALHO – PRAÇA DO QUARTEL
      R. Dr. Mateus Romeiro, 1 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-060
      Dias: 02 a 05/03/2019
2) PARQUE DA CIDADE
    Av. Profº Manoel César Ribeiro, 4338-4630 - Cidade Nova, Pindamonhangaba - SP
   Dias: 02 a 05/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.172, DE 22 
DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve EXONERAR, a 
pedido, o Sr. Marcus Vinícius Faria 
Carvalho do  cargo de provimento em 
comissão de Secretário Municipal de 
Habitação,  a partir de 22 de fevereiro 
de 2019. 
Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 22 de fevereiro de 
2019.
Pindamonhangaba, 22 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 22 
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 5.173, DE 22 
DE FEVEREIRO DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. 
Marcelo Ribeiro Martuscelli do cargo de 
provimento em comissão de Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, a partir de 25 de fevereiro 
de 2019. 
Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 25 de fevereiro de 
2019.
Pindamonhangaba, 22 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 22 
de fevereiro de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.174, DE 22 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 partir de 25 de fevereiro de 2019.
- Álvaro Staut Neto  
  Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.
- Marcelo Ribeiro Martuscelli 
  Secretário Municipal de Habitação.
  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 25 de 
fevereiro de 2019.
Pindamonhangaba, 22 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 22 de fevereiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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ulturaC
Festival debate mobilização 
e captação de recursos  

 

Emoção marca “Prêmio Mestre da Cultura Viva”

Cpic recebe 
oficina de 
artesanato

O Cpic (Centro de Práticas 
Integrativas Complementares) 
recebe, nesta terça-feira (26), 
uma oficina de artesanato. 
Todos podem participar da ati-
vidade que começará às 13h30, 
para complementar o aprendi-
zado é necessário que os partici-
pantes levem os materiais: dois 
quadrados de tecido 28x28cm, 
tesoura, linha, agulha, um zíper 
de 15cm e um botão grande. A 
sede do Cpic está localizada na 
rua Doutor José Luis Cembra-
nelli, 1.005, Parque das Nações.

Se você é um empreendedor 
social, se atua em alguma Or-
ganização Não Governamental 
ou ainda, se cuida de iniciativas 
socioculturais dentro de alguma 
empresa privada ou pública, há 
um evento que é a sua cara: o 
“Festival Abcr”.  

Realizado há 11 anos, pela 
Associação Brasileira de Cap-
tadores de Recursos, o festival 
tem por objetivo principal deba-
ter e trocar conhecimento sobre 
como mobilizar mais recursos 
para as organizações da socie-
dade civil e suas causas.  

Considerado o maior even-
to de captação de recursos da 
América Latina e um dos prin-
cipais no mundo, a edição 2019 
acontecerá nos dias 09, 10 e 11 
de junho, no Centro de Con-
venções Frei Caneca, na capital 

paulista, com organização e pro-
moção da Sator. 

“O Futuro da Captaçāo de Re-
cursos no Brasil do Futuro” será o 
tema desta edição. Entre as temá-
ticas abordadas estão: “Cultura 
de Doação”; “Comunicação e En-
gajamento”; “Geração de Renda e 
Negócios de Impacto” e “Gestão e 
Liderança”. 

A organização do evento pre-
vê a participação de 600 pesso-
as, incluindo palestrantes, na-
cionais e internacionais. 

Informações sobre inscrições 
e valores no site: http://festiva-
labcr.org.br

Evento é considerado 
um dos maiores sobre 

“captação de recursos” da 
América Latina

Divulgação

Muita alegria e emoção mar-
caram a cerimônia de entrega 
do primeiro “Prêmio Mestre da 
Cultura Viva de Pindamonhan-
gaba”. A iniciativa do Departa-
mento de Cultura da Prefeitu-
ra premiou cinco mestres, em 
evento realizado no sábado (23), 
no Bosque da Princesa.

A cerimônia começou com 
uma apresentação do Grupo Zi-
riguidum, das artistas Fabiana 
Fonseca e Marília Maia, que fez 
a alegria de crianças e adultos, 
com muita música e interativi-
dade.

Os vencedores da primeira 
edição do prêmio foram: José 
Soares Ferreira, o “Zé Santeiro” 
(Escultor Arte Sacra) que tem 
entre suas obras, o tradicional 
presépio da praça Monsenhor 
Marcondes e as esculturas na 
cascata da mesma praça; Ma-
rino Ferreira de Melo (Brin-
quedos de Madeira), Maria de 
Oliveira (Feitio de Azeite de 
Mamona), Pedro do Prado (Fo-
lia de Reis) e Antônia Ferrei-
ra da Silva (Artesã). Todos se 
mostraram muito felizes e gra-
tos pela honraria.

O evento teve a presença do 
prefeito Isael Domingues, que 
fez questão de entregar a pre-

miação a todos os homenagea-
dos, que receberam uma placa, 
um certificado e um valor em di-
nheiro (conforme determinava 

o edital de inscrição). Também 
presentes o secretário de Cul-
tura e Turismo, Alcemir Palma, 
o secretário de Educação Júlio 

Valle, o presidente do Conselho 
do Idoso, Adilson da Silva, além 
de amigos, convidados e fami-
liares dos homenageados.

Vencedores receberam premiação no último sábado (23), no Bosque da Princesa

Divulgação

Ilustração

O Bosque da Prin-
cesa recebeu, no do-
mingo (24), o espetá-
culo infantil “Pedro 
e o Lobo”, do projeto 
“Conto Outra Vez”. A 
apresentação do musi-
cal faz parte do Edital 
ProAC Municípios, 
iniciativa voltada ao 
fomento e difusão da 
cultura no Estado de 
São Paulo, selecionan-

“Pedro e o Lobo” é sucesso e terá nova aPresentação
do projetos de cidades 
interessadas em abrir 
seus próprios concur-
sos para promoção da 
cultura local. A cidade 
de Pindamonhangaba 
foi uma das selecio-
nadas e contará com 
diversas atividades cul-
turais que acontecerão 
durante todo o ano.   

Na quinta-feira (28), 
haverá nova apresen-
tação do espetáculo, 
desta vez às 14 horas, 
no Teatro Galpão, 
também com entrada 
gratuita.

Grande público 
compareceu 
ao Bosque da 
Princesa

Divulgação
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arnavalC
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2019

“Pré-carnaval de Moreira César” 
atrai mais de 10 mil pessoas

Mais de 10 mil pessoas 
participaram do pré-
carnaval de Moreira Cé-

sar com o bloco Juca Teles e ban-
da Estrambelhados. A festa foi 
realizada no sábado (23), quando 
a multidão saiu da avenida Adhe-
mar César Ribeiro (avenida do 
Centro Esportivo “Zito”) e seguiu 
até o pátio ao lado do antigo PA, 
onde a banda Sambatuque ani-
mou a noite até às 21 horas.

Mesmo com tantas pessoas 
presentes, o clima foi de alegria 
e não houve nenhuma ocorrên-
cia registrada. A Polícia Militar 
esteve presente, assim como a 
Guarda Civil Metropolitana e os 
agentes de trânsito.

E o clima de respeito foi in-
clusive propagado pelo bloco 
Juca Teles e banda Estrambe-
lhados, que continuam fi rmes 
na campanha contra o assédio 
no carnaval “Sim é sim, não é Mais de 10 mil pessoas seguiram  o bloco Juca Teles e Banda Estrambelhados no distrito

não. Respeita as mina”, anun-
ciou Leandro Barbosa, dos Es-
trambelhados, várias vezes du-
rante o percurso do bloco.

No pátio da festa, toda uma 
estrutura foi montada para re-
ceber os foliões, com barracas 
de alimentação e bebidas, ba-
nheiros químicos (que estavam 
disponíveis também durante 
todo o percurso), ambulância e 
posto médico.

“O pré-carnaval de Morei-
ra César foi, mais uma vez, um 
sucesso. Tivemos grande parti-
cipação do público mas o apoio 
da Polícia Militar e da Guarda 
foi fundamental para um even-
to sem ocorrências e com mui-
ta alegria. Para os cinco dias de 
carnaval, teremos também uma 
grande estrutura e estão todos 
convidados a participar”, ava-
liou o assessor responsável pe-
los eventos, Ricardo Flores. 

O clima de respeito dominou o evento e a Banda Estrambelhados reforçou a 
campanha contra o assédio no carnaval, com muita alegria

A multidão encerrou a festa com a Banda Sambatuque, 
que animou a noite até às 21 horas

Compositores de Pinda vencem Festival de Marchinhas
Com a presen-

ça de grande 
público, terminou 
neste domingo 
o 12°Festival de 
Marchinhas de 
Pindamonhanga-
ba-“Mirabeau”. Os 
concorrentes de 
Pindamonhangaba 
foram muito bem e 
venceram de ponta 
a ponta. O evento 
abriu o “Carnaval 
Solidário 2019”. 

Em 1° lugar, Tro-
féu Alarico Corrêa 
Leite, venceu “O 
Fogo da Paixão de 
Carnaval”, de Wag-
ner Muzak e Ana 
Cláudia, de Pinda. 
Em 2° lugar, Troféu 
Zé Sambinha, “La-
deira do Bosque”, 
de Iago Rodrigues 
e Leonardo Plaza, 

de Pinda. Em 3° 
lugar, Troféu Celso 
Guimarães, “Essa 
Fada”, de Nando 
Silva, de Pinda. Em 
4° lugar, Troféu 
Maestro Artur dos 
Santos, “O Zé e a 
Fran”, de Walter 
Leme, de Pinda. 

Prêmio de Melhor 
Intérprete, Troféu 
Hélio Camargo, 
para “Se Joga na 
Folia”, de Nádia 
Corrêa, com Júlio 
Baptista. Prêmio 
Franco Neto de Me-
lhor Torcida para 
a marchinha “Sou 
Jeca, Sou Joia”. E 
Prêmio Cida Novaes 
de Melhor Figurino 
para El Sombrero, 
com a marchinha 
“Sou Louco Por Car-
naval”.

Em 1° lugar, Troféu Alarico 
Corrêa Leite, venceu “O Fogo 

da Paixão de Carnaval”, 
de Wagner Muzak e Ana 

Cláudia, de Pinda

Como 
sempre, 

um grande 
público 

acompanhou 
o festival, 
realizado 

no Largo do 
Quartel

Silva, de Pinda. Em 

Maestro Artur dos 

Prêmio de Melhor 

Alex Santos / Portal R3

Alex Santos / Portal R3

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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