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“CARNAVAL SOLIDÁRIO 2019”:

Pinda terá programação
para toda a família
Arquivo TN

O carnaval já chegou a Pindamonhangaba! Desde o último
ﬁm de semana, a cidade recebe
os agitos carnavalescos. Neste
ﬁm de semana, as festividades
de carnaval acontecem em diversos pontos da cidade. Para
esta edição, a prefeitura prepara
uma grande estrutura que envolve segurança e organização
para o evento.
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PELO FIES DEVEM
FICAR ATENTOS AO
CRONOGRAMA
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Inscrições para processo
seletivo de estagiários
da Prefeitura terminam
no dia 6 de março
A Prefeitura de
Pindamonhangaba
abriu, neste mês,
processo seletivo
para estagiários de
nível Médio, Técnico e Superior. As
inscrições poderão

“PROGRAMA TIME
DO EMPREGO” ABRE
INSCRIÇÕES EM
PINDAMONHANGABA
PÁGINA 3

Fundo Social de
Solidariedade está
com vagas abertas
para cursos de
Eletroeletrônica e
Culinária Saudável
PÁGINA 3

CEU das Artes
recebe ação de
conscientização
contra álcool e drogas
PÁGINA 5

ser realizadas até
às 23h59 do dia
6 de março 2019,
através do portal
Ciee (Centro de Integração Empresa
Aluno), www.ciee.
org.br. PÁGINA 3

Grêmio União apresenta equipe de futsal para 2019
O Grêmio União, em parceria com a Semelp (Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer da Prefeitura), apresentou, na ma-

nhã da última quinta-feira (28), no auditório da prefeitura, os meninos das equipes
Sub 8, Sub 10, Sub 12 e Sub 14 que defen-

derão a cidade em campeonatos regionais e
estaduais neste ano.
PÁGINA 5
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Editorial
Aprendizagem e treinamento

A

prendizagem é o processo pelo qual uma pessoa adquire conhecimentos, valores, comportamentos e habilidades por meio de ensinamentos e do
estudo.
Nesta edição, o jornal Tribuna do Norte traz duas
matérias com três cursos gratuitos para que as pessoas possam agregar conhecimentos e criar novas
oportunidades de emprego.
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de
Pindamonhangaba abrirá inscrições no período de 11
até 22 de março para o “Programa Time do Emprego”, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado de São Paulo. O programa tem como objetivo
um treinamento, ministrado pelos facilitadores Sérgio
Gritti e Andréa Galvão, para preparar pessoas para o
mercado de trabalho através das seguintes técnicas:
procura de emprego, postura proﬁssional, elaboração
de currículo, técnicas de entrevista, testes e dinâmicas
de grupo.
O Fundo Social de Solidariedade, que elaborou o
projeto “Reinvente”, está com inscrições abertas para
mais dois cursos: Eletroeletrônica e Culinária Saudável.
Para o curso de Eletroeletrônica as inscrições
acontecerão na próxima quinta-feira (7) na sede do
Fundo Social, dentro do horário de atendimento que é
das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.
O curso de Culinária Saudável acontece na sede da
Ambac (Associação de Moradores do bairro Alto Cardoso) e as inscrições podem ser feitas na secretaria da
entidade.
Portanto, vamos aproveitar as oportunidades
oferecidas para viver novas experiências que podem
se tornar uma fonte para melhorar a renda familiar
mensal.

Olimpíada Nacional em História
do Brasil abre inscrições
Professores e alunos dos Ensinos
Fundamental e Médio de escolas
públicas e particulares têm até 20 de
março para se inscrever com desconto
As inscrições para a 11ª
edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil
(ONHB) já estão abertas
e podem ser feitas no site
do concurso. A iniciativa
é voltada para professores e estudantes dos ensinos Fundamental (oitavo
e nono anos) e Médio de
escolas públicas e particulares.
Até 20 de março, o preço
da inscrição por equipe é de
R$ 38, para alunos de escolas públicas; e R$ 78 para
aqueles de escolas particulares. De 21 de março a 26 de
abril, o valor da inscrição por
equipe passa a R$ 58 e R$
118 para estes grupos, respectivamente.
Em 2018, quando completou 10 anos, a ONHB
atingiu número recorde de
inscritos, com 14,3 mil equipes e 57,5 mil participantes
de todos os estados brasileiros. O concurso é organizado
pelo Departamento de História da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp),
com o objetivo incentivar o
desenvolvimento da análise
crítica e discussões sobre os

mais variados assuntos da
história nacional.
As etapas
A competição conta com
seis fases online e uma ﬁnal presencial, na Unicamp,
em Campinas (SP). As provas são realizadas durante
as etapas – com duração de
uma semana cada – pelas
equipes formadas por um
professor de história e três
alunos. As respostas (questões de múltipla escolha e
realização de tarefas) podem
ser elaboradas pelos participantes com base em debate
com os colegas, pesquisa em
livros, internet, orientação
do professor, além de uma
gama de documentos e referências oferecidas. A primeira fase terá início em 6
de maio. A sexta etapa será
ﬁnalizada em 15 de junho.
Após as seis fases, no
mínimo 200 equipes (800
participantes) serão classiﬁcadas e convocadas para a
ﬁnal presencial, na qual os
grupos realizam uma prova
dissertativa no sábado e, no
dia seguinte, participam da
premiação com entrega de
medalhas.
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Estudantes contemplados pelo Fies
devem ﬁcar atentos ao cronograma
A lista dos estudantes contemplados com vagas do Fies (Fundo
de Financiamento Estudantil) já
está disponível no site do programa. Na primeira edição de 2019,
foram ofertadas 100 mil vagas na
modalidade juro zero e 450 mil na
P-Fies.
Quem for selecionado na categoria juro zero deverá complementar as informações no site até 7 de
março. Os aprovados pelo P-Fies
devem veriﬁcar os procedimentos
com os agentes ﬁnanceiros de crédito e as instituições de Ensino Superior.
Aqueles que não forem selecionados são automaticamente inscritos na lista de espera, cujo resultado sai até o dia 10 de abril.

Reprodução/Internet

As modalidades do
programa variam conforme a renda familiar
dos estudantes. A juro
zero é destinada aos
candidatos com renda

mensal familiar per capita de até três salários
mínimos. Nesse caso,
o ﬁnanciamento mínimo é de 50% do curso, enquanto o limite

máximo semestral é de
R$ 42 mil. A P-Fies é
destinada a estudantes
com renda familiar de
até cinco salários mínimos

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.

Nos chamados tempos
modernos, mais conhecido como o tempo presente, temos “necessidade”
de informação e estarmos
conectados o tempo todo,
pelo menos boa parte da
população vive assim, e
o trabalho voluntário tem
passado por transformações importantes.
Tem se adaptado, felizmente, a legislação para
evitar desvio que poderiam
atentar contra os voluntários e as organizações, tem
se adaptado as questões
tecnológicas, trabalhos à
distância, tem se empenhado em ser ético, inclusivo e funcionado como um
grande aliado para diminuir
as distancias com as ditas
minorias.
Portanto vem passando
por transformações pouco
sentidas para quem pratica
o voluntariado, mas muito
importantes para a sociedade e para nós divulgadores
e trabalhadores da causa.

VOLUNTARIADO E ENGAJAMENTO SOCIAL
Chega o momento que o
nome começa a passar por
esta pequena transformação e adaptação ao tempo
presente, começa um movimento de ser chamado
de Engajamento Social,
que sempre foi, na concepção da palavra, mas hoje
cada vez mais começamos
a ouvir este novo termo,
por isso trago o assunto
para nossa coluna, para começar por aqui também a

difundir esta nova nomenclatura.
Por que mudar o nome
de voluntariado para Engajamento Social? Excelente
pergunta, pena que não tenho uma resposta, nem de
quem, pois não sei mesmo,
que começou a utilizar e nem
tenho uma pista pela minha
experiencia de trabalho.
Tenho aqui uma teoria
que o mundo acadêmico
acaba fazendo muito isso,
Reprodução/Internet
Reprodução/Internet

de tentar traduzir os nomes
de muitas atividades para
sua funcionalidade dentro
da sociedade e sem duvidas é o que faz o trabalho
voluntario, engaja as pessoas socialmente.
Vai mudar alguma coisa? Certamente que não.
O importante é continuarmos com a importância da
ﬁlosoﬁa do trabalho voluntário, com ou sem tecnologia, com ou sem todas as
modernidades, trazer as
pessoas para conhecerem
este mundo de aprendizado e de colaboração e de
transformação.
O trabalho voluntário
continua sendo uma grande ferramenta e quero muito que você que lê minhas
colunas experimente um dia
qualquer esta atividade, o
marketing moderno prega
que os “clientes” hoje querem
uma experiencia, o trabalho
voluntário oferece isso gratuitamente desde sua criação.
Venha ter esta experencia.

Pindamonhangaba, 1º de março de 2019
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Inscrições para processo seletivo de estagiários
da Prefeitura terminam no dia 6 de março
Concurso tem vagas para estudantes de nível
Superior e nível Técnico/Médio
Divulgação

Aprovados vão exercer atividades na instituição municipal

“Programa Time do Emprego” abre
inscrições em Pindamonhangaba
O Posto de Atendimento ao Trabalhador
de Pindamonhangaba
(PAT) abre inscrições
para o “Programa Time
do Emprego”, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado de São Paulo, no
período do dia 11 até 22
de março. A iniciativa
é uma parceria com a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
O programa consiste em um treinamento,
ministrado pelos facilitadores Sérgio Gritti e
Andréa Galvão, e tem
por objetivo preparar
as pessoas para o mercado de trabalho, através de técnicas: procura
de emprego, postura
proﬁssional, elaboração
de currículo, técnicas
de entrevista, testes e

Divulgação

em Segurança do Trabalho, Técnico em Serviços
Jurídicos; além das vagas
para Ensino Médio.
O valor da bolsa-auxílio mensal corresponde a
R$ 472,44 (4h/dia) para
estagiários de nível superior, e nível técnico e médio R$ 420,42 (4h/dia),
também é concedido o auxílio transporte mensal no
valor de R$30.
A prova do processo
seletivo será aplicada às 9
horas, no domingo (10/3),
na Funvic – Fundação
Vida Universitária Cristã. A abertura dos portões ocorrerá às 8 horas
sendo o fechamento às 9
horas, não sendo permitido o acesso ao local da
prova após o fechamento dos portões. As provas
objetivas serão compostas
por 20 questões, sendo 10
questões de língua portuguesa, cinco questões de
matemática e cinco questões de conhecimento geral.
Mais informações podem ser obtidas no site
da Prefeitura na seção de
concursos. www.pinda.sp.
gov.b.

Grupo de alunos do programa se
formou em dezembro do ano passado

Prefeitura promove
capacitação proﬁssional
para agente da
Autoridade de Trânsito
Divulgação

dinâmicas de grupo, melhorando o desempenho dos munícipes em processos
seletivos, assim como, das condições de
comunicação, de autoestima e de conﬁança, além de orientação para manter-se saudável na busca de emprego.
O “Programa Time do Emprego”
que é destinado aos munícipes maiores de 16 anos, que estão a procura de
emprego. Serão doze encontros de três
horas de duração, uma vez por semana,
sendo duas turmas de 30 participantes
cada: no período da manhã, das 8 às 11

horas e no período da tarde, das 13h30
às 16h30. No ﬁnal do treinamento, os
participantes recebem um certiﬁcado
de participação.
A previsão para início do treinamento será dia 28 de março. Os interessados
devem procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador, na av. Albuquerque
Lins nº 138 – São Benedito, e apresentar documentação pessoal: RG, CPF,
carteira de trabalho e comprovante do
PIS.

Fundo Social de Solidariedade está com vagas abertas
para cursos de Eletroeletrônica e Culinária Saudável
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
O “Reinvente”, projeto
idealizado e mantido pelo
Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, está com inscrições
abertas para mais dois
cursos: Eletroeletrônica e
Culinária Saudável.
As inscrições para o
curso de Eletroeletrônica
acontecerão na próxima
quinta-feira (7) na sede
do Fundo Social, dentro
do horário de atendimento que é das 8 às 12 horas
e das 13h30 às 17 horas.
Serão formadas duas turmas com 15 alunos cada;

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu, neste mês, processo seletivo
para estagiários de nível
Médio, Técnico e Superior. As inscrições poderão ser realizadas até às
23h59 do dia 6 de março
2019, através do portal
CIiee (Centro de Integração Empresa Aluno),
www.ciee.org.br.
Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato resida
na cidade, não tenha período de estágio equivalente
a dois anos na instituição
e esteja devidamente matriculado no curso indicado. Neste processo seletivo, a destinação é que
sejam formados cadastros
reservas para vagas de estágio oferecidas nas áreas
de Nível Superior: Administração de Empresas,
Comunicação Social –
Jornalismo, Direito, Educação Física (bacharelado), Farmácia, Pedagogia;
Nível Técnico: Técnico em
Administração, Técnico
em Informática, Técnico

Divulgação

em caso de esgotamento
das vagas poderão ser feitos cadastros reservas. As
aulas acontecerão no polo
de cursos do Fundo Social
que ﬁca no PAT. O início
das aulas está previsto
para o dia 12 de março.
Já para o curso de Culinária Saudável, que acontece na Associação de Moradores do bairro Alto do
Cardoso, as inscrições podem ser feitas na secretaria da Ambac, das 9 às 12
horas e das 18 às 21 horas,
e as aulas começarão no
dia 11 de março.
Para fazer parte de
um dos cursos do projeto
“Reinvente” é necessá-

Aulas fazem parte do
projeto “Reinvente”
rio ter mais de 18 anos e
apresentar CPF e RG no
momento da matrícula.
Vale destacar a disponibilização das vagas irá até o
momento de esgotamento
das inscrições. Mais infor-

mações podem ser obtidas
no Fundo Social de Solidariedade, que ﬁca na rua
Deputado Claro César, 53
– centro, ou pelo telefone
3643-2223.

A Prefeitura de Pindamonhangaba ﬁnalizou, na
última quarta-feira (27), o
curso de Capacitação Proﬁssional para Agente da
Autoridade de Trânsito,
que foi ministrado pelo
Ceat (Centro de Estudos Avançados de Treinamento/Trânsito). Foram formados 30 novos
agentes da autoridade de
trânsito entre guardas e
agentes de segurança. O
evento foi uma parceria
com o Senac de Pindamonhangaba.
O Ceat é uma instituição sem ﬁns lucrativos voltada à capacitação
proﬁssional, treinamento,
pesquisa e educação de
trânsito com atuação à nível nacional deste 2002.
No total foram 16 horas/
aula.
Durante o curso, foram
abordados temas como:
Noções básicas sobre ﬁscalização de trânsito; Di-

visão de competências entre órgãos ﬁscalizadores;
Normas gerais do Manual
Brasileiro de Fiscalização
de Trânsito: agente da
Autoridade de Trânsito –
competências e particularidades de seu emprego;
Infração de trânsito e responsabilidades pelo seu
cometimento; Autuação e
providências decorrentes;
Concomitância de infrações de trânsito; Medidas
administrativas; Habilitação; entre outros.
Os docentes do curso
são proﬁssionais pós-graduados especialistas de
trânsito com larga experiência docente na formação de Agentes de Trânsito. Todos os docentes são
proﬁssionais integrantes
de órgãos ligados ao SNT
– Sistema Nacional de
Trânsito. Os currículos e
termos de dedicação ao
curso serão entregues no
momento da contratação.
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P oder Legislativo

Metas Fiscais do 3º quadrimestre de
2018 são apresentadas em Audiência
Pública no plenário da Câmara

Audiência foi presidida pela vereadora Gislene Cardoso – Gi e contou com a participação
de vereadores, secretários e diretores da Prefeitura de Pindamonhangaba
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

A Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara
de Pindamonhangaba,
vereadora Gislene Cardoso – Gi (DEM) presidiu nesta terça-feira,
dia 26 de fevereiro, a
Audiência Pública de
apresentação das “Metas Fiscais” do 3º Quadrimestre de 2018 da
Prefeitura de Pindamonhangaba. O objetivo da
reunião é a “demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, conforme disposto
no parágrafo 4°, do artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal”. Além
de Gislene Cardoso participaram da Audiência
os vereadores Ronaldo
Pinto de Andrade – Ronaldo Pias (PR), Jorge
Pereira Alves – Jorge da
Farmácia (PR) e Renato Nogueira Guimarães
– Renato Cebola (PV).
Entre os representantes
da Prefeitura estiveram
presentes as Secretárias
de Finanças e Orçamento, Maria de Fátima Bertogna; de Saúde, Valéria
dos Santos; de Obras e
Planejamento, Marcela
Franco Moreira Dias; os
Secretários de Gabinete, Rodrigo Lóssio; de
Administração,
Fabrí-

A CÂMARA

cio Augusto Pereira; de
Cultura e Turismo, Alcemir José Ribeiro Palma; de Desenvolvimento Econômico, Marcelo
Ribeiro Martuscelli; de
Negócios Jurídicos, Anderson Plínio da Silva
Alves; o Subprefeito de
Moreira César, Nilson
Luis de Paula Santos e
os Diretores de Contabilidade, Tânia Aparecida
de Oliveira D’Ávila; de
Receitas e Fiscalização,
Vicente Corrêa da Silva
e do Financeiro e Contábil, João Carlos Muniz.
A Audiência foi aberta pela vereadora Gislene Cardoso e logo em
seguida foi concedida a
palavra à Secretária Ma-

ria de Fatima Bertogna
para que fizesse a exposição dos dados, números e porcentuais do
3º quadrimestre do ano
passado. Ela abordou os
seguintes itens: Execução das Receitas e Despesas
Orçamentárias;
Programação Financeira das Receitas Arrecadadas; Resultado Primário; Demonstrativo
do Resultado Nominal;
Restos a Pagar; Despesas com Pessoal; Aplicação na Saúde e Educação
e Abertura de Créditos
Suplementares.
Segundo explicações
da Secretária de Finanças da Prefeitura, “as
receitas até o 3º quadrimestre
apresentaram uma realização de
94,4% do orçamento

total, correspondente a
95,3% para as receitas
correntes e 49,7% para
as receitas de capital,
sendo que as despesas
empenhadas até o 3º
quadrimestre representaram 88,9% do orçamento anual atualizado
e as liquidadas 85,8%”.
Ela completou afirmando que “em relação às
despesas empenhadas,
ocorreu um defícit de
R$ 26.622.486,45, e
nas despesas liquidadas
ocorreu um superávit de
R$ 17.584.014,39.
DESPESAS
COM PESSOAL
A Secretária Maria de
Fátima Bertogna informou aos vereadores presentes que “as despesas
com pessoal, atualizadas
até o 3º quadrimestre,

totalizaram o montante
de R$ 213.809.137,75, o
que representou 49,48%
da Receita Corrente Líquida”. De acordo com o
artigo 20º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o
limite legal em porcentagem é de 54% e o limite prudencial é de 51,3%.
SAÚDE
Na área da saúde pública, Maria de Fátima
Bertogna explicou aos
presentes que todas as
despesas
empenhadas
da Saúde até o final do 3º
quadrimestre totaliza-

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
6ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
07 de março de 2019, quinta-feira, às 17h00.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 110/2018, do Poder Executivo, que “Concede e regulamenta faltas abonadas dos servidores públicos municipais, bem como
licença-prêmio após 05 (cinco) anos de efetivo exercício das funções”.
(Apresentadas Emendas)

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

Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2019.

INFORMA QUE O ACESSO AO

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.

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

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 110/2018 - Esta
propositura concede e regulamenta faltas abonadas dos servidores públicos
municipais, bem como licença prêmio após cinco anos de efetivo exercício
das funções e visa conceder direitos reivindicados, ao longo de décadas,
pelos servidores públicos municipais, sendo que os direitos concedidos não
onerarão de forma significativa os cofres públicos, bem como colaborarão para
a diminuição de faltas justificadas e trarão mais qualidade de vida profissional
aos servidores públicos municipais. O texto do projeto de lei ordinária é muito
semelhante àqueles já vigentes em diversos estados e municípios por todo o
Brasil, Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 7° do referido projeto de lei o
regramento da lei proposta se aplica aos servidores celetistas e estabilizados.

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

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

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

ram R$ 115.330.597,95,
o que corresponde a
33,69% das receitas arrecadadas. As despesas
efetivamente
liquidadas corresponderam a
32,51%.
INVESTIMENTOS
COM EDUCAÇÃO
Na sequência, a Secretária de Finanças
do Município enfatizou
que as despesas liquidadas com a área de Educação até o 3º quadrimestre totalizaram R$
89.002.567,54, correspondentes a 25,58 % das
receitas
arrecadadas,
base da aplicação.
CRÉDITOS
ADICIONAIS
No que se refere aos
Crédito Adicionais, Maria de Fátima Bertogna registrou que o percentual utilizado até o
3º quadrimestre foi de
4,61% da Lei Orçamentária e 5,35% referente
a Lei de Diretrizes Orçamentária (LOA), permanecendo dentro do
disposto na legislação
vigente. Conforme autorização na LOA, o limite
para abertura de créditos adicionais suplementares foi de 8%.

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

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1º Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2º Secretário

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge
Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Gofﬁ Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley
Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

Queremos ouvir sua voz!

Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Operadora NET - canal 4

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!
Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br
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Grêmio União apresenta equipe de futsal para 2019
Representantes de quatro categorias masculinas integrarão agenda esportiva
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
O Grêmio União, em
parceria com a Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer da Prefeitura, apresentou, na manhã da última quinta-feira (28), no
auditório da prefeitura, os
meninos das equipes Sub
8, Sub 10, Sub 12 e Sub 14
que defenderão a cidade
em campeonatos regionais e estaduais neste ano.
A apresentação da
nova formação para 2019
contou com a presença do
prefeito, Isael Domingues,
secretário de Esportes
Antônio Macedo e da diretora de Esportes Bruna
Muassab; além da presença da equipe técnica, atletas e pais. O prefeito Isael
Domingues aﬁrmou que
uma das preocupações de
sua gestão é formar bons
cidadãos para a cidade,
por isso o investimento nas crianças é uma de
suas prioridades. “Investir
em pessoas, na construção
de valores e da integridade dos jovens atletas da
cidade, é investir em qualidade de vida”, concluiu.
O secretário de Espor-

tes Antônio Macedo aﬁrmou que as modalidades
esportivas são um meio de
dar oportunidade e condição de melhoria de vida
às crianças da cidade. Já a
diretora de Esportes Bruna Muassab explicou que
a intenção da Secretaria
de Esportes é formar o
atleta de forma integral,
e por este motivo existe
a parceria com a Funvic
(Fundação Universitária
Vida Cristã) que viabiliza
bolsas de estudo aos atletas sub 18 e sub 20 da Semelp.
“O projeto Grêmio
União existe há mais de
15 anos, fazendo do futsal
uma ferramenta a ﬁm de
promover o protagonismo
dos atletas pertencentes a
sua equipe de competição.
Muito embora seu objetivo principal seja a formação do cidadão, graças
ao trabalho de referência que é realizado, acaba por revelar talentos
que hoje fazem parte de
grandes equipes do futebol nacional como Corinthians, Santos e São
Paulo”, destaca o presidente do Grêmio União,
Admauro Nunes.

Divulgação

Atletas foram recebidos no auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba

“Encontro de Pais” está de volta em 2019
Divulgação

CEU DAS ARTES RECEBE
AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO
CONTRA ÁLCOOL E DROGAS

Participantes doam alimentos
que são repassados ao Fundo
Social de Solidariedade

Divulgação

Coalizão Comunitária Antidrogas promoveu
discussão sobre o tema
A parceria entre a
Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
e o projeto Coalizão Comunitária Antidrogas
de Pindamonhangaba
continua para a conscientização de prevenção ao uso de álcool e

drogas no carnaval. Na
última terça-feira (26),
a equipe do Coalizão
esteve no CEU das Artes para a realização de
uma roda de conversa
sobre o tema. O intuito
desta campanha é informar para prevenir.

Divulgação

Aberto à comunidade,
os encontros têm como
objetivo auxiliar todas as
pessoas interessadas em
melhorar seus lares. No
ano passado mais de 60
famílias foram orientadas.
O projeto” Encontro
de Pais”, desenvolvido
pelos Ministérios da
Criança e Adolescente e
do Lar e Família da Igreja
Adventista do Sétimo
Dia, surgiu por causa dos
desafios dos pais sobre a

educação de uma criança.
As reuniões foram iniciadas em 2018, quando
aconteceram ao longo do
ano, no Teatro Galpão e
na Faculdade Funvic. Os
participantes são estimulados a doar alimentos
não perecíveis para serem
entregues ao Fundo Social de Solidariedade de
Pinda, já que este projeto
não tem ﬁns lucrativos.
Aproximadamente 60
famílias estiveram nos
encontros e puderam tirar

dúvidas, receber dicas
para melhorar a relação
com os filhos e prepará-los para o sucesso
espiritual, profissional e
emocional. Passaram
por esses encontros
profissionais de psicopedagogia, psicologia,
pedagogia, psiquiatra
e orientação sexual, que auxiliaram as
famílias sobre como
agir diante das dificuldades.
O “Encontro de Pais”

é aberto à comunidade e
tem como objetivo formar
uma nova geração para
levar esperança ao mundo.
A próxima reunião
acontece no dia 28 de
março, com o educador
e apresentador Alacy
Barbosa, do programa da
TV Novo Tempo, Lar e
Família. E em 4 de maio,
a neurocientista Sandra
Barilli vai falar sobre
comportamento familiar e
transtornos mentais.

Prefeitura inicia ação conjunta para
erradicação da mendicância no município
Divulgação

Representantes da Prefeitura,
da PM e do Conselho Tutelar
debatem o assunto

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Assistência
Social, realizou, na segunda-feira (25), a primeira
reunião para uma ação
conjunta visando a erradicação da mendicância no
município.
Participaram da reunião, representantes da
Prefeitura, Polícia Militar
e conselheiros tutelares.
O intuito foi a formatação de ações conjuntas de

abordagem social as famílias que se encontram
no centro da cidade com
crianças e adolescentes
em situação de mendicância. As ações conjuntas
serão realizadas em diversos locais onde se observe incidência ou concentração de situações
de risco pessoal e social,
por violação de direitos,
como: ruas, praças, entroncamento de estradas,
fronteiras, espaços pú-

blicos onde se realizam
atividades laborais (por
exemplo: feiras e mercados), locais de intensa
circulação de pessoas e
existência de comércio,
terminais de ônibus e rodoviárias, trens, metrô,
prédios abandonados, lixões, praias, semáforos,
entre outros locais. Além
dessas ações conjuntas
está previsto para mês de
abril a campanha “Não Dê
Esmola”.
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Divulgação

“Socó da Madrugada” será primeiro bloco a desﬁlar

Divulgação

A novidade deste ano é o “Pé na Cova”

“CARNAVAL SOLIDÁRIO 2019”:

Pinda terá programação
para toda a família
Divulgação

COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA
O carnaval já chegou a Pindamonhangaba! Desde o último
ﬁm de semana, a cidade recebe
os agitos carnavalescos. Neste
ﬁm de semana, as festividades
de carnaval acontecem em diversos pontos da cidade. Para
esta edição, a prefeitura prepara
uma grande estrutura que envolve segurança e organização
para o evento.
“A estrutura para o carnaval
está toda pronta na Praça do
Quartel e no Parque da Cidade
que contará com praça de alimentação nos dois eventos, banheiros químicos e a presença
da Secretaria de Saúde com tendas ﬁxas e ambulâncias. Além
disso, temos toda uma preocupação com a parte de segurança
para que o Carnaval Solidário
2019 seja um sucesso”, aﬁrmou
o assessor de eventos, Ricardo
Flores.
Neste ano, além da Polícia
Militar e da Guarda Civil Metropolitana, a festa contará com o

Entre os blocos pindenses,
folia terá o “Nego Loko”

– sem os carrinhos de supermercado ou de bagagem; e não
pode haver garrafas de vidro.
As estruturas no Parque da
Cidade e na Praça do Quartel
contarão com praças de alimentação que terão diversas opções
de alimentação com os ambulantes regularizados pela Prefeitura. Está estritamente proibida
a venda de bebidas destiladas
durante o Carnaval Solidário
2019.
Desﬁle dos blocos

reforço de equipes de segurança terceirizada, além da revista para a entrada no Parque da
Cidade. “A Polícia Militar estará
atuando em Pindamonhangaba
com policiamento preventivo
durante todo o período de carnaval”, garantiu a comandante

Bloco da “Maricota” vem a Pindamonhangaba pela segunda vez

da PM de Pinda, capitã Lucimeire Gerônymo. “Estaremos
atuando com policiamento de
força tática, policiamento com
motocicletas para trazer maior
tranquilidade neste período de
festas para o município”, explicou.

Haverá a ﬁscalização de menores de idade com bebidas alcoólicas que será efetuada pelo
Setor de Posturas da Prefeitura
junto ao grupo Coalizão. Neste
ano, será permitida a entrada de
coolers e caixas de isopor – com
latas, garrafas de plástico e gelo
Divulgação

Os desﬁles de blocos já começam nesta sexta-feira (1º/3),
com o Socó da Madrugada, com
concentração a partir das 19 horas, no Largo São José, e saída
prevista para as 22 horas.
Já no sábado (2), a folia
acorda cedo, às 9 horas, com as
Dondocas que comemorarão 35
anos de existência, com saída e
concentração na avenida Coronel Fernando Prestes. Ainda no
sábado, o bloco luizense Juca
Teles promete arrastar milhares
de foliões ao som das cotias do
sertão.
No domingo (3), é a vez dos
blocos da cidade fazerem bonito, o “Nego Loko” desﬁla às 16
horas, com saída na quadra poliesportiva do Araretama; já na
Praça do Quartel desﬁlam: Jeca
Tatu, às 17 horas; El Sombreiro,
às 18 horas; e Chique Chitas, às
19 horas. O percurso destes blocos será na área central de Pindamonhangaba.
A segunda-feira (4) será repleta de novidades para o carnaval pindamonhangabense. No
Bosque da Princesa, às 13 horas,
acontece pela primeira vez o bloco “Os Crides”, dedicado e inspirado na banda de rock nacional,
Titãs. Às 16 horas, na Praça do
Quartel, sai o bloco “Pé na Cova”
em direção ao Parque da Cidade, uma mistura de halloween e
carnaval que irá surpreender os
foliões da cidade.
Na terça-feira (5), pelo segundo ano na Princesa do Norte,
o bloco “Maricota”, também de
São Luiz do Paraitinga, levará os
foliões ao Parque da Cidade com
ritmo inspirado no folclore.
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Carnaval

“Carnaval Solidário
2019” arrecada 3
toneladas de feijão com
abadás do Juca Teles

Tribuna do Norte

Divulgação

Foliãs adquiriram abadás temáticos do “Juca Teles”
Divulgação

Divulgação

COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO

N

a manhã de quinta-feira
(28), a troca de abadás
exclusivos do bloco Juca
Teles do “Carnaval Solidário
2019” foi um sucesso. O evento aconteceu no Shopping Pátio
Pinda e contou com a presença
de várias pessoas e imprensa da
região. Neste ano, o “Juca Teles”
doou 1.500 abadás que foram
trocados por feijão para o Fundo Social de Solidariedade. Cada
abadá pôde ser trocado por 2 kg
de feijão de qualquer tipo.
Esteve presente, Benito
Campos, que dá vida ao personagem central do famoso bloco de São Luiz do Paraitinga e
atendeu seus fãs e toda a imprensa que estava no local. “O
carnaval tem seu outro lado,
interessante usar o carnaval e
poder usar isso para ajudar o
povo, não tem preço que pague
isso”, disse o artista.
Foram arrecadadas três toneladas de feijão que serão utilizadas para completar cestas
básicas que o Fundo Social de
Solidariedade doa para as famílias carentes e entidades cadastradas do município. “Ter essa
consciência de fazer essa troca, é
muito boa, pois além de estar se
divertindo, você estará ajudando quem precisa”, aﬁrma Eliana
Neves, que estava presente para
trocar seu abadá.
A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cláudia
Domingues, destaca: “Carnaval
também é época para ser solidário e essa parceria com o bloco
Juca Teles dá a oportunidade
para as pessoas se divertirem,
terem um abadá exclusivo como
recordação da festa, e ainda ajudar aqueles que mais precisam,
com certeza serão muitas pessoas”, disse.
Programação na
Praça do Quartel e
no Parque da Cidade
Durante todos os dias de folia,
a Praça do Quartel e o Parque da
Cidade receberão shows com a
banda Vale Som e Sambatuque.
Com repertório variado e animado, as bandas farão apresentações até às 22 horas.

“Praça do Quartel” receberá atrações carnavalescas
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Troca de abadás por alimento intensiﬁcou
solidariedade do “Carnaval 201”
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Carnaval
Gabriela Bilo/Estadão

Os anos 80 serão a grande inspiração para este carnaval, trazendo muito neon, plástico e
metalizado, em estilos que vão do retrô ao futurista

Foliãs capricham
no visual para
curtir o carnaval
Já sabe como arrasar nos
looks de carnaval? Os especialistas de moda e maquiagem do
Senac Pindamonhangaba prepararam dicas especiais para
ensinar os foliões a fazer bonito
nos cinco dias de festa. Purpurina, adereços e responsabilidade
ambiental serão as principais
tendências para quem for se divertir atrás do trio elétrico, nos
blocos de rua ou nos bailes organizados pelos clubes de dança.
Talita Ribas, docente da área
de moda na unidade, explica
que as roupas dos anos 80 serão
a grande inspiração para este
carnaval, trazendo muito neon,
plástico e metalizado, em estilos
que vão do retrô ao futurista. Na
paleta, haverá uma explosão de
cores, com destaque para o laranja “chiclete”, conhecido também como living coral, considerado a cor de 2019.
“Para a cabeça, as tiaras devem ganhar bastante espaço,
assim como os acessórios com
penas sintéticas, ﬂores, conchas e frutas. Os biquínis, tops

e croppeds também vêm com
força. Dos anos 80, a viseira e a
pochete marcarão presença nas
composições. Já as máscaras
farão referências às ﬁguras públicas e políticos, com destaque
para personagens de séries de
ﬁcção.”
Glamour
Para completar o visual inspirado nos anos 80, a maquiagem virá carregada de brilho. O
glitter será um item indispensável, podendo ser usado tanto na
make como no corpo, na roupa
e nos acessórios. Mas ﬁca um
alerta: esse recurso é mais indicado para os foliões que forem
se divertir em bailes e desﬁles
de carnaval, que correm menos
risco de terminar o dia com a
maquiagem borrada.
Ana Lídia Carvalho, docente
da área de beleza e estética do
Senac Pindamonhangaba, recomenda para o carnaval de rua
uma maquiagem mais leve, para
ter ﬁxação durante todo o tem-

po de exposição às ações do clima. “O segredo para durar mais
é a preparação correta da pele,
utilizando o primer, seguido por
uma base leve ou BB Cream,
máscara de cílios à prova d´agua e um batom com cor forte
para completar a produção. O
uso do ﬁltro solar é indispensável.”
Gabriela Bilo/Estadão

O Brasil é um dos países
que mais consome bebidas
alcóolicas no mundo. De
acordo com o Relatório
Global entre Álcool e Saúde
da Organização Mundial de
Saúde (OMS), o consumo
de álcool per capita no país
é de 8,7 litros, superando a
média mundial de 6,2 litros.
Estima-se que, para cada
dose de álcool, o organismo
demore em média de 1 a 3
horas para metabolizá-lo.
Com a proximidade do
carnaval, é comum que a
ingestão dessas bebidas
exceda ainda mais os níveis
saudáveis e que seus efeitos sejam potencializados.
Segundo o cardiologista
Vinícius Carlesso, o calor
do verão atrelado ao consumo de bebidas alcóolicas
pode elevar os níveis de
desidratação. “O álcool por
si só causa desidratação.
Há desidratação muscular
e aumento no volume de urina. Além disso, os efeitos da
ressaca, como o suor, vômito e baixa ingestão hídrica,
promovem ainda mais a
perda de água do organismo”, aﬁrma.
Outro hábito comum
durante as festividades é
a mistura destas bebidas,
principalmente destilados

e energéticos. Dr. Carlesso orienta que esta é uma
combinação perigosa e que
deve ser evitada. Segundo
o cardiologista, o consumo
abusivo de álcool vinculado
a bebidas energéticas representam um gatilho para a
ocorrência de arritmias cardíacas. “Energéticos contém
substâncias químicas que
estimulam o sistema nervoso e a musculatura dos
vasos e coração, elevando
a pressão arterial e o ritmo
cardíaco”, explica o médico.
Para que se aproveite o carnaval de maneira
saudável, o cardiologista
aconselha que o consumo de
bebidas alcóolicas seja feito
de maneira moderada e que
sempre seja feita a reidratação do corpo. “A água diminui os efeitos da intoxicação
no organismo e auxilia a
eliminação do álcool pelo
fígado”, conta Dr. Vinícius.
A água é parceira dos
foliões. Segundo a recomendação do Dr. Carlesso é
que a ingestão de água seja
feita, também, durante o
consumo de bebidas alcóolicas. “O ideal é que para
cada quantidade de álcool
ingerida, beba-se o dobro
de água”, orienta o cardiologista.
Ilustração

Apesar do glitter estar em
alta, o que muita gente não sabe
é que as partículas brilhantes
são feitas de plástico e alumínio.
Quando descartadas ou removidas da maquiagem, escorrem
pelo ralo, poluindo oceanos e
impactando na fauna marinha.
“Por isso, a tendência do Carnaval 2019 é brilhar de maneira
consciente. O glitter biodegradável, por exemplo, é uma alternativa e pode ser comprado em
lojas de cosméticos ou até mesmo produzido em casa, usando
receitas retiradas da internet”,
reforça Ana Lídia.

Ilustração

Para acalmar os corações carnavalescos e não acabar com a
diversão da criançada, algumas empresas oferecem espumas
coloridas, perfumadas e principalmente, não inﬂamáveis
conquistando pessoas de todas
as idades.
A composição dessas espumas
é que são à base de água, possuem
um produto especial utilizado
para apagar incêndio e contém
menor quantidade de gás.

Excessos no consumo
de álcool podem causar
arritmia cardíaca

Sustentabilidade

Espumas fazem sucesso, mas
merecem atenção especial
No carnaval, muitos papais e
mamães deixam os ﬁlhos brincar com espuminhas de carnaval. É bom ﬁcar de olho durante
o uso. O produto é inﬂamável e
pode incendiar em contato com
o fogo.
Nas lojas, elas estão por toda
parte. Aﬁnal fazem bastante
sucesso no carnaval, principalmente entre as crianças. O rótulo do produto indica que a espuma é inﬂamável.
A orientação é que os pais
sempre leiam as instruções antes de usar o produto. O jato
nunca deve ser direcionado
para perto de qualquer fonte de
fogo ou superfícies aquecidas. O
mesmo vale para tintas de cabelo coloridas em spray.
Para acalmar os corações carnavalescos e não acabar com a
diversão da criançada, algumas
empresas oferecem espumas
coloridas, perfumadas e principalmente, não inﬂamáveis. São
mais de dez opções que estão
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De qualquer maneira, o importante é que os pequenos foliões estejam sempre acompanhados e supervisionados pelos
pais para curtirem alegremente
o carnaval com alegria e segurança.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o
consumo de álcool per capita no país é de 8,7 litros,
superando a média mundial de 6,2 litros

Shopping realiza
atividades gratuitas de
carnaval para crianças
Carnaval é tempo de folia,
diversão e alegria para todos.
Por isso, o Shopping Pátio Pinda preparou diversas atrações
repletas de animação focadas
no público infantil, para que
a criançada possa aproveitar
muito o feriado.
As atividades têm início
nesta sexta-feira (1º/3) e se
estendem até terça-feira (5). As
oﬁcinas de máscaras e pinturas de rosto acontecem no
espaço Pátio da Diversão, das
14 às 18 horas. A criançada
também poderá aproveitar,
das 18 às 21horas, o Bailinho
Kids, com personagens que a
garotada adora, às 19 horas,
concurso de fantasias infantis e
para os pets.

Ilustração

É possível consultar o regulamento dos concursos por
meio do site www.patiopinda.
com.br. Os eventos são gratuitos e contam com brindes,
músicas e, principalmente,
muita folia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Dispõe sobre a alteração da fonte de recurso.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do parágrafo único do artigo 7º
da Lei nº 6198, de 20 de dezembro de 2018, na necessidade de alterar a
fonte de recurso com o objetivo de viabilizar a execução das ações do
Executivo,
DECRETA:
Art.1º Fica alterado na forma da Tabela I, a fonte de recurso constante
na Lei nº 6198 de 20 de dezembro de 2018, com a redução das despesas
discriminadas na Tabela II, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais).

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 035/19 – LIMPEZA

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto na Secretaria
de Educação e Cultura, situada na Rua Senador Dino Bueno, n. 119, Bairro Centro,
Pindamonhangaba-SP, o Edital de Chamamento Público tendo por objeto a seleção e
possível celebração de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil
para promoção de atividades de Equoterapia, como instrumento auxiliar no processo
de aprendizagem e complementar ao desenvolvimento cognitivo, aos alunos e às
alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental com necessidades especiais da
rede municipal de ensino, prioritariamente aqueles e aquelas diagnosticados com
Transtorno de Déﬁcit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Transtorno Opositivo
Desaﬁador - TOD, Transtorno Bipolar, Transtornos de Conduta e Transtornos do
Espectro Autista - TEA, com sujeição à Lei Federal nº 13.019/2014 e de acordo com
as especiﬁcações contidas no edital, termo de referência e anexos, cuja entrega
dos envelopes deverá ser feita até às 16h00min do dia 01/04/2019. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, a partir do dia 28/02/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supracitado, das 8h00min às
16h00min, ou através do telefone (12) 3644-1565/69.
Pindamonhangaba, 28 de Fevereiro de 2019.

DECRETO Nº 5619, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr(a) ANDREA AUXILIADORA
DA SILVA GONÇALVES, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA MIGUEL
ANGELO IMEDIATO, S/NR, Bairro CENTRO, inscrito nesse município sob a sigla:
NO111608038001, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item
I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr(a) ANDRÉ DOS SANTOS
TOLEDO N, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO
BUENO GARCIA LEME, S/NR, Bairro MOMBAÇA, inscrito nesse município sob
a sigla: SO110104031000, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 - DPE/SME
Processo Administrativo Nº 36515/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Controle 034/19 – LIMPEZA (PLANTAÇÃO DE MILHO EM AREA URBANA)

Pindamonhangaba, 02 de janeiro de 2019

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Maria de Fátima Bertogna
Secretária da Fazenda e Orçamento

CONTROLE 028/19 – LIMPEZA
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 02 de
janeiro
de 2019
ESTADO
DE. SÃO PAULO
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

Tabela I - Acréscimo
01.09.40

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.365.0011.1009 | 05 | 212.0000 | 4.4.90.51.00
860 4.4.90.51.00

Obras e Instalações

01.10.20

1.000,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 98 | 310.0000 | 4.4.90.52.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 036/19 – LIMPEZA

862 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

01.10.30

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

100,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 98 | 302.0000 | 4.4.90.52.00
863 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

01.10.40

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr(a) GABRIEL ANGELO DE
ANDRADE, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA JUÓ BANANERE,
S/NR, Bairro CARDOSO, inscrito nesse município sob a sigla: SO11.12.13.013000,
para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

100,00

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.304.0014.1003 | 98 | 303.0000 | 4.4.90.52.00
864 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

01.15.10

100,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 05 | 510.0000 | 3.3.90.33.00
865 3.3.90.33.00

Passagens e Despesas com Locomoção

01.15.20

100,00

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA

01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 02 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
866

3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

100,00

Total Geral

1.500,00

Tabela II - Redução
01.09.40

DEPARTAMENTO DE AÇÃO EDUCATIVA E DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO

01.09.40 | 12.365.0011.1009 | 01 | 212.0000 | 4.4.90.51.00
317 4.4.90.51.00

Obras e Instalações

01.10.20

-1.000,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

01.10.20 | 10.301.0014.1012 | 01 | 310.0000 | 4.4.90.52.00
369 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

01.10.30

-100,00

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL

01.10.30 | 10.302.0014.1011 | 01 | 302.0000 | 4.4.90.52.00
382 4.4.90.52.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.176, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

Equipamentos e Material Permanente

01.15.10

-100,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

01.15.10 | 08.244.0015.2072 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.33.00
590 3.3.90.33.00

Passagens e Despesas com Locomoção

01.10.40

-100,00

Equipamentos e Material Permanente

01.15.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 029/19 – LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr(a) ADILSON F P FORONI
E OUTRO, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA EDUARDO
DA SILVA NETO, S/NR., Bairro MOMBAÇA, inscrito nesse município sob a sigla:
SO110609023000, QUADRA 10 LOTE P-13, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Total Geral

-100,00

CONTROLE 030/19 – LIMPEZA

-1.500,00

CONVOCAÇÃO PARA 3ªª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr(a) AGRO PASTORIL E
COMERCIAL MOMBAÇA S/A, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA
GILBERTO DE MORAES CESAR, S/NR., Bairro MOMBAÇA, inscrito nesse município
sob a sigla: SO110901012000, QUADRA 20 LOTE 681, para que efetue a limpeza
do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25
de fevereiro de 2019.
Pindamonhangaba, 28 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 28 de
fevereiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

-100,00

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA

01.15.20 | 08.244.0015.2073 | 01 | 510.0000 | 3.3.90.39.00
612

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr(a) TIAGO VERISSIMO DA
COSTA E SILVA, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA EDUARDO
DA SILVA NETO, S/NR., Bairro MOMBAÇA, inscrito nesse município sob a sigla:
SO110608046000, QUADRA 07 LOTE P-13, para que efetue a limpeza do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE

01.10.40 | 10.304.0014.1003 | 01 | 303.0000 | 4.4.90.52.00
408 4.4.90.52.00

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
DESIGNAR o Sr. Lucas Costa dos Santos para a função gratiﬁcada de Gestor de
Atividade Esportiva e Lazer, a partir de 25 de fevereiro de 2019.
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

Suplentes, convocados a comparecer à 3ª Reunião Ordinária/201
rdinária/2019 do
Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

Dia:

07/0
07/03/2019 (quinta-feira)

Horário:

08
08h:30min

Local:

Auditório da Prefeitura

Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, A
Alto
lto do Cardoso.
Pauta:
I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II - Edital de Chamamento
mento Público 01/2019 (FMI) - (deliberação
deliberação dos
projetos);
III - 5º Encontro do Conselhos da Pessoa Idosa da Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral Norte (data,local,horário e divulgação);
IV - Assuntos pertinentes ao Conselho;
V - Informes e encerramento.
mento.

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 031/19 – LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr(a) AGRO PASTORIL E
COMERCIAL MOMBAÇA S/A, proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA
JOVIANO BERNARDES, S/NR., Bairro MOMBAÇA, inscrito nesse município sob
a sigla: SO110606023000, QUADRA 37 LOTE 1168, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 032/19 – LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr(a) JOSÉ VALTER
MENDES BARROS , proprietário/responsável pelo imóvel situado a RUA JOB
SARMENTO DA SILVA, S/NR., Bairro MOMBAÇA, inscrito nesse município sob
a sigla: SO121617005000, QUADRA 20 LOTE 05, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2019 (PMP 06600/2019)
Para “contratação de empresa para prestação de serviço de remoção e atendimento
com ambulância de Suporte Simples”, com entrega dos envelopes até dia 21/03/19
às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 019/2019 (PMP 06610/2019)
Para “contratação de empresa para execução de serviços técnicos para formação
continuada de professores e proﬁssionais”, com entrega dos envelopes até dia
21/03/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 020/2019 (PMP 06619/2019)
Para “aquisição e instalação de ar condicionado para o prédio do Fundo Social
de Solidariedade”, com entrega dos envelopes até dia 20/03/19 às 14h e início da
sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 (PMP 06628/2019)
Para “aquisição de pneus para os veículos da frota da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 20/03/19 às 08h e início da
sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 182/2018 (PMP 29220/2018)
A autoridade superior homologou, em 22/02/2019, com base na análise técnica das
amostras, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de carrinho de bebê
e cadeira de alimentação para atender as necessidades dos Centros Municipais de
Ensino Infantil (CMEI)”, em favor da empresa Comercial Monarca Magazine Eireli EPP,
os itens 01 e 02, nos valores unitários de R$ 410,00 e R$ 160,10, respectivamente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ﬁcam os Senhores Associados da Associação de Caridade
Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba CNPJ. 07.851.329/0001-05, convocados
para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19 de março de 2019, terçafeira às 15 horas em primeira convocação e em segunda convocação às 16 horas na
sede da Entidade, a Rua: Marechal Deodoro da Fonseca, 130 fundos, Centro, nesta
cidade, para:
Conhecer, examinar e votar o Balanço Patrimonial e Financeiro, a demonstração da
Conta Receita e Despesa, o Relatório da Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal
referente ao Exercício de 2017.
Maria Aparecida M. Salgado Bui
Presidente
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 1º de março de 2019

S ociais
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Muita luz
Para a estudante de jornalismo Dayane Gomes,
aniversariante deste domingo (3). Sua mãe Edna,
seus familiares e todos os seus amigos, em especial,
os colegas do jornal Tribuna do Norte desejam-lhe
bênçãos sem limite.

Muitas bênçãos
Desejamos muita luz e sabedoria para Júlio César Bianchi, o “Júlio Fantasma”, que soprou velinhas no último dia
26. Ele comemorou ao lado da esposa Larissa Monteiro, dos
ﬁlhos Kadu, Isabela e Luiz Augusto, de todos os amigos e
familiares. Felicidade, Júlio!

Bem-vinda!
Quem chegou no último
dia 26 para completar
a vida do casal Tatiane
Almeida e Jaderson Duarte
foi a pequena Maria
Eduarda Almeida Duarte.
Os avós maternos Antônio
e Terezinha; paternos João
e Benê; e a “titia Thaís” não
se cabem de alegria. Bemvinda, princesa!

Parabéns Suellen!
Suellen Sthefany completa mais um ano de
vida nesta sexta-feira, 1º de março. Ela recebe os
cumprimentos de todos de sua equipe de trabalho
e de seus familiares, em especial do papai João
Waine (jornal Tribuna do Norte).

Feliz aniversário!
Felicidades para Eliana, aniversariante do
dia 26 de fevereiro. Ela recebe os cumprimentos
especiais do marido Eduardo e da ﬁlha Maria
Eduarda.

Parabéns pra você, Helenice!
Filhos, netos, esposo, irmãos, parentes e
amigos cumprimentam Helenice Carvalho da
Silva pelo aniversário ocorrido no dia 28 de
fevereiro. Seu irmão Altair (Tribuna do Norte) deseja-lhe saúde e paz. Que sua trajetória
terrena seja iluminada com a luz e a sabedoria divina. Na foto, Helenice e seu esposo João
Rosa da Silva.

Dois patinhos na lagoa
A pisciana Alice Pires completou 22
anos no dia 26 de fevereiro. A família, os
colegas e conhecidos desejam muitas conquistas para a estudante de jornalismo.

Novo ciclo
Sandro Alvarenga Faria, comandante da
Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba, que fez aniversário nessa quinta (28).
Que seus novos 365 dias sejam repletos de
alegria, de sabedoria e de paz. São os votos de
toda a sua família e de seus amigos.

Comemoração dupla
No dia 2 de março, dois familiares sopram
velinhas juntos. O sorridente Elizeu Santos e seu
ﬁlhão Guilherme Azeredo têm a sorte de comemorar
aniversário no mesmo dia e podem reunir os
familiares e amigos para uma festa dupla. Alegrias
para os dois!

Felicidades
Parabéns para o aniversariante do dia
5 de março, Ramon Munhoz, que comemora a data recebendo o carinho da esposa
Camila e do ﬁlho Antônio. Demais familiares e amigos lhe desejam tudo de bom!

