Ano 137

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

Edição 9.256

12 DE ABRIL DE 2019

Equipe de ciclismo de Pinda
participa de prova no Uruguai
Divulgação/Team CyclingFunvic Pindamonhangaba

A equipe de ciclismo “Team
Cycling Funvic Pindamonhangaba” – que conta com o apoio
da Secretaria Municipal de Esportes –, já está pronta para
disputar a 76ª edição da “Volta
Ciclística”, no Uruguai.
A competição começa nesta
sexta-feira (12) e segue até o dia
21 de abril, com a participação
de 24 equipes do Uruguai e nove
equipes estrangeiras convidadas.
Para esta competição, a equipe de Pinda é composta pelos
atletas Flávio Santos, André
Gohr, Rodrigo Mello, Euller Rabelo, Guilherme Oliveira e Igor
Molina.
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embarca para
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PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
17º
Técnico aposta em uma equipe renovada, com ciclistas jovens e experientes:
“A intenção é representar muito bem nossa cidade e o Brasil”

PANCADAS DE CHUVA
A PARTIR DA TARDE

28º

UV 9
Fonte CPTEC/INPE

Divulgação

“Ônibus da Saúde” estará
na comunidade do bairro
Cerâmica na segunda-feira
O ônibus “No Caminho da
Saúde” está atendendo todas
as segundas-feiras na área
rural de Pindamonhangaba, levando saúde para mais
perto dos munícipes.
Na próxima segunda-feira
(15), a ação será realizada na
comunidade do bairro Cerâmica. O atendimento será

das 9 às 16 horas, com consulta médica e consulta de
enfermagem. Serão 16 vagas
de manhã e 16 vagas no período da tarde, por ordem de
chegada.
O “Ônibus da Saúde” reforça o atendimento à população das áreas mais distantes
PÁGINA 3
do centro.
Divulgação

Fotograﬁas expostas possuem curadoria e produção do
fotógrafo e pesquisador Marco Antonio Sá

“Cultura negra”: museu recebe
exposição fotográﬁca sobre
tradição e devoção
Com a casa lotada, o fotógrafo e doutorando em Ciência
da Religião, Marco Antonio
Sá, falou ao público sobre a
exposição “Negra Devoção” –
que reconta a participação da
cosmologia Bantu (povo africano) nas tradicionais festas
de Nossa Senhora do Rosário e
de São Benedito. A mostra está
no Museu Histórico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina de Pindamonhangaba, onde também
aconteceu a palestra de Marco

Antônio, na noite da quartafeira (10).
A exposição, que retrata a
devoção, a tradição de festas
religiosas e a ancestralidade
negra por meio de registros fotográﬁcos de tamborzeiros, de
congadas e de pessoas – ﬁcará
no museu, situado a rua Marechal Deodoro da Fonseca, 260,
centro; até o dia 9 de junho, de
segunda-feira a sábado, das 9
às 17 horas.
PÁGINA 5

Atendimento médico e de enfermagem ocorrerá das 9 às 16 horas

Tribuna do Norte

2

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2019

Editorial
Memória, devoção
e tradição

A

escravidão, que no Brasil durou
cerca de 350 anos, deixou de fazer
parte da nossa história há tão pouco
tempo, que é difícil acreditar que muitos
brasileiros já se esqueceram ou pouco
sabem a respeito dela.
Pensando nisso, e buscando, sobretudo,
expor a ancestralidade negra por meio
da fotograﬁa, o pesquisador e fotógrafo
Marco Antonio Sá produziu a exposição
“Negra Devoção”, que reconta a
participação da cosmologia Bantu (povo
africano) nas tradicionais festas de Nossa
Senhora do Rosário e de São Benedito.
A exposição fotográﬁca – que reúne 30
fotos de diversos tamanhos –, poderá ser
apreciada no museu Histórico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina até o dia 9 de junho.
A mostra retrata a devoção, a tradição
de festas religiosas e a ancestralidade
negra por meio de registros fotográﬁcos
de tamborzeiros, de congadas e de
pessoas; e acontece em Pindamonhangaba
através de parceria entre a Secretaria
de Cultura e a Estação Casa Amarela, de
Caçapava.

Secretaria de
Saúde realiza
“Primeiro Encontro
da Atenção
Básica”
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba realiza o “Primeiro Encontro da Atenção Básica”. O
evento reunirá funcionários da área para promover
o intercâmbio de informações entre os funcionários

das (UBS) Unidades Básicas de Saúde e do Programa Saúde da Família.
De acordo com os organizadores, pela primeira vez será realizado o
encontro direto de todas
as unidades de saúde da
cidade para uma qualiﬁcação em grupo. O evento contará com palestras,
entre elas uma motivacional com a coach Carmen
Cabral, além de momento
de ioga, com a facilitadora
Laíse Coelho, e também a
apresentação de trabalhos
desenvolvidos por cinco
Unidades Básicas de Saúde. O encontro será na
chácara Itapeva, no sábado (13), das 8 às 16 horas.
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Atleta de Pinda embarca para
“Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo”
COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***
O atleta da Secretaria de Esportes
de Pindamonhangaba, Fabrício Júlio
de Souza Pereira, embarcou na última
quinta-feira (11), para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, para competir no “Campeonato Brasileiro Escolar
de Atletismo”. Fabrício participará das
provas de 110 metros com barreira, e
salto em distância.
A competição começa nesta sexta-feira (12) e se estenderá até o domingo (14).
O“Campeonato Brasileiro Escolar de
Atletismo” viabiliza classiﬁcação e vaga
para o “Campeonato Mundial Escolar”,
que neste ano acontecerá em Split, na
Croácia.

Divulgação

Fabrício Júlio de Souza Pereira competirá em Natal (RN)

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.

PARA SE FALAR DE VOLUNTARIADO
Durante uma semana
ﬁquei no Rio de Janeiro –
RJ – Brasil, conversando,
apresentando ideias e
trocando informações
sobre o voluntariado
com pessoas de todo o
Brasil e de outros vários
países.
Muitos me perguntam
se tem tanta coisa para
falar de uma atividade
tão simples e fácil de ser
feita.
Minha resposta é
simples, sim, mas não
porque a atividade é
complexa, mas por ser ou
parecer tão simples que
se torna quase invisível.
Muitos acham que
atividade voluntária é uma
ação que quando quiserem
podem fazer, sem muito
compromisso, pois isso é
para coisas sérias, como
se o voluntariado fosse
brincadeira.

Para capacitar
um voluntário
ou criar um
programa de
voluntários, em
uma empresa ou
organização social,
tem que ter muito
tato, pois lidamos
com pessoas,
sentimentos,
sensações,
portanto
extremamente
delicado e com
alto risco de erro,
pois lidamos com seres
humanos.
Sim, tem tanto assunto
para ser falado, estudado,
debatido, trocado e
conhecido. Só a prática
nos traz a perfeição, só o
conhecimento para chegar
à prática, só a troca para
se conhecer o que hoje
é praticado em diversos
países e localidades.

Reprodução/Internet

A minha felicidade é
grande em poder interagir
com tantas pessoas e
mais ainda por convites
de tantos lugares e países
para interagir e ajudar
com o meu conhecimento,
feito em mais de 20 anos
de prática.
A semana foi pautada
por conhecimento da
área jurídica, contábil,

comunicação, gestão,
criatividade, captação
de recursos, MKT, entre
muitos outros assuntos
destinados ao terceiro
setor.
Portanto precisa
sim ter uma bagagem,
conhecimento, inovação
e muita criatividade
para gerir programas de
voluntariado.
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“Ônibus da Saúde” estará no
Cerâmica na segunda-feira
O ônibus “No Caminho da
Saúde” está atendendo todas as
segundas-feiras na área rural
de Pindamonhangaba, levando a saúde para mais perto dos
munícipes. Na próxima segunda-feira (15), a ação será realizada na comunidade do bairro
Cerâmica.
O atendimento será das 9 às
16 horas, com consulta médica e
consulta de enfermagem. Serão

16 vagas de manhã e 16 vagas no
período da tarde, por ordem de
chegada. O “Ônibus da Saúde”
reforça o atendimento à população das áreas mais distantes do
centro. O primeiro local que recebeu a ação foi o bairro das Oliveiras, com grande participação
da comunidade.
Após o Cerâmica, os próximos bairros a receberem o automóvel serão o Piracuama e o

Sistema de Controle de Gestão
dos Transportes de Cargas pesadas
está em fase de finalização
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
Neste mês, a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Segurança
Pública, em parceria com o
Departamento de Tecnologia
da Informação, está finalizando o aplicativo “CCP” (Cadastro de Cargas Pesadas). A
intenção é viabilizar a implantação do Sistema de Controle
e Gestão dos Transportes de
Cargas.
De acordo com informações do Departamento de
Tecnologia da Informação da
Prefeitura, o projeto está em
fase de finalização que pode
se estender pelos próximos
45 dias. A equipe que desenvolveu o aplicativo já está
fazendo testes de funcionalidade do sistema para poder
identificar possíveis falhas,
além de aprimorar algumas
ferramentas.
O aplicativo, que foi idealizado e desenvolvido pela própria equipe da Prefeitura, será
utilizado para a fiscalização

de forma presencial da Guarda Civil Metropolitana e pelos
agentes de trânsito, e também
através das câmeras do sistema COI (Centro de Operações
Integradas). A multa de R$
130,16 será para aqueles motoristas de caminhões ou carretas que não estiverem regularizados com a cidade através
do aplicativo.
Para que nenhum motorista seja pego de surpresa,
já estão sendo colocadas as
placas que alertam para regularização, nas vias da cidade
que possuem fluxo intenso de
caminhões e carretas. Segundo a Secretaria de Segurança
Pública, o principal objetivo deste sistema é organizar
a circulação de veículos no
trânsito da cidade, principalmente veículos pesados e
de grande porte nos acessos
urbanos, e assim melhorar a
fluidez do tráfego nas vias de
trânsito rápido e evitar danificação da pavimentação
asfáltica e de calçadas e, em
especial, diminuir os riscos de
acidentes.

Reprodução/Internet

Pinhão do Borba e Una. “Resgatamos um ônibus que estava há anos parado na Secretaria de Obras, justamente para
atender os bairros mais distantes do centro da cidade. Com o
início desses atendimentos, estamos concretizando nosso objetivo que era levar mais saúde
também para as áreas rurais”,
destacou o prefeito Isael Domingues.

Através do sistema que
deve ser lançado até o fim do
próximo mês, o cidadão que
possui veículo pesado poderá solicitar o cadastro e estar
em dia com a regularização do
município.Para requer Autorização Especial para o Trânsito de Caminhões (AETC)
deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos: Carteira de identidade e
CPF do beneficiário, no caso
de pessoa física; CNPJ da empresa beneficiária e CPF do
representante com poderes
de administração, no caso de
pessoa jurídica; Contrato social e última alteração, no caso
de pessoa jurídica; Certificado
de Registro de Licenciamento
do Veículo; e Procuração específica, quando for o caso.
Todos os detalhes e mais
informações estão no decreto
nº 5.635, de 12 de março de
2019, que também pode ser
consultado no site da Prefeitura (www.pinda.sp.gov.br)
ou diretamente no Departamento de Trânsito e Mobilidade, telefone 3644-5300.
Divulgação

Atendimento médico e de enfermagem irá das 9 às 16 horas

Equipe de ciclismo de
Pindamonhangaba
participa de prova
no Uruguai
A equipe de ciclismo “Team
CyclingFunvic Pindamonhangaba”, que conta com o apoio
da Secretaria de Esportes, já
está pronta para a disputa da
76ª edição da “Volta Ciclística”, no Uruguai. A competição
começará nesta sexta-feira
(12) e irá até o dia 21 de abril, e
contará com a participação de
24 equipes do Uruguai e nove
estrangeiras convidadas.
Para esta competição, a
equipe de Pindamonhangaba
está composta pelos atletas
Flávio Santos, André Gohr,
Rodrigo Mello, Euller Rabelo, Guilherme Oliveira e Igor
Molina.
Como preparação final, a
equipe disputou no domingo
(7), a 2ª edição do “Desafio
KOM”, em Cunha (SP), prova
contou com a participação de
ciclistas de várias regiões e
obteve um excelente resultado,
com Euller Magno vencendo
com ampla vantagem para o
pelotão. Pindamonhangaba
garantiu também o segundo lugar com Flávio Santos,
resultados que mostram que o
time está muito bem preparado

para a prova no Uruguai.
“Estamos levando uma
equipe renovada, com ciclistas
jovens e experientes. Sabemos que será uma competição
muito difícil, mas vamos com a
intenção de representar muito
bem nossa cidade e o Brasil.
Fizemos um treinamento focado, pois nosso objetivo desde o
início da temporada era, mais
uma vez, estar no Uruguai”,
começou o técnico Benedito
Tadeu Júnior, o Kid.
A equipe viajou, na última
terça-feira (9), para o Uruguai
e deve fazer alguns treinos
regenerativos, além de participar da cerimônia de abertura.
E no dia 12, disputará a 1ª
etapa com percurso de 155,6
km entre Ciudaddel Plata e
Colonia.
A equipe de ciclismo de
Pindamonhangaba conta com
apoio e patrocínio da Prefeitura de Pindamonhangaba,
Funvic (Fundação Universitária Vida Cristã), GELOG, Bicicletas ORBEA, ERT Cycle Sport
e FastCycle, Óculos Ekoi, géis
Going, Logos Design, PortalR3
e Bike76.com

Divulgação/Team CyclingFunvic Pindamonhangaba

ETAPAS

Já estão sendo instaladas as placas que alertam para regularização, nas vias da cidade
que possuem fluxo intenso de caminhões e carretas

1ª – Ciudaddel Plata – Colonia – 155,6 km
2ª – Colonia – Mercedes – 180,6 km
3ª – Fray Bentos – Paysandú – 147,6 km
4ª – ColoniaItapebí – Artigas – 149 km
5ª – Artigas – Tacuarembó – 194,8 km
6ª – Melo – CRI – 33,6 km
7ª – Treinta y Tres – Rocha – 199,3 km
8ª – La Paloma – Rocha – Piriápolis – 148,2 km
9ª – San Jacinto – Durazno – 180,5 km
10ª – Trinidad – Montevideo – 193,8 km
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P oder Legislativo

Vereadores manifestam apoio e aprovam
criação da Semana de Prevenção de
Doenças Renais em Pindamonhangaba
Outro projeto discutido e aprovado na 11ª sessão ordinária foi a denominação do Centro
Dia do Idoso, localizado no bairro Vila Rica, que recebeu o nome de Hugo Corregiari
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

A Câmara de Pindamonhangaba promoveu nesta segunda-feira, dia 08 de abril, a
11ª Sessão Ordinária de
2019 e na oportunidade analisou, discutiu e
votou 2 Projetos de Lei
que faziam parte da Ordem do Dia. A reunião
ordinária aconteceu no
Plenário “Dr. Francisco
Romano de Oliveira”.
O primeiro projeto
apreciado e analisado
pelos
parlamentares
foi o Projeto de Lei n°
27/2019, do vereador
Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR), que “Institui
e inclui no Calendário Oficial a SEMANA MUNICIPAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO
E PREVENÇÃO DAS
DOENÇAS RENAIS em
Pindamonhangaba”. O
plenário confirmou a
aprovação do projeto
em votação unânime.
Desta forma, pelo artigo 1°, “o evento passará
a ser celebrado, anualmente, na segunda semana do mês de março”.
O evento também
deverá constar no Calendário Oficial do
Município.
Segundo
o autor, o Projeto de
Lei tem como objetivo instituir e incluir o
evento no Calendário
Oficial da cidade, uma
vez que, o ‘Dia Mundial
do Rim’ é comemorado
anualmente na segunda quinta-feira do mês
de março.
Ronaldo Pipas afirma que “o conhecimento sobre tal assunto
pode ser o diferencial
para um diagnóstico
precoce de quaisquer
doenças renais, o que

aumentaria as chances
de sucesso no tratamento e na recuperação
do paciente, podendo,
inclusive, evitar o encaminhamento para as
sessões de hemodiálise
e futuros transplantes”.
Logo na sequência,
os vereadores discutiram – e também aprovaram por unanimidade – Projeto de Lei n°
38/2019, da vereadora
Gislene Cardoso – Gi
(DEM), que “Denomina de HUGO CORREGIARI o Centro Dia do
Idoso, localizado na
Rua Professora Idalina
César, s/n°, no bairro
Vila Rica”.
HUGO
CORREGIARI
Nascido em 15 de
março de 1938, em São
Paulo, Hugo Corregiari casou-se com Joana
Camargo
Corregiari
em 1961 e, juntos, tiveram três filhos: Tel-

ma, Marcelo e Kátia.
Hugo serviu ao Exército e fez curso técnico
de Projetista. Iniciou
sua vida profissional
na Viação Aérea de
São Paulo - VASP. Foi
convidado para trabalhar numa empresa
francesa de tratamento
de água (Degremon),
onde obteve experiência em administração
e prestação de serviços
de tratamento de água.
Posteriormente, constituiu sua própria empresa, também na área
de saneamento básico, pela qual se dedi-

cou muitos anos. Hugo
mudou-se para Pindamonhangaba em 1994,
para acompanhar as filhas Telma e Kátia, que
abriram um negócio na
cidade. Já aposentado,
percebeu a necessidade de buscar o ‘olhar’
público para o bairro
onde morava que, na
ocasião,
necessitava
de diversos serviços
públicos. Começou a
frequentar a Tribuna
Livre da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, reivindicando melhorias para
o bairro Lago Azul.

Presidente

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
12ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 15 de abril de 2019, segunda-feira, às 18h00.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 34/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, no site oficial da Prefeitura do
Município de Pindamonhangaba, de informações sobre as obras públicas
municipais paralisadas, os motivos da paralisação, o período de interrupção
e a nova data prevista para o término”.
II. Projeto de Lei n° 41/2019, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder
Executivo a transferir recursos financeiros, para o exercício de 2019, às
Organizações da Sociedade Civil Assistenciais, a título de subvenção social
e dá outras providências”..
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 34/2019 - Esta
propositura visa dar maior transparência ao emprego dos recursos públicos,
e, em consequência dar mais informações à populaçãol, com a divulgação de
informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de
interrupção e nova data prevista para seu término.
Projeto de Lei nº 41/2019 - Esta proposta autoriza o Poder Executivo Municipal
a transferir recursos financeiros, para o exercício de 2019, às Organizações da
Sociedade Civil Assistenciais, a título de subvenção social e auxílio.Tratam-se
de verbas deliberadas pelos respectivos conselhos municipais e com ampla e
total concordância da Secretaria Municipal de Assistência Social.

EXPEDIENTE

Mesa Diretora 2019/2020 :
Vereador Felipe César - FC

Participou, por diversas vezes, do Conselho
Municipal de Saúde do
Município de Pindamonhangaba
(COMUS),
quando foi represen-

Pindamonhangaba, 11 de abril de 2019.

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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tante da cidade em viagens para Brasília, a
fim de buscar recursos
financeiros para a cidade. Vivenciou o drama
e a necessidade de suporte emocional, jurídico e orientações para
a busca de direitos dos
aposentados de Pindamonhangaba, quando se envolveu com a
União dos Aposentados de Pindamonhangaba, sendo presidente
por algumas gestões.
Homem íntegro que
apoiava sua vida no temor a Deus, na família
e na busca incessante de melhorias para a
comunidade que convivia, Hugo faleceu em
25 de março de 2011,
deixando saudade e
também o seu exemplo
como pessoa de caráter
e dignidade. A homenagem com o nome de
HUGO CORREGIARI
foi aprovada pelo Conselho do Idoso e indicada para dar o nome ao
Centro Dia do Idoso de
Pindamonhangaba.

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

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2019
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“Cultura negra”: museu recebe exposição
fotográfica sobre tradição e devoção
Divulgação

Grande público
prestigiou a
palestra do
fotógrafo e
pesquisador Marco
Antonio Sá

Com a casa lotada, o
fotógrafo e doutorando
em Ciência da Religião,
Marco Antonio Sá,
falou ao público sobre
a exposição “Negra
Devoção” – que reconta
a participação da cosmologia Bantu (povo
africano) nas tradicionais festas de Nossa
Senhora do Rosário
e de São Benedito. A
mostra está no Museu
Histórico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina
de Pindamonhangaba,
onde também aconteceu a palestra de Marco
Antônio, na noite da
quarta-feira (10).
Por iniciativa da Secretaria de Cultura em
parceria com a Estação
Casa Amarela (de Caçapava), a exposição, que
compreende 30 fotos
de diversos tamanhos,
tem curadoria e produção do próprio Marco
Antônio – que atua
como fotógrafo há cerca
de 30 anos, dedicando
parte de sua carreira
à pesquisa e à docu-

mentação dos variados
aspectos do patrimônio
material e imaterial
brasileiro, com ênfase
na religiosidade e nas
festas populares.
Para a estudante
Rafaela Oliveira, que
também é fotógrafa, o
evento “foi muito válido
e acrescentou ao seu
conhecimento sobre a
história da fotograﬁa,
sobretudo, de cunho religioso. Tudo o que for
relacionado ao universo
da fotograﬁa, quando

posso, eu participo”, comentou.
A mostra retrata a
devoção, a tradição
de festas religiosas e a
ancestralidade negra
por meio de registros
fotográﬁcos de tamborzeiros, de congadas e de
pessoas.
A exposição ﬁcará no
museu – situado a rua
Marechal Deodoro da
Fonseca, 260, centro –
até o dia 9 de junho, de
segunda-feira a sábado,
das 9 às 17 horas.

PINDA TEM OUTRA EDIÇÃO
DA “NOITE DA PIZZA” DE
ENTIDADE SOLIDÁRIA
Reprodução/Internet

Rodízio acontecerá neste sábado, dia 13

Bingo beneficente arrecada fundos para o Lar Irmã Júlia
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O Lar da Criança Irmã

Júlia de Pindamonhangaba promoverá um bingo
beneﬁcente para coletar
apoio ﬁnanceiro a suas
Reprodução/Lar da Criança Irmã Julia

Associação ﬁlantrópica atende crianças em Pinda

atividades. As cartelas já
estão à venda pelo valor
de R$ 10 cada uma. O
evento acontecerá no dia
5 de maio, a partir das 14
horas, no novo salão do
Lar Irmã Terezinha.
Os prêmios para os ganhadores do bingo serão:
uma sanduicheira elétrica, um secador de cabelos, um liquidiﬁcador,
uma batedeira e uma bicicleta aro 26.Aqueles que
comprarem duas cartelas
terão o direito de participar de uma rodada extra
gratuita que sorteará um
espremedor de frutas.
Durante a realização
do bingo haverá venda

de salgados, bolos, refrigerante e café. A verba
arrecadada será destinada à manutenção do Lar
da Criança Irmã Julia,
que trabalha com o acolhimento
institucional
provisório e excepcional
de crianças de ambos os
gêneros. É necessário que
os participantes levem
caneta e apoio para as
cartelas.
O salão do evento ﬁca
na rua São João Bosco,
nº 706, no bairro Santana
(em frente ao Salesianos).
Para mais informações
entre em contato com a
instituição pelo telefone:
3642-1485.

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O ﬁm de semana em
Pindamonhangaba terá
uma opção gastronômica
com requintes de solidariedade. A Casa Transitória “Fabiano de Cristo”
promoverá mais uma rodada de sua tradicional
“Noite da Pizza”. O rodízio ocorrerá sábado (13),
a partir das 20 horas, e
custará R$18,90.
O valor individual
para degustação à vontade tem como exceção
crianças menores de
cinco anos, que poderão
comer de graça, e as de
seis a 10 anos de idade,
que pagam apenas me-

tade. A instituição assistencial trabalha com
a prestação gratuita de
apoio social às famílias,
crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade. Por isso, realiza eventos beneﬁcentes
para a arrecadação de
fundos, como a “Noite
da Pizza”. Inclusive, a
rodada da massa poderá
ser paga com cartão de
crédito.
A noite gastronômica
solidária acontecerá na
sede da Casa Transitória, que ﬁca na rua Frei
Fabiano de Cristo, 555
– Crispim. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 36426277.

Igreja Batista organiza programação especial de Páscoa
A Primeira Igreja Evangélica
Batista em Pindamonhangaba
(Pieb/ Pinda) fará eventos
voltados à celebração da
Páscoa. Em dois domingo
seguidos, a partir deste ﬁm
de semana, a instituição
promoverá um evento musical
e culto especial. A entrada
é franca e aberta a toda
população.
Neste domingo (14), a
partir de 19h30, ocorrerá
a “Cantata de Páscoa” do
Ministério Infantil com o tema
“O que é a Páscoa?”. Na
ocasião, crianças da Igreja
Batista estarão apresentando

ao Senhor Deus um repertório
especial de teatro e músicas
cristãs que abordam o sentido
da Páscoa.
Já no dia 21 de abril
(domingo de Páscoa e feriado
de Tiradentes), haverá eventos
nos períodos da manhã e
da noite. Por volta das 9
horas, acontecerá o “Culto
de Adoração” com orações,
louvores, momentos de
reﬂexão e pregação da bíblia
sagrada. À noite, às 19h30,
será realizada a “Cantata de
Páscoa”, onde serão entoados Crianças apresentarão
“Cantata de Páscoa” neste
diversos cânticos e hinos em
domingo (14)
louvor e adoração.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.639, DE 26 DE MARÇO DE 2019.
Declara de Interesse Social o empreendimento denominado “Princesa Diana”
que especiﬁca.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das
atribuições legais e de acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de
dezembro de 2008,
Considerando o projeto arquitetônico e urbanístico em análise no Departamento de
Planejamento e o requerimento através do Processo Externo nº 31822/2018;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.638, DE 25 DE MARÇO DE 2019.
Declara de Interesse Social o empreendimento Conjunto Habitacional que
especiﬁca.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das
atribuições legais e de acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de
dezembro de 2008,
Considerando o projeto arquitetônico e urbanístico em análise no Departamento de
Planejamento e o requerimento através do Processo Externo nº 29872/2018;

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social empreendimento denominado “Princesa
Diana”, de propriedade da empresa MRV Engenharia e Participações S.A, CNPJ/
MF nº 08.343.492/0019-59, a ser ediﬁcado na Rua Imperatriz Leopoldina, s/nº, área
desmembra 2, Bairro Santana, Cadastro Municipal SE 11.03.03.050.000, conforme
descrição a seguir:

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social empreendimento Conjunto Habitacional de
propriedade da empresa L.W.R Empreendimentos Imobiliários Ltda, a ser ediﬁcado
na Rua João Eugênio Macedo s/nº, Loteamento Paulino de Jesus, Distrito de Moreira
César, cadastrado sob a sigla NE 16.09.11.002.000, conforme descrição a seguir:

Área do Terreno:
Matrícula do Imóvel:
Tipo de Condomínio:
Nº de Unidades:

12.996,52 m2
66.856 – CRI Pindamonhangaba/SP
Ver�cal
240

Pindamonhangaba, 26 de março de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Habitação
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de
março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.638, DE 25 DE MARÇO DE 2019.
Declara de Interesse Social o empreendimento Conjunto Habitacional que especiﬁca.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições
legais e de acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008,
Considerando o projeto arquitetônico e urbanístico em análise no Departamento de
Planejamento e o requerimento através do Processo Externo nº 29872/2018;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social empreendimento Conjunto Habitacional de
propriedade da empresa L.W.R Empreendimentos Imobiliários Ltda, a ser ediﬁcado na
Rua João Eugênio Macedo s/nº, Loteamento Paulino de Jesus, Distrito de Moreira César,
cadastrado sob a sigla NE 16.09.11.002.000, conforme descrição a seguir:
Área do Terreno:
Matrícula do Imóvel:
Tipo de Condomínio:
Nº de Unidades:

6.848,98 m2
57.447
Vertical
128

Pindamonhangaba, 25 de março de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Habitação
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de março de
2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 030
Em: 26/03/2019
Processo nº: 231/2019
Atividade: Residencial
Rua Maria Beatriz Athaide Botiglieri ,122 – Vista Alegre
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Modestina Fernandes de Jesus
Auto de Inﬂação nº 03757
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, TORNA PUBLICO o acima discriminado.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Pindamonhangaba, 10 de abril 2019
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 031
Em: 25/03/2019
Processo nº: 225/2019
Atividade: Residencial
Rua Mariz de Barros, 84 – Boa Vista
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Eliana Soares
Auto de Inﬂação nº 03753
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, TORNA PUBLICO o acima discriminado.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Pindamonhangaba, 10 de abril 2019
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 32
Em: 25/03/2019
Processo nº: 227/2019
Atividade: Residencial
Rua José Moreira leite Cesar, 31 - Andrade
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: José Medeiros de Araújo
Auto de Inﬂação nº 03754
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, TORNA PUBLICO o acima discriminado.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Pindamonhangaba, 10 de abril 2019
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 33
Em: 26/03/2019
Processo nº: 232/2019
Atividade: Residencial
Rua Nossa Senhora Aparecida, 120 - Campinas
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Maria Elizete Moreira
Auto de Inﬂação nº 03756
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, TORNA PUBLICO o acima discriminado.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Pindamonhangaba, 10 de abril 2019
AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 34
Em: 25/03/2019
Processo nº: 226/2019
Atividade: Residencial
Rua Regina M. Machado, 96 - Crispim
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Edilia Luzia Faria
Auto de Inﬂação nº 03755
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, TORNA PUBLICO o acima discriminado.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Pindamonhangaba, 10 de abril 2019

Área do Terreno:
Matrícula do Imóvel:
Tipo de Condomínio:
Nº de Unidades:

6.848,98 m2
57.447
Ver�cal
128

Pindamonhangaba, 25 de março de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Habitação
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de
março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.699, DE 29 DE MARÇO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados
a partir de 04 de abril de 2019, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº
001/2019, Portaria Interna nº 10.651, de 04 de janeiro de 2019, Processo Interno nº 35523/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.695, DE 28 DE MARÇO DE 2019.
Dr. 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 013/2017 para dar continuidade à apuração do processo,
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 28 de fevereiro de 2019, sejam concluídos
os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 2019.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.640, DE 26 DE MARÇO DE 2019.
Declara de Interesse Social o empreendimento denominado “Princesa Cecília” que
especiﬁca.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições
legais e de acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 2008,
Considerando o projeto arquitetônico e urbanístico em análise no Departamento de
Planejamento e o requerimento através do Processo Externo nº 31823/2018;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de interesse social empreendimento denominado “Princesa
Cecília, de propriedade da empresa MRV Engenharia e Participações S.A, CNPJ/MF nº
08.343.492/0019-59, a ser ediﬁcado na Rua Conego João Antonio da Costa Bueno s/nº,
área desmembra 3, Bairro Santana, Cadastro Municipal SE 11.03.03.051.000, conforme
descrição a seguir:
Área do Terreno:
Matrícula do Imóvel:
Tipo de Condomínio:
Nº de Unidades:

20.171,38 m2
66.857 – CRI Pindamonhangaba/SP
Ver�cal
384

Pindamonhangaba, 26 de março de 2019.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Habitação
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de março
de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 079/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) CARLOS EDUARDO
ROCHA SEVER, responsável pelo imóvel, situado a RUA AZIZ MOURAD BOULOS,
inscrito no município sob a sigla SO121205038000, quadra 6, lote 20, para que efetue
a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PORTARIA INTERNA Nº 10.686, DE 27 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 013/2018 para
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias,
contados de 01 de março de 2019, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 27 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 27 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 5.191, DE 28 DE MARÇO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE ANULAR a Portaria Geral nº 5.092, de 28 de setembro de 2018, que constituiu a
COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DE MATERIAL junto à Secretaria Municipal
de Serviços Públicos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de setembro
de 2018.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.190, DE 28 DE MARÇO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE ANULAR a Portaria Geral nº 5.091, de 28 de setembro de 2018, que constituiu
a COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DE COMBUSTÍVEL junto à Secretaria
Municipal de Serviços Públicos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de março de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 080/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) COSNTRUTORA E
INCORPORADORA PINUS LTDA, responsável pelo imóvel, situado a RUA AZIZ
MOURAD BOULOS, inscrito no município sob a sigla SO121205038000, quadra
6, lote 20, 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 081/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) LEILA QUIRINO DOS
SANTOS KOYAMA, responsável pelo imóvel, situado a RUA AZIZ MOURAD
BOULOS, inscrito no município sob a sigla SO121206002000, quadra 07, lote 02,
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 082/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) JOSE LUIZ CAMARGO,
responsável pelo imóvel, situado a RUA ALVARO PINTO MADUREIRA, BAIRRO
VILA RICA inscrito no município sob a sigla SO121602001000, Quadra M, Lote 498,
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 083/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) ROBERTO EDUARDO
TROTTENBERG, responsável pelo imóvel, situado a AV. PARANÁ, BAIRRO RES.
MARICÁ inscrito no município sob a sigla SO12.12.01.009.000, Quadra R, Lote 33,
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

ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANDEIRANTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu, Jailson Miguel, portador da R.G. 22.982.168-6 na qualidade de Presidente da
Associação Atlética Bandeirante, obedecendo as normas do Estatuto, venho convocar
seus membros associados desta entidade, para comparecerem a Assembleia Geral
Extraordinária a se realizar no dia 01 de maio de 2019, às 19:00 (Dezenove) horas
em primeira chamada, e segunda chamada se for necessário às 19:30 (Dezenove e
trinta) horas em nossa sede situada à Rua João Francisco da Silva nº 1923, Feital ,
Pindamonhangaba, S.P. para seguintes ordens do dia:
1-ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA ECONSELHO FISCAL PARA O
TRIÊNIO2019-2022
2-POSSE DA NOVA DIRETORIA ECONSELHO FISCAL ELEITOS.
PINDAMONHANGABA, 10 DE ABRIL DE 2019.
Presidente: Jailson Miguel

RESOLUÇÃO Nº 78,DE09 DE ABRIL DE 2019.
DISPÕE SOBRE A COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ELEIÇÃO
DOS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CMDCA, GESTÃO
2019/2021EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA,
no uso das atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 2.626/1991,
Considerando o processo uniﬁcado de escolha dos Conselheiros representantes da Sociedade
Civil,
Considerando a 7ª reunião ordinária, ocorridaem 09de abrilde 2019,
Resolve:
Art. 1º - NOMEARa Comissão Especial responsável pelo processo de eleição dos novos
representantes da sociedade civil para o CMDCA, Gestão 2019/2021, da seguinte maneira:
a)
Conselheiros representantes do poder público: Tathyane de Oliveira Santos e André
Gustavo Barros de Almeida,
b)
Conselheiros representantes da sociedade civil:Admaurode Souza Nunes e Raquel de
Oliveira Dias.
§ 1º - A Comissão especial será responsável pela elaboração de minuta de Edital para chamamento
e habilitação dos pré-candidatos ao pleito, bem como todas as etapas preliminares de deﬁnição de
critérios e datas.
§ 2º - Ficam estabelecidas a esta comissão especial as seguintes atribuições:
a)
Apresentar à plenária do CMDCA a minuta do Edital com critérios e normas para
inscrição de candidatos;
b)
Solicitar a publicação do Edital, acompanhar e respeitar todas as etapas do processo;
c)
Homologar as inscrições a partir da análise documental e preenchimento de todos os
requisitos estabelecidos;
d)
Organizar e realizar o processo eleitoral, com o acompanhamento do Ministério
Público, se necessário;
e)
Zelar pela transparência do processo e garantir a participação popular.
Art. 2º - INFORMAR que haverá uma comissão de apoio que se responsabilizará em sensibilizar
junto ao poder executivo, a conscientização de escolha para os seus novos representantes, tendo
em vista a vontade, a autonomia, o comprometimento e o perﬁl do indicado.
Parágrafo único: para a nova composição dos representantes do poder público, ﬁcam as
Conselheiras Rute Lidiane Pires e Sheila LetíciaArrieta responsáveis por visitar cada departamento/
secretaria.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2019.
Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente do CMDCA - Gestão2017/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2019 (PMP 09906/2019)
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de uniformes para atender
aos alunos da Rede Municipal de Ensino”, alterando o prazo de entrega de 10 para 30 dias após
a emissão da autorização de fornecimento, com entrega parcial de 50% dos materiais descritos
na primeira solicitação de retirada de atas, e constar que o critério de julgamento é menor preço
por lote (lote único), conforme termo de referência. Fica marcada a nova dada para entrega dos
envelopes para o dia 26/04/2019, às 08h, com início da sessão às 08h30.
*** CONTRATO ***
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2018 (PMP 21542/2018)
Na licitação supra, que cuida de “abertura de inscrições para projetos culturais pretendentes
aos benefícios do Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais - FMAPC e Proac Municípios
- Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para o ano de 2018, com inscrições até o dia
14/10/2018”, foram ﬁrmados, em 05/12/2018, os contratos:
Contrato 177/2018, para o projeto intitulado “Ciranda de Histórias”, assinando pela contratada a Sra
Fabiana Fonseca Santos;
Contrato 178/2018, para o projeto intitulado “Mulheres Guerreiras”, assinando pela contratada a
Sra Maíra Martins Fróis;
Contrato 179/2018, para o projeto intitulado “Conexão Ruínas”, assinando pela contratada a Sra
Mônica Regina Cardoso da Silva;
Contrato 180/2018, para o projeto intitulado “Museu de Arte Urbana Caipira”, assinando pelo
contratado o Sr Jorge Fernando Voiola;
Contrato 181/2018, para o projeto intitulado “Quatro Ventos”, assinando pela contratada a Sra Cindy
Quaglio;
Contrato 182/2018, para o projeto intitulado “Festival Roda das Artes”, assinando pelo contratado
o Sr Renan Wisney Teixeira;
Contrato 183/2018, para o projeto intitulado “Conto Outra Vez”, assinando pela contratada a Sra
Daniele Voiola;
Contrato 184/2018, para o projeto intitulado “Maracatu Trovão”, assinando pela contratada, a
empresa Josué Amadeu Moreira Ribeiro, o Sr Josué Amadeu Moreira Ribeiro;
Contrato 185/2018, para o projeto intitulado “Yaga – Uma História para Crianças Corajosas”,
assinando pela contratada, empresa Laila Romeiro Dantas da Gama, a Sra Laila Romeiro Dantas
da Gama;
Contrato 186/2018, para o projeto intitulado “Camerata Jovem”, assinando pela contratada, empresa
Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba, a Sra Raquel de Oliveira Dias;
Todos os contratos são ﬁrmados no valor de R$ 25.000,00, com prazo de execução de 09 meses,
assinando pela contratante, o Sr Júlio César Augusto do Valle.

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2019
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Vale do Paraíba reúne atividades culturais
da “Semana Literária Monteiro Lobato”
Reprodução/Internet

Edição deste ano comemora o centenário do livro “Cidades Mortas”

Exposição de obras
sonoras explora
interface entre
arte e ciência
Daniel Antonio / Agência Fapesp

Mostra procura transpor dados obtidos
pela ciência em estruturas sonoras

A interface entre arte
e ciência, que já foi tema
de muita reﬂexão e embasou produtos teóricos
e práticos, apresenta-se
mais uma vez no ambiente universitário por meio
da ocupação “Sons de Silício”, uma exposição de
arte sonora que pode ser
visitada no Espaço das
Artes, na Universidade de
São Paulo (USP), até 26
de abril.
Com 20 obras de diferentes autores, oﬁcinas e
performances, a exposição busca mostrar trabalhos artísticos em que o
som desempenha papel
predominante e que, de
alguma maneira, remetem a questões ligadas a
conceitos da ciência e ao
uso de tecnologias.
“Um aspecto importante de alguns trabalhos
apresentados é a ideia
de soniﬁcação, isto é, a
transposição de dados
em estruturas sonoras.
No domínio auditivo, a
soniﬁcação é análoga à
visualização, no domínio
visual. Assim como é possível representar dados
por meio de estruturas visuais, como gráﬁcos, por
exemplo, também é possível representar dados por
meio de estruturas sonoras. Vários dos trabalhos
apresentados lidam, de
alguma maneira, com esse
processo”, disse Fernando
Henrique de Oliveira Iaz-

zetta, professor titular do
Departamento de Música
da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP
e professor responsável
por Sons do Silício.
A ideia da exposição
nasceu de uma obra especíﬁca, chamada “Buzu”,
que transformou em estruturas sonoras as trajetórias de todos os ônibus
que atendem a cidade de
São Paulo. Julian Jaramillo Arango, doutor em
Sonologia, sob orientação
de Iazzetta e com bolsa da
Fapesp, é o curador da ocupação “Sons de Silício” e
um dos autores do “Buzu”.
Ele explicou como a obra
foi idealizada e executada.
“O Buzu transformou
dados do sistema de ônibus da cidade de São Paulo em estruturas sonoras.
É um gerador de melodias
que interpretou uma base
de dados produzida pelo
grupo InterSCity durante
uma semana de outubro
de 2017. Essas melodias,
que traduzem em estruturas sonoras as trajetórias
dos ônibus que trafegam
por toda a cidade, expressam o comportamento
normal do sistema. Elas
permitem escutar como
o sistema funciona em
termos de trajetórias das
linhas, de densidades de
ônibus em cada linha ou
de velocidade de deslocamento em cada região”,
disse.

Para comemorar o legado deixado pelo renomado
autor, a “Semana Literária
Monteiro Lobato” chega
a sua 4ª edição, reunindo
diversas atrações literárias
e infantis em uma programação diversiﬁcada e interativa. O evento tem início
na terça-feira (16) e seguirá até o domingo (21), no
Taubaté Shopping.
Realizada todos os
anos, a edição de 2019 da
“SML” traz como tema os
100 anos da publicação do
livro “Cidades Mortas” e o
centenário da historiadora
taubateana Maria Morgado de Abreu. Para a criançada, será exibido um festival de desenhos do Sítio

do Pica-pau Amarelo, além
de uma oﬁcina de ciências
com o Visconde de Sabugosa e números musicais
com personagens.
Entre os convidados
estão o músico Renato
Teixeira, um dos maiores
representantes da música
brasileira e vencedor de
dois Grammys Latinos; o
cartunista Maurício Ricardo, roteirista e desenhista
do site Charges.com.br; o
jornalista Leandro Neto,
ﬁnalista do InternationalExcellenceAward; a poetiza nordestina Maria Galindo, que lança seu novo
livro “A Poesia de Maria”;
a travesti e doutora em
crítica literária Amara

Moira; o jornalista Rodrigo Casarin, do blog Página
Cinco no site UOL; o professor de ética e ﬁlosoﬁa
política da USP e ex-ministro da educação Renato
Janine Ribeiro; e ainda os
escritores João Carlos Dória e José Carlos Sebe.
A “Semana Literária Monteiro Lobato no
Taubaté Shopping” é realizada pelo centro de compras, Almanaque Urupês
e Livraria Leitura e conta
com o apoio da Universidade de Taubaté, do Instituto de Estudos Valeparaibanos, da Prefeitura de
Taubaté, da Câmara Brasileira do Livro e da Moviecom Cinemas.

Shopping da região sedia
competição esportiva no
ﬁm de semana

Divulgação

Neste sábado (13), a
Secretaria de Esportes e
Lazer de Taubaté realizará a “1ª Copa Taubaté Shopping de Tênis de
Mesa”. O torneio acontecerá no estacionamento
do Taubaté Shopping e requer inscrições.
O evento acontece
pelo projeto “Movimenta
Taubaté”. As inscrições
são gratuitas e podem ser
feitas no próprio local, das
10h às 10h30. O campeonato será dividido nas seguintes categorias: pessoas com deﬁciência (PCD),
pré-mirim masculino (até
11 anos), mirim feminino
e masculino (de 12 a 13
anos), infantil masculino
(de 14 a 15 anos), juvenil
feminino e masculino (de
16 a 18 anos), geral masculino e feminino (a partir
de 19 anos ) e terceira idade (a partir de 60 anos).
Os jogos terão início
às 10h30, após o encerra-

O atleta campeão brasileiro Jonas Moradei prestigiará o evento amador
mento das inscrições, e se
estendem até às 16h30. A
partir das 17 horas, acontece a premiação, na qual
os três primeiros colocados de cada categoria
ganham medalhas; na categoria PCD todos os com-

petidores poderão comemorar a participação no
evento levando o prêmio
para casa.
Além disso, a equipe de
mesa-tenistas de Taubaté estará no evento para
prestigiar os competido-

res. O time é composto
por sete atletas, todos
formados na cidade, sendo Jonas Moradei a estrela principal. O jogador
é campeão brasileiro na
categoria individual e por
equipe.

UNIVERSIDADE REALIZA MUTIRÃO PARA ASSISTÊNCIA
NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Os alunos e professores do Departamento de Gestão
e Negócios (GEN)
da Universidade de
Taubaté farão um
mutirão para auxiliar
a população na declaração do Imposto de
Renda. O atendimento gratuito acontecerá
neste ﬁm de semana,
tanto no sábado (13)
quanto no domingo
(14), no Taubaté Shopping.
A equipe vai fazer

consultoria, tirar dúvidas e, até mesmo,
preencher e enviar as
declarações dos contribuintes. O auxílio
é para contribuintes
com renda anual bruta de até R$60 mil e
o horário de atendimento é das 12 às 20
horas, nos dois dias.
Entre os documentos necessários para
realizar a declaração
estão: número do recibo da última declaração, caso não seja a

primeira vez; CPF de
todos os dependentes, inclusive recémnascidos (nova regra
para o IRPF 2019);
título eleitoral; CPF e
CNPJ de fontes pagadoras (importante ter
notas ﬁscais ou documentos comprobatórios); comprovante
anual de rendimentos
das fontes pagadoras
(salários ou serviços
prestados); comprovante de gastos dedutíveis no Imposto

de Renda (como os
de educação, saúde,
pensão alimentícia,
previdência complementar, etc).
A lista completa da
documentação obrigatória está disponível no site http://
web.unitau.br/noticias/. Para mais
informações, entre
em contato com o
Departamento
de
Gestão e Negócios:
(12) 3629-2619 ou
(12)3635-1191.
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S ociais
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Está chegando o dia...

Tudo de lindo
Para a linda Vitória Gomes, aniversariante da
última quarta-feira (10). Ela recebe todo carinho
da mãe Cecília Gomes e do padrasto Irineu José, de
familiares e de amigos. Felicidades, Vitória!

No dia 15 de abril,
Dante Henrique reiniciará mais um ciclo de
loucuras e bom humor. O
fã número um da Rainha
Xuxa completará 24 anos
e já ganha o carinho especial das amigas Dayane
e Edna, da família e dos
demais conhecidos. Abundância de alegrias!

Ainda dá tempo...

Comemorando aniversários
No dia 2 de abril, houve festa decorada com motivos do Homem Aranha na casa do vovô João
Waine e da vovó Márcia para comemorar o segundo aniversário do netinho João Victor. Antes,
no dia 31 de março, a vovó Márcia havia festejado mais um ano de vida. Parabéns à família!

... de parabenizar o Ricardinho, aniversariante do dia 1º de abril,
e seu pai, o vice-prefeito Ricardo Piorino, que completou mais um ano
de vida na terça-feira (9). Saúde, alegria, prosperidade e muita sabedoria desejam amigos e familiares.

Nova fase
Felicidades sem ﬁm para a jornalista Camila
Dezze, aniversariante da última quarta-feira
(10). Este ano a comemoração é em dobro, pois
logo mais a pequena Antonella vem acrescentar
à felicidade dela e do esposo Muryel Chaves. A
irmã Carol, o pai Evaristo e todos os seus familiares desejam paz, saúde e uma “Boa Hora”!!!

Tudo de bom
Quem também completou mais um ano de vida no
último dia 9, foi o diretor de Recursos Humanos da
Prefeitura, Thiago Carvalho. Bênçãos, saúde, e muita
luz desejam sua ﬁlha Jujú, sua esposa Solange, todos
os seus amigos e familiares.

Novo ciclo
Muita luz e sabedoria para o professor de
matemática e universitário Víctor Belmonte, que
completa mais um ano de vida nesta sexta-feira
(12). Ele recebe o carinho e o desejo de felicidade
plena da mãe Marcela, do pai Cristiano, da irmã
Júlia, da namorada Duda, dos avós, dos tios e de
todos os amigos e familiares.

Muitas conquistas
Para Allan Nicolai Penido, aniversariante
do próximo domingo (14). Que seus novos 365
dias sejam de muita alegria e conquistas. Quem
deseja são seus pais Vrady e Lú Penido, o irmão
Rafael, a namorada Paola, os avós ‘Cido’ e Vanda, os tios, amigos e familiares.

Um universo de bênçãos
Para o multiproﬁssional Alexandre Dias, aniversariante deste
sábado (13). Que seu novo ciclo seja repleto de alegria, sabedoria, saúde, e muita luz. Este é o desejo dos seus amigos e da sua
família, em especial, seus pais Ademir e Beth, sua ﬁlha Cecília,
a ‘aboelita’ Vilma, a irmã Adriana, o sobrinho Fernando, os tios
Nico e Maria, e todos os cunhados.

