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Vale do Paraíba sedia “Festival
Internacional de Teatro de Sombras”
Município
lidera produção
metalúrgica
do Estado
de São Paulo

Até domingo (12), cidades da região terão exibições e workshops
da sexta edição do “Festival Internacional de Teatro de Sombras”,
idealizado e produzido pela Cia. Quase Cinema. As atividades são
abertas ao público e gratuitas em cidades da região.
PÁGINA 3
Divulgação

A segunda edição
do “Festival de Artesanato e Gastronomia Regional Arte
Encanto” já começou
e é um verdadeiro
sucesso. A programação do evento conta
com grande estrutura, além de diversos
shows.
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Prefeitura
continua obras
na galeria do
bairro Boa Vista
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Museu
divulga a
programação
do mês de maio
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“Festival
Regional Arte
Encanto” terá
diversos shows
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PINDAMONHANGABA
16º
Pinda recebeu um espetáculo na quinta-feira (9). Programação com
companhias estrangeiras e brasileiras continua até domingo (12)
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Editorial
No topo do ranking
metalúrgico

M

ais uma boa notícia para
Pindamonhangaba: o município
teve um acentuado crescimento na área
da metalurgia, assumindo a primeira
posição no ranking de produção
metalúrgica do Estado de São Paulo,
ultrapassando o então líder Cubatão.
As informações são da Fundação Seade,
por meio de dados do Mapa da Indústria
Paulista que avaliou o período de 2003 a
2016.
Ainda segundo informações do
órgão, o crescimento no município foi
de 170%, passando de R$ 950 milhões
em 2003 para R$ 2,5 bilhões em 2016.
Isto quer dizer que mais de um quinto
de toda a riqueza do Estado nesse
seguimento da indústria em 2016 veio de
Pindamonhangaba (22,8%).
As maiores indústrias instaladas na
cidade são de metalurgia – fabricantes de
aço, tubos e de metais não-ferrosos, como
o alumínio.
Que o município conquiste novos
investimentos, novos empregos e muito
progresso!

Cpic promove oﬁcina
“Escuta Ativa”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
O Cpic (Centro de Práticas Integrativas Complementares) realiza, nesta
sexta-feira (10), das 8 às
10 horas da manhã, uma
oﬁcina de “Escuta Ativa”. De acordo com os
organizadores, a proposta é compartilhar conhecimentos e ferramentas

que possibilitem oferecer
e receber apoio para que
as pessoas vivam desaﬁos
emocionais de forma mais
serena e conectadas com
suas necessidades.
Os encontros da “Escuta Ativa” acontecerão
quinzenalmente. O prédio do Cpic está localizado
na avenida Dr. José Luis
Cembranelli, 1.005, Parque das Nações.
Divulgação

Museu de Pinda divulga a
programação do mês de maio
Com uma programação que reúne abertura
de exposição, oﬁcinas e
palestras, o Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldinarecebe
atividades
culturais e acadêmicas
que serão realizadas
numa parceria entre
o Conselho Municipal
do
Desenvolvimento
da Comunidade Negra

de Pindamonhangaba,
Conselho Municipal de
Cultura, Cine Didun,
artistas e ativistas independentes.
O horário de visitação
do museu é de segunda a
sábado, das 9 às 17 horas.
O museu ﬁca na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 260 – centro. Para
mais informações, telefone 3648-1779.

PROGRAMAÇÃO
7/5 a 4/6 - Oﬁcina Literária: “Erro, mas escrevo” – Contos

Às 19 horas

10/5

Roda de Conversa “Lei dos Sexagenários”

Às 19h15

14/5

Abertura da exposição “Vermelho” - PROAC

Às 9 horas

15/5

Roda de Conversa: “Ancestralidades Africanas”

Às 19h15

16/5

Exibição de ﬁlme: “Caminho do Mar”

Às 19h30

17/5

Roda de Conversa: “O Pós Abolição e a Infância”

Às 19h15

23/5

Palestra e Exposição “Negra Devoção”

Às 19h15

24/5

Exibição de ﬁlme: “A última Abolição”

Às 19h15

25/5

PosterBomber: “Personalidades Negras e Representatividade”Às 15 horas

31/5

Esquete: “A Dama de papel” -Carolina de Jesus

Às 19h15

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.
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Recebi um texto de
minha esposa que me
inspirou para escrever
o meu. O que recebi tratava da empatia e o voluntariado ou engajamento social tem muito
a ver com empatia, ou
mais ainda com o que
diz o texto que recebi
sobre comunicação não
violenta.
O desaﬁo e o aprendizado que o trabalho
voluntário nos traz é o
de ser empático e não
simpático, pois muitas
vezes no afã de ser solicito nos solidarizamos
demais com a “dor” do
outro e não raro até
competimos com o outro, para ter a maior
dor e ao tentarmos fazer isso, deixamos de
ser empáticos e passamos para o simpático.
Esta condição não é
a mais desejável para
o voluntário, pois pas-

samos a ser tolerados
e não verdadeiramente
aceito e isso passa pela
quase normal falta de
capacitação para o voluntário.
Tenho insistido na
necessidade de capacitação para quem coordena e para os voluntários, visto que lidamos
na maioria das vezes
com pessoas que tem
sentimentos e por muitas vezes estão em um
momento de fragilidade e podem estar mais
sensíveis,
portanto,
todo cuidado deve ser
tomado.
O trabalho voluntário pode ser uma
grande escola para a
empatia, mas temos
que ser preparados
para aprender, pode
parecer estranho, mas
para aprender temos
que estar abertos para
isso e preparados para

Reprodução/Internet

entender como é este
aprendizado.
O desaﬁo é conseguir
ser empático e simpático
simultaneamente,
isso é o voluntário dos
sonhos.
Mas cuidado, como
diz Mario Sergio Cortela, “uma pessoa simpática demais é chata”.
Neste mesmo texto
fala sobre os bloqueadores de empatia, que
na minha visão são os
bloqueadores de ser um
bom voluntário, ouvir
pouco e querer aconselhar, competir pelo
sofrimento, tentar cor-

rigir o seu interlocutor,
tentar ser solidário em
um momento que talvez
ele só queira ser ouvido
e nada mais.
Percebem a importância do voluntário e de seu preparo? Este texto veio
ao encontro do que
eu queria escrever,
ser voluntário é um
grande aprendizado que se interliga
com vários outros, é
uma fonte inesgotável de sabedoria. Venha beber desta fonte, você será muito
bem-vindo.
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Vale do Paraíba sedia “6º Festival
Internacional de Teatro de Sombras”
“Controle Remoto” une projeção, pintura em areia,
teatro de sombras, dança e música ao vivo

Teatro Metrópole de Taubaté recebeu o espetáculo
“Nhanderuçu, o Menino Trovão”

Escola Municipal Mário de Assis
celebra “Dia da Família na Escola”
No sábado (4),
a Escola Municipal
Prof. Mário de Assis César, situada
no bairro Marieta
Azeredo, abriu suas
portas para celebrar o “Dia da Família na Escola”. O
evento contou com
a presença dos alunos, seus familiares, professores e
comunidade local.
Com empenho e
dedicação dos professores e gestão
da escola, os alunos
emocionaram e sensibilizaram
todos
os presentes com
músicas que faziam
alusão à família, ao
amor e aos verdadeiros valores.

Divulgação

Alunos ﬁzeram apresentação para os familiares

Para a professora
co-responsável
Kátia Eliza, a experiência desse dia permitiu
uma integração entre
escola e família. “Foi

um momento de reflexão sobre a importância do engajamento da
família na vida escolar
das crianças e o resgate
de valores primordiais

que devem ser colocados em prática”, afirmou.
A equipe da escola
agradece a participação dos pais e familia-

res que fizeram parte
dessa importante ação
que contribuiu para o
fortalecimento do vínculo família/escola naa
comunidade.

LOJA “ARTE ENCANTO” DO SHOPPING SORTEIA BRINDES
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A loja “Arte Encanto”,
do Fundo Social de Solidariedade, está com novidade: o sorteio de brindes
mensal. Para participar,
basta adquirir um produto
da loja que ﬁca localizada
no Shopping Pátio Pinda.
De acordo com informações do Fundo Social
de Solidariedade, todos os
meses, na compra de qualquer produto da loja “Arte
Encanto”, o consumidor
concorre a uma cesta de
artesanato dos artesãos de
Pindamonhangaba.
Novos artesãos podem
fazer parte da loja Arte

Encanto - Os artesãos de
Pindamonhangaba
que
desejam ter seus trabalhos
expostos na loja “Arte Encanto”, no Shopping Pátio
Pinda, podem procurar o
Fundo Social com documentos pessoais e carteira
da Sutaco para preencher
as vagas disponíveis.
Já aqueles que já tiveram seus trabalhos
expostos e querem retornar, devem comparecer
ao Fundo Social com os
documentos e carteira
para regularizar a situação cadastral até o início
de junho. Vale destacar
que a escala para a loja é
feita sempre no primeiro
dia do mês.

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Até domingo (12), cidades da região terão
exibições e workshops da
sexta edição do “Festival
Internacional de Teatro
de Sombras”, idealizado e produzido pela Cia.
Quase Cinema. Este é o
único evento do gênero
no Brasil e reúne companhias brasileiras e estrangeiras em prol da
popularização teatral e
intercâmbio entre artistas e a comunidade. As
atividades são abertas ao
público e gratuitas.
Em 2019, a programação tem a participação de
oito companhias vindas
do Japão, Alemanha, Espanha e Argentina, além
do Brasil. O foco está em
fomentar o gosto pela
arte milenar do teatro
de sombras junto à população do entorno da
Cia. sediada em Taubaté.
Nesta sexta-feira (10),
uma residência artística,
“Vivência No Teatro De
Sombras”, desenvolvida
pela Cia. Teatro Lumbra
de Porto Alegre (RS),
ocupará o Teatro Metrópole de Taubaté das 9 às
13 horas, com uma apresentação às 21 horas.
No mesmo local, às
19 horas, um seminário
envolverá o encontro de
grupos que se dedicam a
pesquisa e produção de
espetáculos de teatro de
sombras no mundo atual e a importância desta
técnica milenar antecessora ao cinema, que conquista cada vez mais público ao redor do mundo.
Mais tarde, às 14 horas,
uma escola de São Luiz
do Paraitinga receberá o
espetáculo “Controle Remoto”, do grupo alemão
Sandokhan, Dancealot. &
Die TrommeldesTodes.
No sábado (11), o Sesi
de São José dos Campos
terá a peça “O Flautista
de Hamelin”, da Cia. OlveiraSalcedo da Espanha
a partir das 16 horas. A
apresentação possui a
duração de 45 minutos
e a faixa etária indicada
é para maiores de cinco
anos. No domingo (12),
às 15 horas, a produção
será exibida no Sitio do
Pica Pau Amarelo, em
Taubaté.
Também no sábado, às 20 horas, a praça
da Matriz de São Luiz
do Paraitinga servirá de
palco para “Dez Anos de
Sombra”, do conjunto argentino Sombras Chinas.
A criação artística esteve
em
Pindamonhangaba
nessa quinta-feira (9), no
Teatro Galpão. O enredo
consiste em uma homenagem aos dez anos de
trajetória da companhia,
sendo a festa de aniversário de todas as personagens feitos com as
sombras das mãos.
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P oder Legislativo

Câmara de Pindamonhangaba garante
aprovação do Projeto de Lei que regulamenta
padrão para “Travessia Elevada” no município
Projeto de Lei do novo Programa de Bolsas Universitárias também foi analisado e
a pedido do vereador Professor Osvaldo foi adiado por 30 dias
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

A segurança no trânsito
de Pindamonhangaba foi
o tema de um dos Projetos de Lei aprovados pelos
vereadores nesta segunda-feira, dia 06 de maio,
no Plenário “Dr. Francisco
Romano de Oliveira” durante a realização da 15ª
Sessão Ordinária da Câmara de Pindamonhangaba. Nesta sessão, a Ordem
do Dia contava com dois
Projetos de Lei para serem
apreciados pelos parlamentares da cidade.
Após as fases de Leitura
e Discussão dos Requerimentos e das Explicações
Pessoais, os vereadores
analisaram o Projeto de
Lei n° 32/2019, da vereadora Gislene Cardoso – Gi
(DEM), que “Estabelece
os padrões e critérios para
a instalação de travessia
(faixa) elevada em vias
públicas” e aprovaram o
documento por unanimidade.
O artigo 1° do PL institui a “regulamentação
visando estabelecer os
padrões e critérios para
a instalação de travessia
(faixa) elevada em vias públicas”. Segundo a autora,
a proposta deste projeto é
determinar que o município atenda a resolução n°
738 do CONTRAN, de 06
de Setembro de 2018, para
as futuras implantações de
travessia (faixa) elevada
em vias públicas. A citada
Resolução considera a necessidade de melhoria das
condições de acessibilidade, conforto e segurança
na circulação e travessia
de pedestres em determinadas áreas residenciais e
trechos de vias a elas pertencentes, assim como, em
terminais de transporte
coletivo, em locais de aglomeração ou entrada de
área de pedestres. A faixa

elevada para travessia de
pedestres deve atender ao
projeto-tipo constante na
presente Resolução e apresentar as seguintes dimensões: Comprimento da plataforma: igual à largura da
pista, garantidas as condições de drenagem superﬁcial; Largura da plataforma: no mínimo 5,0 metros
e no máximo 7,0 metros,
garantidas as condições
de drenagem superﬁcial.
As rampas deverão ter o
seu comprimento igual ao
da plataforma. Quanto à
altura da Faixa Elevada, a
Resolução determina que
“deve ser igual à altura da
calçada, desde que não ul-

trapasse 15 centimetros”.
Em locais em que a calçada
tenha altura superior a 15
cm, a concordância entre
o nível da faixa elevada e
o da calçada deve ser feita
por meio de rebaixamento
da calçada, conforme estabelecido na norma ABNT
NBR 9050. E por último,
o sistema de drenagem
deve ser feito de forma a
garantir a continuidade de
circulação dos pedestres,
sem obstáculos e riscos à
sua segurança. O artigo 6°
do Projeto de Lei aprovado
esclarece que “a implantação de travessia elevada
para pedestres deve ser
acompanhada da devida

sinalização, contendo, no
mínimo: Sinal de Regulamentação de ‘Velocidade
máxima permitida’; Sinais
de advertência - ‘Saliência
ou lombada’ antecedendo
o dispositivo e junto a ele;
de ‘Passagem sinalizada
de pedestres’ ou de ‘Passagem sinalizada de escolares’ nas proximidades
das escolas. A autora do
Projeto, vereadora Gislene
Cardoso justiﬁcou a proposta como “uma forma de
garantir a segurança e autonomia das pessoas com
deﬁciências, idosos, mobilidade reduzida, gestantes
e mães com carrinho de
bebês”.

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

de bolsas universitárias,
criando o Programa Universitário de Pindamonhangaba – UNIPINDA”.
O pedido foi feito pelo
vereador Osvaldo Macedo
Negrão – Professor Osvaldo (PR) e acatado pelos
parlamentares presentes
no plenário.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
16ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 13 de maio de 2019, segunda-feira, às 18h00.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 51/2019, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
remissão de créditos tributários do Município de Pindamonhangaba e dá
outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 52/2019, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
majoração de salário aos servidores municipais”.
III. Projeto de Lei n° 53/2019, da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a majoração de salários para o quadro de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba”.
IV. Projeto de Lei n° 54/2019, da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a
revisão dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais”.
V. Projeto de Lei n° 55/2019, da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a revisão
do subsídio dos Vereadores”
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Tribuna Livre:
Assunto:

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

Bolsas
Universitárias
Na sequência dos trabalhos legislativos, o plenário apreciou, discutiu
e adiou – por 30 dias – o
Projeto de Lei n° 45/2019,
do Poder Executivo, que
“Reestrutura e moderniza
o programa de concessão

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

Vereador Carlos Moura - Magrão
1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1º Secretário

Vereadora Gislene Cardoso - Gi

Sr. Juliel Modesto de Araújo
Obrigatoriedade de publicidade de dados sobre a receita arre
cadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação.

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 51/2019 - Este projeto
visa a recuperação do crédito tributário, bem como o acertamento da Dívida
Ativa e proporcionar ao contribuinte uma forma facilitada de pagamento de seus
tributos principais, aumentando a arrecadação para que os valores arrecadados
possam ser utilizados principalmente nas áreas de saúde e educação.
Projeto de Lei nº 52/2019 - Esta propositura dispõe sobre a majoração de salário
aos servidores municipais, proposta de 4% (quatro por cento), abrangendo os
servidores municipais do quadro efetivo da Prefeitura, a alíquota foi calculada
tornando-se por base o orçamento do ano. O reajuste atingirá os cargos ou
empregos efetivos, com exclusão do emprego de Diretor de Escola, o qual foi
criado pela Lei 6.206, de 27 de março de 2019, e não abrangerá os cargos de
provimento em comissão e as funções designadas.
Projeto de Lei nº 53/2019 - A proposta refere-se ao reajuste dos servidores
da Câmara de Vereadores, acompanhando o Poder Executivo que propôs a
majoração de 4% (quatro por cento), desta forma, acompanhando o mesmo
índice.
Projeto de Lei nº 54/2019 - De acordo com o Art. 1°, ficam mantidos os
subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, fixados na Lei
Municipal n° 5.779/2015 e mantidos pelas Leis Municipais n° 5.994/2016, n°
6.024/2017 e n° 6.144/2018. Portanto, não recerão aumento.
Projeto de Lei nº 55/2019 - Assim como os subsídios do Prefeito, Vice
e Secretários, de acordo com o Art. 1°, fica mantido o subsídio mensal dos
Vereadores da Câmara de Pindamonhangaba, fixado na Lei Municipal n°
5.778/2015 e mantido pelas Leis Municipais n° 5.956/2016, n° 6.025/2017 e n°
6.143/2018. Portanto, não receberão aumento.

2º Secretário

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

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

A CÂMARA

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

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

Pindamonhangaba, 10 de maio de 2019
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“Festival Regional Arte Encanto” terá
diversos shows nesta sexta e no sábado
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A segunda edição do
“Festival de Artesanato e
Gastronomia Regional ‘Arte
Encanto’” já começou e é um
verdadeiro sucesso. A programação do evento conta
com grande estrutura, além
de diversos shows. A abertura oﬁcial foi realizada nesta
quinta-feira (9), com a presença de autoridades municipais e parceiros.
O evento é uma realização do Fundo Social de Soidariedade, em parceria com
a Prefeitura. É uma opção de
lazer para as famílias de Pindamonhangaba
contando
com música, gastronomia,
feira de alimentos orgânicos
e, claro, muito artesanato.
Nesta sexta-feira (10), a
partir das 18 horas, a música ﬁca por conta do Raﬁnha
Acústico, uma das maiores
revelações musicais do Vale
do Paraíba, que tem como
diferencial canções temáticas, reﬂexivas e emocionantes.
Já o sábado (11), será
repleto de atividades, começando às 10 horas. Às
13h30, haverá presentação
das alunas de balé do “Projeto Reinvente”, do Fundo
Social de Solidariedade, e
Student Dance. Às 15 horas,
o projeto cultural “Fazendo
Arte com Dança Urbana
e Dance Hall”, dos Salesianos, se apresentará. Às
16 horas, será a vez dos
músicos da Camerata Jovem do Projeto Jataí, de
Moreira César. Às 17h30,
a animação fica por conta
do músico pindamonhangabense Wagner Muzak,
que canta MPB com letras
em homenagem a Pinda. E,
encerrando a programação,
às 20 horas, show de blues
com Luana Mascari, de Caraguatatuba.
Além das atrações musicais, haverá diversas opções de alimentação para os
participantes do evento, por
meio dos foodtrucks. A intenção é reunir os artesãos
da cidade e da região, oferecendo várias opções para os
visitantes do evento, com o
melhor em artesanato e resgate da cultura tradicional
da região.
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Casa Transitória elabora
trabalhos sociais neste mês
Entidade beneﬁcente começa a “Campanha do Cobertor
2019” e promove mais uma “Noite da Pizza”
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Como ocorre anualmente no período que
antecede o inverno, a
Casa Transitória “Fabiano de Cristo” de Pindamonhangaba está realizando sua campanha
para arrecadação de
cobertores. E, neste sábado (11), às 20 horas, a
organização fará outra
“Noite da Pizza”.
A “Campanha do Cobertor” visa a arrecada-

ção de dois mi itens novos ou usados em bom
estado. A doação pode
ser feita na sede da
instituição ouatravés
de dinheiro, por depósito em conta bancária ou por cartão de
crédito.
Já o evento gastronômico tem a entrada
individual
custando R$20,90. O valor
também pode ser pago
com cartão de crédito. Lembrando que,
crianças menores de

cinco anos participam
do rodízio de graça e
as de seis a 10 anos de
idade pagam apenas
metade.
A instituição que
presta apoio social às
pessoas em situação
de vulnerabilidade ﬁca
na rua Frei Fabiano de
Cristo, nº 555 –Crispim.
Mais informações sobre
as atividades podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3642-6277 ou pelo
site: https://www.casatransitoria.org.br/.
Reprodução/Internet

Organização está coletando cobertores novos ou usados em bom estado

Secretaria de Cultura
realiza concurso de
símbolo cultural
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Pinda lança, nesta
semana, junto ao
“2º
Festival Arte e Encanto”
e à “Campanha do Agasalho”, concurso para deﬁnir o símbolo cultural de
Pindamonhangaba.
De acordo com a Secretaria de Cultura, o concurso tem como objetivo
a seleção de um símbolo
cultural que representará
a promoção artesanal de
Pinda, elegendo a melhor
proposta.
“O concurso visa estimular artistas e pessoas
a contribuírem com um
símbolo que represente
o município. Pindamonhangaba é rica em símbolos seja do ponto de
vista da natureza, imóveis tombados, histórico
ou mesmo da sua economia. Com o concurso, a
seleção, a partir de vários
critérios
estabelecidos,
escolherá aquilo que é
mais signiﬁcativo e assim
poderá ser aplicado em

diversos produtos, principalmente artesanais”,
comentou o secretário de
Cultura, Alcemir Palma.
Os símbolos de qualquer forma que sejam,
buscam representar a
identidade peculiar de
um continente inteiro,
uma nação, seu povo, ou
até mesmo a referência
material de um pequeno
e desconhecido lugar. Por
meio da observação e preferência popular, esses
símbolos são evocados
como forte expressão de
suas origens.
O processo de participação para o concurso
cultural já está aberto e
pode ser consultado no
site da Prefeitura de Pindamonhangaba (http://
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/). Estão dispostos para consulta também
o regulamento e formulário de inscrições.
Mais informações podem ser obtidas no Palacete
10 de Julho, sede da Secretaria de Cultura e Turismo,
que ﬁca na rua Deputado
Claro Cesar, 33 – centro.
Telefone 3642-1080.

Museu Histórico recebe roda de conversa sobre a “Lei dos Sexagenários”

A roda de conversa “Lei
dos Sexagenários em Pindamonhangaba e os caminhos
da Abolição” acontecerá no
Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e D. Leopoldina, nesta sexta-feira (10),
às 19h15 e é aberta a toda a
comunidade.
A partir da condução do
historiador Fernando de
Oliveira (Unopar), o evento busca problematizar as
principais narrativas sobre a
lei Áurea no Brasil, e o processo que levou à abolição
da escravidão, sobretudo a

partir da lei Saraiva-Cotegipe, ou “Lei dos Sexagenários” (1885), como ﬁcou popularmente conhecida.
Fernando de Oliveira
busca evidenciar o modo
como a referida lei foi posta
em prática e o modo como
senhores e escravizados
disputaram, uns pela reescravização, e outros pela liberdade, por meio das mais
diversas estratégias no município de Pindamonhangaba, por meio dos vestígios
encontrados no Arquivo
Municipal.

O evento abre o mês de
atividades culturais e acadêmicas realizadas numa
parceria singular entre o
Conselho Municipal do
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba, Conselho
Municipal de Cultura, Cine
Didun, artistas e ativistas
independentes, e o Museu
Histórico.
As atividades buscam
fazer emergir reﬂexões,
debates e atividades que
contribuam para a compreensão dos signiﬁcados da

Abolição da escravidão no
Brasil, que neste ano completa 131 anos. A partir das
atividades culturais, rodas
de conversa e exibição de
filmes, buscam construir
um espaço aberto em que
a comunidade do município possa participar desse
processo de reconstrução
das ideias sobre escravidão
e liberdade no Brasil do
passado, como também no
Brasil atual.
O museu ﬁca na rua Marechal Deodoro da Fonseca,
260 – centro.
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Geral
Flávia Gabriela

Prova acontece dentro do Santuário Nacional e haverá missa de abertura

“Corrida da Mãe
Aparecida” ainda
tem vagas
COLABOROU COM TEXTO:
DAYANE GOMES
A quarta edição da
“Corrida da Mãe Aparecida”, realizada pelo Santuário Nacional em parceria com a empresa XTRY
Marketing e Eventos, está
com o segundo lote de inscrições aberto. O cadastro
deve ser feito através do
sitewww.a12.com/corridamaeaparecida. A prova
acontecerá no dia 17 de
agosto.
O evento conta com as
modalidades: caminhada

de 4km (participativa),
corrida de 4km e de 8k
(competitivas) e categoria
PNE/PCD/ACD(participativa). O primeiro lote já
foi encerrado por atingir
800 vagas. Agora, a segunda remessa conta com
a disponibilidade de mais
mil inscrições no valor de
R$ 85. O prazo vai até o
dia 25 de junho ou quando
o número for alcançado.
Em seguida, o terceiro lote
disponibilizará 1250 vagas
pelo preço de R$ 95.
Uma missa de celebra-

ção no Altar Central da
Basílica aquece a atividade que dará prêmios para
os melhores colocados da
modalidade competitiva
a corrida. Os troféus serão
para as cincos mulheres e
os cinco homens com melhor tempo, tanto nos 4km
como nos 8km. Todos
os inscritos recebem um
kit com camiseta, sacola
squeeze e chip de cronometragem. Sendo que, osparticipantes que concluírem a prova ganharão uma
medalha.

Inscrições para “4º Concurso de
Composição Musical” terminam hoje
O prazo de inscrição
para o “4º Concurso de
Composição Musical” se
encerra nesta sexta-feira
(10). A ação, organizada
pelo “Projeto Guri” tem
o objetivo de promover e
incentivar a criatividade
de crianças e adolescentes. Assim como nos anos
anteriores, os guris poderão se inscrever em duas
categorias: Infantil, para
crianças de 6 a 11 anos; e
Infanto Juvenil, para adolescentes e jovens de 12 a
21 anos.
A competição abrange
todos os estilos musicais
e é destinada a alunos e
alunas de todas as idades,
matriculados nos polos do
interior, litoral e Fundação Casa. Para participar,
cada candidato ou grupo
– de até 30 integrantes –
deve entregar uma composição autoral e inédita,
de tema livre, com até três
minutos de duração.
Também será possível
a integração entre diferenPREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.210, DE 08 DE
MAIO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de
20 de dezembro de 2018, Resolve NOMEAR
o Sr. Eduardo José Muller para o cargo de
provimento em comissão de Assessor, a partir
de 15 de abril de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de
abril de 2019.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário
Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de
maio de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.211, DE 08 DE
MAIO DE 2019.
Dr. 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 a Sra. Thalita Fernandes Foroni,
para exercer a função gratiﬁcada de Gestor
de Patrimônio, a partir de 16 de abril de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de
abril de 2019.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2019.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário
Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de
maio de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos

tes faixas etárias. “No caso
da faixa etária mista, a categoria será deﬁnida por
dois critérios: se a composição for coletiva, será
deﬁnida pela faixa etária
predominante no grupo
(acima de 50% dos integrantes). Se a composição for de um dos alunos,
executada coletivamente,
determinará a categoria a
idade do compositor”, explica a gestora.
A música a ser inscrita deve ser registrada em
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áudio ou vídeo, com boa
qualidade sonora, e disponibilizada por meio de
um link no formulário de
inscrição, seja do Youtube,
Soundcloud, Vimeo ou outros sites similares de divulgação de música. Cada
aluno pode participar com
apenas uma composição.
O material será avaliado
por um Comitê de Avaliação e Seleção multidisciplinar, composto por proﬁssionais da “Amigos do
Guri”.

Premiação para ambas as faixas etárias
1º lugar – Workshop proﬁssional com até 6 horas de duração voltado à prática musical e aprimoramento de performance da faixa premiada. Gravação
da composição em estúdio proﬁssional e ﬁnalização/
masterização para produção de material voltado à difusão eletrônica;
2º lugar – Workshop proﬁssional com duração
de até 6 horas voltado à prática musical;
3° lugar – Livros, CDs ou DVDs conforme o número de ganhadores (as).

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 Nº 077/2019 (PMP 12612/2019)
Para “aquisição de equipamento oftalmológico (autor refrator com ceratômetro)”, com entrega dos
envelopes até dia 23/05/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 079/2019 (PMP 12616/2019)
Para “aquisição de equipamento hospitalar (eletrocardiograma)”, com entrega dos envelopes até dia
24/05/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2019 (PMP 12620/2019)
Para “aquisição de macadame seco”, com entrega dos envelopes até dia 28/05/19 às 14h e início
da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2019 (PMP 12625/2019)
Para “aquisição de ferro e aço para a serralheria”, com entrega dos envelopes até dia 24/05/19 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2019 (PMP 12628/2019)
Para “aquisição de materiais para atender as necessidades do setor de carpintaria”, com entrega
dos envelopes até dia 27/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2019 (PMP 12652/2019)
Para “aquisição de rações para o abrigo de animais do Município de Pindamonhangaba”, com
entrega dos envelopes até dia 28/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 088/2019 (PMP 12690/2019)
Para “locação de máquinas e equipamentos, visando a complementação da frota produtiva
da Prefeitura do Município de Pindamonhangaba, para a execução de obras e serviços de
pavimentação em vias urbanas, rurais e logradouros públicos”, com entrega dos envelopes
até dia 29/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2019 (PMP 12693/2019)
Para “aquisição de polpa de fruta congelada para alimentação escolar”, com entrega dos
envelopes até dia 23/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 093/2019 (PMP 12708/2019)
Para “aquisição de tanquinho para lavar, escada articulada, lavadora de roupas lava e seca e
televisor”, com entrega dos envelopes até dia 29/05/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 094/2019 (PMP 12724/2019)
Para “aquisição de películas retrorrefletivas e não refletivas para a confecção das placas de
trânsito (orientativas, indicativas, turísticas e informativas) no Município de Pindamonhangaba”,
com entrega dos envelopes até dia 30/05/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
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.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 030/2019 (PMP 7920/2019)
Foi firmado o contrato 032/2019, de 30/04/2019, para “contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de jornais Tribuna do Norte”, no
valor de R$ 48.430,08, vigente por 12 meses, assinando pela contratante (Fundação Dr.
João Romeiro), e como gestora do contrato, a Sra Jucélia Batista Ferreira, e pela contratada,
empresa Tania Maria Moreira ME, a Sra Tania Maria Moreira.

“Canção da Gordice”, composta por alunos do Polo São Joaquim, ﬁcou em
primeiro lugar na categoria Infantil em 2018

Pindamonhangaba e Campos do
Jordão terão trens especiais de
“Dia das Mães” neste domingo
Composições da EFCJ terão decoração temática e haverá
sorteio de livros sobre a história da Estrada de Ferro
Quem procura uma alternativa diferente e barata para curtir o “Dia das
Mães” neste domingo (12)
pode embarcar nos trens
da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ).
Em comemoração à data,
nas cidades de Campos do
Jordão e Pindamonhangaba, haverá composições
com decoração temática
e sorteio de livros sobre a
história da ferrovia.
O passeio de Pindamonhangaba partirá às 10
e às 14 horas, saindo da
estação central, atravessando a planície rural pindense sem paradas, até a
estação Piracuama, no pé
da Serra da Mantiqueira,
de onde o trem retorna
para o local de origem.
O trajeto completo é de
aproximadamente duas
horas. O valor da passagem de ida e volta é de R$
13.
Em Campos do Jordão,
os trens sairão às 14h02 e
15h02, da estação Emílio

Ribas, no bairro Capivari,
até a estação Abernéssia.
De lá, volta para o ponto
de partida. O tempo total
do percurso de ida e volta
é de 30 minutos. O bilhete
custa R$ 12.
Cada trem tem capacidade para 64 passageiros.
Não há necessidade de reserva e crianças com até
cinco anos de idade, no
colo, não pagam passa-

gem. Os ingressos podem
ser adquiridos diretamente nas estações: Pindamonhangaba (rua Martin Cabral, 87, centro); Campos
do Jordão - estação Emílio Ribas (avenida Emílio
Ribas, 1.111, Capivari).
No ano passado, 139
pessoas participaram do
passeio turístico anual de
“Dia das Mães”.
Divulgação
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I nfraestrutura

Prefeitura continua
obras na galeria do
bairro Boa Vista
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Obras e
Planejamento da Prefeitura de Pindamonhangaba
dá prosseguimento, nesta
semana, às obras de galerias do bairro Boa Vista.
Desta vez, a equipe está
na rua Isaura Eugênia de
Toledo Silva, próximo ao
campo da Ferroviária.
Conforme informações
da equipe de zeladoria,
responsável pelas obras
de drenagem, a região
possui casas antigas, de
mais de quatro décadas de
existência, tendo a galeria
passando por baixo das
residências, diﬁcultando o
trabalho da contenção de
cheias.
Neste momento, a
equipe de obras está aumentando o diâmetro da
tubulação, além de desviar a tubulação para o
local correto, conduzindo
assim, o ﬂuxo adequado
das águas pluviais. Essa

ação atende aos pedidos
da população e evitará o
acúmulo de água principalmente em frente às
casas do ﬁnal da rua que,
segundo os moradores –
que acompanham a realização do tão sonhado serviço – já chegaram a ter,
em frente de casa, água
com mais de um metro
de altura e com correnteza, quando as chuvas são
muito intensas.
O prefeito Isael Domingues está acompanhando
a realização destas obras,
pois entende a necessidade para a população. “Este
é um local que sofria com
alagamentos há muitos
anos e que agora recebe
essa obra para aumentar
a capacidade das galerias
em colher toda a água das
chuvas que escoa da Mariz
e Barros e resolver o problema na região, garantindo a tranquilidade dos
moradores”, enfatizou.
Em dezembro de 2017,
a equipe da Prefeitura ha-

Subprefeitura
realiza
manutenção no
acesso para o
Jardim Regina

via realizado a primeira
fase da obra, compreendendo as ruas Conselheiro Rodrigues Alves e Mariz e Barros, próximo ao
quartel. A pavimentação,
inclusive, foi realizada somente neste trecho, visando à segunda fase da obra.
A prefeitura pede a
compreensão e a paciência dos moradores daquela região, devido aos
transtornos que serão ge-
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Obra visa aumentar a capacidade
das galerias de receberem água,
evitando alagamentos
rados no trânsito para que
a obra seja realizada.
A secretária de Obras
e Planejamento, Marce-

la Franco, explicou que o
prazo para a ﬁnalização
depende das condições
climáticas, mas a equipe

está trabalhando com dedicação e empenho para
que a melhoria seja entregue o mais breve possível.

Pindamonhangaba lidera
produção metalúrgica do
Estado de São Paulo
Segundo dados do
Mapa da Indústria Paulista de 2003 a 2016, feito pela Fundação Seade,
Pindamonhangaba teve
um acentuado crescimento na área da metalurgia,
assumindo a primeira po-

sição no ranking ao passar
de 13,0% para 22,8%, ultrapassando o então líder
Cubatão, que variou de
20,1% para10,8%.
O crescimento de Pinda
foi de 170%, passando de
R$ 950 milhões em 2003

para R$ 2,5 bilhões em
2016. Mais de um quinto
de toda a riqueza do Estado nesse seguimento da
indústria em 2016 veio da
cidade (22,8%). As maiores fábricas instaladas no
município são exatamente
Novelis/Divulgação
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Grandes empresas instaladas na cidade são do segmento de metalurgia

da metalurgia e englobam
a fabricação de aço, tubos
e de metais não-ferrosos,
como o alumínio.
Segundo o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos, Herivelto Vela, o resultado da pesquisa, além
de ressaltar a capacidade produtiva de Pinda, é
uma conquista dos trabalhadores. “Parabéns Pindamonhangaba, que este
título ajude a nossa cidade a trazer cada vez mais
investimentos, que gerem
emprego e renda”, disse.
Inclusive, as estimativas
são positivas devido aos recentes anúncios de investimentos feitos pela Gerdau
e pela Novelis, que somam
mais de R$ 1 bilhão, bem
como o resultado das exportações deste ano, que
contam com um superávit
de R$ 75 milhões.
Mapa da Indústria Paulista de 2003 a 2016 - Fundação Seade

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***
A Subprefeitura de
Moreira César, com o
apoio da Secretaria de
Obras e Planejamento, concluiu na última
quarta-feira (8), a troca do asfalto no trecho
que dá acesso à Via
Dutra, no Jardim Regina, km 89.
De acordo com informações da Subprefeitura, as obras tiveram início com a

retirada do asfalto daniﬁcado. O trecho teve
a base asfáltica substituída e os serviços foram concluídos, com a
aplicação da emulsão
e da massa asfáltica.
“A conclusão das
obras traz mais segurança aos motoristas
e principalmente aos
moradores da região,
por conta dos buracos que aumentam os
índices de acidentes”,
destaca o subprefeito
Nilson de Paula.
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8

Pindamonhangaba, 10 de maio de 2019

S ociais
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Feliz aniversário!
Roseli assopra velinha nesta sextafeira (10). Com muito amor, suas ﬁlhas
Victoria e Sarah e sua mãe Deolinda
lhe desejam grandes conquistas.

Muitas conquistas

Bênçãos inﬁnitas

Para o professor e atleta Robson
Karlos, o Robinho, aniversariante desta
sexta-feira (10). Seus pais Regina e
Heli, sua namorada Arone (foto), as
equipes dos projetos Corupin e “Aula
Extra”, e amigos desejam muita luz,
muitos pódios e grandes alegrias.

Dono do cofre
Dono de uma competência ímpar na
área ﬁnanceira, o expert em ciências
contábeis da Câmara de Pindamonhangaba, Fabiano Rosa do Amaral,
comemora nesta quarta-feira, dia 15 de
maio, mais um aniversário. Além dos
“parabéns pra você” e os abraços dos
amigos G6 da Câmara: Ricardo Colega,
Robson Barba, Rodrigo Bolinho, Alex
Curu e Xande “Emepê”, Fabiano também recebe o carinho e afeto da esposa
Cássia e do ﬁlhão Vitor.

Um novo ciclo cheio de bênçãos
é o que desejamos para Terezinha
Santos, aniversariante desta sexta
(10). Seu esposo Antônio, suas ﬁlhas
Tatiane e Thais, seu genro Jaderson
e a neta Maria Eduarda a parabenizam pela data.

“Em destaque,
a aniversariante
do dia 10 de maio
Mônica Lehmann,
comemorando ao
lado do seu esposo,
José Luiz. O casal
também completa
25 anos de casados. Parabéns!”

Tudo de lindo

Para Elismar Souza, aniversariante
do dia 5 de maio. Ela recebe os cumprimentos da mãe Iracema e de todos os
familiares.

Está chegando...
Neste sábado (11), a linda Stefani
Silva completará 14 anos de idade. Ela
recebe o carinho dos familiares e amigos. Muitas felicidades!
Sucesso, ilustrador!
Boas vibrações para o
criativo e talentoso Adan
Castro, aniversariante
do dia 15 de maio. Seus
amigos da faculdade
de Comunicação Social
desejam bastante ânimo
ao taurino, para que
continue a produzir belas
ilustrações.

Chuvas de Benção
Para Inês Ribeiro, que completa mais
um ano de vida no dia 7 de maio. Toda sua
família e amigos desejam felicidades.

Muita luz
Para a linda Maria Eduarda, que soprou velinhas no último dia 7. Sua avó
Iracema, familiares e amigos desejam
bênção e paz.

“Hip Hop District 2019”
No feriado do começo do mês, o
grupo “Instintos Urbanos” foi até
Jundiaí (SP) para integrar o corpo
de concorrentes do evento de danças
urbanas “Hip Hop District 2019”. A
turma, composta por 15 jovens, voltou para casa no domingo (5), com
boas experiências na bagagem.

Ainda dá tempo...
... de parabenizar a gatíssima Aline
Amadei, aniversariante do último dia 5.
Que estes novos 365 dias sejam repletos de saúde, de paz e de prosperidade.
Este é o desejo dos seus pais Ricardo e
Giovana e de todos os seus amigos.

