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Des�ile no Araretama abre as
comemorações da Independência do Brasil
Divulgação

Neste sábado (31), a partir das 9 horas, o bairro Araretama recebe, pela primeira vez o desfile
cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil. A iniciativa da Prefeitura atende a
PÁGINA 5
um pedido das escolas e creches municipais do bairro.

Nova Gokula se prepara para
“Festival das Cores”
Alexandre Dias

Projeto Social no
“Bem-Viver” realiza cursos
para geração de empregos
PÁGINA 3

Divulgação

No �im de semana,
segue Vacinação
Antirrábica nos bairros
Desde o início do mês, a Prefeitura de
Pindamonhangaba está vacinando cães e
gatos contra a raiva, em diversos pontos
da cidade. Devem ser vacinados animais
maiores de três meses.
PÁGINA 3

A Fazenda Nova Gokula está se preparando para receber mais uma
edição do aclamado “Festival das Cores”. O evento será realizado nos
dias 7 e 8 de setembro, das 10 às 18 horas.
PÁGINA 7
Projeto “Taekwondo
Araretama” realiza
mais uma entrega de
faixas
PÁGINA 7
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
17º
PREDOMÍNIO DE SOL

30º
UV 8

Fonte: CPTEC/INPE

Começa o “22º Festil”
É neste domingo (1º/9) que um dos mais importantes festivais do seguimento estudantil e artístico do país tem início. O Festil (Festival Nacional de
Teatro Estudantil de Pindamonhangaba) chega em
sua 22ª edição, com 22 apresentações teatrais.
PÁGINA 5

Divulgação
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Editorial
Segurança em foco
Mais uma daquelas boas notícias que
gostamos de noticiar: Pindamonhangaba
retomará a “Atividade Delegada” no município.

Inauguração marca “Dia Nacional
do Voluntariado” na Gerdau
No Dia Nacional do Voluntariado, 28 de agosto, a Gerdau
promoveu diversas atividades

em suas operações pelo país.
Na usina de Pindamonhangaba,
que já engaja seus colaboradoDivulgação

De acordo com informações da prefeitura
local, a Secretaria de Segurança Pública do
Governo do Estado renovou o convênio com o
município, depois de todo o processo burocrático
– iniciado em outubro do ano passado – quando
a cidade manifestou seu interesse na renovação.
A informação foi publicada no diário oficial
do Estado na última quarta-feira (28) e, ao que
tudo indica, o reforço do policiamento deve
ocorrer já no início de setembro.
A excelente notícia alegra a população, pois
a proposta da “Atividade Delegada” é reforçar
a segurança dos moradores e dos comerciantes
em todos os pontos da cidade.
Investir em segurança pública deve ser
prioridade em todos os âmbitos governamentais
e em Pindamonhangaba não poderia ser
diferente.

Educa SP: inscrições
para cursos da USP
podem ser feitas até
sexta-feira
As inscrições do Educa SP,
programa da Secretaria Estadual da Educação realizado
em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), podem ser feitas até as 12 horas
do dia 30 de agosto, pelo site
www.vemprausp.org.br.
Por meio do programa, os
alunos das escolas estaduais
de São Paulo matriculados
nas três séries do Ensino Médio têm à disposição 18 mil
vagas para cursos de 40 horas, ministrados por professores da USP na modalidade de
ensino à distância. Há opções
como astrobiologia, desenvolvimento de aplicativos e
jogos, fotografia, tecnologia,
entre outros temas. Os estudantes com maior assiduida-

de escolar terão prioridade
para garantir as vagas.
O curso é dividido em 2 horas diárias de atividades, que
reúnem videoaulas, estudo
de material complementar e
tarefas guiadas por tutores,
que são alunos de graduação
da USP. O programa também
inclui pelo menos uma visita
presencial do estudante ao
campus da USP mais próximo
de sua residência. Além da capital, a universidade tem sete
unidades instaladas pelo Interior de São Paulo. As aulas começam no dia 30 de setembro
Para fazer os cursos, os
estudantes da rede estadual
poderão utilizar os computadores da escola, quando disponíveis.
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Governo de São Paulo
lança site SOS Mulher
Para combater a violência contra a mulher, o Governo de São
Paulo, por meio Fundo Social de
São Paulo (FUSSP), lançou o site
SOS Mulher que tem como objetivo disseminar informações sobre
segurança, saúde e independência
financeira para mulheres em risco
de sofrer violência doméstica.
Todos os dias o site disponibiliza um vídeo informativo, gravado
por especialistas, com orientações
para que as mulheres saibam reconhecer, evitar e combater as principais formas de violência listadas
na Lei Maria da Penha: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. No site, as mulheres também
encontrarão os endereços e telefones das delegacias da mulher, cursos profissionalizantes, hospitais

e defensorias públicas do Estado.
Desenvolvido pela Analista de
Suporte à Gestão da Prodesp, Silvia Ferreira Santos, a página conta
com um layout em formato responsivo e oferece uma estrutura
Single-Page Application (SPA), que
reúne todo o conteúdo em uma
única área, facilitando a navegação
de quem acessa o site pelo celular.
“O que mais me encanta nessa
plataforma é que, qualquer mulher, independentemente da sua
posição socioeconômica, consegue acessar dicas importantes de
saúde, segurança e finanças, que
podem melhorar sua qualidade de
vida”, destacou Santos.
Para acessar o conteúdo, basta clicar no site www.sosmulher.
sp.gov.br.

Construindo
Cidadania

res a participarem do Programa
de Voluntariado desde 2011,
foi inaugurado um novo espaço
para capacitação de voluntários
e instituições favorecidas.
No local, serão realizadas sessões de capacitação para orientar os colaboradores no momento de elaborar, executar e manter
projetos de empreendedorismo
em habitação, reciclagem e educação. A unidade busca, ainda,
parceiros e apoiadores para
auxiliar nestes treinamentos,
que devem ocorrer de forma
periódica e poderão criar uma
aproximação maior entre os participantes e as organizações beneficiadas.
Para a ocasião, a gestão da
usina de Pindamonhangaba preparou outra novidade: os envolvidos no programa de voluntariado foram premiados com kits
da empresa. Posteriormente,
os colaboradores considerados
mais engajados vão receber certificados e brindes especiais.
Há cerca de um ano, o escopo
dos projetos apoiados em Pindamonhangaba passou por mudanças e, atualmente, 80% das
iniciativas apoiadas são voltadas
para o empreendedorismo nas
áreas de habitação, educação e
reciclagem. O Programa de Voluntariado possui um comitê
com seis colaboradores, sendo
que cada um é responsável por
uma iniciativa e por organizar
sua execução no município de
Pindamonhangaba e em seu
distrito, Moreira César. Entre as
principais ações apoiadas anualmente estão os projetos Jataí,
Fotografart, Projeto Crescer, Proerd, encontros com a comunidade, entre outros. São realizadas
ações que incluem entregas de
cestas básicas, agasalhos, presentes para crianças, entre muitas outras.

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista,
radialista e consultor. 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.

Dia Nacional do Voluntariado
Em alusão ao Dia Nacional
do Voluntariado (28 de agosto), começo parabenizando
todos os voluntários. Pessoas
que ajudam a melhorar nosso
mundo. Pessoas que usam seu
tempo e talento em prol de um
mundo um pouco mais justo.
Poucos sabem sobre a data,
poucos irão comemorar, mas o
que importa de verdade é que
os voluntários sabem deste dia
e que tem gente tentando fazer
este dia ser mais valorizado
em várias partes do Brasil.
Mas por que valorizar este
dia? Não é para endeusar os
voluntários e os fazer parecer
super qualquer coisa, a intenção é fazer que muitos saibam
da importância do trabalho
voluntário.
Para aqueles que não sabem e para relembrar aqueles
que sabiam, o voluntariado é
a origem de todas as organizações sociais no Brasil e
no mundo, sempre uma organização social começa da
união de algumas pessoas
interessadas em uma causa que se juntam para fazer
algo em prol dessa causa,

assim começam as organizações sociais.
Como já escrevi nesta coluna, o próprio terceiro setor
tem esquecido de falar e fazer
o voluntariado aparecer mais,
muitos são os eventos do terceiro setor que hoje se preocupam, com prestação de contas,
ética, contabilidade, MKT, leis
e algumas coisas até pouco
desconhecida do terceiro setor como compliance, captação, contratos, BSC, metas, etc,
tudo isso muito importante
para a gestão das OSC’s, mas
pouco se fala no VOLUNTARIADO que tanto ajuda e ajudou as
OSC’s a chegarem até aqui.
As empresas têm feito um
papel importante neste processo de disseminação do
voluntariado, mas nós do terceiro setor temos que fazer
nossa parte, até por reconhecimento as nossas origens. Temos que falar de voluntariado
em nossos eventos pois ele é
adaptável a todos os tipos de
assunto, temos que falar de voluntariado com os atendidos
das OSC’s, pois eles sabem que
tem voluntários atuando, mas

Reprodução/Internet

precisam entender o que eles
fazem e por que fazem.
Somos todos responsáveis
por esta disseminação de informação e formação.
O dia 28 de agosto tem este
papel, de lembrar que o voluntariado é muito relevante na
história e na atualidade das
OSC’s.
Vamos fazer esta data valer a pena e não ser somente um uma data comemorativa no calendário entre
outras centenas de datas
que passam quase sempre
despercebidas no decorrer
do tempo.
Parabéns voluntários, junte-se a nossa corrente de divulgar e atrair mais amigos
para nossas causas.
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No �im de semana, segue Vacinação
Antirrábica nos bairros
Divulgação

Desde o início do mês, a
Prefeitura de Pindamonhangaba
está vacinando cães e gatos
contra a raiva, em diversos
pontos da cidade. Devem ser
vacinados animais maiores de
três meses.
Nesta sexta-feira (30), a
vacinação acontecerá no centro
comunitário do Maricá, no
Centro Esportivo do Cidade Nova
e no Centro Esportivo do “João
do Pulo”. Já no sábado (31), será
na Praça da Bíblia, no Parque
Ipê, próximo ao cemitério; em
Moreira César, na Praça do Cisas,
e na Praça São Miguel Arcanjo,

Pindamonhangaba
retoma “Atividade
Delegada”
A “Atividade Delegada” voltará
a funcionar em Pindamonhangaba, após a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado
ter renovado o convênio com o
município. A publicação no diário
o�icial do Estado foi realizada na
quarta-feira (28).
O processo burocrático para a
retomada da Atividade Delegada
em Pinda teve início em outubro
do ano passado, quando a cidade
manifestou seu interesse em renovar o convênio. A Secretaria de
Segurança Pública do Estado realizou todos os procedimentos burocráticos internos, com análises
em diversas instâncias, concluindo neste mês, com o convênio
que agora está renovado.
De acordo com o secretário
de Segurança Pública da Prefeitura de Pindamonhangaba, José
Sodário Viana, a atividade retornará com emprego de 20 a 25 policiais militares por dia, com sete
viaturas e seis motocicletas, e
atuação conforme planejamento
estratégico da PM, com isso, além
das atividades previstas para o
convênio, haverá o policiamento
em todo o município e distrito de
Moreira César.
O reforço do policiamento

Colaborou com o texto:
Bruna Silva

com a iniciativa deve ocorrer já
no início de setembro e vai reforçar a segurança de moradores e
comerciantes em todos os pontos da cidade. “A Atividade Delegada será iniciada nas ruas nos
próximos dias, visto que a Polícia
Militar terá um período para cadastramento e inscrição dos policiais militares voluntários para
trabalhar em Pinda, e preparação
das viaturas tanto para a Atividade Delegada quanto para o policiamento ordinário”, explicou o
secretário Sodário.
O prefeito Isael Domingues
comemorou a boa notícia. “A retomada da Atividade Delegada é
muito importante para a segurança da nossa cidade. Tanto que
protocolamos a intenção de renovação do convênio em outubro do
ano passado. Devido ao processo
de sucessão tanto do Governo
Federal quanto estadual, mesmo
Pindamonhangaba estando com
todos os documentos em dia,
houve um atraso na renovação
devido a questões burocráticas,
mas agora, com a publicação no
diário o�icial, esperamos para a
partir da semana que vem conferir o retorno da Atividade Delegada para a nossa cidade”, declarou.
Divulgação

no Araretama. Já na segundafeira (2), das 9 às 16 horas: no
Ginásio de Esportes do Alto
Tabau, na Praça João Paulo II,
no Alto Tabau; na Praça Santo
Afonso Ligório, no Maria Áurea;
à tarde, das 13 às 16 horas, na
Praça São Cristovam, no Alto
Cardoso.
A raiva canina ou felina é
transmitida a seres humanos
pelo vírus presente na saliva dos
animais contaminados. Uma vez
transmitida a seres humanos,
não há registro na literatura de
cura, em todos os casos levaram
o paciente a óbito.
De acordo com informações
da Vigilância Epidemiológica,
historicamente no município não
há registro de raiva em animais

de pequeno porte, com exceção
de 2016 como a raiva felina, no
bairro Jardim Carlota.
“Para que possamos manter
o vírus da raiva erradicado no
município, os proprietários
ou tutores deverão vacinar
seus pets proporcionando
a imunização por 12 meses
e manter a saúde do animal
perante a este vírus”, explicou
o diretor do Departamento de
Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, Rafael Lamana.
A vacinação contra a raiva
acontece em pontos estratégicos
pela cidade, exceto no �inal
de semana do feriado de 7
de setembro. A programação
completa está no site da
Prefeitura www.pinda.sp.gov.br.

“Bem-Viver”: Projeto Social oferece
cursos para geração de empregos
Divulgação

Os moradores do Condomínio “Bem Viver” recebem a segunda etapa do Projeto Social.
Essa nova etapa será marcada
por 12 meses de acompanhamento social, psicológico, técnica ambiental, professores de
danças e esportes: futebol, ginástica funcional, zumba e hip
hop.
A novidade dessa etapa do
projeto são os cursos para geração de emprego e retorno ao
mercado de trabalho
O primeiro curso escolhido
pelos moradores foi o de Brigadistas e Primeiros Socorros,
que tem o seguinte conteúdo:
Função de uma Brigada de
Incêndio e suas Atribuições,
Ações de Prevenção e de Emergência, Conceito de Fogo e seus
Elementos, Propagação do
Fogo, Classi�icação de Incêndios, Métodos de Extinção e
Combate, Medidas de Prevenção, Extintores modo de usar.
As aulas foram realizadas

no último dia 24, e 105 alunos moradores do “Bem Viver”
�izeram suas inscrições. Os
moradores tiveram aulas práticas, aprenderam a manusear
os extintores, aprenderam sobre a bomba elétrica dos seus
condomínios, evitando assim
futuros acidentes em seus
condomínios. O curso foi ministrado por um bombeiro
capacitado a dar aulas e cursos. Foram entregues apostilas e na conclusão receberão
diplomas e certificados.
Segundo a diretora de Habitação da Prefeitura, Monique Dias, “os moradores do
empreendimento Bem Viver
receberão vários cursos de
capacitação, todos eles voltados ao mercado de trabalho e
geração de renda rápido”. Haverá, ainda, outros cursos solicitados pelos moradores: manicure, maquiagem, designer
de sobrancelhas, barbearia e
cortes masculinos, eletricista,

artesanatos voltados à prática do empreendedorismo da
cultura dos moradores. Para
todos cursos, serão ofertados
os materiais aos alunos inscritos, inclusive apostilas e certi�icados aos que concluírem os
cursos.
Além dos cursos de capacitações, as reuniões sociais
educativas continuarão com
os temas do programa Minha
Casa, Minha Vida - Faixa 1. As
visitas e acompanhamentos
sociais e psicológicos também.
Muitos temas voltados ao Meio
Ambiente como coleta seletiva, cuidados com o patrimônio
e o plantio das árvores serão
tratados diretamente com os
moradores e os técnicos da
empresa Clarb.
Os interessados podem
fazer suas inscrições diretamente com a empresa Clarb no
contêiner localizado no Condomínio Cedro em período de
expediente
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poder legislativo

Câmara de Pindamonhangaba presta homenagem a
Samuel José Miranda pelo seu trabalho social na cidade
junto a Fazenda da Esperança na recuperação de pessoas
Também aprovado Projeto que denomina de “Lídia Gaúcha” o Abrigo de Animais da cidade e a proibição
de canudos e copos plásticos em bares, restaurantes e comércio ambulante, além de uma Comissão
Especial de Inquérito (CEI) para apurar a omissão do Executivo na manutenção de pontes e viadutos

Robson Monteiro
A 29ª Sessão Ordinária de 2019 promovida nesta segunda-feira, dia 26 de
agosto, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira” contou com uma pauta
de votações de Projetos de Lei extensa,
homenagens e com a apresentação de
um requerimento para a constituição
de uma nova Comissão Especial de Inquérito (CEI) no município. O plenário
também aprovou a licença do vereador
Janio Ardito Lerario (PSDB) para tratar
de “assuntos particulares” no período de
22 de agosto a 5 de setembro, Logo em
seguida, a Mesa Diretoria deu posse ao
suplente de vereador, José Carlos Gomes
– Cal (PTB).
Ordem do Dia
A Ordem do Dia previa a análise e
discussão de 4 projetos. O primeiro foi
o PL n° 13/2019, do vereador Ronaldo
Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR),
que “Denomina de LIDIA CONCEIÇÃO
PEREIRA ALVES (LIDIA GAÚCHA) o AMA
– Abrigo Municipal de Animais de Pindamonhangaba”. A aprovação foi unânime.
Lidia Conceição Pereira Alves - “Lidia Gaúcha” nasceu em Cacequi-RS no
dia 19 de março de 1962. Foi criada na
cidade de São Gabriel-RS. Aos 19 anos
casou-se com um aspirante do Exército
e aos 20 anos teve sua primeira �ilha:
Renata. Morou em Aquidauana-MS e lá
teve a segunda �ilha: Bruna. Após muitas
transferências, vieram morar em Pindamonhangaba em 1997.
Sempre gostou dos animais, mas foi
aqui em Pindamonhangaba que esse
amor a�lorou. Empenhou-se na causa
animal ajudando em resgates de animais
abandonados, discutindo com tutores de
animais mal tratados, acolhendo vários
animais em sua casa e quando já não havia mais espaço, levando alimento aos
animais de rua e tentando adoção responsável para cada um deles. Fez questão de postar fotos dos seus animais resgatados em redes sociais e sempre teve
orgulho de dizer que era protetora dos
animais e que jamais deixaria de cuidar
deles. Formou-se técnica em enfermagem aos 50 anos e, além de cuidar das
�ilhas e de todos os animais que encontrasse, arranjou tempo para cuidar de
uma senhora que tinha Alzheimer. Pessoa de coração enorme que distribuía
amor por onde passava. Aos 56 anos, no
dia 05 de maio de 2018, faleceu em Pindamonhangaba. Lidia Gaúcha teve uma
vida dedicada ao amor pelos animais, às
pessoas e à vida!
O segundo item da pauta foi o Projeto de Lei n° 117/2019, do vereador
Renato Nogueira Guimarães – Renato
Cebola (PV), que “Denomina de Rua Sebastião Tadeu de Lima a Rua 26 do Residencial Mantiqueira, localizado no bairro Mantiqueira”. Igualmente ao primeiro
projeto, foi aprovado pela unanimidade
dos vereadores presentes.
Sebastião Tadeu de Lima - Tija, nasceu em 21 de janeiro de 1950 em Roseira, São Paulo. Era �ilho de Benedito Ranulfo de Lima e Elza Caltabiano de Lima.
Iniciou seus estudos em Roseira, na Escola Professor Joaquim de Campos, onde
concluiu o antigo curso primário. Poste-

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Samuel José Miranda recebe homenagem da Câmara, ao lado de vereadores, amigos e familiares
riormente ingressou no curso ginasial
no antigo colégio La Salle, de Aparecida
e concluiu os estudos no Ginásio Estadual “Prof. André Broca”, de Roseira. Estudou também no Colégio Técnico de Contabilidade de Aparecida, COTECA, onde
se formou Técnico de Contabilidade.
Na área esportiva jogou pela equipe do Infantil Zito FC e, com 15 anos de
idade, foi promovido para a equipe principal do EC Roseira, onde se destacava
por sua velocidade e facilidade de marcar gols. Essas qualidades despertaram
a atenção do ex-campeão mundial Zito
que assistiu sua atuação pela equipe de
Roseira e acabou o levando para testes
no poderoso Santos FC, em 1967. Terminada a avaliação, Tija foi comunicado
da sua aprovação nos testes, mas por razões afetivas e de adaptação desistiu do
sonho de jogar pelo Santos.
Com 18 anos foi contratado pela
Associação Esportiva de Guaratinguetá
como jogador amador, onde jogou por
dois anos. Transferiu-se então para Pindamonhangaba, vindo jogar na equipe
da Associação Esportiva Industrial de
Coruputuba, fazendo parte de todas as
grandes conquistas da equipe se destacando como artilheiro e culminando
com a conquista do mais importantes
título de futebol de Pindamonhangaba: Campeão Amador do Estado de São
Paulo em 1975, no estádio do Morumbi,
com um gol de sua autoria. Encerrou sua
carreira no Corinthians FC, de Pindamonhangaba, onde novamente se destacou
como artilheiro, conquistando vários
títulos e mais uma vez sagrou-se Campeão do Estado de São Paulo, de novo
com um gol de sua autoria na �inal. Foi
casado com Patricia Aparecida Machado
Cornetti de Lima com quem teve 4 �ilhos,
Patrick, Patricia, Vanessa e Vivian e 5 netos, João Gabriel, Guilherme, Gustavo,
Enrico e Ana Luíza. Residente em Moreira César desde 1972, era um empresário
esportivo, sendo proprietário de uma
quadra de futebol society, uma academia
e uma escola de futebol.
Na sequência, os parlamentares debateram e aprovaram – por unanimidade – o Projeto de Lei n° 132/2019, do
vereador Rafael Gof�i Moreira, que “Dispõe sobre a proibição de fornecimento
de produtos plásticos de uso único nos
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Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley
Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação:
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Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
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Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br
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locais que especi�ica”. O projeto recebeu
a Emenda n° 09/2019 que alterava o
prazo de entrada em vigor da Lei. Pela
emenda, o prazo seria de 180 dias para
a entrada em vigor, ao contrário dos 90
dias anteriores. A emenda também foi
aprovada.
No artigo 1°, o projeto prevê e determina que os restaurantes, lanchonetes,
bares e similares, hotéis, motéis e vendedores ambulantes de Pindamonhangaba
estão proibidos de fornecer a seus clientes copos, pratos, talheres e agitadores
para bebidas, de plásticos descartáveis
ou de uso único. Também destaca que
em lugar dos produtos plásticos poderão ser fornecidos outros com a mesma
função, em materiais biodegradáveis,
compostáveis e/ou reutilizáveis, a �im
de permitir a reciclagem e impulsionar
a transição para uma economia circular.
De acordo com o artigo 4°, o descumprimento da presente Lei sujeitará o infrator a advertência, multa equivalente a 10
(dez) Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba (cerca de R$ 933,00)
dobrando na reincidência e até mesmo
a suspensão do alvará de funcionamento. Segundo o autor, “o presente projeto
tem por meta a utilização de materiais
biodegradáveis, ou seja, que conseguem
se decompor naturalmente, ou material
reciclável, visando assim a proteção ao
meio ambiente, e auxiliando a gestão
dos resíduos sólidos de nossa cidade”.
Fechando os itens da Ordem do Dia,
o quarto projeto foi o PL n° 147/2019,
do vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV), que “Institui
e inclui no calendário o�icial de festas
e comemorações do município de Pindamonhangaba o Bloco Jeca Tatu Cotia
Não!”, cuja aprovação também foi unânime. O Bloco, em sua edição principal, se
apresentará durante o Carnaval, podendo ser ampliado para outras datas.
De acordo com o autor do projeto,
o Bloco “Jeca Tatu Cotia Não!” vem trazendo para Pindamonhangaba o resgate
da cultura caipira: o Jeca. O bloco existe
para valorizar, dar vez e voz à cultura
do caipira e foi formado em janeiro de
2018. O grupo de organizadores é formado por: Rafael Ronconi, Carmen Baeninger, Kiko Nogueira e Silvinha Rezende, além do mestre de bateria, João Vitor,
mais conhecido como Fumaça. Para se
juntar a este bloco não é necessário
comprar abadá, ou algo similar, bastando somente assumir um chapéu de palha
e se enfeitar para a festa.
CEI
O Plenário aprovou, ainda, a constituição de uma nova CEI – Comissão
Especial de Inquérito – para apurar a
omissão do Poder Executivo Municipal
ATO N° 15, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para
apurar a omissão do Poder Executivo Municipal na
manutenção junto às pontes e viadutos de nosso
Município, bem como para averiguar as condições
de infraestrutura destes.
VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
usando das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão Especial
de Inquérito – CEI, nos termos dos artigos 31
e 32 da Lei Orgânica e dos artigos 115 a 132 do
Regimento Interno, para apurar a omissão do Poder
Executivo Municipal na manutenção junto às pontes
e viadutos de nosso Município, bem como para
averiguar as condições de infraestrutura destes.
Art. 2° Esta Comissão é composta pelos
Vereadores:
1. Rafael Gofﬁ Moreira - (PSDB)
2. Prof. Osvaldo Macedo Negrão (PR)
3. Renato Nogueira Guimarães – Renato
Cebola (PV)
Art. 3° O prazo para a conclusão dos
trabalhos é 90 (noventa) dias, a partir desta data,
podendo ser prorrogado.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Publicado no Departamento Legislativo.

na manutenção junto às pontes e viadutos do nosso município, bem como
averiguar as condições de infraestrutura
destes”. O requerimento foi apresentado pelo vereador Rafael Gof�i Moreira
(PSDB) e subscrito pelos vereadores
Renato Nogueira Guimarães – Renato
Cebola (PV), Roderley Miotto Rodrigues
(PSDB), Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR) e José Carlos Gomes
– Cal (PTB). Após a Ordem do Dia, conforme determina o Regimento Interno,
foi feito o sorteio público para a composição da CEI e foram eleitos os vereadores Osvaldo Macedo Negrão – Professor
Osvaldo (PR) e Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV).
Homenagem
Durante a sessão ordinária, o vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas, por meio do requerimento
nº 2.379/2019, homenageou o senhor
Samuel José Miranda pelos seus relevantes serviços prestados na área social de
Pindamonhangaba através da Fazenda
da Esperança.

Samuel José Miranda
Nasceu em 17 de novembro de 1972
em Campos do Jordão/SP. Aos 4 anos de
idade veio com a família para Pindamonhangaba. Com 14 anos envolveu-se com
as drogas e com 20 anos acabou entrando
para o trá�ico de drogas. Aos 28 anos, já
neste mundo sombrio das drogas, acabou
com a empresa que tinha.
Nesse período conheceu uma moça, e
desse relacionamento teve um �ilho, que
hoje tem 18 anos. Em 2002 foi internado
na Fazenda da Esperança, onde concluiu
o ano de recuperação em 2003. Retornou
para casa e para o trabalho, mas em 2009
teve várias recaídas e passou a �icar na rua.
Depois de inúmeros percalços, voltou para
a Fazenda da Esperança e acabou indo para
Toledo no Paraná em 2010, onde recomeçou a caminhada e �icou por 9 meses. Após
isso, fez a escola missionária em Sergipe
em 2014 e posteriormente foi transferido
para a Fazenda da Esperança de Guaratinguetá/SP para fazer Escola de Comunhão.
Em janeiro de 2015 pediu para vir embora
para casa, e começou a fazer um trabalho
voluntário com moradores de rua, resgatando-os e levando-os para a Fazenda
da Esperança. Desde 2016 é o responsável pelo Grupo Esperança Viva (GEV) em
Pindamonhangaba, que é uma extensão
da Fazenda da Esperança, onde acolhe-se
as famílias que procuram por ajuda com
seus �ilhos, esposos, parentes, amigos na
dependência química ou do álcool. Desde
o inicio dos trabalhos, o grupo de Pinda já
encaminhou mais de 120 pessoas para recuperação na Fazenda da Esperança. Com
todo processo que passou pela Fazenda da
Esperança, de perdoar o passado, hoje diz
que se sente um homem livre para amar;
ser um bom pai, um bom �ilho, um bom
esposo e um bom homem. Samuel diz que
“hoje minha verdadeira alegria é ter uma
vida com Deus e ajudar as pessoas que me
procuram”.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA

30ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 02 de setembro de 2019, segunda-feira, às 18h00.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 81/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira e do Vereador Renato
Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Denomina a Rua 19 (dezenove) do Loteamento
Santa Clara, Pindamonhangaba/SP, de Rua José Juarez Vieira”.
II. Projeto de Lei n° 87/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola,
que “Denomina de Rua Maria Rita de Pinho Lunardi a Rua 23 do Loteamento Residencial
Santa Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 95/2019, do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas,
que “Denomina a Rua 21 (vinte e um) do Loteamento Santa Clara, Pindamonhangaba/SP,
de Rua Walter José Picca”.
IV. Projeto de Lei n° 96/2019, do Vereador Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas,
que “Denomina a Rua 17 (dezessete) do Loteamento Santa Clara, Pindamonhangaba/SP, de
Rua Meimei”.
V. Projeto de Lei n° 98/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola,
que “Denomina de Rua Eng. Luiz Carlos Loberto a Rua 22 do Loteamento Residencial Santa
Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
VI. Projeto de Lei n° 99/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola,
que “Denomina de Rua PM Marcelo de Oliveira a Rua 13 do Loteamento Residencial Santa
Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
VII. Projeto de Lei n° 100/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola,
que “Denomina de Alzira Moreira a Rua 01 do Loteamento Residencial Santa Clara, localizado
no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
VIII. Projeto de Lei n° 101/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola,
que “Denomina de Rua Maria Célia Salgado Ribeiro de Siqueira Alves a Rua 07 do Loteamento Residencial Santa Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
IX. Projeto de Lei n° 102/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola,
que “Denomina de Rua Dr. Francisco Piorino Filho a Rua 16 do Loteamento Residencial
Santa Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
X. Projeto de Lei n° 104/2019, do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola,
que “Denomina de Rua Doutor Jonas Mattos a Rua 12 do Loteamento Residencial Santa
Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
XI. Projeto de Lei n° 107/2019, do Vereador Roderley Miotto, que “Denomina de Rua Prof.
Jauro Pereira Gomes Ferreira a Rua 25 do Loteamento Residencial Santa Clara, localizado
no bairro do Crispim, e dá outras providências”.
XII. Projeto de Resolução n° 01/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira e do Vereador
Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas, que “Dispõe sobre a criação da FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL DE DEFESA DA LIBERDADE RELIGIOSA, com o objetivo de
defender e garantir políticas públicas de proteção e defesa da Liberdade Religiosa, no âmbito
do Município de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.”.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
P ro n u n c i a m e n t o s P e s s o a i s : c o n f o r m e i n s c r i ç ã o d o s S e n h o re s Ve re a d o re s
no livro próprio.
Nota Explicativa da Ordem do Dia - Os Projetos de Lei nºs. 81/2019, 87/2019, 95/2019,
96/2019, 98/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 104/2019 e 107/2019 - Tratam-se
de projetos de denominação de logradouros públicos conforme descritos nas suas ementas.
Projeto de Resolução nº 01/2019 - Essa proposta tem o objetivo de defender e garantir
políticas públicas de proteção e defesa da Liberdade Religiosa, bem como propor, apoiar e
incentivar ações estruturais e sociais em defesa da Liberdade Religiosa, no âmbito do Município
de Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2019
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cultura
Desfile no Araretama abre as
comemorações da Independência do Brasil
Neste sábado (31), a
partir das 9 horas, o bairro
Araretama recebe, pela primeira vez o desfile cívicomilitar em comemoração
à Independência do Brasil.
A iniciativa da Prefeitura
atende a um pedido das escolas e creches municipais
do bairro. Mais de duas mil
crianças estudam na Rede
Municipal naquela região.
O desfile será na avenida Benedito Pires César,
com concentração no ginásio “Ritoca”. Contará com
a participação das escolas
municipais (EM) e centros municipais de ensino
infantil (Cmei) do Araretama e do Cidade Jardim:
Cmei Dr. Francisco Lessa
Junior, EM Dr. Ângelo Paz
da Silva, EM Prof. Elias
Bargis Mathias, EM Prof.
João Kolenda Lemos, EM
Profª Madalena Caltabiano Salum Benjamin, EM
Profª Regina Célia Lima,
EM “Vito Ardito”.
Também haverá a participação de fanfarras do
CEU das Artes e da Escola
Estadual Eunice Bueno Romeiro, e instituições mili-

tares, como o 2º Batalhão
de Engenharia e Combate “Borba Gato”, a 12ª Cia
de Engenharia e Combate
Leve e a Polícia Militar.
Desfiles dias 6 e 7 - Além
do Araretama, permanecem os desfiles em Moreira César e no centro da
cidade. Dia 6 de setembro,
a avenida das Margaridas
(Vale das Acácias) recebe o
desfile no distrito e no dia
7, a avenida Albuquerque
Lins sedia o desfile do centro da cidade.
Também faz parte da
programação comemorativa de 7 de setembro a cerimônia de hasteamento das
bandeiras no obelisco da
Praça Monsenhor Marcondes, às 8 horas. Os desfiles
nas três regiões da cidade
estão programados para
terem início às 9 horas.
A instituição que ainda
quiser se inscrever nos desfiles dos dias 6 e 7, devem
entrar em contato com o
Departamento de Cultura,
que fica no Palacete 10 de
Julho, rua Deputado Claro
César, 33, centro. Telefones
3642-1080 e 3643-2690

Secretaria de
Cultura apresenta
peça teatral gratuita
neste fim de semana
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
A Secretaria de Cultura da
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do FMAPC/
Proac-Municipios, realizará,
neste fim de semana, apresentações de peça teatral
gratuita. A apresentação será
da peça “A história de Bernarda Soledade”, em quatro
pontos diferentes da cidade,
e no domingo (1º/9) fará a
abertura do Festil ((Festival
Nacional de Teatro Estudantil de Pindamonhangaba)) e
faz parte do projeto “Mulheres Guerreiras”.
Uma casa em ruínas,
tomada por plantas e memórias. Três moradoras
deslocadas de suas vidas
e lutando para resistir. A
mãe Gabriela e suas duas
filhas, Inês e Bernarda, são
as únicas sobreviventes de
um trágico massacre. O enredo permeia presente e
passado para contar a história de ascensão e queda
da família Soledade. Ber-

narda Soledade desafia as
relações de territorialidade
e de sangue numa vertiginosa jornada pelo poder.
Em cena, entre os universos
masculinos e femininos, estão dez atrizes-narradoras
numa encenação repleta de
música, dança e poesia visual em torno da temática do
empoderamento feminino.
A peça é inspirada no texto
do célebre autor pernambucano Raimundo Carrero.
As apresentações (quadro ao lado) acontecem
neste sábado (31), no Parque da Cidade, em dois horários: as 10 e às 15 horas.
No domingo (1º/9), às 15
horas, no Teatro Galpão. E
para concluir a agenda, na
segunda-feira (2), às 14
horas no Senac e às 19h30,
na Fasc (Faculdade Santa Cecília). A peça possui
classificação indicativa de
14 anos e é gratuita, mas
os ingressos devem ser retirados uma hora antes da
apresentação.

Começa o “22º Festil”
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
É neste domingo (1º/9)
que um dos mais importantes festivais do seguimento
estudantil e artístico do
País tem início. O Festil
(Festival Nacional de Teatro Estudantil de Pindamonhangaba) chega em sua
22ª edição, com 22 apresentações teatrais.
A programação acontece em toda a cidade, com
apresentações no Teatro
Galpão, nas categorias:
adulto e infantil, no CEU
das Artes, no Parque da
Cidade, na Praça Monsenhor Marcondes (Praça
da Cascata), Bosque da
Princesa e Museu Histórico. Os ingressos para as
apresentações podem ser

trocados na hora por um
item de higiene pessoal (creme dental, escova
dental, aparelho de barbear, itens de cuidados
íntimos e entre outros) no
local do evento.
O festival incentiva a

conexão e o intercâmbio
artístico teatral entre diversas cidades, diretores e
professores, escolas, projetos, instituições, alunos
e atores. O evento acontece anualmente e se firma
como um dos maiores e

mais importantes festivais
do seguimento estudantil
de todo o País, em diversas
propostas institucionais.
O festival contou com 73
trabalhos inscritos de oito
estados e 42 cidades do
Brasil.

Programação geral:
Teatro Galpão
Av. Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 2750
Categoria Adulto – 15 horas
2/9 – “O amor de Pedro e Inês”,
NucleArte - Núcleo de Arte Prof. Albert Einstein - Rio de Janeiro / RJ.
3/9 – “Judas: piedade para os
ratos”, Teatro de Brancaleone e
Teatro Didático da Unesp - São
Paulo / SP.
5/9 – “Mulher”, Cia: Ática Jovem –
Colégio Nossa Senhora dos Remédios, Osasco / SP.
9/9 – “Buraco de Minhoca”, Teatro
Singular- Colégio Singular-Santo
André / SP.

10/9– “todo mundo é um universo”, Grupo Kazemunus- Colégio Arbos - Unidade SCS, Marechal Deodoro-São Caetano do Sul / SP.

11/9 – “João Paneiro”, Grupo EntreCena- Colégio Universitário –
UFMA- São Luís- Maranhão.

Categoria Infantil –
15 horas.
4/9 – “Meg e Meião - Somos todos
iguais”, Ática Jovem- Colégio Nossa
Senhora Dos Remédios- Osasco / SP.

6/9 – “Figurinha Carimbada”, Cia Feijamkarroz - ETEC das Artes e Fundação Das Artes- Ribeirão Pires / SP.
7/9 – “Folia de Boi - A saga de Catirina”, Núcleo de Estudos Cênicos Tableau- Colégio Tableau-Taubaté / SP.

12/9 – “Maria Minhoca”, Grupo
EntreCena- Colégio Universitário –
UFMA São Luis / MA.
13/9 – “O gato malhado e a Andorinha
Sinhá”, Grupo de Teatro do CIl – Colégio Imperatriz Leopoldina, São Paulo.

CEU das Artes
Av. das Orquídeas, 355,
Vale das Acácias.

Categoria Adulto – 10 horas
3/9 – “Rosa Negra: Os limites desta
terra”, Núcleo Experimental Traços
Fortes – Grupo Independente, Universitários Faculdade Anhanguera
e Universidade Estadual do Paraná- Curitiba.

11/9 – “Medéia em Faces”, Cia de
Teatro IA3 “Cadê Tadeu?”- Instituto IA3 / EE Monsenhor João José
de Azevedo - Pindamonhangaba.
12/09 – “Edipo Rei”, Cia. Teatral
Filosofia de Coxia- E. E. Carlos Gomes- São Paulo.

13/9 – “A farsa da Compadecida”, Grupo Teatral Tapanaraca Cina Teatral – Itapetininga.

Parque da Cidade 15 horas

Categoria Adulto
8/9 – “O doente imaginário”, Grupo
Teatral Fora de Hora- Senac Ribeirão Preto / SP.

Praça da Cascata 10 horas

Categoria Adulto
14/9 – “Os inimigos do povo”, Cia.
Contramão - Taubaté/SP

Espetáculos convidados
1º/9 - Bosque da princesa – “Morte e vida (ainda) Severina”, Cia O
Clã da Dança Pindamonhangaba
– 10 horas
1º/9 - Teatro Galpão - “Bernarda
Soledade: a tigre do sertão”, Cia de
Teatro - Pindamonhangaba – 15
horas
14/9 - Museu Histórico – “Conexão
Ruínas”, Cia Monica Alvarenga, Pindamonhangaba – 15 horas
15/9 – Teatro Galpão – “A hora e
vez de Augusto Matraga”, Grupo
TENSA, São Paulo – 15 horas
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geral
Instituto Butantan conta com plataforma
educativa para divulgar conteúdos
Os interessados em visualizar, pela internet, os
conteúdos de pesquisa e
lazer do Instituto Butantan
podem utilizar a plataforma Publicações Educativas,
uma nova forma de visualização criada há dois anos
pelo Núcleo de Produções
Técnicas (NPT) da instituição.
Vale destacar que a proposta, desenvolvida com o
objetivo de reduzir as impressões em papel, engloba
21 publicações educativas
que podem ser acessadas
pelo site do Instituto Butantan, por meio de arquivos digitais ou que podem
ser baixadas gratuitamente
no formato PDF.
O responsável pela criação da plataforma, Valodia
Pilquevitch, a�irma que a
iniciativa possibilita a disseminação de conteúdos
da instituição. “Divulgar os
materiais contendo informações interessantes so-

bre o Butantan é muito importante. Dessa maneira,
qualquer indivíduo poderá
ter acesso aos trabalhos de
pesquisa e curiosidades da
instituição”, explica.
Categorias
Estão disponíveis para
o acesso gratuito dos internautas diversos materiais
educativos,
elaborados
pela equipe de colaboradores do instituto, divididos
em categorias como soros
e vacinas, patrimônio histórico, animais, museus,
vírus e bactérias e plantas.
“Pretendemos ampliar o
volume de obras na plataforma, pois o Butantan
certamente tem muito
material produzido. A
ideia é que mais autores
se sintam à vontade para
disponibilizar as produções e compartilhem
esse conhecimento com
os colegas e o público em
geral”, salienta Valodia Pilquevitch.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.242, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR o Sr. Danilo Velloso, Secretário Adjunto de Administração, para responder pela
Secretaria Municipal de Administração durante o período em que o Secretário, Sr. Fabrício Augusto
de Oliveira, encontrar-se em férias de 07 a 26 de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de agosto
de 2019.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de agosto de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO E MOBILIDADE
PORTARIA Nº 002 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE, de 09 de agosto de 2019.
José Vidal de Souza França Filho, Autoridade Municipal de Trânsito do Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, estabelecidas na Portaria Geral nº 5.168, de 12 de fevereiro de 2019.
Considerando a competência contida no Artigo 24, do Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando o estabelecido no § 4º do Artigo 280, do Código de Trânsito Brasileiro;
DESIGNA:
Os Servidores Civis Celetistas, abaixo relacionados, Agentes da Autoridade de Trânsito do
Município de Pindamonhangaba:
MATRICULA

NOME

850099
486300
607700
590600
587400
423600
627300
627800
587500
629400
627600
627700
845529
388600
646700
850889
428500
256050
588000
588100
606000
605700
628700

ALEXANDRE DE PAULA CORREA
ADILSON APARECIDO VICENTE
ANDRE LUIZ COSTA SILVESTRE
ANTONIO DONIZETE SILVERIO
ANTONIO MARÇAL DE JESUS
ANTONIO OSVALDO COSTA
BENTO ZANIN
DANIEL BRAGA DE FRANÇA
DAVID FERNANDES DA CRUZ
DENILSON CARLOS MOURA ASSUNÇÃO
EDENILSON RICARDO MARTINS JESUS
FABIO DOMINGOS DA SILVA
GABRIEL ANTONIO DA SILVA
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO FILHO
JOSUÉ FERREIRA DA SILVA
LUIS ALEXANDRE MACHADO CARDOSO
LUIZ FERNANDO DA SILVA
LUIZ FERNANDO NUNES ANTUNES
MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS
MISAEL DAS NEVES SANTOS
ORLANDO FERNANDO DA SILVA
PAULO CESAR MOREIRA DOS SANTOS

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2019.
José Vidal de Souza França Filho
Secretário Adjunto de Segurança Pública

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - DAE/SME
Processo Administrativo Nº 22808/2019
O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto na Secretaria de Educação
e Cultura, situada na Rua Senador Dino Bueno, n. 119, Bairro Centro, Pindamonhangaba-SP, o
Edital de Chamamento Público tendo por objeto a seleção e possível celebração de Termo de
Colaboração com Organizações da Sociedade Civil, para a oferta de Atividades Complementares
de Educação Especial por meio do Atendimento Educacional Especializado Com sujeição à Lei
Federal nº 13.019/2014 e de acordo com as especiﬁcações contidas no edital, termo de referência
e anexos, cuja entrega dos envelopes deverá ser feita até às 16h00min do dia 01/10/2019. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, a partir do dia 30/08/2019. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supracitado, das 8h00min às 16h00min, ou através
do telefone (12) 3644-1565/69.
Pindamonhangaba, 30 de Agosto de 2019.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “8ª Reunião Extraordinária de 2019”,
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1- Leitura e Aprovação de Ata;
2- Fluxo e Protocolo da Rede de Atendimento;
3- Escuta Especializada;
4- Aprovação de Resolução;
5- Eleição dos Conselheiros Tutelares;
6- Orçamento do CMDCA/FUMCAD;
7- Semana da Criança e do Adolescente;
8- Semana do ECA;
9- Informes Gerais.
Data: 03/09/2019(terça-feira)
Horário: 14h00 (quatorze horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
William AnaiaBonafé
Presidente – Gestão 2019/2021
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br.
CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA
Ordem do Dia
VII REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Data: 02 de Setembro de 2019
Horário Início: 19h
Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro
• Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
• Saudação à Bandeira Nacional
• Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
• Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de agosto 2019.
b- Delegada Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações
adotadas pelo órgão policial durante mês de agosto 2019.
• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
• Ordem do Dia com tema especíﬁco a ser tratado
Tema: “Retorno sobre ações realizadas referente ao tema da Reunião de Agosto”
“Retorno da Atividade Delegada”
* Cap. Lucimeire Jerônymo - Polícia Militar
* Thaís do Carmo - Secretária Adjunto de Assistência Social da Prefeitura Municipal
• Palavra aberta à Comunidade mediante inscrição prévia (até às 20h).
• Encerramento
Agradecimentos e avisos gerais.
Convocação da próxima reunião: 1º/10/2019 – 3ª feira
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2019.
Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

Divulgação

Casos de homicídios, latrocínios e estupros
registram queda no Estado em julho
O Estado de São Paulo
fechou o sétimo mês do
ano com redução nos casos e vítimas homicídios
dolosos e latrocínios, se
comparados com igual
período de 2018. Houve
queda ainda nas ocorrências de roubos a banco e de carga, além de
roubos e furtos de veículos. Os casos de estupros
também caíram no mês.
Os dados completos com
os indicadores do mês
estão disponíveis no site
da Secretaria de Segurança Pública.
Com recuo de 24,5%,
os casos de homicídios
dolosos passaram de
245 para 185. O número de vítimas reduziu
26,4%, com 69 vidas
poupadas. Os totais são
os menores da série histórica, iniciada em 2001.
Houve queda também
nos indicadores do interior do Estado.
Com as variações, as
taxas dos últimos 12 meses (de agosto de 2018
a julho de 2019) caíram
para 6,29 casos e 6,61 vítimas de homicídios do-

Houve redução também dos indicadores de furtos e roubos de
veículos, a banco e de carga, na comparação com igual mês em 2018
Divulgação/Secretaria de Segurança Pública

losos a cada grupo de 100
mil habitantes do Estado.
Os índices são os menores
já contabilizados pela série história.
Os latrocínios também
reduziram no sétimo mês
deste ano. Os casos recuaram 23,8%, com 16
ocorrências registradas
no mês passado, contra 21
em igual período de 2018.
A queda se estendeu para
o número de vítimas, que
reduziu 27,3% (de 22
para 16). Os índices são os
menores da série.
Outra modalidade de
crime que recuou em julho foi o estupro. Com oito
casos a menos, a quanti-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.243, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
RESOLVE CESSAR a designação do Sr. Marcelo Henrique de Camargo para a função gratiﬁcada
de Gestor de Zeladoria, a partir 1º de agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto
de 2019.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Danilo Velloso
Secretário de Adjunto respondendo pela Secretaria Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de agosto de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.244, DE 08 DE AGOSTO 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 o Sr. Marcelo
Henrique Camargo para a função de conﬁança de Diretor de Emprego e Renda a partir 1º de
agosto de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto
de 2019.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2019.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Danilo Velloso
Secretário Adjunto respondendo pela Secretaria Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de agosto de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

dade passou de 858 para
850. As extorsões mediantes sequestro �icaram zeradas pela primeira vez na
série histórica.
Roubos e furtos
No sétimo mês de
2019, o Estado de São
Paulo registrou queda nos
roubos e furtos de veículo.
Os roubos de veículo recuaram 19,6%, de 4.600
para 3.697, em números
absolutos foram 903 a
menos. O menor total da
série.
Os furtos de veículos
também diminuíram 6,1%
em julho. A quantidade passou de 8.376 para
7.868, ou seja, 508 a me-

nos. É a primeira vez que
o indicador �ica abaixo de
8 mil ocorrências no período.
Os roubos de carga
registraram queda de
13,7%, de 729 para 629.
A redução se estendeu
para os roubos a banco
que, com dois casos, tiveram o menor total da
série.Os roubos em geral
subiram 7,1% no último
mês, com variação de
1.452 casos a mais registrados desta natureza.
Os furtos em geral tiveram alta de 5,3%, com
2.194 ocorrências a mais
na comparação com julho de 2018.

Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2019
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esportes e lazer
Nova Gokula se prepara para “Festival das Cores”
A Fazenda Nova Gokula está
se preparando para receber
mais uma edição do aclamado
“Festival das Cores”. O evento
será realizado nos dias 7 e 8 de
setembro, das 10 às 18 horas.
Na ocasião, centenas de visitantes poderão brincar com
as cores durante o empolgante
show do rockeiro californiano Thommas Kind, o reggae
de “A Tropa” e o estilo variado
do Soul da Paz”, uma banda inter-religiosa formada por integrantes de diferentes credos.
A programação também conta
com DJ Govinda, Kirtanyas e
Los Chapatis.
O evento tem início, às 10
horas, com aula coletiva de
Yoga, seguido de dança circular meditativa. O espaço Holi
Kids, exclusivo para crianças,
oferecerá brincadeiras com a
supervisão da trupe de artistas
da Familia OFF.
Adquirindo os pacotes de pó
colorido (feitos à base de amido de milho, não poluente e
atóxico), todos poderão curtir
música ao vivo, dançar e interagir, quebrando as barreiras
que segregam as pessoas.
Quem for ao festival também poderá apreciar a beleza
da Fazenda Nova Gokula, com
caminhadas ecológicas, tirolesa, banhos de rio em águas
cristalinas e alimentação consciente vegetariana e vegana.
Atração principal
Thommy Kind, mais conhecido como TK, é californiano e
líder da banda Namrock, que
faz “Mantra Rock” no estilo dos
anos 70, com letras edificantes
e uso de mantras. Em seu novo
gênero, TK transforma então o
rock contemporâneo em uma
penetrante vibração sonora sagrada, satisfazendo o intelecto,
assim como o coração do ouvinte.
Músico profissional há mais
de 30 anos e com 14 CD’s gravados, TK é um compositor
transcendental que escreveu
mais de 200 canções em inglês,
revelando através delas os ensinamentos dos antigos Vedas
e sua conexão com o supremo, o Mantra Yoga. Seu canto
melodioso e suas mensagens
profundas levam o público ao
“mundo espiritual”, onde “cada
palavra é uma canção e cada
passo uma dança”.
TK dedica-se hoje a participar de festivais em todo o mundo, sendo o “embaixador” do
Holi, “Festival das Cores”, nas
terras tupiniquins. O roqueiro
se apresentará duas vezes por
dia no Festival em Nova Gokula, às 14h e 17h.
Entrada
A entrada no festival é gratuita. O saquinho de pó colorido de 100g será vendido por
R$ 5 (cada cor) – são oito cores
no total. Também será cobrado
estacionamento ( R$ 25 - automóvel; R$ 15 – motos; R$ 40 –
vans; R$ 70 – ônibus. É permitido camping no local ao custo
de R$ 25 por pessoa e reservas
podem ser feitas pelo whatsapp 12 99750-2021.
A Fazenda Nova Gokula fica
na Estrada Abílio José de Almeida s/n, Bairro do Ribeirão
Grande.

Divulgação
Alexandre Dias

Aclamado em todo o mundo, o “Festival das Cores” chega a Pindamonhangaba nos dias 7 e 8 de setembro. No destaque, Thommy
Kind é californiano e líder da banda Namrock, e toca “Mantra Rock” no estilo dos anos 70, com letras edificantes e uso de mantras

Projeto “Taekwondo Araretama”
realiza mais uma entrega de faixas
Para 34 atletas do projeto
“Taekwondo Araretama” a última segunda-feira (26) foi de
celebração: 30 alunos mudaram de faixas (diversas cores)
e quatro deles receberam “Dan”
preto. Foram eles: Sabonim Geovano Gonçalves (5º Dan); Josi-

leine Gonçalves e Robson Reis
(1º Dan); e Wellington Augusto
(Ponta Preta).
Em artes marciais, diz-se que
quanto maior o “Dan”, maior é
o desenvolvimento dos conhecimentos e dos aprimoramentos – a cor preta simboliza dig-

nidade, dedicação, postura e
liderança.
Além dos familiares e amigos dos atletas, participaram da
cerimônia de apresentações e
de troca de faixas: Grão Mestre
Sosa; professor Matheus Claro,
Luciane Alvarenga, Sr. Gino, da

Amoar (Associação de Moradores e Amigos do Residencial
Jardim das Américas), entre outros ‘Faixas Pretas’.
O evento contou, mais
uma vez, com o apoio da Associação Sosa de Taekwondo
e Hapkido.
Alexandre Dias

Mais de 30 atletas participaram da cerimônia de troca de faixas e graduação

Inscrições para o “Treinão Rosa” começam na próxima semana
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
As inscrições para a segunda
edição do “Treinão Rosa” poderão ser realizadas na terça-feira
(3). O evento é viabilizado pelo
GAPC (Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer) em parceria
com o Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba,
com o apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
Com lema solidário “Você e
mais um amigo tiram uma pessoa da fila do SUS”, o “Treinão
Rosa” é uma corrida que visa
conscientizar sobre a prevenção do câncer de colo de útero e
de mama. O evento acontece no
dia 27 de outubro, às 9 horas,
no Parque da Cidade. De acordo
com informações dos organiza-

dores, no último ano, foram arrecadados aproximadamente 12
mil reais, e foi possível realizar
210 exames. Os participantes do
“Treinão Rosa” poderão escolher
duas modalidades: caminhada de
1 quilômetro, corrida de 5 ou 10
quilômetros.
As inscrições terão o valor R$
30 e garantem camiseta e medalha pós-treino. Elas podem
ser feitas com a Turma da Corrida (99151-3483), RK Runners
(99186-6398), Sou + Turma da
Corrida (98190-0506), Espaço FIT (98255-3051), Flores
Roupas Fitness (99189-3491)
ou no Fundo Social de Solidariedade (3643-2223 ou rua
Deputado Claro César, 53, centro) ou ainda no GAPC (36134901 ou na rua Doutor Souza

Divulgação

Alves, 369 – centro de Taubaté).
A retirada do kit pode ser
feita no dia 26 de outubro, das
10 às 20 horas, no Shopping
Pátio Pinda ou no dia da corrida, 27 de outubro, no Parque
da Cidade das 7h30 às 9 horas.

Para mobilizar ainda mais a solidariedade o GAPC deixa aberto o convite para a doação de
fraldas geriátricas para aqueles
que desejarem, a doação poderá ser feita no momento de entrega dos kits.
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sociais
Futura
jornalista
No dia 3
de setembro, é
vez de Rosana
Casferre �icar
um pouco mais
velha. A estudante de jornalismo ganha
votos de amizade e sucesso dos
companheiros
de turma.
Happy
birthday

Saúde e paz
Para a empresária Rosana
Santos, aniversariante desta
sexta-feira (30).
Que seus novos
365 dias sejam repletos de alegria,
sabedoria e muita
luz. Este é o desejo
da sua �ilha Thamires, dos seus
pais, do namorado
Paulo, e de todo
os seus amigos e
familiares.

Fotos: Arquivo Pessoal

Princesa!
Muitas felicidades para a princesa
Manuela, que fez
aniversário no dia 21
de agosto. Ela comemorou muito ao lado
da mãe Talita, do pai
Gustavo, do irmão
Felipe (foto), e do avô
Ditinho, que trabalha
na Prefeitura.

Lindona

Um novo ciclo cheio de luz
e de conquista
para a aniversariante do próximo sábado (31),
Gabi Dourado.
Sua mãe Célia,
seu namorado
e todos os seus
amigos e alunos
desejam felicidade.

Thamara
Barros, aniversariante do dia 25
de agosto, tem o
carinho especial
de suas amigas
Edna e Dayane
pela data. Elas
almejam muita
luz em sua vida!

Sucesso
Tudo de bom para o artista, músico e produtor audiovisual Kiko Nogueira, aniversariante do dia 31 de agosto.
Sua esposa Marília Maia, toda sua família e amigos desejam alegria e sucesso, sempre.

Feliz aniversário!
85 anos de história
Proprietários, funcionários e clientes celebraram o aniversário de 85
anos de atividades da loja Cozzi de Pindamonhangaba. Fundado no dia
16 de julho de 1934, por Antonio Cozzi, o estabelecimento comercial teve
apenas dois endereços: rua 10 de Julho (até 1950) e, desde então, rua
Deputado Claro César. Parabéns à família Cozzi, aos funcionários, aos
clientes e a todos os envolvidos nessa trajetória de sucesso. Vida longa!

Alegrias para Fernanda Ramos,
que celebrou mais um ano de vida
no dia 26 de agosto. Seus colegas e
sua família lhe desejam momentos
felizes.

Pai coruja
No dia 27 de agosto, Felippe Mereu comemorou seu aniversário. Ele recebe os cumprimentos
dos familiares e amigos.

Tudo de lindo

Parabéns!
A família deseja a Daiane Gomes felicidades e muitas bênçãos. Ela
completou mais um ano de vida no dia 28 de agosto e recebe o carinho
dos pais Davi e Rosângela, e do irmão Davi junior.

Para a professora Marta do Nascimento, que comemora mais um ano de vida,
nesta última sexta-feira (30), ao lado dos
amigos da Secretaria de Educação. Todos
colegas de trabalho, familiares e amigos
desejam alegria, sabedoria e paz.

“Vila dos Afetos”
Nesta semana, os idosos da cidade começaram a aproveitar
a “Vila dos Afetos”. O espaço recém-inaugurado se destina a
atividades gratuitas de lazer e terapia.

Causa Animal

Durante a inauguração do Play Pet, as protetoras da causa animal da cidade realizaram uma feira de
adoção, com grande sucesso, tendo oito cães adotados, além de dar toda a orientação à população. Na foto,
as protetoras Ana (Adote), Ariane (Proteja um Focinho) e Cida (Associação Jaya), entre o secretário adjunto
de Governo, Lucas Cembranelli, e o assessor responsável pelos eventos da Prefeitura, Ricardo Flores.

