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PINDAMONHANGABA 25 DE OUTUBRO DE 2019

Pindamonhangaba sedia etapa de 
“Volta Internacional de Ciclismo”

Pindamonhangaba 
sediará, neste sábado 
(26), a “2ª Etapa da 
Volta Ciclística Inter-
nacional de Guaru-
lhos”, que contará com 
cerca de 120 atletas de 
25 equipes.

Apesar de ser uma 
das favoritas, a equipe 
de Pindamonhangaba 
(Funvic/Semelp) vem 
treinando bastante e 
está muito concentra-
da na prova. 

PÁGINA 5

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
18º

30º
PANCADAS DE CHUVA 
A PARTIR DA TARDE

UV 12
Fonte: CPTEC/INPE

PÁGINA 3

PÁGINA 2

Emoção marca inauguração 
da ESF Jardim Eloyna

Muita alegria e emoção marcaram a cerimônia de inauguração da 
ESF (Estratégia de Saúde da Família) Luiza de Oliveira Garcia, no 
Jardim Eloyna. Os familiares da homenageada estavam presentes 
em peso e seu filho, Orlando Garcia, falou em nome da família, 
emocionando a todos.

“Treinão Rosa” agita 
Parque da Cidade
Neste domingo (27), acontece a segunda edi-

ção do “Treinão Rosa”, no Parque da Cidade. 
Com as 500 inscrições esgotadas, o evento pro-
mete levar a conscientização sobre o  câncer 
de mama. 

Fundo Social promove 
mais um “Café Caipira”

PÁGINA 5

PÁGINA 4

Divulgação

Arquivo TN

Serão 120 km de prova com início às 11 horas, e largada em frente à entrada do Parque da Cidade

Os participantes do “Treinão Rosa” poderão escolher 
entre caminhada de um quilômetro ou corrida de 
cinco ou dez quilômetros

Divulgação

O entrevistado desta semana é o presidente do 
Sindicato Rural de Pindamonhangaba, João Bosco 
Andrade Pereira, que está à frente da instituição pela 
terceira vez. Com mais de meio século de existência, o 
Sindicato Rural do município tem por missão principal 
representar a categoria dos produtores rurais e por 
diversos fatores, a trajetória de João Bosco se funde a 
história da instituição. 

da Semanaentrevista



É uma pergunta di�ícil de ser 
respondida, não na verdade não 
é e vou responder sem papas na 
língua.

De forma geral as pessoas não 
estão preparadas para lidar com 
outras pessoas, animais ou a na-
tureza, pois a grande maioria e 
isso não é um demérito, antes 
que me julguem, estão preocupa-
das com seus próprios problemas 
e con�litos internos e/ou os  mais 
próximos de si e lhes falta tempo 
para abrir a mente para os pro-
blemas mais distante e que de 
forma direta não lhe dizem res-
peito, mas in�luenciam sua vida 
de alguma forma.

Cabe aqui algumas explica-
ções: como in�luenciam nossa 
vida, mesmo que distantes? Se 
não cuidamos das pessoas de 
nossa sociedade vão �icar mais 
doentes do que já estão, estamos 
falando de doenças psicossomá-
ticas causadas pelo medo, ódio, 
traumas etc., portanto pessoas 

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2019
2

Editorial

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de M aio de 1980 - Órgão 
mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-
35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira 
MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO 
DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, 
Centro. Tel. (12) 3644-2077 
CEP 12.400-280
Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE COMERCIAL:  
Edson França Reis
comercial@jornaltribunadonorte.net 

IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - 
(12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
EXPEDIENTE

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

Quando as pessoas estão prontas para serem voluntárias?
Imagem: Reprodução/Internet

Construindo
Cidadania

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.

mais doentes, menos produti-
vas, menos engajadas, menos 
consumo, tudo menos. Sua vida 
será impactada de alguma forma 
quanto mais pessoas desta forma 
nossa sociedade produzir.

Se não cuidamos dos animais 
e meio ambiente eles de alguma 
forma vão se apropriar ou reto-
mar o espaço que tomamos de-
les, portanto teremos uma guerra 
de espécies e que aqui entre nós 
tenho quase certeza que a natu-
reza irá ganhar esta batalha, pois 
somos seres ín�imos perto dela.

Tá bom ou quer mais?
Tá bom, pois o importante 

desta nossa coluna é falar que 
podemos ajudar a minorar todo 
este con�lito e problemas aqui 
apresentados, com ações simples 
de boa convivência ou engaja-
mento em projetos sociais de for-
ma verdadeira e produtiva.

O trabalho voluntário é um 
dos eixos de sustentabilidade de 
nossa sociedade, pois ela deixará 

de existir, assim que o ser huma-
no deixar de cuidar de outro.

Portanto está em nossas mãos 
e nossa pequena dedicação de 
forma organizada e/ou indivi-
dual mudar nossa consciência 
de sociedade de forma ordeira e 
pací�ica, advindo do bem estar de 
todos os seres que podemos aju-
dar.

Quer mais? Na próxima coluna 
tem. Abraços!

Fundo Social promoverá o  “Café 
Caipira” no Parque da Cidade

O Simpósio de Tecnologia 
é um evento anual organizado 
pela Fatec Pindamonhangaba 
que tem por objetivo aproxi-
mar alunos, pro�issionais e 
interessados em educação tec-
nológica em quatro dias de in-
tensa programação.

Este ano, o evento será rea-

lizado de 29 de outubro a 1º de 
novembro nas dependências 
da Fatec Pindamonhangaba 
e oferecerá palestras e mi-
nicursos nas áreas de mecâ-
nica, metalurgia, soldagem 
e gestão empresarial, além 
de atividades culturais. O 
evento segue o tema pro-

posto pelo CNPq: Bioecono-
mia – diversidade e rique-
za para o desenvolvimento 
sustentável.

A programação completa 
está disponível em http://
www.fatecpindamonhan-
g a b a . e d u . b r / e ve / s i m p o -
sio2019.html.

“Semana Teológica” da Fabad 
está com inscrições abertas

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

O Fundo Social 
de Solidariedade 
promoverá neste 
domingo (27), mais 
uma edição do “Café 
Caipira”, no Parque da 
Cidade, com os produtos 
feitos nas o�icinas do 
projeto “Reinvente”. O 
evento é gratuito e visa 
à confraternização entre 
os munícipes.

O café contará com 
os produtos feitos 
nas o�icinas gratuitas 
de pani�icação e 
alimentação saudável do 
“Reinvente”, programa 
idealizado e mantido 
pelo Fundo Social de 
Pindamonhangaba.

Segundo a presidente 
do Fundo Social, 
Cláudia Domingues, a 
intenção é viabilizar 
aos frequentadores do 
Parque da Cidade um 
momento de partilha e 
interação social, além de 
divulgar as o�icinas do 
“Reinvente”. 

Fatec realiza “XII Simpósio 
de Tecnologia”

A Fabad (Faculdade Biblíca 
das Assembleiasde Deus) realiza 
a “Semana Teológica – Reforma 
Protestante”, nos dias 28 e 29 de 
outubro, em sua sede em Pinda-
monhangaba. O evento aconte-
ce no auditório da Fabad, das 
19h30 às 21 horas.

Na segunda-feira (28) have-
rá uma palestra com o tema “A 
‘Imitação de Cristo’ e o ‘Elogio da 
Loucura’: da necessidade da Re-
forma à Mística Medieval” e, na 

terça-feira (29), será feita uma 
mesa redonda abordando os 
temas Lutero: Aspectos Biográ-
ficos, Lutero e a tradução da 
Bíblia, O Contexto Histórico da 
Reforma: Sociedade do Medo e 
Os Múltiplos Aspectos do ter-
mo Fé em Lutero.

O evento será gratuito e aber-
to ao público. Para participar 
basta fazer a inscrição pelo site 
portal.fabad.edu.br/semana-teo-
logica-2019.

Divulgação

Divulgação

“Parque da Família”  

O Parque da Cidade, em Pindamonhangaba, 
tem se tornado cada vez mais um espaço 

para descanso, encontros, eventos, piqueniques, 
apresentações e prática de atividades �ísicas e de lazer.

Como vem acontecendo, este será mais um 
�im de semana recheado de atrações esportivas e 
socioculturais. 

No sábado (26), a cidade sediará a “2ª Etapa 
da Volta Ciclística Internacional de Guarulhos” 
e a equipe de Pindamonhangaba é uma das 
favoritas que brigará pelo título. O circuito será nas 
imediações do Parque da Cidade, com largada em 
frente à entrada do parque.

No domingo tem mais uma edição do já 
tradicional “Café caipira”, promovido pelo Fundo 
Social de Solidariedade, com produtos feitos nas 
o�icinas do projeto ‘Reinvente’ – tudo de forma 
gratuita – visando à confraternização entre os 
munícipes. Com realização dos grupos “Adote”, “Jaya” 
e “Proteja Um Focinho e Adote”, também haverá no 
domingo a “Feira de Adoção de Cães” no parque, e 
ainda o “2º Treinão Rosa”.

Além das atrações no Parque da Cidade, entre 
o �im de semana e o feriado do ‘Dia do Servidor 
Público’ tem encerramento dos eventos: “17ª Semana 
Evangélica” e “Festa de São Judas Tadeu” – ambos na 
próxima segunda-feira (28). 

Quem puder, aproveite o parque. Aproveite 
a família. Aproveite o �im de semana e um feliz 
“Dia do Servidor Público” a todos aqueles que 
servem com empenho e dedicação ao público 
pindamonhangabense! 

Produtos confeccionados nas ofi cinas farão parte da mesa
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Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na última semana, a Secre-
taria de Meio Ambiente da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
em parceria com a Defesa Civil, 
realizou a segunda reunião téc-
nica para a elaboração de um 
protocolo para atendimento de 
casos que envolvem abelhas do 
gênero Apis.

A intenção foi criar um proto-
colo para ser seguido na cidade 
em ações que envolvam abelhas 
como nos casos em que o inseto 
entra em caixas de luz, forro ou 

Adote

Divulgação

Feira de Adoção 
no Parque da 
Cidade

Colaborou com o texto: Bruna Silva

Neste domingo (27), a partir das 9 
horas, haverá “Feira de Adoção de 
Cães” no Parque da Cidade. O evento 
é realizado pelos grupos “Adote”, 
“Jaya” e “Proteja Um Focinho e 
Adote”, com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e do Fundo Social 
de Solidariedade.

até mesmo dentro das casas e 
que pode oferecer risco aos mo-
radores.

“Nós fizemos essa reunião 
para estabelecermos uma forma 
de lidar com esses animais que 
visto pela legislação é doméstico, 
porém por ser peçonhento pode 
trazer risco para a população”, 
comentou o diretor de Meio Am-
biente, Rafael Ribeiro Cavalcante 
de Souza.

Ainda de acordo com Rafael, 
essa ação faz parte de um con-
junto de atividades para atender 
a demanda não só da secretaria, 

Prefeitura realiza 
reunião técnica para 
com apicultores

mas também como da Defesa Ci-
vil da cidade.

Segundo informações da Secre-
taria de Meio Ambiente, este proto-
colo será extremamente importan-
te para orientar a população e todos 
os atores envolvidos sobre a melhor 
forma para lidar com os enxames 
de abelhas com que interagirem, 
realizando seu manejo e destinação 
de forma segura e responsável.

O evento contou bombeiros, 
representantes de apicultores, 
Defesa Civil de Pindamonhanga-
ba, Secretaria de Agricultura, Iba-
ma e Sindicato Rural. 

Divulgação

Muita alegria e emoção marca-
ram a cerimônia de inauguração 
da Estratégia de Saúde da Família 
- ESF Luiza de Oliveira Garcia, no 
Jardim Eloyna. Anteriormente, 
a unidade era chamada de PSF, 
mas a denominação foi alterada 
pelo Ministério da Saúde, e agora, 
a nova unidade está em um novo 
prédio e homenageia postuma-
mente a moradora do bairro, Lui-
za de Oliveira Garcia.

Os familiares da homenageada 
estavam presentes em peso e, seu 
filho, Orlando Garcia, falou em 
nome da família, emocionando a 
todos. Ele lembrou de todo o ca-
rinho que Dona Luiza tinha com a 
comunidade, do trabalho que re-
alizava com bondade e caridade. 
O prefeito Isael Domingues, que 
chegou a conhecer Dona Luiza, se 
emocionou e reforçou, em suas 
palavras, como a homenageada 
era uma pessoa especial.

Além da emoção de reviver 
um pouco da história de Luiza 
de Oliveira Garcia, o evento teve 
também muita alegria. A equipe 
que vai trabalhar na nova unida-
de estava animada pois o novo lo-
cal é espaçoso e muito mais orga-
nizado, o que facilitará o trabalho 
dos profissionais e beneficiar o 
atendimento ao munícipe.

“Estamos todos muito felizes. 
São 20 anos de espera por um 
prédio adequado, com acessibili-

Emoção marca inauguração da 
ESF Jardim Eloyna

dade, e esta nova sede está muito 
bonita. Com certeza nosso serviço 
ficará bem mais organizado e po-
der atender bem nossos pacientes 
é muito gratificante para nós”, dis-
se a enfermeira Patrícia Alves, em 
nome da equipe da ESF Eloyna.

Na cerimônia, fizeram uso da 
palavra os vereadores Roderley 
Mioto, Gislene Cardoso e Carlos 

Moura “Magrão”, além da secretá-
ria de Saúde, Valéria dos Santos, do 
secretário de Governo Ricardo Pio-
rino e o prefeito Isael Domingues, 
que enumerou todas as melhorias 
que a cidade tem recebido não so-
mente na área da saúde, mas em 
todos os setores, com economicida-
de, responsabilidade e beneficiando 
os munícipes. Dentre as melhorias: 

reforma do Pronto-Socorro, criação 
do Pronto-Socorro Infantil, Praça 7 
de Setembro, UPA de Moreira César, 
revitalização do centro da cidade, 
UBS Crispim, entre outras, prontas 
ou em andamento.

A nova ESF do Jardim Eloyna 
fica na avenida Jardim, 260, e 
conta com 298m² de área no pa-
vimento térreo e 60m² no pavi-
mento superior. O investimento 
total é de R$123.505,47.

Orlando Garcia, filho da homenageada emocionou a todos durante agradecimento
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Idade: 54 anos

Funcionários: 10 colaboradores

Associados: Cerca de 200

Endereço: rua Frederico Machado, n.65, bairro 
São Benedito. 

RAIO-X DO SINDICATO

O entrevistado desta semana 
é o presidente do Sindicato Rural 
de Pindamonhangaba, João Bosco 
Andrade Pereira, que está à frente 
da instituição pela terceira vez. Com 
mais de meio século de existência, 
o Sindicato Rural do município tem 
por missão principal representar a 
categoria dos produtores rurais e 
por diversos fatores, a trajetória de 
João Bosco se funde a história da 
instituição.  

TN: Qual a principal finali-
dade do Sindicato Rural?

Representar legalmente a ca-
tegoria dos produtores rurais é a 
nossa atividade básica. Mas, além 
disso, fazemos prestação de ser-
viço, da parte de contabilidade e 
fiscal; recolhimento de impostos; 
orientações sobre registros de 
propriedade; CNPJ; recolhimento 
de encargos sociais; administra-
ção da folha de pagamento e trei-
namento de produtores e traba-
lhadores rurais. 

TN: Quantos anos o sindica-
to tem? A sede sempre foi neste 
local?

Ao todo, o sindicato tem 54 
anos, mas antigamente era a “As-
sociação Rural de Pinda” e funcio-
nava no centro da cidade, na ave-
nida Coronel Fernando Prestes. 
Em 1965, a associação conseguiu 
a carta sindical e assim foi criado 
o Sindicato Rural de Pindamo-
nhangaba, sendo extinta a asso-
ciação. O sindicato funcionou, du-
rante muito tempo, em uma casa 
na rua dos Andradas e, há mais 
de 20 anos foi transferido para 
este local. O terreno foi adquirido 
em 1970, mas a mudança de sede 
ocorreu em 1990. 

TN: De que forma o Sindicato 
é mantido hoje? Somente com 
os associados?

O treinamento de produtores 
e trabalhadores rurais é mantido 
através de um convênio com o Se-
nar (Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural), sendo fornecidos cur-
sos para produtores, trabalhadores 
rurais e famílias, com um caráter 
social. A outra parte é a mensalida-
de dos associados e também a con-
tribuição sindical, que é anual. 

Hoje, temos aproximadamen-
te 200 associados. Praticamen-
te todos os produtores de Pinda, 
porque nossa base territorial é 
exclusiva daqui. Às vezes, tem pro-
dutores de outras cidades que se 
interessam em ser associados, até 
pelo fato de termos um bom con-
vênio médico – gerido por uma 
prestadora de serviço da área de 
saúde, sem fins lucrativos, funda-
da, gerenciada e com participação 
exclusiva de produtores rurais – e 
com custo mais baixo.

TN: Há quanto tempo está no 
sindicato?       

Estive a frente do sindicato em 
1980; depois em 2014 e retornei 
em 2018.

                                                                                                                                            
TN: Quais foram os princi-

pais resultados desde que che-
gou ao sindicato (última ges-
tão)?

Bom, recuperamos todas as 
nossas construções que estavam 
bem decadentes; que já teve uma 
boa administração de 2014 pra 
cá. Os eventos que estamos fazen-
do como o ‘Torneio Leiteiro’; ex-
posição de caprinos, a comemo-
ração do ‘Dia do Produtor Rural’. 
São eventos que estão crescendo 
e de uma forma diferente, visan-
do mais o público-alvo, que são os 
produtores rurais e suas famílias. 

Também podemos citar o apri-
moramento dos cursos. Com uma 
programação extensa durante o 
ano inteiro, no sentido de apoiar 
o produtor rural na área técnica. 
Por exemplo, temos cursos para 
moto-serra e roçadeira; manu-
tenção de tratores e máquinas. 
Ou seja, são cursos voltados às 
atividades rurais, ao pequeno 
produtor, aos produtores de leite, 

aos produtores de uva. Ainda há 
pouca plantação de uvas, mas há 
vendas. 

Em relação ao turismo volta-
do para a área rural realizamos 
cursos e treinamentos sobre pro-
dutos e alimentos, além de rea-
proveitamento de hortaliças em 
geleias, doces, bolos, conservas, 
tudo isso gera renda e empreen-
dedorismo.

TN: O senhor já saiu e voltou 
ao sindicato. Por que quis vol-
tar?

Eu gosto muito dessa questão 
da agropecuária e da zona ru-
ral. Sempre fui produtor rural, 
meu pai também. Eu comecei a 
produzir leite em 1977 e ainda 

continuo. Sempre tive paixão por 
isso e fiz faculdade de Agronomia. 
Então, eu sinto a possibilidade de 
fazer alguma coisa por essa área. 
É como se eu tivesse essa respon-
sabilidade. 

Dados da Organização das 
Nações Unidas dizem que até 
2050 vamos ter 10 bilhões de ha-
bitantes na terra, havendo uma 
demanda de alimentos entre 50 
e 70% a mais. Como as pessoas 
que moram na zona rural estão 
migrando, isso resulta no aumen-
to de consumo – e sabemos que o 
habitante urbano consome mais. 
E o Brasil tem grande responsa-
bilidade nisso, pelo fato de não 
haver mais terra no mundo, nós 
temos a possibilidade de dobrar 

a área de plantio – de acordo 
com dados da Embrapa – temos 
8% do território ocupado pela 
agricultura; 22% pecuária, que 
está liberando área, podendo ser 
usado para a agricultura ou para 
reposição florestal. 

TN: Quais são suas próximas 
metas para o Sindicato?

Procurar mais uma fonte de 
receita. Porque desde que a con-
tribuição sindical deixou de ser 
obrigatória, caiu bastante a nossa 
arrecadação. Então, estamos de-
pendendo mais deste recurso que a 
gente consegue junto aos sócios. E 
também pensamos que este terre-
no aqui no centro da cidade, deve 
gerar receita, por ser um patrimô-
nio enorme. 

Queremos construir um centro 
de formação profissional, para ha-
ver uma maior estrutura.

O sindicato representa o pro-
dutor, presta serviço na área ad-
ministrativa e burocrática, na 
área fiscal e pessoal, legalização 
da propriedade... Mas acredito que 
o sindicato tem que fazer mais. 
Se colocando como um agente de 
desenvolvimento rural, fazendo 
ações que estimulem as pessoas a 
mudarem, inovarem, com tecno-
logias melhores. Isto é, auxiliar as 
pessoas as empreenderem, como 
na área de turismo, de transfor-
mação de produto e de produção.

TN: Quais são as suas metas 
pessoais?

Elas até se entrelaçam com a 
do próprio sindicato, porque eu 
quero que ele seja de extrema im-
portância para o desenvolvimento 
rural; como um agente promotor! 

TN: Qual a sua relação com 
o município de Pindamonhan-
gaba?

Eu amo essa cidade. Eu nasci 
e sempre morei aqui. Só por um 
tempo que eu estudei e trabalhei 
fora. Eu fui diretor por três vezes 
da antiga Dira (Divisões Regionais 
Agrícolas) do Vale do Paraíba. Eu 
sou um cidadão que gosta muito 
daqui, pela vista privilegiada que 
temos da Serra da Mantiqueira. 
Por toda a riqueza da natureza e 
da localização. Temos lugares óti-
mos para o turismo. Quando saí-
mos daqui, sentimos muita falta.

TN: Qual a maior realização 
na história do Sindicato?

Com certeza, para nós e para o 
público, foi a realização da Expo-
Vap – que fez parte da história de 
muita gente.

João Bosco (à direita) com o secretário da 
Agricultura, Antônio Cabrera

Por volta de 1990, João Bosco (à esquerda) quando era diretor da antiga Dira (Divisões 
Regionais Agrícolas), com o então Secretário de Agricultura, Nelson Nicolau  

Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Jucélia Batista

Divulgação
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Divulgação

Programação especial encerra  
“Outubro Rosa” na ‘Vila dos Afetos’

Colaborou com o texto:
Bruna Silva

Neste domingo (27), aconte-
ce a segunda edição do “Treinão 
Rosa”, no Parque da Cidade. Com 
as 500 inscrições esgotadas, o 
evento promete levar a conscien-
tização do câncer de mama, além 
de promover a solidariedade por 
meio do auxílio ao custeio de exa-
mes de mamogra�ia. A iniciativa é 
do GAPC (Grupo de Apoio às Pes-
soas com Câncer) com o Fundo 
Social de Solidariedade, e apoio da 
Prefeitura de Pindamonhangaba.

Neste ano, os participantes do 
“Treinão Rosa” poderão escolher 
duas modalidades: caminhada de 
um quilômetro, corrida de cinco 
ou 10 quilômetros, e a edição de 
2019 terá um diferencial: a cami-
nhada será puxada pela Camera-
ta Jovem do Projeto Jataí.

Embora as inscrições já te-
nham se esgotado, o assessor de 
Eventos, Ricardo Flores, expli-
ca que os interessados poderão 
participar da mesma forma na 
tradicional “pipoca”. “Vai ser uma 
corrida muito bonita, estamos nos 
preparando para isso”, ele conclui.

A retirada do kit deverá ser 
feita neste sábado (26), no Sho-
pping Pátio Pinda das 9 às 19 
horas, ou no domingo (27), no 
Parque da Cidade, das 7h30 às 9 
horas. Para estimular ainda mais a 
solidariedade o GAPC deixa aberto 
o convite para a doação de fraldas 
geriátricas para aqueles que dese-
jarem, a doação poderá ser feita no 
momento de entrega dos kits..

A programação do “Treinão 
Rosa” começa às 9 horas com o 
aquecimento realizado pela Re-
nove Academia e com o DJ Pe-
drão. Às 9h15 será a largada 10k, 

às 9h20 será a 5k, e 9h25 a lar-
gada da caminhada. Para aque-
les que �icarão no Parque da Ci-
dade, às 9h30 terá um aulão de 
zumba com a professora Luciana 
Gil. Haverá, ainda, às 10 horas a 
apresentação da Banda Bellator e 
às 11 horas show de dança com 
Urban Mix.  

Maratonista de Pinda 
incentiva prática de corrida

A ultramaratonista Luciana Si-
queira iniciou há cerca de 30 dias 
um trabalho de incentivo à práti-
ca de corrida de rua assessoran-
do os interessados que desejam 

receber orientações para a práti-
ca esportiva.

Luciana, que é de Pindamo-
nhangaba, tem grande experi-
ência na área, pois além de ser 
formada em Educação Física é 
considerada hoje a melhor ultra-
maratonista campeã da região, 
tendo sido destaque em duas ul-
tras que participou este ano, com 
percurso de 65 e 75 km.

Atualmente, Luciana conta 
com um grupo de 40 corredores, 
que participarão neste domingo 
do “Treinão Rosa” no Parque da 
Cidade.

“Treinão Rosa” acontece neste domingo no Parque da Cidade

Pinda sedia etapa de “Volta Internacional de Ciclismo”

Divulgação

   Interdição de vias
 
Para a realização da prova, algumas vias serão 

interditadas.
Das 6 dàs 11 horas da manhã será interditado o anel 

viário do trecho entre o Parque da Cidade até a rotatória do 
‘Quatro Milhas/Anglo’, somente na mão do Parque da Cidade.

Das 11  às 16 horas será interditado o anel viário (nas 
duas pistas), do Parque da Cidade, passando pela rotatória 
‘Quatro Milhas/Anglo’, até a rotatória do ‘João do Pulo’ e 
também as duas pistas da avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso (da rotatória do ‘João do Pulo’ até o primeiro semáforo 
– região do Supermercado Dia/Dois Irmãos).

A rotatória ‘Parque da Cidade/Tenda’ permanecerá 
liberada normalmente.

Toda a região estará devidamente sinalizada e com 
agentes de trânsito trabalhando. O departamento de Trânsito 
solicita aos motoristas e os motociclistas de Pindamonhangaba 
que busquem rotas alternativas para evitar trechos 
interditados. 

Pindamonhangaba sediará, 
neste sábado (26), a “2ª etapa da 
Volta Ciclística Internacional de 
Guarulhos”, que contará com cer-
ca de 120 atletas de 25 equipes.

Apesar de ser uma das fa-
voritas, a equipe de Pindamo-
nhangaba (Funvic/Semelp) vem 
treinando bastante e está muito 
concentrada na prova. De acordo 
com o diretor-técnico Benedito 
Tadeu Júnior, o Kid, para a com-
petição o time será composto 
por Flávio Santos, Igor Molina, 
Nathan Mahler, Víctor Ferreira, 
Euller Magno, Renan Silva, Sérgio 
Santos e Rodrigo Melo.

A 2ª etapa será realizada em 
um circuito nas imediações do 
Parque da Cidade. Serão 120 km 
com início às 11 horas. A largada 
será em frente à entrada do par-
que. De lá, o pelotão seguirá pelo 
anel viário (portão de eventos do 
Parque – ao lado da rotatória da 
Manoel César Ribeiro) seguindo 

até a rotatória do “Quatro Milhas”, 
rotatória do “João do Pulo”, onde 
irá pela avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso até próximo do 
semáforo, para fazer o retorno. 
Todo este trecho estará interdita-
do durante a realização da prova.

“Conseguimos acertar deta-
lhes para trazer esta etapa para 
Pindamonhangaba. Será uma 
oportunidade para a população 
conhecer um pouco do esporte 
e também prestigiar e incentivar 
os ciclistas da nossa equipe nessa 
temporada”, disse o diretor-técni-
co Benedito Tadeu Júnior, o Kid.

Durante a realização da etapa 
em Pindamonhangaba, haverá 
sorteio de bicicletas e de outros 
brindes. A “Volta Ciclística” é re-
alizada pela Associação Despor-
tiva Facex acontece entre os dias 
25 e 27 de outubro. Em Pindamo-
nhangaba, tem o apoio da Prefei-
tura e do Fundo Social de Solida-
riedade. 

Bike76

O Fundo Social de Solidarieda-
de de Pindamonhangaba em par-
ceria com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizará na próxima 
terça-feira (29), o encerramento 
das atividades do “Outubro Rosa”, 
na “Vila dos Afetos”. Uma progra-
mação diversi�icada está progra-
mada para acontecer a partir das 8 
horas da manhã com a tradicional 
caminhada realizada pelo grupo 
Terapia e Lazer, além da palestra e 
dinâmica geral, haverá um lanche 
oferecido pelo Fundo Social, e a 
apresentação musical com Wagner 
Muzak, às 10 horas da manhã. O 
evento é gratuito e aberto ao públi-
co. A programação será retomada 
durante a tarde, às 16 horas, terá a 
missa na Paróquia São Vicente de 
Paulo, Moreira César.

Uma das atrações 
da programação é a 
apresentação musical 
com Wagner Muzak 
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

38ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,

no próximo dia 30 de outubro de 2019, quarta-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 168/2019, do Vereador Roderley Miotto, que “Institui o SETEMBRO AMARELO no 
município de Pindamonhangaba e dá outras providências”. (Apresentado Substitutivo).

II. Projeto de Lei n° 178/2019, do Vereador Carlos Moura – Magrão, que “Denomina de GUILHERME 
EVARISTO BOANI o espaço da Feira Livre, neste município”.

III. Projeto de Lei n° 182/2019, da Vereadora Gislene Cardoso - Gi, que “Institui no Calendário Ofi cial 
do Município de Pindamonhangaba o DIA MUNICIPAL DO IDOSO”.

IV. Projeto de Lei n° 184/2019, do Vereador Felipe César – FC, que “Altera a Lei n° 5.571, de 09 de 
outubro de 2013, que Dispõe sobre a denominação de logradouros e edifi cações públicas”.

  Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2019.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

PROJETO Nº 168/2019 - O projeto de Lei tem como objetivo a instituição do “Setembro Amarelo” no calendário oficial anual de eventos 
do Município de Pindamonhangaba. 

PROJETO Nº 178/2019 - Denomina o espaço da Feira Livre de Pindamonhangaba. 

PROJETO Nº 182/2019  - O projeto em questão tem por objetivo instituir o DIA DO IDOSO, visando conscientizar as pessoas a promover 
a garantia dos princípios fundamentais do direito do Idoso. 

PROJETO Nº 184/2019 - O projeto em questão trata de adequar as denominações de logradouros e edificações públicas do município 
de Pindamonhangaba ao sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, no sentido da impessoalidade na 
designação de bens públicos, reconhecendo a ilegalidade do ato de se atribuir nome de pessoas vivas a bens públicos.

ATO Nº 19, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.

Prorroga os trabalhos da Comissão 
Especial de Inquérito, constituída 
pelo Ato n° 11/2019, para apurar 
possíveis irregularidades a respeito do 
pagamento dos veículos alugados para 
a consecução da Atividade Delegada. 

 
VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente 

da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
usando as atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, baixa o seguinte ATO:

Art. 1° Ficam prorrogados os trabalhos da CEI 
– Comissão Especial de Inquérito, constituída 
pelo Ato n° 11/2019, para apurar possíveis 
irregularidades a respeito do pagamento 
dos veículos alugados para a consecução da 
Atividade Delegada, por mais 90 (noventa) 
dias, a partir de 30 de outubro de 2019.

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições me 
contrário.

Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2019.

Vereador FELIPE CÉSAR – FC
Presidente

Publicada no Departamento Legislativo.

Os vereadores de Pindamonhanga-
ba estiveram reunidos nesta segunda-
feira, dia  21 de outubro, no Plenário 
“Dr. Francisco Romano de Oliveira” du-
rante a 37ª Sessão Ordinária de 2019 
e na oportunidade apreciaram, anali-
saram e aprovaram 03 itens que foram 
relacionados na Ordem do Dia da reu-
nião plenária. 

Veto total
O primeiro item que foi discuti-

do pelos parlamentares foi o Veto n° 
04/2019, que “Comunica VETO ao 
Autógrafo n° 53/2019” - Veto Total ao 
Projeto de Lei n° 132/2019) que dis-
põe sobre a proibição de fornecimento 
de produtos plásticos de uso único nos 
locais que especifica, e dá outras pro-
vidências”. O plenário rejeitou o Veto 
Total do Executivo por unanimidade. 
Desta forma, o Veto será encaminhado 
ao Executivo. A Prefeitura tem 48 ho-
ras para sancionar a Lei ou devolver ao 
Poder Legislativo, que nesse caso, fará 
a promulgação da Lei aprovada.

Substitutivo
Logo na sequência, os vereadores 

votaram – e aprovaram por unanimi-
dade – o Substitutivo ao Projeto de Lei 
n° 83/2017, do vereador Rafael Goffi 
Moreira (PSDB), que “Denomina a Rua 
13 (treze) do Loteamento Residencial 
e Comercial Flamboyant, Pindamo-
nhangaba/SP, de Rua JOSÉ MARIA RA-
POSO”.

José Maria Raposo
(Zé sem Curva)
Nascido em 17 de maio de 1915 

na cidade de Pindamonhangaba, José 
Maria é filho de João Raposo e Maria 
da Conceição, mas foi adotado ainda 
bebê por Benjamin Bitencourt e Ger-
trudes Bitencourt. Foi casado com Na-
dir Rodolfo Raposo por quase 60 anos. 
Seu único filho André Luiz Raposo, lhe 
deu 7 netos e 4 bisnetos. São os netos: 
André Gustavo, Luiz Guilherme, Pau-
lo Henrique, André Leandro, Matheus 
Rodolpho, André Luiz Júnior e Thiago 
Luiz. Seus bisnetos: Pedro Luiz, Maria 
Rita, Giulia e Clarice. Com 16 anos foi 
para São Paulo morar com o irmão, o 
engenheiro João Batista Bittencourt. 
Participou da Revolução de 1932 e foi 
um dos fundadores do São Paulo Fu-
tebol Clube, na época Paulistano. Lar-
gou tudo na capital e veio trabalhar no 
Cine Éden, único cinema de Pinda. 

José Maria trabalhava numa repar-
tição pública, mas era apaixonado por 
Pindamonhangaba, pois trabalhava 
após as 12 horas para complementar 
a renda familiar. Trabalhava de manhã 
como cobrador do Clube Literário Re-
creativo e também em um emprego pú-
blico no Posto Fiscal do Estado, como 
escriturário. 

Quando seu filho único e também 
adotivo, o Professor André Raposo, foi 

37ª sessão ordinária: Vereadores aprovam 
Projeto de Lei sobre prorrogação da licença-
paternidade para servidor público municipal

Ainda durante a sessão, plenário rejeitou Veto Total do Executivo ao Autógrafo n. 53/2019 que dispõe
sobre a “proibição de fornecimento de produtos plásticos de uso único nos locais que especifica”

candidato a vereador em 1988, não 
teve jeito. Foi o maior cabo eleitoral do 
filho, que declarou que mais de 50% 
de seus votos vieram do apoio de seu 
pai. Seu filho, André Raposo, com uma 
campanha bem modesta teve 416 vo-
tos sendo o 5° mais votado da cidade, 
sendo reeleito por 3 vezes até 2004, 
sendo Presidente da Câmara no biênio 
2003/2004. José Maria aposentou-se 
em 16 de março de 1976, sendo home-
nageado por seus colegas e superiores. 
Foi um funcionário público exemplar. 
Trabalhou por 42 anos sem uma falta 
sequer. Pelo seu espírito brincalhão e 
por gostar de comer bem, tendo um 
físico privilegiado, pois andava mui-
to de bicicleta, recebeu o apelido de 
“Zé sem Curva” (A comida entrava e ia 
reta). O apelido ficou tão famoso que 
ninguém o conhecia pelo nome e sim 
pelo apelido. Em 02 de maio de 2002, 
José Maria Raposo (Zé sem Curva) fa-
leceu, deixando um legado inspirador 
para todos amigos e familiares. 

Licença-Paternidade
Fechando o rol de projetos em 

votação na Ordem do Dia, o plenário 
apreciou – e aprovou – o Projeto de Lei 
n° 183/2019, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a prorrogação da licen-
ça-paternidade para o servidor públi-
co municipal”.

Pelo projeto, em seu artigo 1°, “Fica 
prorrogada por mais 15 (quinze) dias 
de duração, perfazendo o total de 20 
(vinte) dias, a licença-paternidade 
para os servidores públicos do mu-
nicípio de Pindamonhangaba, desde 
que o servidor requeira este benefício 
no prazo de 2 (dois) dias úteis após o 
parto”. O projeto aprovado estabele-
ce, ainda, que “durante o período da 
prorrogação da licença-paternidade 
o servidor terá direito a remuneração 
integral”. O artigo 4° estabelece tam-
bém que “o servidor municipal que 
adotar uma criança ou obtiver a guar-
da judicial terá os mesmos direitos”.
Segundo explicações do Poder Executi-
vo, o Município já prevê a prorrogação 
da licença-maternidade às servidoras 
municipais, de sorte que o presente 
projeto visa ampliar a licença-paterni-
dade por mais 15 dias (perfazendo o 
total de vinte dias) possibilitando aos 
pais participarem mais ativamente dos 
primeiros dias dos filhos, intensifican-
do assim os vínculos e a convivência 
familiar, bem como garantindo o direi-
to à paternidade tanto ao pai quanto à 
criança”. 

Na avaliação da Prefeitura, “do 
ponto de vista financeiro-orçamentá-
rio a iniciativa não gera, nem repre-
senta, aumento de despesas e, por esse 
motivo, é inaplicável as exigências dos 
artigos 16 e 17 da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

Inclusão
Com as assinaturas regimentais, o 

plenário deliberou incluir na pauta de 
votação o Projeto de Lei nº 03/2019 
que “Denomina a UBS (Unidade Básica 
de Saúde) localizada na Avenida Mon-
senhor João José de Azevedo, 130, no 
Crispim de FRANCISCO CARVALHO”. O 
documento foi aprovado por unanimi-
dade.

Francisco Carvalho
Nascido em Pindamonhangaba, no 

bairro de Taipas, filho de Alfredo Pedro 
de carvalho e Olímpia Rosa de Jesus, 
Francisco de Carvalho, popularmente 
conhecido como “Seu Chico” cresceu 
no campo mas foi muito admirado na 
cidade. Serviu no 5º Regimento de In-
fantaria de Lorena e, posteriormente, 

ingressou na Força Pública de São Pau-
lo (hoje a Polícia Militar). Trabalhou 
no comércio de Pindamonhangaba e 
na Rede Ferroviária Federal. Na área 
social atuou como voluntário no Lar de 
Velhos Irmã Therezinha se dedicando 
ao amparo aos idosos, principalmente 
aos desamparados.

Cidadão honesto, criou nove filhos: 
Eunice, Helenice, Ilze, Lair, Altair, Mei-
re, Ney, Elizete e Gisele. “Seu Chico” se 
preocupava muito em ajudar o próxi-
mo e sempre estava disposto a repartir 
o que tinha com os menos favorecidos. 
Faleceu aos 74 anos, no dia 27 de maio 
de 2000.

Moções de
Congratulações
Durante a sessão ordinária, os 

novos conselheiros tutelares de Pin-
damonhangaba receberam uma Mo-
ção de Congratulações da Câmara de 
Pindamonhangaba. As moções são de 
autoria da vereadora Gislene Cardo-
so – GI (DEM) e foram aprovadas pelo 

plenário da Casa. Os conselheiros tute-
lares do Exercício 2020/2024 eleitos 
que receberam as moções são os se-
guintes:

Maria Helena dos Santos Villa 
Nova, Juliana Bertolino Miyake, Cris-
tiana Aparecida dos Santos Marques de 
Oliveira, Ana Carolina Honorato Silva,
Desirée Valdirene M. Alves Moreira, 
Patrícia Garcez de Oliveira, Rodolfo 
Rocha Fonseca de Lima, Tatiana Der-
rico Vieira, Regina Tavares de Souza 
Faria e Luciana Ferreira. 

Na mesma sessão, a adolescente 
pindamonhangabense, Isabella Carlota 
Vettori, de 13 anos, também recebeu a 
Moção de Congratulação nº 120/2019, 
da vereadora Gislene Cardoso – Gi com 
congratulações e cumprimentos pelos 
títulos de MISS PINDAMONHANGA-
BA 2018, MISS SÃO PAULO INTERIOR 
UNIFICADO 2019, MISS BRASIL PLA-
NET UNIFICADO 2019 e MISS UNIVER-
SO PRÉ TEEN UNIFICADO 2019 (reali-
zado no Peru). 

Homenagem aos Conselheiros e Conselheiras Tutelares 2020/2024 Amigos e familiares participaram
da entrega de Moção de 

Congratulação à MISS UNIVERSO 
PRÉ TEEN UNIFICADO 2019, Isabella 

Carlota Vettori, de 13 anos, 
de Pindamonhangaba

Vereadores com os 
familiares do senhor José 
Maria Raposo (Zé sem Curva) 
durante a sessão ordinária 
que denominou uma 
via pública no Loteamento 
Residencial e Comercial 
Flamboyant de 
Pindamonhangaba



CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA

Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.
Data:   29 de outubro– terça-feira
Horário:  19h
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro
Pauta
-Eleição da Sociedade Civil
- Informes Gerais 
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2019

Alcemir José Ribeiro Palma
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 145/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO 
MORANDO, responsável pelo imóvel 
situado a RUA EDSON NOBUYKI IKEDA 
Nº. 0, Bairro CAMPO ALEGRE, QUADRA 
09  LOTE 01  inscrito nesse município sob a 
sigla: SE23.10.09.014.000, para que efetue 
a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada 
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
NOT. Nº 312/19
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 146/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO 
MORANDO, responsável pelo imóvel 
situado a RUA EDSON NOBUYKI IKEDA 
Nº. 0, Bairro CAMPO ALEGRE, QUADRA 
06  LOTE 22  inscrito nesse município sob a 
sigla: SE23.10.14.024.000, para que efetue 
a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada 
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
NOT. Nº 313/19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 147/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO 
MORANDO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA WAGNER LUIS ROSA Nº. 0, Bairro 
CAMPO ALEGRE, QUADRA 02  LOTE 
21  inscrito nesse município sob a sigla: 
SE23.10.14.001.000, para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
NOT. Nº 314/19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 148/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO 
MORANDO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA WAGNER LUIS ROSA Nº. 0, Bairro 
CAMPO ALEGRE, QUADRA 02  LOTE 
20  inscrito nesse município sob a sigla: 
SE23.10.14.002.000, para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
NOT. Nº 315/19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 149/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO 
MORANDO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA WAGNER LUIS ROSA Nº. 0, Bairro 
CAMPO ALEGRE, QUADRA 02  LOTE 
19  inscrito nesse município sob a sigla: 
SE23.10.14.003.000, para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
NOT. Nº 316/19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 150/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO MORANDO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
WAGNER LUIS ROSA Nº. 0, Bairro CAMPO 
ALEGRE, QUADRA 02  LOTE 17  inscrito nesse 
município sob a sigla: SE23.10.14.004.000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 317/19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 151/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO MORANDO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
WAGNER LUIS ROSA Nº. 0, Bairro CAMPO 
ALEGRE, QUADRA 02  LOTE 16  inscrito nesse 
município sob a sigla: SE23.10.14.005.000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I. Realizar atualização do cadastro do 
imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 318/19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 152/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO MORANDO, 
responsável pelo imóvel situado a RUA WAGNER 
LUIS ROSA Nº. 0, Bairro CAMPO ALEGRE, 
QUADRA 02  LOTE 13  inscrito nesse município 
sob a sigla: SE23.10.14.008.000, para que efetue 
a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 320/19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 154/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO 
MORANDO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA DAISY DE CASTRO Nº. 0, Bairro 
CAMPO ALEGRE, QUADRA 03  LOTE 
03  inscrito nesse município sob a sigla: 
SE23.10.13.012.000, para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
NOT. Nº 346/19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 154/19 – LIMPEZA  DE 
TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifi ca o (Proprietário) Sr. MÁRIO 
MORANDO, responsável pelo imóvel situado 
a RUA DAISY DE CASTRO Nº. 0, Bairro 
CAMPO ALEGRE, QUADRA 03  LOTE 
03  inscrito nesse município sob a sigla: 
SE23.10.13.012.000, para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015.
NOT. Nº 346/19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 198/2019 de “aquisição de frutas e cereais”, com validade de 12 
meses, assinada em 14/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 384/2019 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE-ME

***

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 215/2019 de “contratação de empresa especializada em serviços 
de eventos e responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e operação de 
equipamentos de som, iluminação e gerador”, com validade de 12 meses, assinada em 09/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 374/2019 Empresa: FABIO MACHADO GONÇALVES - ME
ATA nº 375/2019 Empresa: SBS EVENTOS LTDA ME
ATA nº 376/2019 Empresa: WALTER LEME

***

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 157/2019 de “aquisição de uniformes para Guarda Municipal e 
Agentes de Trânsito”, com validade de 12 meses, assinadas em 23/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 342/2019 Empresa: CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA EPP
ATA nº 343/2019 Empresa: CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA - ME
ATA nº 344/2019 Empresa: COMERCIAL THIALLI LTDA - EPP
ATA nº 345/2019 Empresa: CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA - ME
ATA nº 346/2019 Empresa: MAS – MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 
EPP
ATA nº 347/2019 Empresa: UNIFARDAS COMÉRCIO DE UNIFORMES E 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME
ATA nº 348/2019 Empresa: UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 
DE SEFGURANÇA LTDA

***

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 188/2019 de “aquisição de agregados”, com validade de 
12 meses, assinadas em 07/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 358/2019 Empresa: COMERCIAL TRADING LTDA - ME
ATA nº 359/2019 Empresa: MARCELO BENEDITO DOS SANTOS - ME

***

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 192/2019 de “aquisição de areia media lavada de rio”, com validade 
de 12 meses, assinada em 07/10/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 363/2019 Empresa: TMS COMÉRCIO DE AREIA E PEDRA LTDA

***

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 108/2019 (PMP 14236/2019) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada em atividades de práticas integrativas e 
complementares (cursos), pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 19/11/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 207/2015 (PMP 21587/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2019, de 20/09/2019, ao contrato 217/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para disponibilizar profi ssional especializado em endocrinologia para 
realização de consultas”, para prorrogação até 22/09/2020, e reajuste de 3,6887%, conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor total para R$ 511.466,34, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Happy Med Clínica Médica Ltda, o Sr Edmundo 
Mitsuo Okamoto. 

*** DESCLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 171/2019 (PMP 23366/2019) 
A autoridade superior, considerando a manifestação da equipe técnica da Secretaria municipal 
de Obras e Planejamento – Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional, 
desclassifi cou das empresas, os itens: Raul Rabello Neto EPP, itens 04 e 25; HSX Comércio e 
Serviços Eireli, item 07; VB Materiais Elétricos Eireli ME, itens 08, 09, 24, 30, 33 e 35; Delvalle 
Materiais Elétricos Eireli, itens 14, 27 e 50; Migui Center Materiais Elétricos Ltda, item 15; Salutti 
& Cia Ltda, itens 40,41 e 44. Determinou o prosseguimento do certame, que cuida de “aquisição 
de materiais elétricos”, para a apresentação das amostras (exceto para o item 50, ao qual deve 
ser apresentado catálogo técnico), no prazo de 05 dias úteis, pelas empresas: Santos Gouvêa 
Comercial Ltda, itens 04 e 30; Salutti & Cia Ltda, itens 07, 27 e 50; Delvalle Materiais Elétricos Eireli, 
itens 08, 09, 15, 40 e 41; VB Materiais Elétricos Eireli ME, itens 14 e 44; Migui Center Materiais 
Elétricos Ltda, item 24; HSX Comércio e Serviços Eireli, itens 25, 33 e 35. 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 7ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões da Secretaria de Finanças e Orçamento, sito 
à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 15 
horas do dia 30 de outubro do ano de 2019.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n°. 01/2004, art. 10);
b)  Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c)  Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2019.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

geral

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DO 
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES – MANDATO 
2020/2024

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado 
pela Lei Municipal n.º 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, com base na Lei Municipal nº. 4.754/2008, na Resolução nº. 113/2006, 
152/2012, 139/2010 alterada pela 170/2014 do CONANDA, Resolução nº. 37 deste Conselho e 
Resolução nº. 81 de 2019, que delega a condução do processo de escolha dos membros dos 
conselhos tutelares, mandato 2020/2024 para a Comissão Especial formada para este fi m, TORNA 
PÚBLICA a prorrogação do prazo para a publicação do resultado defi nitivo do Processo de Escolha 
dos membros dos Conselhos Tutelares – Mandato 2020/2024 para o dia 01 de novembro de 2019.

Pindamonhangaba-SP, 25 de outubro de 2019

Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba
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Curso da Secretaria de Agricultura ensina 
a produzir cosméticos naturais em casa
Plantas aromáticas e óleos essenciais são matérias-primas para elaborar produtos sustentáveis

A Apta (Agência Paulis-
ta de Tecnologia dos Agro-
negócios) vai ministrar um 
curso sobre Uso de plantas 
Aromáticas, Óleos Essen-
ciais e Hidrolatos em Cos-
mética Natural, Consciente e 
Sustentável. O curso será mi-
nistrado  no dia 8 de novem-
bro, a partir das 8 horas, no 
Polo Regional de Pindamo-
nhangaba. Os participantes 
vão aprender a produzir os 
próprios cosméticos usan-
do produtos naturais e sem 
prejudicar o ambiente.

“Os participantes do 
curso irão preparar um de-
sodorante, um tônico (fa-
cial, corporal e que pode 
ser utilizado como higie-
nizante íntimo feminino) 
e um esfoliante. Para isso, 
terão à disposição óleos es-
senciais de laranja, gengi-
bre, cardamomo, lavanda, 
alecrim, tomilho e melaleu-
ca, pó-de-alecrim, hidrola-
tos de lavanda, gerânio, pa-
tchouli, alecrim do campo 
e outras plantas com efeito 
bené�ico na pele, café, mel, 
vinagre de maçã, vitami-
nas E e A, argila, polvilhos 
e amidos, glicerina vegetal, 
azeite, entre outros ingre-
dientes”, enumera Sandra 
Pereira da Silva, pesquisa-
dora da Apta e coordena-
dora do curso.

O Polo Regional Vale do 
Paraíba — Apta (Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios) de Pinda-
monhangaba �ica na  av. 
Profº Manoel César Ribei-
ro, 3.140 – Cidade Nova.

Mais informações sobre 
as inscrições pelo telefone: 
(19) 2137-8900.

Curso será ministrado  no dia 8 de novembro, a partir das 8 horas, no Polo Regional de Pindamonhangaba

Divulgação
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sociais
Fotos: arquivo pessoal

Festa em família!

Que alegria quando a família toda tem 
motivo para comemorar! O João Carlos 
(pai) fez aniversário no dia 21 de ou-
tubro, junto com o �ilho João Gabriel. E, 
na quinta-feira (24), foi a vez do outro 
�ilho, João Pedro, também completar 
mais um ano de vida. Pai e �ilhos festeja-
ram as datas ao lado de Elismar (mãe) 
e Rafaela,  outra �ilha do casal.

Sabedoria e paz 

Para o Ouvidor Municipal Evandro Go-
mes, aniversariante desta sexta-feira (25). 
Ele recebe os parabéns e o desejo de muita 
alegria e paz da esposa, do �ilho e dos ami-
gos, em especial da equipe da Ouvidoria 
Municipal. 

Parabéns!

Família e os amigos desejam para a professora e 
ex-presidente do CME (Conselho Municipal de Educação 
de Pindamonhangaba),  Maura Prado Vieira, muitas 
realizações pelo aniversário comemorado no dia 23 de 
outubro. Muita paz, saúde e felicidades. Na foto, ela está 
com sua mãe Dona Maria Gonçalves do Prado.

Comemorações do ‘Outubro Rosa’ 
No domingo (20), a Unidade de Saúde do bairro Cidade 

Nova realizou a ‘Caminhada Rosa’, com palestras e outras 
ações de conscientização. O evento contou com a presença 
e o apoio da primeira-dama e presidente do Fundo Social 

de Solidariedade, Cláudia Domingues, e do prefeito Isael 
Domingues. À direita, comemorações e conscientização 
também na Subprefeitura de Moreira César.

Sessão solene 

 Realizada no dia 22 de outubro, na Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba, em comemoração aos 502 anos da ‘Reforma Protestante’ e 
à ‘17ª Semana Evangélica de Pindamonhangaba’. Na foto, o presidente do 
Conselho de Pastores, pastor Ezequiel Braça e sua esposa Simone Braça; o 
prefeito Isael Domingues e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, 
Cláudia Vieira Domingues; Fábio Duarte; Rodrigo Godói e o pastor Alexan-
dre Henrique Fernandes.

Tudo de bom 

Para Dener Christian aniver-
sariante dessa quinta-feira (24). 
Todos os familiares e amigos, em 
especial a noiva Taíssa Fujarra 
(foto) desejam bênçãos, sabedo-
ria e paz.

“Festa das Crianças”

Juntar os blocos do “Juca Teles” e do “Barbosa” fora do carnaval não é 
tarefa fácil. Mas as “Amigas do Bem” conseguiram unir as duas atrações e di-
versas outras, no último dia 20, na comemoração da “4ª Festa das Crianças” 
do Bairro Feital – que contou com centenas de pessoas.

Feliz Aniversário

Toda a felicidade do mundo para o assessor de Even-
tos da Prefeitura, Ricardo Flores, que comemora aniver-
sário neste dia 26 de outubro, recebendo todo o carinho 
da esposa Dani e da �ilha Duda (foto), e dos amigos da 
prefeitura. 

Muita luz 

Para a professora de gastronomia Gabriela 
Gasparin, que completa mais um ano de vida 
na terça-feira (29). Seus pais, seu irmão, seu 
namorado, seus amigos e alunos e a equipe do 
Fundo Social a parabenizam, desejando que 
seus novos 365 dias sejam repletos de luz e paz.  
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