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Fim de semana terá “Pré-
Carnaval” em Moreira César

Juca Teles, o tradicional bloco de São Luiz do Paraitinga, desfi la no domingo (16) às 16 horas, em Moreira César

O carnaval já começou 
na cidade. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba realiza, 
no sábado (15) e domingo 

(16), o “Pré-Carnaval” em 
Moreira César.

No sábado (15), o Blo-
co do Barbosa, de São Luiz 

do Paraitinga, animará a 
festa, a partir das 16 ho-
ras, com des�ile da Ave-
nida José Adhemar César 

Ribeiro e chegada na Pra-
ça Santa Rita, no Vale das 
Acácias. 

PÁG. 5
Divulgação

Concurso Público 
continua com 
mais provas 
neste domingo

3PÁG. 

Pindamonhangaba rece-
berá a “Carreta da Mamo-
gra�ia” entre os dias 17 e 27 
de fevereiro. Assim como nos 
anos anteriores, o veículo do 
Programa “Mulheres de Peito” 
�icará no estacionamento da 
Prefeitura. 

“Carreta da 
Mamogra�ia” 
começa a 
atender dia 17 

Divulgação



do de pensar e de se comportar, 
visando um mesmo objetivo: 
concorrência de metas.Excesso 
de pessoas que comparecem ao 
mesmo tempo, num mesmo local: 
a festa teve muita concorrência.
Etimologia (origem da palavra 
concorrência). Concorrer + ência.

No terceiro setor, pelo menos 
foi assim que entendi quando de-
cidi entrar para este setor, as pes-
soas lutam por uma única causa: 
A melhora do ser humano e do 
planeta onde escolhemos viver. 
Portanto se temos causa única, 
por que alguns desses seres hu-
manos insistem em tentar con-
correr com outros? 

Com esta concorrência colo-
cam em risco todo o alcançado 

em diversos anos de trabalho 
árduo para fazer deste setor, o 
terceiro, um lugar melhor para 
se trabalhar, pois trabalhamos dan-
do asas a nossa criatividade, nossa 
vontade de apoiar, ajudar, criar, me-
lhorar o mundo em que vivemos 
e que me algum tamanho e modo 
ajudamos a torna-lo da forma que é 
hoje. Aqui não me re�iro a nós pes-
soas, mas sim a nossa espécie.

Creio que já passou da hora de 
todos que de alguma forma lidam 
com trabalhos sociais perceberem 
isso e realizarem sua lição de casa, 
parar de concorrer e sim fazer de 
tal forma que possamos criar si-
nergia entre nossas pequenas cau-
sas para fazer uma grande causa 
�lorescer, do ser humano melhor.
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Concorrentes ou não?

Reprodução/Internet

Uma pergunta que no meu 
ponto de vista não cabe dentro 
do terceiro setor em algumas ou-
tras áreas de nossa vida, mas vou 
me restringir ao setor social, das 
organizações sociais ou como são 
chamadas hoje das organizações 
da sociedade civil – OSC’s.

Concorrência no bom lingua-
jar do mundo capitalista ou do 
economês é quando você pre-
cisa ser melhor que o outro em 
alguma coisa, preço, atendimen-
to, qualidade, ter um diferencial 
para ganhar do outro na venda.

Segundo o Dicionário ON line 
de Português - Competição; ação 
de competir com outra pessoa a 
prioridade sobre alguma coisa.
[Economia] Circunstância em 
que há várias ofertas competin-
do umas com as outras.[Comér-
cio] Disputa entre produtores e 
comerciantes pelo comércio de 
um produto.[Comércio] Conjunto 
das pessoas que concorrem, que 
disputam o mercado; os produ-
tores, comerciantes, empresas, 
mercados etc.[Comércio] Levan-
tamento de preços para compra e 
venda de serviços e/ou materiais.
Concordância; ação ou resulta-

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.

Prefeitura pede agilidade ao DER na 
manutenção das rodovias estaduais

O prefeito Isael Domingues 
está preocupado com a demo-
ra do atendimento do DER na 
manutenção e conservação das 
rodovias estaduais que cortam 
Pindamonhangaba. Com o pe-
ríodo de chuvas intensas, as 
rodovias do Estado apresentam 

grande incidência de buracos 
no pavimento asfáltico e mato 
alto nas rotatórias, trevos, can-
teiros e acostamentos.

Em contato com a Direção 
Regional do Departamento de 
Estrada e Rodagem (DER), o 
prefeito solicitou maior agili-

dade nos serviços uma vez que 
nessa área a Prefeitura não 
tem como atuar.

O prefeito citou quatro rodo-
vias que necessitam de maior 
atenção em Pindamonhanga-
ba: Rodovia Abel Fabrício Dias 
(estrada que liga ao Distrito de 

Moreira César e Roseira), Ro-
dovia Amador Bueno da Veiga 
(estrada que liga a região oeste 
sentido Taubaté/Tremembé), 
Rodovia Manoel César Ribeiro 
(estrada que liga o município 
aos bairros da região leste) e 
Rodovia Caio Gomes Figueiredo 

(estrada que dá acesso a zona 
rural e Campos do Jordão).

“São pontos de intenso trá-
fego e pedimos ao Engenheiro 
Junior e sua equipe que olhem 
com mais carinho para a popu-
lação de Pindamonhangaba”, 
a�irmou Isael Domingues.

Secretaria de Habitação 
se reúne com moradores 
do Recanto do Sol

A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, nesta segunda-feira (17), às 19 
horas, uma reunião com os moradores do Recanto do 
Sol. Na pauta, assuntos como regularização fundiária 
e esclarecimentos sobre o “reurb-s”. A reunião será no 
auditório da Prefeitura, Avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1400, Alto Cardoso.

Shopping Pátio 
Pinda promove 
“Pet Show”

O Shopping Pátio Pin-
da, em parceria com a 
escola de idiomas Yázigi, 
terá um dia dedicado aos 
animais domésticos, com 
o “Pet Show”, que aconte-
ce no sábado (15), a par-
tir das 15h.

O festival terá um des-
�ile pet, que premiará as 
melhores fantasias e as 
inscrições poderão ser 
realizadas, a partir das 
15h, no “Pátio da Diver-
são”, mediante a doação 
de 1kg de ração – que 
será ofertada para a ONG 
Adote. Quem preferir pode 
garantir a participação 
do seu pet no desfile re-
alizando uma pré-inscri-
ção pelo WhatsApp (12) 
99738-4660.

A programação conta 
ainda com o�icina para 
produção de brinquedos 
recicláveis para pets, feira 
de adoção de cães e gatos 
e palestras sobre compor-
tamento, saúde e questões 
que envolvem o mundo 
animal. As atividades são 
gratuitas e acontecem no 
“Pátio da Diversão”.Atração terá desfi le, palestras, ofi cina temática e feira de adoção pet

Em Pinda, o carnaval 
já pede passagem  

Pindamonhangaba já está no clima do 
carnaval e nesta sexta-feira (14) começam as 

apresentações das marchinhas selecionadas para o 
primeiro dia do festival – que este ano homenageia 
Guarani Marcondes Avelar, ‘Guarani’ – um dos 
grandes incentivadores da festividade mais popular 
do País, com muitas histórias e riquezas sobre o 
carnaval de Pinda e da região.

Além do “13º Festival de Marchinhas”, que segue 
o domingo, dia 16, na ‘Praça do Quartel’, a cidade 
receberá neste �im de semana, o “Pré-Carnaval” 
em Moreira César, com as atrações luizenses: 
Bloco do Barbosa; bloco Juca Teles e a Banda 
Estrambelhados. Haverá ainda muita música com o 
Dj Vinícius,  Banda Folia e Grupo Sambatuque. 

Sobre o ‘Festival de Marchinhas’, 
independentemente de quem vencerá as 
eliminatórias, quem ganha sempre é a população 
– que pode apreciar tanta riqueza em forma de 
música e tanta criatividade em forma de re�lexão e 
de manifesto da cultura popular.

Parabéns aos organizadores. Aos compositores. 
Aos intérpretes e ao público: diverso e �iel em todos 
esses anos de festival!
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Pindamonhangaba vai receber a 
“Carreta da Mamogra�ia” entre os dias 
17 e 27 de fevereiro. Assim como nos 
anos anteriores, o veículo do Progra-
ma “Mulheres de Peito” �icará no esta-
cionamento da Prefeitura.

A carreta funcionará das 9 às 18 
horas, de segunda a sexta-feira, e das 
9 às 13 horas no sábado. Durante os 
dias de carnaval os serviços vão fun-
cionar normalmente.

As senhas serão distribuídas a par-
tir das 8 horas, com limite de 25 para 
atendimentos no período da manhã e 
25 para tarde; no sábado serão entre-
gues 30 senhas.

As mulheres acima dos 49 anos 
não precisam de encaminhamento 
médico.

As imagens captadas pelos mamó-
grafos são encaminhadas para o Ser-
viço Estadual de Diagnóstico por Ima-
gem, segmento da secretaria estadual 
que emite laudos à distância, na ca-
pital paulista. O resultado sai em até 
48 horas após a realização do proce-
dimento.

A secretária de Saúde de Pindamo-
nhangaba, Valéria dos Santos, agra-
deceu a sensibilidade do Estado em 
atender o município. “A carreta sem-
pre esteve presente na cidade. Em 
2019 não foi possível face ao crono-
grama deles, mas reiteramos diversas 
vezes, pois temos demanda desse tipo 
de exame. Investimos nosso orçamen-
to municipal nesse exame, mas a de-
manda é alta”, explicou.

“Carreta da Mamogra�ia” começa a 
atender dia 17

A reaplicação das provas do 
concurso público de Pindamo-
nhangaba continua neste domin-
go, dia 16, em mais 13 escolas da 
cidade.

Desta vez, as provas serão, na 
parte da manhã, para: assisten-
te de serviços gerais, auxiliar de 
topogra�ia, pedreiro, coveiro, ser-
vente de obras, eletricista, agente 
comunitário de saúde e secretá-
rio de escola. E, à tarde: diretor 
de escola, dentista, engenheiro, 
assistente social, médico planto-
nista (clínico geral), médico plan-
tonista (pediatra), biomédico 
citologista, médico ambulatorial 
em clínicas básicas e especialida-
des – psiquiatria, médico do tra-
balho e �isioterapeuta.

O horário de abertura dos por-
tões para as provas da manhã é às 
7 horas e o fechamento às 8 ho-
ras. Na parte da tarde, a abertura 
é às 13 horas e o fechamento dos 
portões é às 14 horas, indepen-
dentemente do horário de início 
das provas.

O edital do concurso, horários 
de provas, empregos, nomes dos 
concorrentes, rotas para chegar 
aos locais de provas, salas de 
aulas e outras informações já es-
tão disponíveis no site o�icial da 
Prefeitura, o www.pinda.sp.gov.
br, acessando o banner no alto 

Concurso Público continua com 
mais provas neste domingo

da página. A orientação é que os 
concorrentes entrem com ante-
cedência no site e veri�iquem sua 
escola e sala de aula, para evitar 
tumulto na hora da prova.

Mais uma vez, o transcorrer 
das provas será acompanhado 
pela comissão de avaliação for-
mada pela Prefeitura, e contará 
com o apoio de voluntários, dos 
agentes de trânsito e da Guarda 
Municipal, com postos de infor-
mações nas duas entradas da ci-
dade: Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso e Avenida Adhemar 
César Ribeiro, em Moreira César. A 
Prefeitura solicitou, ainda, junto à 

empresa Viva Pinda, ônibus extras 
em todos os dias das provas.

De acordo com o secretário 
de Administração da Prefeitura, 
Fabrício Pereira, somente as pes-
soas que se inscreveram para o 
concurso realizado em agosto de 
2019 poderão refazer as provas. 
Inclusive as pessoas que se ins-
creveram mas não realizaram as 
provas em agosto, também pode-
rão participar do concurso.

Demais provas
Dia 1º de março, na parte da 

manhã: agente de organização es-
colar, telefonista, �iscal de obras, 

auxiliar em saúde bucal, �iscal sa-
nitário, desenhista, mecânico de 
equipamentos especiais. Na parte 
da tarde: motorista especializado, 
auxiliar de enfermagem, �iscal de 
posturas, supervisor de área de 
controle de vetores para vigilância 
epidemiológica, topógrafo, proté-
tico, técnico em nutrição, auxiliar 
de classe e recepcionista.

E, no dia 8, somente na parte da 
manhã, para: psicólogo, nutricionis-
ta, enfermeiro, professor de Educa-
ção Física, arquiteto, médico do Pro-
grama Saúde da Família, terapeuta 
ocupacional, o�icial de administra-
ção e técnico em enfermagem.

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

O Super MEI, do 
SEBRAE, abre 
inscrições para cursos 
profi ssionalizantes, 
para ajudar 
na qualidade 
dos negócios 
dos pequenos 
empresários.
Os cursos disponíveis 
são de legislação, 
planejamento, 
indicadores de 
gestão, inovação 
e informação de 
crédito. Todas as 
disciplinas podem 
servir como um 
incentivo para quem 
quer começar na 
área de gestão ou 
pra quem já atua na 
área.
As inscrições 
acontecem do dia 
2 a 6 de março, das 
13:30 às 17 horas, por 
telefone (12) 36429744 
ou (12) 31289600 – 
opção 4, as vagas 
são limitadas.  
O local é no 
Sebrae de 
Pindamonhangaba - 
Avenida Albuquerque 
Lins, 138 -  
São Benedito.

Novos 
cursos 
são 
abertos 
pelo 
Super 
MEI

 
A Escola Municipal Sera�im Ferreira, no Terra dos Ipês I, 

realiza nesta segunda-feira, dia 17, às 9 horas, em sua sede, o 
lançamento da participação da unidade na campanha de arre-
cadação de tampinhas do SOS “Tampinha Legal”.

Essa é a segunda vez que a escola participa da iniciativa 
do SOS e, por isso, conta até com coletores especí�icos para a 
campanha.

A campanha “Tampinha Legal”, além de favorecer práticas 
sustentáveis, colaborando com o meio ambiente, a arrecadação 
de tampinhas, transforma vidas. O material arrecadado será 
convertido em cadeiras de rodas, cadeiras de banho e recursos 

�inanceiros para a entidade SOS, que trabalha há mais de 52 
anos em prol da população carente e morador de rua.

Para a arrecadação são aceitas quaisquer tampinhas, des-
de que sejam plásticas. Pode ser tampinha de: óleo de cozinha, 
vinagre, sorvete, maionese, chocolate em pó, café solúvel, ado-
çante, sucos, refrigerante, detergente, alvejante, amaciante, 
lustramóveis, acetona, creme dental, perfume, lenços umede-
cidos, shampoo, cosméticos, remédio, cola, caneta, galões de 
água e etc.

A população que quiser participar, pode levar sua doação até 
a escola, que �ica na Alameda dos Manacás, 100, Terra dos Ipês I.

Divulgação

Escola Municipal participa campanha de 
arrecadação de tampinhas
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

4ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 17 de fevereiro de 2020, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 205/2019, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina Estrada Municipal no bairro Cruz Pequena de JOSÉ THEODORO 
(JOSÉ GOMES)”.
II. Projeto de Lei n° 215/2019, do Vereador Carlos Moura – Magrão, que “Denomina de NELSON VALCYR CLINI a Avenida 16 do Residencial e 
Comercial Portal dos Eucaliptos, no Distrito de Moreira César”.
III. Projeto de Lei n° 07/2020, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o reenquadramento da referência salarial do emprego de agente comunitário de 
saúde no quadro de empregos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 12/2020, da Vereadora Gislene Cardoso – Gi, que “Denomina de ELIANA MOREIRA DA SILVA PEIXOTO, a Rua 22 (vinte e 
dois) e seu prolongamento, localizada no bairro Mombaça”.
V. Projeto de Lei n° 17/2020, do Poder Executivo, que “Retifi ca dispositivo da Lei n° 6.299, de 2019, que estima a receita e fi xa a despesa do 
Município para o exercício de 2020”.
  
 Pindamonhangaba, 12 de fevereiro de 2020.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

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

Tribuna Livre: Sr. Lázaro Fernandes dos Santos Alves
Assunto:   Apresentação de projeto de mercado municipal em Moreira César.

PROJETOS nº 205/2019, 215/2019 e 12/2020 - Os projetos têm como meta a denominação de Estrada Municipal e vias públicas do município. 
PROJETO nº 07/2020 - O presente Projeto de Lei visa a adequação do piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde para janeiro do ano de 2020 em 
Pindamonhangaba.
PROJETO nº 17/2020 - O projeto que será analisado visa alterar a redação da referida, promovendo adequação em relação ao ano constante no projeto.

 

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

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara
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E na última segunda-feira, 
dia 10 de fevereiro, a Câmara 
de Pindamonhangaba apro-
vou, em votação unânime, o 
Projeto de Lei n° 208/2019, 
dos vereadores Rafael Goffi 
Moreira (PSDB) e Renato No-
gueira Guimarães – Renato 
Cebola (PV), que “Denomi-
na a Praça do bairro Alto do 
Cardoso, Pindamonhanga-
ba/SP, de PRAÇA JOSÉ MON-
TEIRO FERRAZ”. A aprovação 
foi uma homenagem a um 
cidadão que trabalhou e fez 
muito pelo município.

José Monteiro Ferraz
Nascido na cidade de 

Vereadores aprovam Projeto de Lei e Praça do Alto do 
Cardoso receberá o nome de “José Monteiro Ferraz”

O outro Projeto de Lei que denominava o ESF do Santa Cecília
foi adiado a pedido do autor para algumas correções

Cunha/SP em 30 de dezem-
bro de 1921, no bairro do 
Cume, José Monteiro Fer-
raz trabalhava com os seus 
pais e familiares nas ativi-
dades rurais. Casou-se em 
28 de setembro de 1945 
com Gersy de Oliveira Fer-
raz. No período de 1951 a 
1968 foi comerciante em 
Cunha. Em 1968 transferiu-
se para Pindamonhangaba 
e nesta cidade, entre 1970 
e 1984 exerceu a atividade 
de comerciante em Pinda-
monhangaba, estabelecendo 
o comércio “Empório Mon-
teiro” na rua Tiradentes, no 

Alto do Cardoso, próximo à 
Escola Alzira Franco, fican-
do conhecido entre os alu-
nos como o “Sr. Zé do Empó-
rio”.

José Monteiro e Gersy ti-
veram três filhos: Haroldo 
Paulo Ferraz e Carolina Le-
onor Ferraz, servidores pú-
blicos aposentados e a sau-
dosa professor Mirian Maria 
Monteiro Ferraz, falecida 
em 2002.

José Monteiro Ferraz era 
um homem íntegro, traba-
lhador, honesto e dedicado 
à família e foi sempre agra-
decido a esta cidade, que o 

acolheu e onde fez inúmeros 
amigos, tendo participado 
do crescimento de Pindamo-
nhangaba. 

Após 9 anos aposentado, 
José Monteiro Ferraz fale-
ceu em 01 de dezembro de 
1993 e sua esposa Gercy em 
02 de fevereiro de 2004. To-
dos os seus familiares – fi-
lhos, netos e bisnetos – re-
sidem atualmente no bairro 
do Alto do Cardoso.

Hoje, após 25 anos de seu 
falecimento, sepultado nes-
te município, seu nome será 
eternizado ao denominar a 
praça existente na conflu-

ência da rua Papa João XXIII 
com a rua Sebastião Noguei-
ra, espaço que tem sido ca-
rinhosamente cuidado (com 
plantio e limpeza) por seu 
genro Edson de Oliveira, que 
reside em frente à praça.

Adiamento
Já o Projeto de Lei n° 

204/2019, do vereador Ro-
derley Miotto (PSDB), que 
“Denomina a Estratégia Saú-
de da Família – ESF do Santa 
Cecília de ANTONIO VIDAL 
FORONI” foi adiado pelo 
plenário, a pedido do pró-
prio autor para se fizesse 
correções em seu teor.
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Final de semana terá “Pré-Carnaval” em Moreira César
O carnaval já começou na cidade. A 

Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, 
no sábado (15) e domingo (16), o “Pré-
Carnaval” em Moreira César.

No sábado (15), o “Bloco do Barbosa”, 
de São Luiz do Paraitinga, animará a fes-
ta, a partir das 16 horas, com des�ile da 
avenida José Adhemar César Ribeiro e 
chegada na Praça Santa Rita, no Vale das 
Acácias. No palco da praça, o Dj Vinícius 
comanda a festa a partir das 18 horas e o 
“Grupo Sambatuque” encerra a noite com 
show a partir das 20 horas.

No domingo (16), a festa recomeça no 
distrito de Moreira César. Desta vez o des-
�ile será com o bloco luizense “Juca Teles” 
e a “Banda Estrambelhados”, com saída 
e chegada no mesmo horário e local. Na 
praça, Dj Vinícius abre novamente a festa, 
e às 20 horas, a “Banda Folia” entra no pal-
co para animar a noite.

Todas as festividades são gratuitas, e 
contarão com estrutura de banheiros quí-
micos, além de segurança com apoio da 
Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana 
e agentes de trânsito.

Pré-Carnaval no Estrela
No sábado (15), a partir das 15 horas, 

acontece o “Pré-Carnaval” no Campo do 
Estrela, na rua Alexandre Muassab, 343, 
bairro do Bosque. A organização é do Es-
porte Clube Estrela e a animação �icará 
por conta do bloco “Socó da Madrugada”. 
A Prefeitura apoia o evento. 

Reunião debate ações e 
estratégias de segurança 
durante a  folia

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Polícia Militar 
estão alinhando estratégias de 
trabalho, �iscalização, trânsito 
e segurança do “Carnaval So-
lidário 2020” e do “Festival de 
Marchinhas”. Dia 12 de feverei-
ro, membros do Poder Execu-
tivo se reuniram pela segunda 
vez com a capitã PM Lucimeire 
Geronymo para apresentação 
de cronograma dos atos de 
carnaval, ações de prevenção e 
combate à violência, �iscaliza-
ção e trânsito durante as festi-
vidades.

Para o assessor de eventos 
da Prefeitura, Ricardo Flores, 
o encontro foi importante para 
que o município e a polícia te-
nham todas as informações so-
bre o monitoramento, o efetivo 
de segurança, e todo o planeja-
mento do evento. “Discutimos 
dados técnicos como trajeto, 
início e encerramento do even-
to, pontos de dispersão, pontos 
para trabalho e apoio de segu-
ranças, guardas municipais, po-
liciais militares, viaturas, moni-

toramento e outras questões”.
De acordo com o secretário 

de Segurança Pública de Pin-
damonhangaba, José Sodário 
Viana, a Prefeitura e a PM pu-
deram traçar metas e elabo-
rar plano de ação em todos os 
casos, visando à segurança do 
público, do patrimônio públi-
co e privado. “Nossa intenção 
é que os foliões aproveitem o 
carnaval da melhor maneira 
possível, de forma consciente 
e organizada. E o poder públi-
co entra como organização e 
apoio nesta questão, zelando 
pela segurança de todos. Tere-
mos um grande efetivo mobi-
lizado para o evento, inclusive 
com uso de câmeras do COI, 
guardas, canil da guarda, segu-
ranças particulares e o apoio e 
ação fundamental das polícias 
conosco”.

A reunião também contou 
com a presença de membros 
de vários departamentos e se-
tores da Prefeitura, como trân-
sito, administração, posturas, 
dentre outros.

“Festival de Marchinhas” 
agita Praça do Quartel 
no �im de semana

A Praça do Quartel está no 
clima de Carnaval, com o “13º 
Festival de Marchinhas de Pin-
damonhangaba”, que neste ano 
homenageia “Guarani Marcon-
des Avelar – Guarani”. Os ensaios 
abertos foram realizados na 
quinta-feira (13) e nesta sexta-
feira e sábado (14 e 15) serão as 
eliminatórias. A grande �inal será 
realizada no domingo, dia 16, 

com premiação. Todas as apre-
sentações são gratuitas, na Praça 
do Quartel, a partir das 20 horas.

O “Festival de Marchinhas Car-
navalescas de Pindamonhanga-
ba” é promovido pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, em cumprimento às Leis nº 
5315 de 21/12/2011 e 5741, 
de 16/12/2014 e tem como ob-

jetivo resgatar e divulgar a tra-
dição das marchinhas de carna-
val e incentivar a criatividade 
dos compositores populares de 
todo o país.

A listagem com os selecio-
nados para o festival deste ano, 
letras das marchinhas e outras 
informações podem ser encon-
tradas no site da Prefeitura: 
www.pinda.sp.gov.br.
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Setor de Prestação de Contas   
Departamento de Administração e Finanças              

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Extrato de Parceria firmada entre Organização da Sociedade Civil 
e a Secretaria Municipal de Saúde

Extrato de Parceria Termo de Colaboração Técnica e Financeira nº 043/2018 – 
Aditamento nº 01/2019

Processo 
Administrativo 2308/2018 e 34285/2018

Celebrantes
Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de 
Saúde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Pindamonhangaba - APAE

Objeto

Prevenção à deficiência, capacitação e integração à pessoa 
com deficiência à sociedade. Desenvolvendo ações nas 
áreas de saúde, educação e assistência social, construindo 
espaços favoráveis para inclusão socioeducativa, trabalho e 
lazer, dar-se-á necessidade dos atendimentos aos alunos/
usuários bem como apoio terapêutico no nível individual/
grupo.

Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor R$ 240.000,00

Data de Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** SUSPENSÃO ***

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 (PMP 29720/2019) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para a modernização da iluminação pública, de acordo com um conjunto de discriminações e 
especificações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a ‘Modernização 
de 2.598 Pontos de Iluminação Pública com Tecnologia LED’, em postes e redes secundárias 
existentes, atualmente providas de iluminação convencional, no município de Pindamonhangaba”, 
por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme processo TC 
0005881.989.20-6. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 284/2019 (PMP 34691/2019) 
A autoridade superior, com base nos pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, da 
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
negou provimento ao recurso interposto pela empresa Nova Soluções e Empreendimentos Eireli 
ME (processo 37040/2019), e homologou, em 11/02/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de portaria, controlador de 
acesso pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Vagner Borges Dias, o lote 01, no valor 
total de R$ 670.800,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 174/2016 (PMP 16972/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 16/12/2019, ao contrato 251/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia com fornecimento 
de material e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, para realização de exames”, para 
prorrogação até 19/12/2020, e reajuste de 3,6887%, conforme variação do IPC FIPE, passando 
o valor anual para R$ 119.904,85, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Instituto Suel Abujamra, o Sr Caio Abujamra. 

EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA A RECONDUÇÃO E/OU RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

GESTOR DO PARQUE DO TRABIJU
GESTÃO 2020/2022

I. A Secretaria de Meio Ambiente de Pindamonhangaba, através do Departamento do 
Meio Ambiente, no uso de suas atribuições, em atendimento aos incisos II e V do artigo 5° da 
Lei Municipal n. 4900 de 1º de setembro de 2009, convoca a sociedade civil organizada para a 
Assembléia de eleição do Conselho Gestor para novos membros representantes para a gestão 
2020/2022 . 
II. Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte 
composição, conforme as alterações estabelecidas pela Lei Municipal 6.305 de 07 de fevereiro de 
2020:
a) Um representante das associações comunitárias ou de moradores do entorno do 
Parque;
b) Um representante de empresas de ecoturismo que atuem na região;
c) Um representante escolhido pelas entidades ambientalistas da cidade ou da região 
com trabalho no tema e com pelo menos 2 (dois) anos de existência;
d) Um representante da comunidade científica com comprovada atuação e experiência 
em ciências naturais, ambientais ou correlatas, indicado pelas instituições de pesquisa e de ensino 
superior com trabalho comprovado na região do Vale do Paraíba;
e) Um representante dos órgãos estaduais ou federais com atuação na área ambiental no 
Município ou na região, indicado pelo órgão representado;
f) Um representante escolhido pela área de Turismo, Hotelaria, Comércio, Indústria e/ou 
Mineração. 
DA ASSEMBLEIA
III. A Assembléia de eleição ocorrerá às 18 horas, do dia 04 de março de 2020, no 
Palecete 10 de Julho (Secretaria de Cultura e Turismo) End.: Rua Deputado Claro César, 33, 
Pindamonhangaba;
IV. Na Assembléia, os representantes inscritos e habilitados passarão por um processo de 
eleição entre as partes e definirão, por segmento, quem será o titular e quem será o suplente.
V. Após trinta minutos da eleição dos representantes da sociedade civil, iniciar-se-á em 
ato continuo a assembleia para a posse dos novos conselheiros, representantes do poder público 
e da sociedade civil.
VI. O Conselheiro eleito responsável pelo Parque poderá convidar os membros para 
compor a sua diretoria executiva e apresentar a assembleia para aprovação, sendo: 1 vice 
presidente e 2 secretários, podendo esses membros serem escolhidos entre os membros titulares 
e suplentes. 
DA INSCRIÇÃO

VII. Para a inscrição e habilitação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (anexo 1, que poderá ser retirado na Secretaria de Meio Ambiente) 
devidamente assinada pelo representante legal da instituição;
b) Cópias do CPF e RG dos candidatos.

VIII. Prazo para a inscrição: de 18 de Fevereiro a 04 de março de 2020. No horário das 8 
às 11 horas e das 14 às 17 horas, na Secretaria de Meio Ambiente ou no dia da assembléia, na 
Secretaria de Cultura e Turismo (Palacete 10 de Julho).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
IX. Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao 
tomar ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito neste Edital. 
X. O mandato de Conselheiro não será remunerado e é considerado serviço relevante 
para o Município.
XI. A análise das inscrições será feita pela Comissão Eleitoral, formada pelos membros 
Lucas Cembranelli, Maria Eduarda San Martin, Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza representantes 
da Secretaria de Meio Ambiente. Os casos omissos também serão resolvidos por esta comissão 
eleitoral.

Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2020.
Secretaria de Meio Ambiente

Departamento do Meio Ambiente
Prefeitura de Pindamonhangaba/SP
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

Instituição: ______________________________________________________________  

Endereço Completo: _______________________________________________________ 

Telefone de contato: _______________________________________________________ 

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________ 

Representante Legal 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ______________________ CPF: _________________________________________ 

Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________ 

Indicados para o processo eleitoral  

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

 
Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2020. 

 
__________________________________________________  

(Identificação e Assinatura do Representante Legal) 

geral

   Ficha Técnica:
Direção: Didio Gonçalves e Herica Veryano
Produção executiva: Ana Júlia Ramiro
Figurino: Priscila Lira

Elenco: Anah Freitas, Anaíra Moretti, Biah 
Schneider, Biylle Gavyolly, Bruno Savella, Carol 
Compê, Carol Silver, Kamila Zucchero, Laura Ma-
rin, Leeh Silva, Lua Alves, Murilo Belvedereze, Nat 
Mendrot e Nina Silvia
ClassifiCação: 12 anos

alunos do senac Pinda apresentam 
peça teatral com entrada gratuita

De 14 a 20 de fevereiro, os alunos 
da primeira turma do Técnico em Tea-
tro do Senac Pindamonhangaba apre-
sentam a peça “Sonho de uma Noite 
de Verão”, em horários alternativos 
na própria unidade. A montagem faz 
parte de uma atividade prevista no 
programa do curso e dá vida a uma 
das mais representativas obras do 
dramaturgo inglês William Shakespe-
are. Os ingressos são distribuídos gra-
tuitamente, por ordem de chegada, e 

devem ser retirados uma hora antes 
do início do evento.

Abordando conflitos amorosos 
e políticos de forma irreverente, 
capaz de arrancar do público gar-
galhadas e participações não es-
peradas, a peça conta a história de 
um quarteto amoroso. De forma 
inusitada, seres mágicos que vivem 
na floresta encontram os jovens 
casais apaixonados e, no meio de 
um encantamento, uma confusão é 

armada: o amor se transforma em 
desamor e o desprezo em paixão 
avassaladora.

O espetáculo conta com 14 intér-
pretes criadores, que se revezam 
na atuação e musicalidade, com 
intuito de apresentar ao público a 
energia do universo shakespearia-
no. Composto por cenas físicas e 
acrobáticas, proporciona ao públi-
co uma vivência sensorial, profun-
da e intimista.

   
   Datas:

14 de fevereiro, às 20 horas
17 de fevereiro, às 10 horas
18 de fevereiro, às 10 horas
19 de fevereiro, às 15h30 e às 19 horas
20 de fevereiro, às 19 horas

 

 

 

PAT  Município: Pindamonhangaba 

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige 

experiência 

Em 
CTPS Faixa 

Salarial S/N 
Auxiliar de departamento pessoal (c/ exp. em E-
social) 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

Beneficiador de Plástico 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Cozinheiro de restaurante 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Cozinheiro Industrial 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

Encarregado de Limpeza 2 Ensino Fundamental 06 meses S - 

Estagiário em Administração (estar cursando à 
partir do 2º ano - disponibilidade p/ trabalhar à 
noite) 

1 Ensino Superior 
Incompleto - 

- 
- 

Instrutor de auxiliar de laboratório 1 Superior Completo 06 meses - - 

Mecânico diesel  1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Professor de Barbearia 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Cabeleireiro 1 Ensino Médio Completo 06 meses - - 

Professor de depilação 1 Ensino  Médio 
Completo 06 meses S - 

Professor de Estética (Corporal e Facial) 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

Professor de Fotografia 1 Ensino Médio – Técnico 
em Fotografia 06 meses S - 

Professor de Inglês 1 Ensino Médio Completo 06 meses - - 

Professor de Manicure e Pedicure 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Maquiagem 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Técnicas de Enfermagem 1 
Ensino Superior 
Completo em 
Enfermagem 

06 meses 
S 

- 

Técnico Químico (formulações e fabricação de 
resinas) 1 Ensino Técnico 06 meses S - 

Vendedor Interno (com experiência em materiais 
elétricos) 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

 
Endereço:Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 

Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César - Pindamonhangaba - SP 
Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br  

OU  
Aplicativo SINE fácil (disponível na versão android) 

 
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS 

PELO EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Regional: São José dos Campos 
Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 
oferece 13/02/2020, as seguintes oportunidades: 

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

O Cpic (Centro de Práticas Inte-
grativas Complementares), da Secre-
taria de Saúde da Prefeitura, promo-
verá uma palestra sobre cérebro, dia 
17, segunda-feira, às 14 horas, com o 

professor Carlos, com entrada franca 
para o público.

A coordenadora do Cpic, Tician-
na Gama Santana destacou que é es-
sencial aprender para crescer. Esta 
palestra é destinada para todos que 
desejam desenvolver um processo de 

aprendizagem mais eficaz, melhoran-
do os processos de atenção, memória, 
concentração, planejamento e organi-
zação.

A palestra é no prédio do Cpic, na 
rua Dr. José Luiz Cembranelli, 1.005, 
no Parque das Nações.

A Igreja do Evangelho Qua-
drangular de Pindamonhangaba 
divulgou, nesta semana, a nova 
programação de cultos. 

De acordo com o pastor Lucas 
Antunes, alguns horários foram 
ajustados e um novo culto foi inse-
rido. “A grande novidade é o culto 
nas manhãs de domingo, que é um 

pedido de muitas pessoas e agora 
iremos atendê-las”, destacou ele.

Com a nova programação, a 
igreja promove a partir de feve-
reiro, cultos às 9h e 19h aos do-
mingos, sendo que no primeiro 
domigno de todo mês acontece a 
Santa Ceia; no segundo domingo, 
o Culto de Primícias; e no terceiro 

domingo, o Culto de Missões.
Durante a semana, há o Culto 

Duos, de oração e ensino, às quar-
tas-feiras, às 19h50. Nas sextas-
feiras, no mesmo horário, tem o 
Culto do Poder, voltado para cura 
e libertação.

Todas as reuniões são abertas a 
toda a população.

Cpic anuncia palestra sobre cérebro

igreja Quadrangular divulga 
nova programação

Divulgação
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Prefeitura reconhece 
“Destaques do Ano 
no Esporte”

A Prefeitura realiza, nesta sexta-feira (14), o evento 
“Destaques do Ano no Esporte”, para os atletas que se 
destacaram em 2019 nas equipes de competição da 
Secretaria de Esportes e equipes de competição da 
melhor idade. Será no Ginásio de Esportes Juca Morei-
ra, às 19 horas, com entrada gratuita.

Na ocasião, os atletas destaques receberão um cer-
ti�icado como reconhecimento e por fazerem a dife-
rença em suas equipes. Com a iniciativa, a intenção é 
valorizar e incentivar os atletas atendidos pela Secre-
taria de Esportes da Prefeitura. 

Turmas de ciclismo abrem vagas

“Maratona Borba Gato” leva atletas para 
desafi ar a serra de Campos do Jordão

O Exército Brasileiro, através da uni-
dade 2º Batalhão de Engenharia de Com-
bate em Pindamonhangaba  está progra-
mando uma grande corrida de rua para 
os esportistas do Brasil que apreciam 
uma “Maratona UP HILL”  subindo a ser-
ra de Campos do Jordão.

Para comemorar os 74 anos do Bata-
lhão Borba Gato a Unidade Militar está 
programando uma série de atividades 
esportivas, sociais e culturais na semana 
de seu aniversário e �inalizando com o 
evento no dia 17 maio .

Está prevista também a “Mini Corrida 
Kids Maio Amarelo” para 200 crianças 
carentes de Pindamonhangaba, fazendo 
a inclusão social dos futuros campeões e 

aproveitar e iniciar a conscientização da 
prevenção de acidentes de trânsito.

As inscrições estão abertas pelo site 
www.maratonaborbagato.com.br e vai 
custar R$ 99,00 para as distâncias cami-
nhada, 5km e 10km; para o kit soldado 
camu�lado para as distancias de 24km 
está sendo R$ 250,00 e R$ 350,00 para 
os Maratonistas. Mais informações pelo 
email contato@maratonaexercito.com.
br.

A “Maratona Borba Gato” tem o apoio 
da Secretaria Estadual de Turismo, das 
Prefeituras dos Municípios de Campos 
do Jordão e Pindamonhangaba, Deca-
thlon, Rádio Band, Tv Band Vale e do 12º 
Batalhão de Engenharia de Combate .

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

A escola de ciclismo da Se-
melp abriu vagas para as crianças 
que gostam de pedalar. As aulas 
acontecem no “Residencial Bem 
Viver”, toda quarta-feira e sexta-
feira. A primeira turma acontece 
às 16 horas e a segunda turma às 
17 horas. O evento proporciona 
50 vagas ao total, sendo 25 vagas 
para crianças com idade entre 8 e 
10 anos e outras 25 para crianças 
entre 11 e 14 anos.

As aulas acontecem em uma 
rua onde não tem movimentação 
de carros. A equipe já tem todos 
os equipamentos e bicicletas 
para as crianças desenvolverem 
as atividades. O projeto envolve 
as crianças na educação, esporte, 
lazer e saúde. O projeto é realiza-
do pela Secretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura em parceria 
a Fundação Universitária Vida 
Cristã (Funvic).

Para realização da matrícula 
é preciso levar o RG e duas fotos, 
para a carteirinha. As matrículas 

são feitas em uma van do ciclis-
mo, localizada no local das aulas.

Tadeu Júnior, conhecido como 
Kid, diretor da equipe, a�irma que é 
um bom momento de proporcionar 
uma opção de esporte e lazer para 
as crianças da região. Ele agrade-
ce ao prefeito Isael Domingues, ao 
secretário de Esportes, Macedo, a 
Funvic, ao professor Luís Otávio Pa-
lhari e ao seu irmão, Juliano Palhari, 
todos os responsáveis por ajudar no 
retorno da escolinha e proporcio-
nar a felicidade das crianças, com 
um projeto genuíno.

Luis Claudio Antunes / PortalR3 

Divulgação

Investimento de R$ 2,5 milhões irá 
cobrir 6 quadras em escolas municipais

Em ato realizado na tarde 
da última quinta-feira (13) a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba homologou a contratação da 
empresa Multivale para realizar 
a cobertura de seis quadras es-
portivas de escolas municipais: 
Abdias Salgado Santiago e Silva 
(Santa Cecília), Profª. Madalena 
Caltabiano Salum Benjamim 
(Nova Esperança), Joaquim Pe-
reira (Mantiqueira), Félix Adib 
Miguel (Lessa), Paulo Freire 
(Vila Prado) e ‘Seo Juquinha’ 
(Liberdade).

Os investimentos, recursos 
do Tesouro Municipal, somam a 
importância de R$ 2,5 milhões e 
as obras, que deverão ser inicia-
das em março, terão prazo de 
conclusão de 4 meses.

Além de cobertura, cada qua-
dra contará fechamento com 
alambrado, redes de proteção 
nas laterais, iluminação, siste-
ma de captação e escoamento 
de água. As quadras também 
ganharão novas pinturas para 
demarcação dos esportes, tabe-
la e cestas para basquete, traves 
e rede para futsal e postes e 
rede para vôlei. No Lessa, que já 
possui arquibancada, ela tam-
bém será coberta.

“É mais um ganho na qua-
lidade do ensino da educação 
municipal diante tantas melho-
rias que nossa administração 
está executando. Parabenizo 
os pro�issionais da rede pelo 
empenho em não medir esforços 
para a educação de Pindamo-
nhangaba melhorar cada vez 
mais”, a�irmou o prefeito Isael 
Domingues.

Participaram do ato, as 
gestoras das unidades escolares, 
representantes de conselhos 
municipais, vereador Ronaldo 
Pipas, secretária de Obras e 
Planejamento Marcela Franco, 
secretária adjunta da Educação 
Rose Nascimento e o prefeito 
Isael Domingues.

A secretária Marcela Franco 
informou que a empresa Mul-
tivale já executa a construção 
de duas unidades do Ceap 
(Escola Tempo Integral) que 
estão em fase de pintura e elé-
trica e deverão ser entregues 
em breve. Ela ainda ressal-
tou que a quadra da escola 
municipal do Mombaça, cuja 
empresa responsável rescindiu 
o contrato, está em fase final 
com equipe da própria Secreta-
ria de Obras.

Autoridades presentes com gestoras e membros dos conselhos de educação
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Tudo de bom   

Para Matheus Wilgner 
Louzada, que completou 
mais um ano de vida no 

último dia 8. Ele recebe os 
parabéns da sua mãe An-

dréa, da sua irmã Taimã, dos 
avós e, em especial, da sua 

esposa Gaby (foto), à espera 
do maior presente que eles 

receberão este ano: o Noah. 
Muita luz ao casal!

Tudo de lindo!

Para a gatíssima Mari Motta, aniversariante da última 
quinta-feira (13). Ela, que foi Miss Plus Size Regional 2018, 
comemorou a data ao lado da família e dos amigos.

Ainda dá 
tempo 

De parabenizar 
Elaine de Abreu, ani-
versariante do último 
dia 10. Ela comemorou 
ao lado da família e de 
amigos e recebe votos 
de muitas bênçãos e 
conquistas de todos 
eles e também dos seus 
colegas da Secretaria 
de Educação. 

Nasceu!

No dia 30 de janeiro, veio à luz a menina Mirella Vitó-
ria, �ilha de Anderson Willian Oliveira e Aline Oliveira. Seja 
bem-vinda, Mirella!

Muitas conquistas 
 
Para Marcela Aressa, aniversariante da quarta-feira 

(12). Que seu novo ciclo seja cheio de luz, de saúde e de 
prosperidade desejam todos os seus familiares e amigos, 
em especial, a Mayara e a Fernanda.

Muitas bênçãos!

Para a querida Paty Carvalho, que completou mais um 
aniversário no dia 10 de fevereiro. Ela comemorou a data 
ao lado do maridão Ricardo, felizes da vida à espera do 
pequeno Lucas, que nascerá em breve.

Felicidades!

Para Eli Estevam, que completou mais um ano de vida 
no dia 11. Ele festejou mais uma primavera ao lado dos 
amigos e familiares.
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