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‘Bloco das Dondocas’, do ‘Juca Teles’, do ‘Barbosa’ e o ‘Pé na Cova’ devem arrastar multidões pelas ruas da cidade

‘Carnaval Solidário Pindamonhangaba 2020’
contará com atrações para todas as idades
A Prefeitura de Pindamonhangaba está �inalizando os
preparativos para o ‘Carnaval
Solidário 2020’. Todos os setores da administração munici-

pal estão se mobilizando para
oferecer uma grande festa para
a população, com segurança e
estrutura.
A programação teve início

no último �im de semana, com
o “Festival de Marchinhas” e
os dois dias de “pré-carnaval”
em Moreira César. A festa carnavalesca teve continuidade na

quarta-feira (19), com o des�ile do bloco da Ferroviária, às
19 horas, e nesta quinta (20),
a partir das 18 horas, o “Carnarobô”, na Boa Vista. Até a

terça-feira de carnaval, haverá
atrações. Con�ira a programação completa atualizada nesta
edição.
PÁG. 6

Subprefeitura atua com força
Prefeitura inaugura máxima em Moreira César
PÁG.
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Caps Infantil
nesta sexta (21)
Pindamonhangaba recebe, oficialmente, nesta
sexta-feira (21), às 10 horas, um avanço inédito nos
serviços de saúde mental:
a sede do Caps (Centro
de Atenção Psicossocial)
Infantil, que iniciou os trabalhos nos primeiros dias
deste ano, vem buscando
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qualificar-se para iniciar
um trabalho de qualidade
para a população. O Caps
Infantil compõe a rede de
atenção à saúde mental do
município e é voltado ao
atendimento de crianças e
adolescentes portadores
de transtornos mentais
severos e persistentes.
Divulgação

A Subprefeitura de Moreira César está atuando
com força máxima para
manter limpos todos os
bairros do distrito. Nesta
semana, estão sendo
executadas ações de
capina e poda de mato
no ‘Projeto Jataí’ e no
bairro Vista Alegre, entre
outros locais.
PÁG.
PÁG.

“Projeto Guri” oferece 17 vagas para
curso de música no pólo do distrito

Mantido pela secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo, o “Projeto Guri”
está com 17 vagas abertas para cursos gratuitos
de instrumentos musicais, canto coral e iniciação
musical em Pindamonhangaba. As inscrições, para
crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos incompletos,
serão realizadas até o dia 28 de fevereiro (por ordem
de chegada), nos dias e horários de atendimento do
pólo, que �ica no distrito de
Moreira César.
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“Meu Bairro é
Legal” chega ao
Recanto do Sol
Plataforma oferece
mais de 65 mil bolsas
de estudo na região
PÁG.
PREVISÃO DO TEMPO

Objetivo do Caps é oferecer atendimento à população,
buscando a reinserção social dos atendidos ao trabalho, ao lazer
e, principalmente, fortalecendo os laços familiares

PINDAMONHANGABA
17º
PÁG.
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PANCADAS DE CHUVA

26º
UV 13

Fonte: CPTEC/INPE
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“Projeto Guri” tem vagas para
curso gratuito de música

Editorial

Inclusão no ensino
superior

Em Pinda, o Projeto oferece 17 vagas no pólo de Moreira César

O

lha que bacana: o ‘Quero Bolsa’ está com
mais de 65 mil bolsas de estudo na região
do Vale do Paraíba.

Divulgação

A plataforma de bolsas e vagas no ensino
superior informa que as oportunidades são presenciais e a distância, e que chegam até 80% de
desconto, em 35 instituições de ensino.
Segundo os responsáveis pela iniciativa, mesmo que as inscrições dos principais programas
do governo, como Sisu e Prouni, tenham se encerrado, é possível conseguir uma vaga no ensino superior através dessa plataforma.
Ainda de acordo com informações do programa, além do poder de inclusão da iniciativa, ganha o estudante que não tem condições de pagar
o valor integral das mensalidades e ganham as
instituições de ensino, que preenchem vagas que
�icariam ociosas.
Nesta edição trazemos uma matéria completa
sobre como funciona o programa e como é possível conseguir a bolsa de estudo.

A indicação dessa semana é a
serie ‘’Riverdale’’
Reprodução/Internet

de. Um grupo de amigos explora os
problemas da vida cotidiana na pequena cidade, enquanto investiga o
caso de Jason Blossom.
“Indico essa serie pois ela retrata
a vida de adolescentes americanos
que começam a investigar mistérios,
e por mais que sejam historias ﬁctícias, criamos uma certa identiﬁcação
com os personagens.’’
Luan Oliveira - músico

Este espaço é destinado a indicações de livros, �ilmes
e séries. Quer participar? Envie sua sugestão para o
email: tribunapinda@gmail.com
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Para realizar a matrícula, os
interessados devem comparecer
diretamente ao polo, acompanhados pelos responsáveis, portando os seguintes documentos:
certidão de nascimento ou RG
(original e cópia); comprovante
de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG
do responsável (original e cópia)
e comprovante de endereço para
consulta.
Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir

Nossa Terra
Nossa gente

Eu indico

Riverdale é uma série de televisão americana de drama adolescente baseada nos personagens da Archie Comics. A série recebeu ordem
de produção pela emissora The CW,
e estreou em 26 de janeiro de 2017.
A pequena e tranquila cidade de
Riverdale ﬁca de cabeça para baixo
quando é atingida pela misteriosa
morte de Jason Blossom, um garoto
popular do ensino médio e membro
da família mais poderosa da cida-

O “Projeto Guri”, mantido pela
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo –
está com 17 vagas abertas para
cursos gratuitos de instrumentos
musicais, canto coral e iniciação
musical em Pindamonhangaba.
As inscrições, para crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos incompletos, serão realizadas até 28
de fevereiro, conforme os dias e
horários de atendimento do pólo,
que �ica no distrito de Moreira César, por ordem de chegada.
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instrumentos ou realizar testes
seletivos. Para mais informações,
acesse www.projetoguri.org.br/
matriculas.
O pólo de Moreira César oferece os cursos de clarinete, contrabaixo acústico, �lauta transversal,
percussão, saxofone, viola, violino e violoncelo.
O endereço é Rua Doutor
Gonzaga, s/n°, Moreira Cesar e
o horário de funcionamento é às
segundas e quartas-feiras, das
14h30 às 18h.
Juraci de Faria

A autora é escritora,
poetisa e membro
da APL - Academia
Pindamonhangabense de
Letras. Professora com
doutorado em História
e Filosofia da Educação
Matemática.

MARCOS SOUZA E SUA BATUTA NA REGÊNCIA
DA MÚSICA EM PINDAMONHANGABA
Quem já viu Marcos Souza regendo a Banda Sinfônica da Corporação
Musical Euterpe não precisa de descrições sobre o que sua alma de músico e sua preciosa batuta de maestro
conseguem de uma orquestra. Quem
não viu, mal pode imaginar. Como �igura humana, Marcos Souza também
é grande. Tem o chamado ‘carisma’
para a música, de modo especial, a
erudita, muito embora, como musicista que é, executa com maestria qualquer gênero musical.
Presidente e Maestro da Corporação Musical Euterpe, sob a sua batuta
estão também outros projetos louváveisdessa bicentenária associação
que promovem a músicaem Pindamonhangaba: a Banda de Aprendizes
(20 alunos), o Projeto Aprendiz (102
alunos), a Orquestra de Cordas Jovem
(25 Alunos), o Coral Júlia San Martin
Boaventura (28 integrantes) e, ainda,
o Projeto Musicando na Escola com
aulas de canto coral, �lauta doce e
percussão no contraturno das Escolas
Municipais Augusto César Ribeiro (50
alunos) e Paulo Freire (50 alunos).
Seu trabalho -primoroso!- tem por
objetivo a formação de novos músicos ea descoberta dejovens talentos,
oferecendo àsnovas geraçõesoportunidade de estudo e trabalho nos
projetos de ensino da teoria e prática
musical da gloriosa Euterpe.
Assim como esses jovens aprendizes, Marcos ingressou na música nos
primeiros anos escolares, aos sete
anos, pelas mãos de um ilustre professor, Roque Silva Souza, seu pai. Aos14,
era componente da Banda Marcial
do Externato São José e, a convite do
Maestro Pedro, passou a integrar a
Banda Euterpe, ao lado de grandes
baluartes da música pindamonhangabense – Zé Sambinha, Teodoro,
Waldomiro Brito, Romão e outros -,
com quem teverelevante progressono
aperfeiçoamento técnico de seu instrumento eleito, o trombone de vara.
A opção pelo Bacharelado em Música naFaculdade de Música Santa Cecíliasó veio aprimorar ainda mais sua
dedicaçãoà música erudita e popular,
estudada com a�inco por seis anos no

Portal R3

Marcos de Souza, presidente e maestro da Corporação
Musical Euterpe
Conservatório Villa Lobos, formação
esta que se estendeu por outro um ano
e meio na Pós-Graduação em Educação Musical.
Na Euterpe, Marcos executou uma
carreira brilhante: ingressou como
músico nos idos de 1985 e, ao ser
convidado, em 2002, para o cargo de
maestro, prontamente aceitouo desa�io com a condição de se especializarpara assumiro prestigiado cargo.
Sem medir esforços, disputou uma das
concorridas vagas no Curso de Regênciado Conservatório de Tatuí e, graças ao seu talento e ao seu currículo,
conquistoua formação indispensável
quea batuta da Corporação Musical
Euterpe exigia.
Para aprender o ‘bailado’ dasingela vareta de maestro, ferramenta de
expressão técnica e de pulsação interior do maestro, Marcos estudou mais
cinco anosem Tatuí (2004 – 2008). A
arte da regência constitui o mais alto
grau de conhecimento musical e re�inamento de uma cultura ou de uma
civilização, e Marcos Souza, em cada
apresentação da Corporação Musical
Euterpe, é sempre aplaudido de pé,
aplausos quefazem jus aos esforços
por ele despendidos em busca de tão
quali�icada formação.
Ao vê-lo conquistar o coração das
crianças e dos jovens para amúsica

e,sob o véu de cada lição,ensinar-lhes
os mais altos valores que a arte musical pode oferecer, vejo na alma do
ilustre maestro a �igura paterna de
seu primeiro mestre, transmitindo
aos músicos e aos alunos dos projetos
da Euterpe não só a teoria musical ea
destreza com os instrumentos eleitos,
mas, sobremaneira, a compreensão
maior do poder da música no desenvolvimento cerebral dos aprendizes,
na socialização, na disciplina, na educação para a vida.
A você, Marcos Souza, a nossa profunda gratidão e os nossos vivas. Com
seu dedicado trabalho na Corporação
Musical Euterpe, estamos escrevendo
outras histórias de vida tão belas
quanto a sua no chão desta terra
que o tem como �ilho ilustre(Marcos nasceu em São Paulo e, desde os
dois anos de idade, aqui reside). Ao
assistir as apresentações da Banda
Sinfônica, da Camerata e dos projetos da Euterpe, soutocada por algo
indescritível e extraordinário. Adentro as portas invisíveis que a música
nos abre e, nesse portal de som, ritmo e beleza, somosagraciadoscom
um presente inexplicável e divino: “a
música é a língua materna de Deus”
(Mia Couto) e seu trabalho e sua batuta, Maestro, os braços estendidos
do Criador.
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Subprefeitura atua com força
máxima em Moreira César
A Subprefeitura de Moreira César está atuando com força
máxima para manter limpos todos os bairros do Distrito.
Nesta semana estão sendo executadas ações de capina
e poda de mato no “Projeto Jataí” e no bairro Vista Alegre
(área verde e próximo ao campo e quadra de areia).
“Sabemos que no período de chuva e calor a
demanda é muito grande, pedimos a
compreensão da população.
Aos poucos, vamos devolvendo o visual
bonito que Moreira César merece”,
aﬁrmou o subprefeito Nilson Luis.

Prefeitura
inaugura Caps
Infantil nesta
sexta-feira (21)
Pindamonhangaba recebe,
o�icialmente, nesta sexta-feira (21), às 10 horas, um avanço inédito nos serviços de
saúde mental: a sede do Caps
(Centro de Atenção Psicossocial) Infantil, que iniciou
os trabalhos nos primeiros
dias deste ano, vem buscando
quali�icar-se para iniciar um
trabalho de qualidade para a
população.
O Centro de Atenção Psicossocial Caps Infantil compõe a rede de atenção à saúde mental do município e é
voltado ao atendimento de
crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais severos e persistentes.
Seu objetivo é oferecer atendimento à população, realizar
o acompanhamento clínico e
a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho,
lazer, exercício dos direitos

Divulgação
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Serviços de capina e poda estão sendo realizados em vários locais
Divulgação

civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.
Em
Pindamonhangaba,
existe um termo de compromisso com o Ministério Público desde 2012 sem a efetiva
realização. “Na atual gestão
�izemos um acordo com o MP
para que esse trabalho seja
implantado em duas fases.
Estamos iniciando a primeira etapa e após o concurso
público teremos o segundo
momento para assim dar um
atendimento de mais qualidade, integrando o Caps I com
o Caps Adulto, Caps Álcool e
Droga e o nosso ambulatório
de Saúde Mental”, a�irmou
Mariana Freire, secretaria adjunta de Saúde.
O Caps Infantil em Pindamonhangaba está na avenida Albuquerque Lins, 245,
centro, próximo à Receita
Federal.

Divulgação

Distrito vem recebendo diversas melhorias

“Meu Bairro é Legal” chega ao Recanto do Sol
Dando continuidade aos trabalhos de regularização fundiária
em Pindamonhangaba,
através do programa
“Meu Bairro é Legal”, a
Secretaria de Habitação promoveu, na última segunda-feira (17),
uma audiência pública
com proprietários de
imóveis do condomínio
Recanto do Sol.
Com a presença de um grande número de participantes, eles
tiveram a oportunidade de tirar
suas dúvidas sobre o procedi-

Divulgação

mento da regularização de seus
imóveis.
A audiência foi dirigida pelo
Secretário de Habitação Mar-

celo Martuscelli, que abordou
sobre a importância das ações
desenvolvidas no Departamento de Regularização Fundiária

nesse governo. “Hoje, com a
determinação do Prefeito Isael
Domingues de priorizar a regularização fundiária, diferente

do passado, temos um
departamento que dedica maior atenção aos
anseios daqueles que
precisam regularizar e
ganhar segurança jurídica de seus imóveis”,
afirmou Martuscelli.
A �inalidade do
evento foi esclarecer e
auxiliar os moradores
quanto aos trabalhos
de regularização fundiária no Condomínio Recanto do
Sol e ressaltar que o engajamento de todos é fundamental para o
êxito dos trabalhos.
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Plataforma oferece mais de 65 mil bolsas
de estudo para ensino superior na região
O Quero Bolsa, plataforma de bolsas e vagas no ensino superior, oferta mais
de 65.685 bolsas de estudo
na região do Vale do Paraíba. São oportunidades presenciais e a distância que
chegam até 80% de desconto, em 35 instituições
de ensino.
“Mesmo que as inscrições dos principais programas do governo, como Sisu
e Prouni, tenham se encerrado, ainda é possível conseguir uma vaga no ensino
superior através das bolsas
de estudo”, aponta Lucas
Gomes, diretor de ensino
superior no Quero Bolsa.
“É uma alternativa interessante que têm demonstrado um grande poder de
inclusão. Elas permitem

que estudantes que não podem pagar o preço integral
das mensalidades possam
ingressar na faculdade. Ao
mesmo tempo, ajudam as
instituições de ensino a
preencherem vagas que �icariam ociosas”, conclui.
Os interessados devem
acessar o site querobolsa.
com.br ou utilize o app do
Quero Bolsa disponível
nos sistemas Android e iOS
para encontrar a bolsa ideal. Não é necessário comprovar renda ou ter feito
o Enem; fazer uma busca
para encontrar o curso ideal, presencial ou a distância
(EaD), com uma mensalidade que caiba no orçamento.
Selecionar a cidade onde
mora e/ou a faculdade em
que deseja estudar.

Para conseguir a bolsa
de estudo, é preciso efetuar
a inscrição no site com os
dados pessoais ou dos pais
ou responsável, em caso de
menor de idade.
Se houver vagas disponíveis, o candidato pode fazer
a sua inscrição e conseguir
uma bolsa na hora.
Para efetivar a matrícula, o candidato deve levar
o comprovante de pré-matrícula ou apresentar seu
número de CPF na faculdade para garantir a vaga
com desconto. Para efetuar a matrícula, basta usar
a nota no Enem, fazer o
vestibular da faculdade, ou
usar a sua Nota Quero, o
Vestibular Digital do Quero
Bolsa. A bolsa é válida até o
�im do curso.

Reprodução Internet

Republica o Edital para o processo de Eleição dos Conselheiros do Conselho Municipal de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba – RETIFICADO.
PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS
CONSELHEIROS REPRESENTANTES
DA SOCIEDADE CIVIL QUE
IRÃO COMPOR OCONSELHO
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA
COMUNIDADE NEGRA DE
PINDAMONHANGABA- GESTÃO
2020/2022
O Gabinete do Prefeito, na forma da
Lei Municipal n° 4750, de 14 de Janeiro
de 2008, artigo 3°, inciso I, parágrafo
2°, e Regimento Interno aprovado pelo
Decreto nº 5.369, de 04 de novembro de
2016, CONVIDA os munícipes maiores
de 18 anos residentes no município, para
participarem do processo de eleição dos
representantes da Sociedade Civil, aﬁm
de comporem as vagas do CONSELHO
MUNICIPAL
DE
PARTICIPAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DA
COMUNIDADE NEGRA - CMPDCN–
Gestão 2020/2022, na forma deste
Edital, a se realizar no dia 21 de março
de 2020, sábado, as 18h, na sede do
referido Conselho e de acordo com as
normas abaixo:
1. DAS COMPETÊNCIAS
DO CONSELHO MUNICIPAL
DE PARTICIPAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA
COMUNIDADE NEGRA Compete ao CONSELHO
MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA
COMUNIDADE NEGRA, de acordo
com artigo 2°, da Lei Municipal n°
4750, de 14 de janeiro de 2008:
I.
Formular
diretrizes
e
promover, em todos os níveis da
Administração
Direta
e
Indireta,
atividades que visem à defesa dos
direitos da Comunidade Negra, à
eliminação das discriminações que a
atingem, bem como à sua plena inserção
na vida socioeconômica e políticocultural;

II.
Assessorar
o
Poder
Executivo,
emitindo
pareceres
e
acompanhando a elaboração e execução
de programas do Governo Municipal, em
questões relativas à Comunidade Negra,
com o objetivo de defender seus direitos
e interesses;
III.
Desenvolver
estudos,
debates e pesquisas relativas à
problemática da Comunidade Negra;
IV.
Sugerir ao Prefeito e à
Câmara Municipal a elaboração de
projetos de lei que visem a assegurar
e ampliar os direitos da Comunidade
Negra e eliminar da legislação
disposições discriminatórias;
V.
Fiscalizar
e
tomar
providências para o cumprimento da
legislação relativa aos direitos da
Comunidade Negra;
VI.
Desenvolver
projetos
próprios que promovam a participação
da Comunidade Negra em atividades de
todos os níveis;
VII.
Estudar
os
problemas,
receber sugestões da sociedade e
opinar sobre denúncias que lhes sejam
encaminhadas;
VIII.
Apoiar
realizações
concernentes à Comunidade Negra e
promover entendimentos e intercâmbio
com organizações estaduais, nacionais
e aﬁns;
IX.
Elaborar o seu regimento
interno.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 DO CANDIDATO A CONSELHEIRO
Poderão se inscrever para participar
do Processo Eleitoral na condição
de candidato a Conselheiro, toda e
qualquer pessoa maior de 18 (dezoito)
anos, domiciliado na cidade de
Pindamonhangaba, engajadanas lutas
sociais e de promoção da igualdade
racial, da divulgação, interessada em
participar de elaboração de políticas
públicas referentes à Comunidade

Negra, e que não tenha sido destituída
do Conselho nos 2 (dois) últimos anos,
além de respeitados os requisitos de
qualiﬁcação previstos no item 3 deste
Edital.
2.2. ELEITOR
Poderão
participar
do
processo
de
escolha
dos
conselheiros,
todos os cidadãos do Município de
Pindamonhangaba
presentes
na
Assembleia, munidos de:
a)
Documento de identidade
oﬁcial com foto (Carteira de Trabalho,
RG, Identidade Proﬁssional ou CNH);
b)
Titulo de Eleitor
3. DA QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO
A CONSELHEIRO E DAS INSCRIÇÕES
A participação no pleito será gratuita
e serão considerados qualiﬁcados a
participar do Processo Eleitoral os
inscritos que atendam aos seguintes
requisitos:
3.1. Pessoa física com idade igual ou
superior a 18 anos, residente há pelo
menos dois anos no município até a data
da eleição;
3.2. Realizar, pessoalmente, a inscrição
prévia no período de 13 de fevereiro a 02
de marçona sede da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba (Avenida Nossa
Senhora de Bonsucesso, n° 1400 – Alto
do Cardoso), na sede da Subprefeitura
de Moreira César (Avenida Dr. José
Augusto Mesquita, n° 321 – Moreira
César)ou na Secretaria de Cultura
(Rua Deputado Claro César, 33,
Centro),no horário das 08h às 17hou
pelo
site
na
plataforma<htpps://
Pindamonhangaba.1doc.com.br/
atendimento> no assunto: eleição para
conselheiro da comunidade negra, no
horário das 0h as 23h59, anexando os
casos todos os documentos solicitados
no item 3.3.
3.2.1 A plataforma 1Doc gera data e
hora automaticamente nos protocolos,
dessa foram, serão automaticamente
desconsiderados
os
processos
registrados antes das 0h do dia
13/02/2020 e após as 23h59 do dia
02/03/2020, ainda que o sistema conclua
o envio.
3.3. As inscrições serão efetivadas
através da apresentação dos seguintes
documentos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 204/2019 (PMP 25653/2019)
A autoridade superior, com base no parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, após análise dos documentos apresentados, homologou, em 17/02/2020, e adjudicou
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de poda e supressão de exemplares arbóreos em vias, logradouros e canteiros de vias públicas,
prédios públicos e áreas verdes nos limites do Município de Pindamonhangaba e Distrito de Moreira
César”, em favor da empresa Misael Amaro Lamim Branco ME, o item 01, no valor total de R$
606.216,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2020 (PMP 1559/2020)
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras e considerando ao proposta
consolidada da empresa, homologou, em 11/02/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de equipo para bomba de infusão”, em favor da empresa Samtronic Indústria e Comércio
Ltda, o lote 01, no valor total de R$ 231.840,00 (itens 01 e 02, nos valores unitários de R$ 29,00 e
R$ 32,00 respectivamente).
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 231/2019 (PMP 29190/2019)
A autoridade superior, ante a manifestação do pregoeiro, considerou, em 12/02/2020, deserta a
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços de
sessões de câmara hiperbárica, pelo período de 12 meses”.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 03
de março de 2020 às15:00 horas, na Câmara de Vereadores, para Audiência Pública referente à
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2019
Todos estão convidados.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção de área verde
Processo n.° 37371/2019
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba informa a apresentação da proposta de adoção
das áreas verdes “Rua Dr. Fontes Junior e Rua Do Cardoso”, pela empresa C & L VEÍCULOS
MULTIMARCAS EIRELLI., CNPJ n.º 21.358.040/0001-80 nome fantasia ANSELMO MULTIMARCAS,
de acordo com o Programa Cidade Florida, em acordo com a Lei Municipal nº 3.358, de 24 de
setembro de 1997 e Decreto nº 5.546, de 06 de julho de 2018. O período para manifestação de
interesse para esta área por outros requerentes será de 05 (cinco) dias contados desta publicação,
seguidos por 10 (dez) dias para a apresentação de todos os documentos necessários.

a) Formulário de inscrição de candidato
a Conselheiro totalmente preenchido
(o referido formulário estará disponível
na sede da Prefeitura Municipal, na
Subprefeitura de Moreira César e na
Secretaria de Cultura (Palacete 10
de Julho) e na plataforma <htpps://
Pindamonhangaba.1doc.com.br/
atendimento> no assunto: eleição para
conselheiro da comunidade negra;
b) Cópia de comprovante de residência
no município de Pindamonhangaba, há
pelo menos dois anos até a data da
eleição;
c) Cópia do documento de identidade
oficial com foto (Carteira de Trabalho,
RG, Identidade Profissional ou CNH);
d) Histórico de atuação em prol da
Comunidade Negra, declarando a
sua
vivência,
representatividade,
idoneidade civil e criminal e sua
identidade com iniciativas de afirmação
da democracia racial e na elaboração
de políticas públicas referentes à
promoção, divulgação e defesa da
igualdade e do desenvolvimento
social da Comunidade Negra de
Pindamonhangaba (preenchido no final
do formulário de inscrição);
e) Comprovantes de atuação em
prol da Comunidade Negra há pelo
menos dois anos (fotos com data;
matérias jornalísticas em qualquer
mídia; certificados de comprovação
de participação em cursos relativos a
esta atuação, realizados há mais de
dois anos; ou declaração de entidade
governamental
que
comprove
a
referida atuação há mais de dois anos).

4.
DA
FORMAÇÃO
E
COMPOSIÇÃO
DO
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
PARTICIPAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DA
COMUNIDADE NEGRA
a) O CONSELHO MUNICIPAL DE
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA
COMUNIDADE
NEGRA
de
Pindamonhangaba é formado por 16
(dezesseis) membros titulares, sendo 10
(dez) representantes da Sociedade Civil,
eleitos na forma deste Edital e 6 (seis)
do Poder Público Municipal, que serão
indicados pelos respectivos titulares das
Secretarias Municipais, conforme artigo
3°da Lei Municipal n° 4750, de 14 de
Janeiro de 2008;
b) Para cada membro titular haverá
um membro suplente, o qual deverá
substitui-lo em seus impedimentos
temporários e sucedê-lo em caso de
vacância do cargo;
c) O mandato dos Conselheiros terá a
duração de dois anos, com a mesma
vigência para ambas representações
(Governo e Sociedade Civil), com direito
à recondução;
d) Os representantes da Sociedade Civil
não poderão se inscrever para a vaga
se ocuparem cargos de conﬁança ou
em comissão na Administração Pública
Municipal, Estadual ou Federal até o dia
da eleição;
e)
Os
Conselheiros
não
serão
remunerados no exercício de suas
funções, consideradas de relevante
interesse público para o município;
f) Os representantes das entidades sem
ﬁns lucrativos ligadas à participação
e desenvolvimento da Comunidade
Negra, movimentos, grupos e coletivos
só terão direito a um voto na eleição das
vagas do CONSELHO MUNICIPAL DE
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA.
5. DA COMISSÃO ELEITORAL
5.1. O processo de eleição
Conselheiros
representantes
Sociedade Civil será coordenado
uma Comissão Eleitoral, composta
03 (três) membros, a saber:
a) Suzete Patrícia da Silva

dos
da
por
por

b) Maurício Lima de Paula
c) Wilton Fabricio de Aquino Oliveira
Martins
5.2. Compete à Comissão Eleitoral:
a) Coordenar todas as atividades
relativas
ao
Processo
Eleitoral
disciplinado por este Edital;

da comissão eleitoral, nas quais
constarão a quantidade de votos que
cada candidato recebeu;
6.4 Alista de candidatos será publicada
no dia 3 de março de 2020, no Jornal
Tribuna do Norte, sendo que o prazo
para impugnação de candidaturas será
do dia 03 ao dia 6 de março de 2020,
e deverá ser dirigido a Comissão
Eleitoral, por escrito, de modo justiﬁcado
e instruído com devido conjunto
probatório; não será admitido recurso
verbal, não podendo haver candidatura
após a publicação da lista de candidatos.
6.5 As decisões da Comissão Eleitoral
sobre a impugnação de candidatura
ou qualquer revisão no Processo
Eleitoral serão manifestadas através de
RECURSO, dentro do prazo de 3 (três)
dias úteis, devendo ser encaminhada
ao
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA, e analisada
em plenário do próprio Conselho, que
ratiﬁcará ou não o parecer da comissão,
no prazo de 48h; caso contrário haverá
convalidação do resultado da Comissão

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
PUBLICAÇÃO
PROVISORIA:

6.6 Concluída a votação, a Comissão
Eleitoral
procederá
imediatamente
à apuração, que será realizada nas
dependências do próprio local de
votação, sede do Conselho;
6.7 Serão considerados eleitos, na
condição de titulares, os candidatos
mais votados e serão suplentes aqueles
cuja votação ﬁcar mais próxima dos
eleitos como titulares;
6.8 Em caso de empate, será escolhido
o candidato que tiver maior tempo de
atuação em prol da Comunidade Negra;
persistindo o empate, será escolhido o
candidato de maior faixa etária;
6.9 Os eleitos da Sociedade Civil
tomarão posse após nomeação, por
meio de publicação em Portaria do
Prefeito Municipal, em conjunto com
representantes indicados do Poder
Público Municipal.
7. DATAS E PRAZOS:

DE 13 DE FEVEIRO A 02 DE
MARÇO

DA

LISTA DIA 3 DE MARÇO

PERIODO DE IMPUGNAÇÃO:
PUBLICAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO:

Eleitoral;

LISTA

DE 3 A 6 DE MARÇO
PÓS DIA 10 DE MARÇO

PERIODO DE RECURSO:

DE 10 A 12 DE MARÇO

PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL:

DE 16 DE MARÇO

ELEIÇÃO:

DIA 21 DE MARÇO

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral, cabendo recurso ao plenário do
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
NEGRA.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Tribun d� ��r��
Prestigie o 5º jornal mais antigo do Brasil,
com137 anos de circulação ininterrupta

b) Analisar e decidir sobre o deferimento
ou indeferimento dos pedidos de
inscrição no Processo Eleitoral, na forma
deste Edital.
c) Decidir os recursos e impugnações
sobre o Processo Eleitoral;
d) Enviar o resultado e impugnações
sobre o Processo Eleitoral;
e) Enviar o resultado da eleição para
homologação;
6. DO PROCESSO ELEITORAL
6.1 A eleição dos representantes
da Sociedade Civil no CONSELHO
MUNICIPAL
DE
PARTICIPAÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DA
COMUNIDADE
NEGRA
de
Pindamonhangaba será realizada no dia
21 de março de 2020, sábado,às 18h,
na sede do CONSELHO MUNICIPAL DE
PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA, localizadona
Travessa Rui Barbosa, n° 37 – Centro;
6.2 Os candidatos se apresentarão
um a um, seus trabalhos e atividades
já realizados em prol da comunidade
negra, em ordem alfabética, para que os
eleitores possam escolher na sequência;
6.3 A eleição será realizada através de
voto aberto e registrado pelos membros

LEIA!
!
ASSINE
IE!
ANUNC

(12)3644-2077
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Tribuna do Norte

lazer e esporte
Equipe de “Águas Abertas” inicia a
temporada 2020 com ótimos resultados
A equipe de natação de ‘Águas Abertas’ de Pindamonhangaba iniciou a temporada de competições em 2020 com excelentes resultados.
No último domingo (16), foi realizada, na praia de Toque Toque Pequeno, em São Sebastião, a 3ª etapa do “Circuito Mares”.
Além da prova ser de alto nível técnico, o mar estava agitado e a equipe pindense competiu com mais de 2.200 atletas.
Pinda obteve os seguintes resultados: Valéria Pereira, 5° lugar geral no aquathlon feminino; Beto Miranda, 3°lugar na categoria (1km);
Leandro Lobato, 3° lugar na categoria (1km); João Guilherme, 5°lugar geral (500mts); Luiz Fausto, 5° lugar na categoria aquathlon;
Arilson Pereira, 6°lugar na categoria aquathlon; Pedro Costa, 6°lugar na categoria (1km); Washington Moreira, 12° na categoria (5km);
Renata Camargo, 15° geral Feminino (500mts); e Marco Antônio, 17° lugar geral (500mts).
Divulgação

Divulgação

Tradicional ‘Carnaval
na Ferroviária’ segue
até a terça (25)
O tradicional ‘Carnaval na Ferroviária’ teve
início nessa quarta (19) e segue até o dia 25
de fevereiro. Con�ira a programação:
Carnaval 2020
21/01 – Sexta-feira
21h – Grito de Carnaval. Banda Socó da Madrugada
22/02 – Sábado
12h – Almoço no Clube com som ao vivo – Vanessa Silva - MPB
e axé
23/02 - Domingo
12h – Almoço com som ao vivo. Teteco dos Anjos - Samba de
raíz
15h – Matinê – Recreação e som mecânico – no ginásio
21h - Vanessa Silva e Banda - Axé e Marchinhas
24/02 – Segunda-feira
12h – Almoço com som ao vivo – Vanessa Silva – MPB e axé
15h – Matinê – Recreação e som mecânico. No ginásio
21h - Bateria Ritmo Loko - Sambas enredo
25/02 – Terça-feira
12h – Almoço com som ao vivo. Teteco dos Anjos – Samba raiz
15h – Matinê – Recreação e som mecânico. No ginásio
21h - Banda Vale Show (Bruno e Hyago)
Ingressos para não associados
O evento será aberto a não associados que pagarem ingresso.
Nas matinês, crianças até 12 anos não pagam, acima será R$
10,00. Nos bailes noturnos, R$ 10,00. Acesso a menores a partir
de 16 anos somente acompanhado dos pais ou responsável
legal.
Horário de funcionamento
Todos os dias terá almoço no clube e funcionarão: lanchonete,
saunas e piscinas (com exame médico sábado e domingo).
Durante o Carnaval, a academia não irá funcionar.
Mais informações pelo telefone: (12) 2126-4444.

Museu Histórico recebe
“3ª Mostra de Desenhos Satori”
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina de Pindamonhangaba está sediando a terceira
edição da “Mostra de Desenho
Satori”, desde o último dia 12.
Com o objetivo de estimular
o gosto pela arte e divulgar o

trabalho da escola Satori, a exposição segue para apreciação
até o dia 12 de março.
A mostra é aberta à população e contém cerca de 30
obras – desenho livre, mangá e
pintura em tela – feitos pelos
alunos da escola e pelo profes-

sor Ícaro Turra.
Mais informações sobre a
escola ou sobre a mostra podem ser obtidas pelo telefone:
(12) 99157-6191, falar com
Emile.
O Museu �ica na rua Marechal Deodoro, 260, centro.

Divulgação
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Especial
‘Carnaval Solidário
Pindamonhangaba 2020’
terá atrações para
todas as idades
A Prefeitura de Pindamonhangaba está �inalizando os preparativos para o ‘Carnaval Solidário
2020’. Todos os setores da administração municipal estão se
mobilizando para oferecer uma
grande festa para a população,
com segurança e estrutura.
A programação teve início
no último �im de semana, com o
“Festival de Marchinhas” e os dois
dias de “pré-carnaval” em Moreira César. A festa carnavalesca
teve continuidade na quarta-feira
(19), com o des�ile do bloco da
Ferroviária, às 19 horas, e nesta
quinta (20), a partir das 18 horas,
o Carnarobô, na Boa Vista.
Sábado, domingo, segunda e
terça-feira de carnaval, haverá
programação durante o dia inteiro. Juca Teles, Barbosa e Bloco Pé
na Cova irão arrastar multidões
pelas ruas da cidade, da Praça
do Quartel, onde será realizada
a Matinoite, ao Parque da Cidade, que receberá show co Dj e
Sambatuque. Os blocos de Pinda

irão des�ilar no domingo. Outra
atração de domingo é o bloco Os
Crides, que se apresenta no Bosque da Princesa, a partir das 10
horas, com as melhores músicas
dos Titãs em ritmo de carnaval.
Con�ira a programação completa
nesta página e prepare sua fantasia para curtir a festa.
De acordo com o assessor de
Eventos da Prefeitura, Ricardo
Flores, a intenção é realizar uma
festa bonita e segura para toda a
família. “O Carnaval é uma das
maiores festas do ano e mobiliza todos os setores da Prefeitura. Nosso objetivo é, mais uma
vez, organizar um evento que
ofereça para a população uma
programação diversificada, com
toda a estrutura e segurança”,
garantiu.
O Carnaval de Pinda também
é solidário. O estacionamento do
Parque da Cidade será cobrado
e a renda será revertida para as
instituições assistenciais cadastradas de Pindamonhangaba.

Secretaria de Saúde estará presente
A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura estará presente nos
dias de carnaval, com tendas de Ambulatório, com equipe de enfermagem e, dando suporte ao atendimento, ambulâncias do município
e terceirizadas, que encaminharão as urgências e emergências para o
Pronto-Socorro.

Divulgação

Pinda lança ação
para prevenir
doenças e
gravidez não
desejada
no carnaval

Bloco das Dondocas vai contar com banda
ao vivo em cima do caminhão no sábado
Atração que abre o sábado de carnaval nas ruas do centro de Pinda,
o Bloco das Dondocas terá banda ao vivo pela primeira vez desde a
fundação do grupo em 1984. O grupo contará com a Banda das Dondocas tocando sua música em cima do caminhão, para garantir ainda
mais diversão às milhares de pessoas que vão acompanhar o bloco
mais tradicional de Pindamonhangaba. A saída do bloco acontece no
sábado (22), às 10 horas, da rua Coronel Fernando Prestes, de onde vão
des�ilar pelas ruas do centro da cidade.
Divulgação

O bloco Socó da Madrugada começou como uma brincadeira entre
amigos que trabalhavam em fábricas e no comércio, e por isso não
podiam pular carnaval no horário convencional. Hoje, é um dos mais
tradicionais de Pinda, e chega ao seu sétimo ano des�ilando pelas ruas
do centro. Com marchinha fácil e contagiante, o “Socó da Madrugada”
tem à frente Rogério José de Azevedo, o “Socó”, e já ganhou a simpatia
dos foliões, que lotam o percurso todos os anos, reunindo em média 15
mil pessoas. O bloco sai na sexta-feira (21), às 22 horas, no Largo São
José. Com abadá, que dá direito a participar da concentração, a partir
das 19 horas, ou na pipoca, a diversão é garantida.

Além das tendas de
Ambulatório, a Secretaria de
Saúde realiza a campanha
“Sexo Seguro no Carnaval”,
para conscientizar e prevenir contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis. A
campanha visa à prevenção
das IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como
HIV/AIDS, Sí�ilis, além de
gestação indesejada. Deste
modo, o município vai disponibilizar 7.200 preservativos
masculinos, 800 preservativos femininos, pan�letos e
cartazes gratuitamente em
pontos estratégicos durante
o ‘Carnaval Solidário 2020’.

Praça da Bíblia terá carnaval inédito

Apae terá
grito de carnaval

Socó da Madrugada é
atração de sexta-feira

Uma opção à folia no centro da cidade é o
projeto ‘Música na Praça’, realizado em parceria
com o Departamento de Turismo da Prefeitura,
na Praça da Bíblia (em frente ao cemitério). A
iniciativa inédita contará com três dias com as
melhores marchinhas dos anos 70, apresentadas pela banda Palco Show. Será nos dias 21, 22
e 23 de fevereiro, das 19 às 22 horas, com entrada gratuita.

Na sexta-feira (21), às
14 horas, a Apae de Pindamonhangaba realiza o
“CarnApae” na rua em frente
à instituição, localizada no
Crispim. O percurso será ao
redor da escola, com apoio
da Prefeitura. O evento será
em horário e dia letivo dos
alunos, mas a comunidade
está convidada para participar.

