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Prefeitura intervém e Correios 
permanecem em Moreira César

Diante da possibilidade de 
fechamento da agência dos 
Correios de Moreira César, e 
atendendo à solicitação dos 
moradores, o prefeito de Pinda-
monhangaba  Isael Domingues e 

o subprefeito de Moreira César, 
Nilson Luis de Paula Santos, 
estão, desde janeiro deste ano, 
em negociação com os represen-
tantes da instituição para que a 
agência permaneça no Distrito.

Com o apoio do deputado 
federal Marcio Alvino, a boa 
notícia chegou na quinta-fei-
ra (23), em reunião no Ga-
binete do prefeito. O gerente 
regional Fernando Dias e o 

coordenador dos Correios, 
Alessandro Gouvêa, confir-
maram que Moreira César 
permanecerá com agência 
dos Correios.

PÁGINA 3

PROJETO EDUTRAN COMEMORA 10 ANOS

Há 10 anos, o Edutran vem formando 
crianças das escolas municipais de Pin-
damonhangaba como agentes multiplica-
doras de Boas Ações no Trânsito. Mais de 
sete mil estudantes já receberam aulas 

teóricas e práticas com os agentes do 
Departamento de Trânsito da Prefeitura.

Neste semestre, estão sendo atendi-
das mais 550 crianças do 4º ano de dez 
escolas municipais.

Copa Regional 
encerra fase 
de classifi cação 
neste domingo

A fase de classifi cação da Copa 
Regional de Futebol Amador está 
chegando ao fi m. Neste domingo 
(26), os times entram em campo 
pela última vez, antes de jogar a 
emocionante fase de mata-mata.  
Os times do grupo B enfrentam 
em casa os times do grupo A. Os 
jogos acontecem  às 10h30.

PÁGINA 5

Após treinamento 
em Pinda, Sub 18 
de Judô participa 
de torneio europeu

Pindamonhangaba continua 
sediando o trabalho intenso 
da Confederação Brasileira de 
Judô com as categorias de base 
nos últimos anos.   

Os atletas do Sub 18 estive-
ram concentrados até a última 
quarta-feira (22) na cidade, 
antes de embarcarem para a 
Alemanha, onde disputarão Co-
pas Internacionais nas cidades 
de Bremen (masculino) e Bad 
Blankenburg (feminino).

PÁGINA 5

PÁGINA 3

Durante reunião no Gabinete da Prefeitura, direção dos Correios afi rma que a agência fi ca no Distrito

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO 
ESTADO PARTICIPA DE ENCONTRO 
COM PRODUTORES LOCAIS PÁGINA 3

Shopping promove Feira 
de Adoção de Animais e 
atividades com pets PÁGINA 2PÁGINA 2

Divulgação

Divulgação

Uma década de aulas teóricas e dinâmicas na cidade mirim contribuirá para formação de adultos mais conscientes no trânsito
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Shopping promove Feira de Adoção de Animais e atividades com pets 
O Shopping Pátio Pinda, em 

parceria com a escola de idio-
mas Yázigi, promoverá o “Yázi-
gi Pet Show”. O evento aconte-
ce neste sábado (25) e domingo 
(26), das 14 às 20 horas, conta-
rá com uma Feira de Adoção de 
Cães e Gatos e uma programa-
ção com muitas atividades.

Para começar, o evento 
lança o concurso “Seu Pet, 
Nosso Mascote”. Os donos 
poderão inscrever seus ani-

mais em um concurso de 
beleza, do qual todos os ani-
mais (incluindo répteis, roe-
dores, aves) podem partici-
par. O vencedor será eleito “o 
mascote do Yázigi de Pinda-
monhangaba” e seu dono ga-
nhará R$ 1.500 de desconto 
em qualquer curso da esco-
la de idiomas e ainda levará 
prêmios exclusivos. 

As inscrições podem ser 
realizadas no Yázigi - centro 

(rua Major José dos Santos 
Moreira, 265) até sexta-fei-
ra (24) ou no Shopping Pátio 
Pinda neste sado e no domin-
go, até as 13 horas. Para efetu-
ar a inscrição é preciso levar 
1kg de ração para doação. O 
vencedor será anunciado no 
último dia do evento, duran-
te o concurso,  a partir das 14 
horas.

Durante os dois dias de 
evento, o público poderá tirar 

dúvidas com veterinários da 
cidade e conferir apresenta-
ções da PerfectDog (empresa 
especializada em adestramen-
to animal). No domingo (26), 
às 16 horas, os profi ssionais 
da clínica veterinária Sassaki 
participarão com uma palestra 
sobre “Cuidado animal”. 

SISTEMA BRAILLE SERÁ 
ATUALIZADO EM TODO O PAÍS

A Comissão Brasileira de 
Braille (CBB) se reuniu em 
Brasília para trabalhar na 
padronização do sistema 
Braille em todo o País. O 
objetivo é propor regras 
que unifi quem o sistema e 
permitam o uso e entendi-
mento em todas as áreas 
da educação. A previsão 
é que as normas técnicas 
sejam publicadas ainda 
neste ano.

Segundo dados do censo 
da educação básica de 2015, 
do total de 930.683 pessoas 
com defi ciência matricula-
das em escolas especializa-
das e regulares, 75.433 são 
cegas ou têm baixa visão.

“Os defi cientes visuais, 
para aprender, necessitam 
do Braille, para ter acesso 

a toda forma de conheci-
mento”, destacou o minis-
tro da Educação, Mendonça 
Filho. “Por isso, estamos 
promovendo a sistemati-
zação técnica do uso do 
Braille, para facilitar o 
acesso à educação dos cegos 
e defi cientes visuais de todo 
País.” O ministro ressaltou 
que, sem acesso a uma lin-
guagem correta, a aprendi-
zagem é prejudicada. 

Esta é a primeira vez que 
a comissão, criada em 1999, 
reúne-se com os integrantes 
do mandato 2017-2019. En-
tre as atribuições do grupo 
estão elaborar e propor a 
política nacional para uso, 
ensino e difusão do sistema 
Braille em todas as suas 
modalidades.
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ARENA 101 Pinda:  31/3 (sexta) – Bruno & Bar-
reto. Tell (12) 3424-7673. www.arena101.com.br

BELO SOL Taubaté: 25/3 (sábado 21h) – 
Banda Gold. Vaca atolada na faixa. Estrada das 
Amoreiras, perto do shopping novo.

BOTECO VINIL Pinda:   24/3 (sexta 20h) 
– Out Black.25/03 (sábado 20h) – Batuque 
Geral.26/3 (domingo 20h) – Amigos do Viola.Av. 
N. Sra. do Bom Sucesso, 1.075

CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) 
Pinda:  Baile todo sábado às 18h30. Para pesso-
as a partir de 50 anos. Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO Lorena:   25/3 
(sábado) - Caetano Veloso.Via Dutra, sentido 
Guará-Lorena

CHICK NA ROÇA Taubaté:   24/3 (sexta) 
–Banda Vale Sertanejo + Trio Mato Grosso + 
Thaia& Vânia 26/3 (domingo 21h) – Bandas Are-
na + Rodrigo Mello + Josias Magrin. Mulheres, 
traiados e comitivas vip a noite toda.  Estrada 
do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Roseira:  25/3 (sába-
do) – Concurso Predileta do Funk. A vencedora 
ganha prêmio em dinheiro e escolhe o Rei da 
Noite para ganhar combo. Neto & Allan + DjToni 
Baladas.  Mulher vip até 24h.  

CLUBE DO LAZER Taubaté: Domingo:   26/3 
- Banda Alfavile (SP).  2/4 – Marcos Frahan. 
Quarta-feira: 29/3 - Banda Rafa. 5/4 – Banda 
Voo Livre. Tel (12. Tel) 3633-5389.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 24/3 (sex-
ta) – Baile Chuva de Prata. Alexandre Vilela + 
Diovane dos Teclados.

ESTÂNCIA SERTANEJA Caçapava: 24/3 (sex-
ta) –Hungri Hip Hop. 25/3 (sábado) - Os Nonos 
do Sertanejo.

FERROVIÁRIA Pinda: Som ao Vivo toda 
sexta-feira, início às 21h30. Associado em dia 
não paga. Não associado homem com ingresso 
na hora por R$ 10. Mulher até as 23h não paga, 
após esse horário, R$ 5. Informações 2126-4444 
. Associado não paga, não associado R$ 15. 

24/3 - Luizinho & Priscila. 31/3 - Marrom 
Sertanejo.

FERROVIÁRIA Pinda: 25/3 (sábado 22h) – 
Retrô na Ferrô. Banda 1000 Volts + Djs Adriano 
K e Serginho. Será na área do deck das piscinas. 
Ingressos 1º lote R$ 15. Associados não pagam. 
Mesa R$ 30.

FERROVIÁRIA Pinda: 26/3 (domingo 13h) 
- Leandro e Mozart no deck das piscinas com o 
melhor da MPB. Evento exclusivo para associa-
dos. Lanchonete e piscinas funcionando.

“...VOCÊ VERÁ QUE É MESMO ASSIM, que a história não tem fi m, continua sempre que você 
responde sim à sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz: não...”  Maria Betânia.

João Paulo 
Ouverney

Som da Terra
- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

Acontece no próximo dia 25 de março 
(sábado), a partir das 22h, mais uma edição 
da Balada Retrô na Ferrô que irá trazer 
como atração principal a Banda 1000 Volts, 
muito conhecida e aplaudida no Estado de 
São Paulo.

Conhecida pelo seu excelente reper-
tório a banda traz o melhor do rock e do 
pop rock nacional e internacional dos 
anos 80 e 90.

O evento já adquiriu conceito como uma 
das melhores baladas do gênero e atrai pes-
soas de diversas cidades da região.Ingres-
sos 1º lote preço promocional: --Associado 
R$ 10 - Não Associado R$ 20. Mesa R$ 30. 
As mesas podem ser adquiridas no clube.

DESTAQUE DA SEMANA

Ferroviária realiza Retrô 
na Ferrô dia 25 de março 
com Banda 1000 Volts

FESTA JUNINA do SOS Pinda: Vem aí, de 
1 a 4 e 8 a 11 de junho, no antigo Recinto de 
Exposições do Sindicato Rural. Diversos shows 
com artistas regionais. 

FORRÓ DO LÚCIO PAQUINHA “Creix” de 
Tremembé: 25/3 (sábado) – Marrom Sertanejo. 
Ingresso R$ 15 e mesa R$ 20. Tel. (12) 99708-
2011.

LUSO BRASILEIRO São José:  25/3 (sábado) 
– Marília Mendonça. 7/4 (sexta) – O Rappa.15/4 
(sábado) – Almir Sátter, Sérgio Reis e Renato 
Teixeira. 29/4 (sábado) – Raça Negra.Clube de 
Campo.

MANGUERÃO Pinda: 24/3 (sexta) - Banda 
Gold. Três freedancers. Ingresso R$ 10. Estacio-
namento gratuito.

PINDABAR Pindamonhangaba:  Segunda 
Sertaneja com banda ao vivo. 

Quarta Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta – 
Roda de Samba. Sábado - Sertanejo. 

POINT DA FAMÍLIA Pinda: Não informado.
Rua Cônego João Antonio da Costa Bueno, 375, 
bairro Santana (antigo TakôMakisushi).

RANCHO SANTA FÉ Aparecida:  24/3 (sex-
ta) –Alexandre & Adriano. 31/3 (sexta) – Caio e 
Calefe.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Ru-
ral: Toda quinta – Banda ao vivo. 25/3 (sábado) 
– Kleiton & Adriano. Tel. (12) 99775-0389.

RECINTO SÃO VITO Moreira César Pinda: 
Domingo às 20h: 26/3 - Banda Terra Nova. 
ABRIL: 2 – Bruno &Hyago. 9 – Marquinho dos 
Teclados. 16 – Banda Gold. 23 – Namorados da 
Noite. 30 – Residência Nova.Tel (12) 3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 20/4 
(quinta véspera de feriado) – São Nunca na 
Roça. Banda General Grov e. Erikka Rodrigues 
+ Panela.

20/5 (sábado) – CirculadôdiFulô. Banda A 
Tropa. Tributo a Bob Marley.

RESTAURANTE  PESQUEIRO Martim Pesca-
dor (Gabriel) Pinda: 

2/4 (domingo 19h) –Inauguração do Salão 
Social. Artistas César Barbosa, Andréa Soltto, 
Antonio Marcos e Renan Soares. A casa fun-
ciona todo sábado, domingo e feriado das 9 
às 18h - Almoço cardápio variado. Marmitex e 
self service. Espaço para camping e churrasca-
ria. Locação para aniversários e casamentos.  
Pesqueiro em reforma.  Estrada do Cantagalo,  
bairro das Campinas, após o viaduto do bairro 
Cidade Nova. Telefone (12) 99651-7045 e 
99169-3592.

Evento acontece 
sábado (25) e domingo 

(25) no Pátio Pinda

Motoristas 
do futuro  

Aulas teóricas e práticas na cidade mirim. E 
lá se vão 10 anos de atividades do Projeto 
de Educação no Trânsito “Edutran”. Com-
pletados nesta quinta (23). Para celebrar 

a data, alunos da Escola Municipal Dr. André Franco 
Montoro, do bairro Crispim, em Pindamonhangaba, 
receberam uma aula especial. Eles foram orientados 
quanto aos cuidados que os ciclistas devem ter no trân-
sito, quais seus direitos e seu papel. A garotada tam-
bém pode colocar em prática o conhecimento adquirido 
brincando na minicidade, montada no pátio da escola.

A iniciativa realizada pelos agentes de trânsito da 
prefeitura já formou mais de sete mil crianças nesta 
primeira década de trabalho e prevê a formação de 
pelo menos mais 550 crianças neste semestre. 

Um dos diferenciais do projeto é que as crianças 
participam das dinâmicas da cidade mirim  e trocam 
experiência com os colegas contando o que os pais fazem 
no trânsito. E, se fugir do que aprenderam em sala, eles 
cobram dos adultos a postura indicada em aula.

Que essas crianças possam absorver bem o con-
teúdo aplicado, tornando-se agentes multiplicadores 
de boas ações e que sejam adultos cada vez mais cons-
cientes no trânsito! 
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Correios atendem pedido da Prefeitura 
e agência permanece em Moreira

Encontro com produtores apresenta facilitações da Aquicultura no Estado
 

Secretário de Agricultura do Estado fará a abertura do evento, nesta segunda-feira (27)

A série de recentes facilita-
ções da atividade aquícola no 
Estado de São Paulo, promovida 
pelo governo paulista será apre-
sentada em Pindamonhangaba, na 
segunda-feira (27), a partir das 14 
horas, no setor de Fitotecnia, do 
Polo Regional da APTA - Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agro-
negócios.

O encontro “Os Novos Cami-
nhos da Aquicultura Paulista” 
será realizado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado, reunindo cinco de suas 
unidades para divulgar as novi-
dades que facilitam a atividade. 
São iniciativas que integram o 
Programa de Modernização e Des-

burocratização da Agricultura - 
Agrofácil SP, lançado em fevereiro 
pelo governador Geraldo Alckmin.

Na programação, o secretário 
Arnaldo Jardim fará a abertura 
do evento, seguida de um pa-
norama da aquicultura paulista 
apresentado pelo Instituto de 
Pesca. Na sequência, a Assessoria 
Técnica explicará o licenciamento 
ambiental para a aquicultura. 
A Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (Cati) esclare-
cerá os caminhos para obtenção 
da Declaração de Conformidade 
da Atividade Aquícola (DCAA), 
para pequenas propriedades e 
que agora pode ser feita online. 
A Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (Cetesb) 
explicará o licenciamento am-
biental para médias e grandes 
propriedades.

A Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA) apresentará 
a Guia de Trânsito Animal (GTA), 
estendida para pescado e também 
com opção de ser emitida via in-
ternet. Já o Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap) mos-
trará as linhas de financiamento 
para o desenvolvimento da aqui-
cultura no Estado de São Paulo.

O evento conta com o apoio da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Departa-
mento de Agricultura. 

“Os novos 
caminhos da 
Aquicultura 

Paulista” tem 
abertura de 

Arnaldo Jardim

Diante da possibilidade de 
fechamento da agência dos 
Correios de Moreira César e 
atendendo à solicitação dos mo-
radores, o prefeito de Pindamo-
nhangaba Isael Domingues e o 
subprefeito de Moreira César, 
Nilson Luis de Paula Santos, 
estão, desde janeiro deste ano, 
em tratativas com os represen-
tantes da instituição para que a 
agência permaneça no Distrito.

O apoio do deputado federal 
Marcio Alvino, a pedido do pre-
feito de Pinda, do subprefeito e do 
presidente da Câmara, ver. Carlos 
Moura Magrão, foi essencial para 
que a boa notícia chegasse nessa 
quinta-feira (23), em reunião no 
Gabinete do Executivo. O gerente 
regional Fernando Dias e o coor-
denador dos Correios, Alessandro 
Gouvêa, se reuniram com o pre-
feito Dr. Isael e subprefeito Nil-
son para confirmar que Moreira 
César permanecerá com agência 
dos Correios.

A decisão final se deu em reu-
nião na quarta-feira (22), em 
Brasília-DF, quando o deputado 

Deputado Márcio Alvino em reunião em Brasília-DF, com direção dos Correios

Marcio Alvino esteve em audi-
ência na Administração Central 
dos Correios, para solicitar que 
a agência não tenha suas ativida-

des interrompidas em Moreira 
César. Ele foi recebido pelo pre-
sidente dos Correios, Guilherme 
Campos, e pelo vice-presidente 

da Rede de Agências e Varejo, 
Cristiano Barata Morbach. Os 
executivos garantiram que a 
agência não será fechada, man-

tendo suas atividades normal-
mente e atendendo toda a região 
de Moreira César, que conta com 
mais de 50 mil habitantes.

A notícia está sendo recebida 
com alegria pelos moradores do 
Distrito, principalmente pelos 
comerciantes. A artesã Priscila 
Patrícia Melo, proprietária do 
Ateliê Miguelê, estava preocu-
pada com a possibilidade do 
encerramento das atividades. 
“O fechamento seria um trans-
torno para todos nós. Eu mesma 
despacho encomendas do meu 
ateliê várias vezes durante a se-
mana, para o Brasil todo. Ima-
gine o custo que eu teria em ter 
que me deslocar por mais de 15 
km até a agência do centro para 
fazer esse serviço, além da per-
da de tempo. A agência aqui em 
Moreira facilita muito a nossa 
vida”, garantiu.

De acordo com os Correios, 
devido à crise econômica que o 
país enfrenta atualmente, serão 
fechadas 250 agências em todo 
o país, e a agência de Moreira 
César estava nessa relação.

Divulgação

Projeto Edutran comemora 10 anos em Pindamonhangaba
Há 10 anos, o Edutran vem forman-

do crianças das escolas municipais 
como agentes multiplicadoras de Boas 
Ações no Trânsito. Mais de 7 mil meni-
nos e meninas já receberam aulas teóri-
cas e práticas com os agentes do Depar-
tamento de Trânsito da Prefeitura.

Neste semestre, estão sendo aten-
didas mais 550 crianças do 4º ano 
de dez escolas municipais: EM Prof. 
Augusto César Ribeiro, Vila Rica; EM 
Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães, 
Boa Vista; EM Prof. Elias Bargis Ma-
thias, Araretama; EM Prof. Félix Adib 
Miguel, Lessa; EM Dr. André Franco 
Montoro, Crispim; EM Profª Gilda 
Piorini Molica, Santa Luzia; EM Profª 
Madalena Caltabiano Salum Benjamin, 
Araretama; EM Profª Maria Aparecida 
Arantes Vasques, Mombaça; EM Profª 
Maria Aparecida Camargo de Souza, 
Ribeirão Grande; e EM Vito Ardito, 
Araretama.

A EM Dr André Franco Montoro, do 
Crispim, recebeu  na quinta-feira (23), 
uma aula especial em comemoração 
aos 10 anos do Edutran. Na parte teó-
rica, todos os cuidados que os ciclistas 
devem ter no trânsito, seu papel e seus 

direitos, por meio de vídeos e imagens 
na lousa digital da sala de aula. Em 
seguida, os alunos puderam colocar 
em prática o conhecimento adquirido 
brincando na minicidade, montada no 
pátio da escola.

A aluna Alice, de 8 anos, era uma 
das mais interessadas. Em sala, levan-

tou a mão várias vezes para responder 
as perguntas feitas pelos agentes de 
trânsito, e no pátio, foi uma das ciclis-
tas a participar da dinâmica da cidade 
mirim. Ela contou que sua mãe já en-
sina em casa muitas regras de trânsito, 
mas que as aulas estão trazendo um 
conhecimento a mais, que ela usa prin-

cipalmente no trajeto para ir e voltar 
da escola.

A gestora da unidade, Maura Ri-
beiro, aprova o Edutran e apóia sua 
presença nas escolas. “O projeto é 
importante para mostrar de forma 
prática como as crianças podem atuar 
no trânsito. Agora é a hora certa para 
trazermos esse ensinamento, pois elas 
estão ainda em formação”, observou. 
“E o melhor de tudo é que as crianças 
levam para os pais o que aprendem na 
escola, e ainda cobram comportamento 
da família”, lembrou a gestora.

De acordo com o agente de trânsito 
José Ouverney Júnior, o Edutran tem 
dois objetivos: a curto prazo, propor-
cionar segurança no trânsito para as 
crianças em seu cotidiano e, a longo 
prazo, colaborar para que essas crian-
ças sejam adultos mais conscientes no 
trânsito. “A criança é inocente e não 
percebe o perigo que podem estar cor-
rendo no dia a dia. Todos os alunos são 
muito inteligentes, pegam o conteúdo 
de maneira excelente, e levam a men-
sagem aos seus familiares e amigos. 
Tenho certeza que, no futuro, serão 
motoristas muito melhores”, concluiu.

Aulas teórica e prática realizadas na EM Franco Montoro nesta 
quinta-feira, dia 23, em comemoração aos 10 anos do Edutran

Divulgação

Divulgação
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CHAMADA PÚBLICA

Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de 
Tremembé, situada na Rua Major Zanani, s/nº - Centro - Tremembé - SP, Chamada 
Pública nº 01/2017, destinada à Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, 
que serão utilizados para fornecimento de alimentação às reeducandas e servidores 
desta Unidade Prisional, durante o período de 01 de maio a 31 de agosto de 2017. 
A sessão será realizada no dia 10/04/2017 às 09:00h, no endereço acima. O edital 
na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.
sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. Informações: fone: (12) 3672-
3200 ramal: 213.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 072/17 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) AILSON DA SILVA 
FARIA, responsável pelo imóvel, situado a  RUA AMACIO MAZZAROPE , S/N.,  
Bairro CARDOSO  inscrito no município sob a        sigla SO21.04.10.004.000, 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.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
















      
             



  



  






  



  
 



































    




  




  



  



  



  





 
  



  



  



  
 






























PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.011, DE 15 DE MARÇO DE 2017.
Prolonga a denominação da Estrada da Fazenda Mombaça.
(Projeto de Lei nº 31/2017, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario)

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica prolongada a denominação de CARLOS LOPES GUEDES FILHO (antiga 
Estrada da Fazenda Mombaça), no trecho entre o final do Loteamento Araretama até 
o final do Conjunto Habitacional Viver Melhor.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Urbano Reis Patto Filho
Secretário de Infraestrutura e Planejamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de 
março de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.804, DE 07 DE MARÇO DE 2017.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 5.591, de 26 de novembro 
de 2013,

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear os senhores a seguir indicados para comporem o Conselho 
Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba:

-  Aurea Maria Piorino Vinci
-  David Angelo Nerosi
-  Jucélia Batista Ferreira
-  Letícia Fujarra de Paula Santos
-  Marcio Renato Rodrigues dos Santos
-  Maria Aurea Marques
-  Rodrigo Souza Godoi

Art. 2º   Esta portaria entra na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

 Valéria dos Santos
Secretário de Saúde e Assistência Social

 Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Politica

 Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de 
março de 2017.

 Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

9ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 27 de março de 2017, segunda-feira, às 
18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 55/2017, do vereador Rafael Goffi Moreira, que “Denomina a Praça 
01 (um) do Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant, Pindamonhangaba/SP, 
de PRAÇA DR. JOSÉ ALBERTO MONTECLARO CÉSAR”.

Pindamonhangaba, 23 de março de 2017.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

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

Tribuna Livre:  Sr. Ricardo da Cunha
Assunto:   Combate à Dengue e Implantação de Escola Técnica do 
Araretama.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.805, DE 07 DE MARÇO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve cessar, a pedido, a designação do servidor Sebastião Carlos 
da Silva para a função de Gerente de Divisão Zoonoses, a partir de 13 de fevereiro 
de 2017. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 
de fevereiro de 2017.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de 
março de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  4.807, DE 07 DE MARÇO DE 2017.
                     
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rosangela Pedersoli César Verdi 
Cosme, Assessora de Serviço Técnico, para substituir o Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos, Sr. Ricardo Galeas Pereira, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de 1º a 11 de março de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de março de 2017.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de 
março de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.808, DE 07 DE MARÇO DE 2017.
      
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso no uso de 
suas atribuições legais, e de conformidade com o art.3º, da Lei n.º 4.966 de 23.09.09, 
alterado pela Lei nº 5.118, de 20 de outubro de 2010, 

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Portaria Geral  nº  4.552, de 18 de novembro de 2015, que constituiu 
o Conselho Municipal de Cultura – CMC do Município de Pindamonhangaba - biênio 
2015/2017, para os representantes do Poder Público que passa a vigorar:

I- REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

TITULAR:-  Patrícia Mara de Matos Bregalda (Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer)
SUPLENTE:-  Bruna Muassab Fernandes (Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer) 

TITULAR:-  Aline Teixeira Anelli de Moura (Secretaria Municipal Negócios 
Jurídicos)
SUPLENTE:-  Carolina Florença Marcondes de Souza (Secretaria Municipal 
Negócios Jurídicos)

TITULAR:-  Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli (Secretaria Municipal 
de Gestão e Articulação Política)
SUPLENTE:-  Thais Batista do Carmo (Secretaria Municipal de Gestão e 
Articulação Política) 

TITULAR:-  Fernando Prado Rezende (Secretaria Municipal da Fazenda e 
Orçamento) 
SUPLENTE:-  Tânia Aparecida de Oliveira D’Avila (Secretaria Municipal da 
Fazenda e Orçamento)

TITULAR:-  Ana Lúcia Rodrigues Bueno (Secretaria Municipal de 
Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária)
SUPLENTE:-  Pedro Cunha do Amaral Silva (Secretaria Municipal de 
Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária)

TITULAR:-  Urbano Reis Pato Filho (Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Planejamento)
SUPLENTE:-  Lorival Vighy Almeida (Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Planejamento)

TITULAR:-  Rogério José de Azevedo (Secretaria Municipal de 
Administração)
SUPLENTE:-  Giselda Aparecida de Almeida (Secretaria Municipal de 
Administração)

TITULAR:-  Alcemir José Ribeiro Palma (Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura)
SUPLENTE:-    Juliana Vasques (Secretaria Municipal de Educação e Cultura)

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de 
março de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.809, DE 09 DE MARÇO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e conforme Lei Municipal nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017, 
Resolve NOMEAR o Sr. Joaquim Adilson Pereira da Silva para o cargo de provimento 
em comissão de Coordenador de Gabinete (Secretaria de Proteção e Bem Estar do 
Cidadão), a partir de 09 de março de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 09 de março de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de 
março de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 147/2016 (PMP 14943/2016) 
Foi firmado o contrato 04/2017, de 10/02/2017, para “Contratação de empresa 
especializada na prestação  de serviço em prótese dentária total (PT) superior e/
ou inferior, prótese dentária parcial removível em CRCO (PPR CRCO) superior e 
inferior e/ou inferior e confecção de armação de prótese parcial removível em cromo 
cobalto, com fornecimento de material e mão de obra, pelo período de 12 (doze) 
meses”, no valor de R$ 264.513,60, vigente pelo período de 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra. Valeria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Irmãos Castro Ltda. Me, o Sr. Adriano Artur Silveira de Castro, 
por procuração. 

No próximo dia 3 de 
abril, o Vale do Paraíba re-
ceberá visita do Diretor Es-
piritual Nacional da Nova 
Tradição Kadampa (NTK), 
Gen Kelsang Tsultrim, 
para uma palestra aberta 
a todos os apreciadores do 
budismo e da meditação, 
às 19h30, no Sedes, em 
Taubaté, com o tema Mude 
Sua Realidade Para Me-
lhor.

Discípulo do Venerável 
Geshe Kelsang Gyatso há 
mais de 20 anos, Gen Kel-
sang Tsultrim dedica seu 
esforço alegre incansavel-
mente para os projetos de 
seu guia espiritual, minis-
trando retiros, palestras, 
cursos e meditações, além 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.810, DE 22 DE MARÇO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, NOMEIA os servidores abaixo indicados para constituírem a 
Comissão Permanente encarregada de avaliar as áreas objeto de Decreto de 
Utilidade Pública para fins de desapropriação, servidão administrativa ou requisição 
administrativa e, ainda, em relação aos imóveis em que houver interesse da 
administração pública municipal:
Presidente: - Urbano Reis Patto Filho - Secretário de Infraestrutura e Planejamento.
Membros: - Germano Miguel de Assis - Diretor de Regularização Fundiária.
- Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca - Diretor de Finanças e Orçamento.
- Alcione Aparecida De Moura – Advogada Municipal.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de março de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de 
março de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

Diretor Espiritual Nacional faz 
palestra gratuita sobre Budismo 

de trabalhar ativamente 
nas construções do projeto 
internacional de templos.

Desde 2012, o monge bu-
dista é professor residente no 
Templo pela Paz Mundial em 
Cabreúva e, por seu exten-
so conhecimento e vivência 
na Nova Tradição Kadampa 
(NTK), ensina o Dharma de 
Buda Shakyamuni com cla-
reza e objetividade, através 
de exemplos práticos e vá-
lidos para todos, budistas e 
não budistas. Para seus alu-
nos, transmite a importância 
de uma vida significativa e 
altruísta, dedicando-se inte-
gralmente ao Dharma Ka-
dam.

Além da palestra no Se-
des, Gen Tsultrim dará um 

curso no Centro Budista 
Kadampa de Taubaté, no 
dia 4 de abril, com o tema A 
Preciosidade do Tantra.

Neste curso, os parti-
cipantes vão aprender os 
fundamentos do Tantra, o 
caminho rápido à ilumina-

ção. Existe muita confusão 
sobre a prática de Tantra, e 
o monge budista Gen Kel-
sang Tsultrim explicará a 
intenção de Buda ao ensi-
nar o Tantra e como inte-
grá-lo com todos os demais 
ensinamentos de Buda.

Divulgação

Participantes vão aprender os fundamentos do Tantra
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Copa Regional: 
fase de classificação 
termina neste domingo

Após treinamento 
em Pinda,  Sub 18 
de Judô participa 
de torneio na Europa

Futsal de Pinda disputa quatro categorias do Metropolitano
 

Pindamonhangaba con-
tinua sediando o trabalho 
intenso da Confederação 
Brasileira de Judô com 
as categorias de base nos 
últimos anos.   

Os atletas do Sub 18 es-
tiveram concentrados até 
a última quarta-feira (22) 
na cidade, antes de embar-
carem à Europa. 

Eles estão disputando 
Copas Internacionais nas 
cidades de Bremen (mas-
culino) e Bad Blankenburg 
(feminino), na Alemanha. 
Ao todo, são 31 judocas 
nas competições, sendo 20 
no Sub 18 masculino e 17 
no Sub 18 feminino.

No primeiro Estágio 
Internacional da Classe 
Juvenil, foram 14 meda-
lhas em Antalya, na Tur-
quia, e nove em Zagreb, na 
Croácia.

“Neste segundo Estágio 
Internacional do Sub 18, 
a CBJ convocou os segun-
dos colocados do Ranking 

Nacional. O objetivo é 
aumentar ainda mais a 
disputa em cada uma das 
categorias e, consequen-
temente, elevar o nível 
técnico dos atletas e in-
centivar o trabalho dos 
professores na base”, disse 
Marcelo Theotônio, gestor 
das equipes de base. “Ao 
todo, temos judocas de 
14 diferentes Federações, 
uma mostra de que este 
trabalho está sendo bem 
feito em todos os cantos do 
país. Os torneios contarão 
com as principais potên-
cias do judô no mundo e 
será um bom parâmetro 
para nossas próximas 
competições”, completou.

Em 2017, a competição 
na Alemanha tem mais de 
1.000 atletas pré-inscri-
tos de 24 países, incluindo 
forças como Japão, Fran-
ça, Rússia, Holanda, Caza-
quistão, Canadá, Bélgica, 
Áustria,  além, é claro, de 
Brasil e Alemanha. 

Atletas buscam elevar o nível técnico

  A fase de classificação da 
Copa Regional de Futebol Ama-
dor está chegando ao fim. Neste 
domingo (26), os times entram 
em campo pela última vez, antes 
de jogar a emocionante fase de 
mata-mata.  Os times do grupo 
B enfrentam em casa os times 
do grupo A. Os jogos acontecem  
às 10h30.

Seis times já entram clas-
sificados para a próxima fase, 
jogam apenas para definir as 
posições que cada um vai ficar. 
Pelo grupo A , os já classificados 
são Araretama e Castolira, com 
a mesma pontuação, disputam 
a liderança do Grupo.  O Ban-
deirante precisa apenas de um 
empate para avançar, e o Vila 
São José precisa vencer. O Sa-

popemba ainda tem chances 
matemáticas, mas precisa ven-
cer e torcer para um tropeço do 
terceiro ou do quarto colocado. 
Pelo grupo B, os quatro classifi-
cados já estão definidos: Flores-
ta, Jardim Santana, Gurilândia 
e Acadêmicos. Resta saber a po-
sição de cada time.

Jogos

 Já classificados,  Acadêmi-
cos e Araretama se enfrentam 
no Machadão e Jardim Santana 
e Castolira jogam para definir 
as posições do grupo. O Guri-
lândia, atual terceiro colocado 
do grupo B, tem um jogo difí-
cil  na última rodada, encara o 
Bandeirante que precisa de um 

bom resultado para avançar a 
próxima fase. Jogo complicado 
também para o Floresta, que 
encara o Sapopemba, que ainda 
sonha com a classificação para o 
mata-mata.

 Em busca de sua primeira 
vitória,  na Vila São José, o Real 
Pontinense joga com o Jardim 
Princesa, com o lanterna do 
grupo A.   Apenas para cumprir 
tabela entram em campo Força 
Jovem e A Mil por Hora, os dois 
já sem  chances de avançar de 
fase.

  O Rodoviário tenta fechar a 
participação com chave de ouro 
enfrentando,  em casa, o Vila 
São José, que precisa da vitória 
para não correr riscos de ser eli-
minado.

Times se enfrentam pela última vez antes do “mata-mata”

Divulgação

Divulgação

Os times futsal de Pindamo-
nhangaba, por meio de uma par-
ceria entre a Secretaria Municipal 
de Esportes e o “Crianças Primei-
ros Passos Grêmio União” vão até 
o estádio Itaquera, na zona Leste 
de São Paulo, neste sábado (25), 

para enfrentar o Liga Leste, pelo 
Campeonato Metropolitano, pro-
movido pela Federação Paulista 
de Futsal. Serão realizadas quatro 
partidas nas categorias Sub 12, 
Sub14,  Sub 16 e Sub 18.

As equipes do Sub 12 e Sub 14 

são formadas por alunos do pro-
jeto “Crianças Primeiros Passos 
- Grêmio União”, que é aportado 
pela Lei de Incentivo estadual, 
com apoio da Gerdau, e das Esco-
las de Esporte da Prefeitura.

No Sub 12, segundo um dos co-

ordenadores do projeto, o técnico 
Marcão, os atletas estão mais 
calmos depois da derrota de 7 a 
2 para o Boca Juniors, e devem 
apresentar bom jogo no sábado 
diante do Liga Leste de Itaquera, 
em São Paulo.

Pelo Sub 14 (que é treinado por 
Pedrão), Marcão acredita que foi 
questão de ‘sorte’ para a equipe. 
“Perdemos por 2 a 1 para o Boca, 
mas o resultado não condiz com o 
desempenho do grupo. Desperdiça-
mos muitas chances, o goleiro de-
les foi bem, e podíamos ter feito 
mais de cinco gols. Esperamos su-
perar esta questão e colocar bola 
para dentro para melhorarmos a 
posição na tabela”, avaliou.

As equipes do Sub 16 e Sub 
18 venceram a primeira roda-
da, contra o Tabuca Juniors, de 
Taboão da Serra, atuais campeões 
do Metropolitano. Os times são 
formados por alunos das equipes 
de treinamento da Secretaria de 
Esportes e são comandados pelo 
técnico Lucas Torão e auxiliados 
pelo técnico Adilson Cajú.

Nesta semana, os atletas 
seguiram treinando forte, dando 
continuidade ao trabalho que vem 
sendo realizado e em busca de 
mais duas vitórias no sábado.As equipes do Sub 16 (à direita) e do Sub 18 (à esquerda) venceram a primeira rodada contra o Tabuca Júniors, de Taboão da Serra

Divulgação Divulgação
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Tudo de bom

Para Victor Fujarra, aniversariante deste do-
mingo, dia 26. Bênção e felicidade sem fi m é o que 
desejam suas irmãs Vitória e Thaissa (na foto com 
ele) e seus pais Nilson e Letícia!

Assoprou 
velinhas!

Quem tam-
bém faz  aniver-
sário neste dia  
24 é o Nelson 
Gama. Rece-
be os votos de 
felicidade dos 
familiares e 
especialmente 
da namorada 
Marlene Muas-
sab.

Felicidade!

Para Paulo Xavier, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Araretama 2, que completou mais um ano de vida no dia 22. Recebe as fe-
licitações da família e de toda a igreja. Na foto, ele está ao lado da esposa, 
fi lhos e sobrinhos.

Tudo de bom!

Para o advogado Antônio Aziz Boulos, 
que comemora seu aniversário neste sá-
bado, dia 25. Recebe os cumprimentos da 
família e dos colegas da OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil de Pindamonhangaba.

Parabéns!

Para Marcia Belmonte, que completou 38 
anos  no último dia 23. Seus amigos e familia-
res desejam felicidades.

Parabéns!

Para Marcia Belmonte, que completou 38 

Feliz aniversário!

Para Samuel Mariano. Ele comemora a data nesta 
sexta-feira, dia 24, e recebe o carinho da esposa Vera, dos 
fi lhos Eric, Clayton, Thiago e Tamyris; das noras Alexan-
dra, Aiandra e Ithamara; do genro Abimael; e dos netos 
Kauã, Alanna, Laura e Sophia. Na foto, ele aparece com o 
neto Kauã.

Noite de Gala

Foi um sucesso a apresentação 
da Cia de Dança Lago dos Cisnes, 
no sábado (18), no Teatro Galpão. 
O evento teve o objetivo de arreca-
dar recursos para ajudar na viagem 
das bailarinas a Portugal, em abril, 
para representar o Brasil no North 
Fest Dance. 


