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Presidente do Fundo Social participa de
encontro de primeiras-damas em São Paulo
Divulgação

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, Cláudia Vieira
Domingues participou de um
encontro com a primeira-dama
e presidente do Fundo Social
de Solidariedade do Estado, Lu
Alckmin, na última terça-feira (25), em São Paulo. Reunião
contou com a presença de 25 cidades do Vale do Paraíba.
PÁGINA 3

Feira de Artesanato
em Moreira César é
opção para presentear
no Dia das Mães
A 1ª Feira de Artesanato de
Moreira César Arte Encanto
acontece na Praça do Cisas,
na sexta-feira (28) e sábado
(29), das 17 às 22 horas, e no
domingo (30), das 14 às 22
horas.
Haverá shows musicais,
praça de alimentação, estande
do Ceu das Artes e a presença
do CIIT - Centro Itinerante de
Informações Turísticas.
PÁGINA 3

Castolira e
Jardim Santana se
enfrentam na Final
da Copa Regional
A ﬁnal da Copa Regional de
Futebol Amador acontece neste domingo (30), entre Unidos
do Castolira FC (Pinda) e Jardim Santana FC (Tremembé). O
Castolira busca o segundo título
da competição, já que venceu
em 2015.
O jogo da ﬁnal será realizado
no Estádio Pinheiro Júnior da
AA Ferroviária, com ingressos a
R$ 3. Na preliminar haverá decisão na categoria sub 17 entre
Independência e Vila São José,
ambos de Taubaté.
PÁGINA 5

Escola de Qualiﬁcação Proﬁssional e Horta Educativa foram alguns dos projetos debatidos em encontro na capital

Segunda edição do Pedale terá sorteio
de 10 bicicletas e muita diversão

A

contece neste domingo (30), a segunda
edição do Pedale –
passeio ciclístico com largada e chegada no Shopping
Pátio Pinda. O percurso total

do passeio será de oito quilômetros.
Os participantes devem
chegar ao shopping às 9
horas para a concentração.
Os 250 primeiros inscritos

ganharão uma camiseta do
evento. Todos os inscritos
concorrem a 10 bicicletas
que serão sorteadas após o
passeio ciclístico.
PÁGINA 5
Divulgação

Atletas de Pinda
se preparam
para os Jogos
Regionais
do Idoso
PÁGINA 5

QUAL O SEU
TALENTO?
Conheça a
professora de
zumba que, por
meio da dança,
promove
inclusão social
para portadores de
Síndrome de Down

ÚLTIMOS DIAS
DE INSCRIÇÕES
PARA CONCURSO
MISS PLUS SIZE
REGIONAL

PÁGINA 4
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
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Os duzentos e cinquenta primeiros inscritos ganharão camiseta do evento

CHUVA - MUITAS NUVENS
E CHUVAS PERIÓDICAS
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Fonte CPTEC/INPE

2

Tribuna do Norte

Editorial

U

Talento, arte e
solidariedade

ma feira exclusiva para artesãos exporem
suas artes e gerar renda estão entre as
principais ﬁnalidades da 2ª Feira de
Artesanato Arte Encanto da cidade, que acontecerá
em Moreira César no próximo ﬁnal de semana.
O evento será realizado por meio de uma
parceria entre o Fundo Social de Solidariedade, a
Subprefeitura de Moreira César, o Departamento de
Turismo e Coordenadoria de Eventos da Prefeitura de
Pindamonhangaba; e todos os artesãos participantes
doaram 5 quilos de arroz para o Fundo Social
de Solidariedade, que repassará às instituições
assistenciais da cidade.
Vale lembrar que artesanatos são confeccionados a
partir de madeiras, vidros, plásticos, papel, alumínio
e panos, entre outros. Materiais, que muitas vezes,
iriam para o lixo. É por isso que os artesãos também
desenvolvem um papel social e ambiental dentro
da sociedade: além da matéria-prima, eles usam
técnica, talento e consciência ambiental ao reutilizar
materiais descartados.
Reconhecer e valorizar estes proﬁssionais,
promovendo seu trabalho e dando oportunidade para
que outras pessoas possam desenvolver seus talentos
e verem a arte como uma proﬁssão faz parte da
proposta do Arte Encanto.
Na programação ainda estão previstos shows
musicais, estande do Céu das Artes e a presença do
CIIT (Centro Itinerante de Informações Turísticas).
Com o Dia das Mães se aproximando esta pode ser
uma ótima opção para a escolha do presente.

Eu indico:
Dom Casmurro
É um romance escrito por Machado de Assis,
escritor brasileiro do realismo, e publicado no
ano de 1889 pela Livraria Garnier. A indicação é
de Peterson Leite, aluno
da Etec João Gomes de
Araujo.
“Comecei a ler o livro
para um trabalho de escola, e no decorrer do livro
achei interessante o modo
que a sociedade é retratada, com os males em si:
traições e revoltas”, disse
Peterson. Dom Casmurro é um livro onde a narração ocorre em primeira
pessoa, Bento Santiago,
o Bentinho, narra a sua

própria história. É um homem já perto dos 60 anos
de idade, que tem muito
a contar sobre a sua vida.
Ainda há o relacionamento com a jovem Capitu,
durante toda a sua história, e deixa ao ﬁnal um
questionamento: Capitu
realmente o traiu?

COMUNICADO
A empresa VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORRACHARIA – ME, situada em
Pindamonhangaba/SP, á Rua Doutor Fontes Júnior, nº 611 – Bairro Maria Áurea,
Inscrição Estadual nº 528.107.773119 e CNPJ nº 20.861.533/0001-75, comunica o
extravio de 08 talões de nota ﬁscal, sendo: Modelo 2, série D-1, do número 51 á 100;
Modelo 2, série D-1, do número 101 á 150; Modelo 2, série D-1, do número 151 á
200; Modelo 2, série D-1, do número 201 á 250; Modelo 2, série D-1, do número 251
á 300; Modelo 2, série D-1, do número 351 á 400; Modelo 2, série D-1, do número
401 á 450; Modelo 2, série D-1, do número 451 á 500.
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Vale do Paraíba registra queda
de 35% em homicídios e 7% de
roubo de veículos em março
O Vale do Paraíba registrou queda de 35,29%
no número de homicídios
dolosos em março, comparando com o mesmo
mês do ano passado, caindo de 34 para 22 casos. No
acumulado do ano, a re-

dução foi de 25,49%, caindo de 102 para 76. A taxa
de homicídios na região
em março foi de 15,83 casos por 100 mil habitantes
e de 16,58 pessoas mortas
a cada 100 mil habitantes.
Roubos em geral apre-

sentaram diminuição de
6,93%, passando de 1.053
para 980. Nos três primeiros meses do ano, registrou queda de 3,56%
com o mesmo período de
2016, passando de 2837
para 2736. Roubos de

veículos também caíram
em março, passando de
170, no mesmo mês no
ano passado, para 158
(queda de 7,06%). No
acumulado, a redução foi
de 10,64%, caindo de 470
para 420.

Fazenda notiﬁca proprietários
de veículos com débitos de IPVA
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo notiﬁcou proprietários
de 1.636.179 veículos que
apresentam débitos do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os débitos
são referentes ao exercício
de 2016 para os veículos
com ﬁnal de placa 9 e 0 e
remanescentes dos exercícios de 2012 a 2015 de
todas as placas. A relação
foi publicada no Diário
Oﬁcial do Estado de quarta-feira (26).
A Fazenda enviará ao
domicílio tributário de
cada proprietário um comunicado de lançamento
de débitos de IPVA. O aviso traz a identiﬁcação do
veículo, os valores do imposto, da multa incidente
(20% do valor devido) e
dos juros por mora, além
de orientações para pagamento ou apresentação de
defesa.
O lote de notiﬁcações
reúne 2.429.888 débitos
(cada veículo pode ter dé-

Divulgação

bito em mais de um exercício) que totalizam R$
523.731.914,28.
O contribuinte que
receber o comunicado de
lançamento de débito tem
30 dias para efetuar o pagamento da dívida ou efetuar sua defesa. O próprio

Nossa Terra

aviso traz as orientações
necessárias para a regularização da situação, incluindo a localização do
Posto Fiscal mais próximo
do endereço do proprietário do veículo.
O pagamento pode ser
feito pela internet ou nas

agências da rede bancária credenciada, utilizando o serviço de autoatendimento ou nos
caixas, bastando informar o número do Renavam do veículo e o ano
do débito do IPVA a ser
quitado.

NOSSA GENTE

(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

NO CORAÇÃO DE PINDAMONHANGABA,
O JARDIM BOTÂNICO DE MARIA CERES MERLY SALLES

N

Juraci de Faria

o coração de Pindamonhangaba, mais precisamente na Rua Bicudo
Leme, está salvaguardado um dos maiores patrimônios imateriais de
nossa Princesa do Norte: o Jardim Botânico da residência dos Salles. A copa
das árvores centenárias ultrapassa o telhado do belíssimo sobrado, adquirido
em 1932 pelo imigrante libanês Hana Salh (no Brasil, João Salles) quando este
uniu-se pelos laços do matrimônio com Maria Olga Merly.
Entre as espécies encontradas no quintal da casa, o pé de camélia branca
recebeu as maiores honras: suas ﬂores ornamentaram o buquê de sua noiva
e, seguindo uma antiga tradição de nossos antepassados, o umbigo dos cinco
ﬁlhos do casal - Helena, João Laerte, Eduardo Jorge, Leila e Maria Ceres - foram enterrados entre suas raízes.
Atualmente, Maria Ceres Merly Salles dá continuidade ao cuidado de seus
pais e preserva esse santuário como se cultivasse um jardim sagrado. Entre
suas árvores, curvo-me diante da realeza das palmeiras imperiais, do pau
-brasil e do jequitibá. Esse último, nascido entre as palmeiras, disputa um lugar ao sol e a disposição de seus galhos, torna-o semelhante a um louva-a-deus
gigante.
Sob a majestosa copada central, espécies frutíferas enriquecem o cenário:
jabuticabeiras, pitangueiras, mangueiras, bananeiras, goiabeiras, cajuzeiro,
jambolão,araucárias; e, também, espécies de menor porte, como cravo-da-índia, pimenta-do-reino, guaco, mirra, incenso, murta, mosqueta, renda-portuguesa, ﬂor-de-cera, manacá-do-mato, bromélias, orquídeas, buchinhos, antú- Solar dos Salles, secular e magníﬁca
construção enraizada no centro
rios, gramíneas e plantas medicinais.
histórico de Pindamonhangaba,
Ao percorrer os passeios deste magníﬁco jardim botânico somos conduzidos abriga um jardim botânico em seu
ao céu pelas abençoadas mãos de Ceres que nele projetaram praças em louvor verdejante quintal
a Santo Antônio, São Francisco e São João Batista. Em cada uma delas, a devoção cristã que os muros de taipa batido que delimitam esse éden não saberiam, por si só, expressar: uma estrela
do Oriente brilha noite e dia na morada espiritual dos Salles!
Sobreviventes únicas num dos mais cobiçados espaços imobiliários do centro da cidade, esta coleção de árvores teve o privilégio de terem sido reconhecidas pelos irmãos Salles como o bem mais precioso herdado de seus
pais!Nossa terra e nossa gente agradece a cada um deles e, de modo especial, a Ceres, essa historiadora que faz
jus ao seu nome de batismo (da mitologia grega, deusa da colheita e da germinação), por respeitar e proteger
este palácio verde, pulmão vivo desta “terra fecunda do saber e da aptidão”. Para você, Ceres, a mais bela camélia do jardim do Senhor!
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Presidente do Fundo Social participa
de encontro de primeiras-damas em SP
A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba,
Cláudia Vieira Domingues
participou de um encontro com a primeira-dama
e presidente do Fundo Social de Solidariedade do
Estado, Lu Alckmin, na
última terça (25), em São
Paulo.
A 18ª Reunião de Trabalho com a participação
de primeiras-damas e presidentes de Fundos Municipais do Vale do Paraíba
aconteceu no Palácio dos
Bandeirantes e reuniu 25
cidades da região.
O objetivo principal do
encontro foi apresentar
os projetos da Escola de
Qualificação Profissional
e da Horta Educativa que
já estão em andamento,
além de apresentar as novidades para 2017 como
as novas parcerias que
podem ser firmadas entre
os municípios e o Fundo
Social de Solidariedade do

Estado nas áreas de Moda,
Beleza, Construção Civil e
Padaria Artesanal.
“Ao levar estes projetos para suas regiões, as
cidades colaboram para
que cada vez mais e mais
pessoas sejam beneficiadas com a qualificação
profissional”, afirmou Lu
Alckmin.
Para Cláudia Domingues, “encontros como
estes permitem fortalecer
as parcerias com o estado
e pleitear novos projetos e
investimentos de qualificação profissional e geração de renda para o município. Além disso, é uma
oportunidade para troca
de experiências e de conhecimento”, comentou.
De acordo com assessoria do Fundo Social do
Estado, desde 2011, mais
de 160 mil pessoas foram
qualificadas pelas unidades próprias e pelos polos
localizados na capital e no
interior.

Últimos dias de
inscrições para
Concurso Miss
Plus Size Regional
Divulgação

Mulheres que vestem
manequim acima de 44
podem se inscrever para
participar do primeiro
Concurso Miss Plus Size
Regional, que será realizado em Pindamonhangaba. As inscrições vão
até o fim deste mês e as
vagas são limitadas.
Segundo o organizador do evento, Allan
Fernandes, a ideia é fazer
mais que um concurso de
beleza. “Durante a preparação para o desfile, as finalistas irão participar de
diversas atividades, como
workshops de beleza e
palestras sobre saúde e
bem-estar, com diversos
profissionais, como professores de educação física, psicólogos, maquiadores, cabeleireiros e etc.
Isso porque, apesar de ser
voltado para mulheres
acima do peso, nossa iniciativa vai prezar sempre
pela busca da qualidade
de vida e da saúde”, garantiu.
Entre as atividades

programadas, acontecerão dois finais de semana
de “imersão”, quando as
candidatas ficarão hospedadas numa pousada e
participarão de diversas
oficinas e palestras, além
dos ensaios de passarela
e coreografia do desfile
final. “Tudo o que programamos será feito por
meio dos nossos patrocinadores, de forma que
não haverá mais custos
para as candidatas, além
da inscrição”, ressalta
Allan.
Para se inscrever é preciso ter mais que 18 anos
e vestir manequim do 44
ao 62. É necessário pagar
uma taxa de R$ 120.
A grande final será no
dia 29 de julho, no Paineiras Country Clube. A
premiação para a campeã
será de R$ 1.000, além de
brindes.
As inscrições podem
ser feitas na loja Rogi
Noivas, que fica na rua
Dr. Gregório Costa, 44,
no centro.

Reunião contou com a presença de 25 cidades do Vale do Paraíba
Divulgação

Mimi, Lu Alckmin e Cláudia Domingues durante encontro no Palácio dos Bandeirantes

Feira de Artesanato em Moreira César é
opção para presentear no Dia das Mães
O Dia das Mães, comemorado no segundo
domingo de maio, está
chegando! E nada melhor
para presentear a pessoa
mais importante de nossa vida que uma peça artesanal, feita com muito
carinho pelas mãos de um
artista talentoso.
A grande oportunidade
para se encontrar uma farta variedade de artesanato, todas as peças da melhor qualidade, será neste
final de semana, com a 2ª
Feira de Artesanato Arte
Encanto da cidade, que
acontece na Praça do Cisas, em Moreira César, na
sexta-feira (28) e sábado
(29), das 17 às 22 horas,
e no domingo (30), das 14
às 22 horas.
Haverá, ainda, shows
musicais, praça de alimentação, estande do Ceu
das Artes e a presença do
CIIT - Centro Itinerante
de Informações Turísticas.
O evento será realizado
pela parceria entre o Fundo Social de Solidariedade
e a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Subprefeitura de Moreira
César, Departamento de
Turismo e Coordenadoria
de Eventos.
"Essa é a primeira vez
que uma feira exclusiva
para o artesanato acontece em nosso distrito,
movimentando o final de
semana na nossa região
e dando oportunidade
de geração de renda para
os artesãos, além de ser
uma opção de lazer para
os moradores", avaliou o
subprefeito de Moreira
César, Nilson Luis de Paula Santos.

Divulgação

Momentos da primeira edição, realizada no Shopping Pátio Pinda
Geração de renda e
autoestima
Serão cerca de 40 artesãos participantes, de todos os bairros da cidade.
O intuito do Fundo Social
de Solidariedade, com a
iniciativa do evento, foi
dar oportunidade para os
artesãos participarem e
também despertar seu interesse para a profissionalização. "Nossa intenção
em levar o Arte Encanto
para Moreira foi valorizar o artesão do distrito e
incentivar o desenvolvimento de todas as pessoas
que pretendem trabalhar
com artesanato, para que
procurem fazer o cadastro
no Turismo e a carteirinha
da Sutaco, que irão permitir que esse artesão possa
participar de eventos e
feiras dentro e fora da cidade, gerando renda e autoestima", explicou a vo-

luntária do Fundo Social
de Solidariedade, Maria
Letícia Fujarra de Paula
Santos, que está participando da organização da
feira.
Esse é o segundo evento realizado pelo projeto
Arte Encanto, que busca
valorizar todas as formas
de arte na cidade. No início do mês, o Shopping
Pátio Pinda recebeu a primeira feira de artesanato,
com grande sucesso.
A solidariedade também está presente neste
evento em Moreira César:
todos os artesãos participantes estão doando 5kg
de arroz para o Fundo Social de Solidariedade, que
irá encaminhar às instituições assistenciais da
cidade.
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade,
Cláudia Vieira Domin-

gues, acredita que eventos como estes promovem
não somente o social, mas
incentivam a melhoria de
vida das pessoas. "A proposta do Arte Encanto é
divulgar as diversas formas de arte em nossa cidade, incentivando os artistas a se aperfeiçoarem
cada vez mais, além de
oferecer a oportunidade
para que outras pessoas
possam desenvolver seu
talento e ter a arte como
uma profissão", explicou.
"Estamos realizando as
feiras de artesanato, mas
programamos
diversos
outros eventos como estes
ao longo do ano, além de
uma loja que será aberta
no Shopping de Pindamonhangaba, dando mais
espaço para todos artistas
da cidade comercializarem seu trabalho", adiantou a presidente.
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Qual o seu talento?
QUINTA-FEIRA

Ela enfrenta os
desafios dançando e
ensinando a dançar

COMUNIDADE

Arquivo pessoal

Professora de zumba diz que dança melhora
o físico e a alma, e promove inclusão
Quem vê a professora de dança Karina Silva atuando pode jurar que ela “nasceu dançando”.
Mas ela garante que a máxima
não é verdadeira. Pelo contrário, a dança entrou em sua vida,
há menos de dois anos. Mas
chegou de uma forma tão intensa que ela nem consegue explicar tamanha aﬁnidade.
Estudante de educação física,
Karina precisou fazer estágio. E,
em busca da oportunidade, descobriu que um clube da cidade
tinha uma vaga aberta para professora de zumba. “Como ainda
faltavam cerca de quatro meses
para as aulas terem início, pensei em ﬁcar com a vaga e correr
atrás da experiência neste perío-

do”, conta. Mal sabia ela que os
desaﬁos estavam apenas começando.
Ela precisou ir para a capital fazer um curso de Sh’bam –
uma espécie de aula de ginástica
que mistura exercício, música e
muita descontração; prometendo eliminar peso, medo ou timidez em participar de aulas de
ginástica.
“O curso durou dois dias inteiros. Fiquei hospedada em um
hotel que reservei pela internet
e quando cheguei ao local vi que
não era nada do que o anúncio
dizia. Esta foi minha primeira
frustração. Depois, a apresentação dos participantes me desanimou profundamente: todos

tinham experiência com danças,
sapateados, balé clássico, enﬁm, eu era a única inexperiente
ali. Me vi diante de um desaﬁo
grande”, relembra.
“Caindo e levantando”, ela
foi aprovada “com louvor” no
curso e no emprego e hoje, é
uma das referências no ritmo,
principalmente quando se trata
de projetos sociais. “As pessoas
falam que voluntários não recebem nada. Depende. Para quem
acha que valor é só dinheiro,
realmente não recebem nada,
mas para quem vê nas atividades uma forma de ajudar outras pessoas, além de ajudar a si
mesmo, o voluntariado é gratiﬁcante”, aﬁrma Karina.

Arquivo pessoal

A dança e as causas sociais

Karina durante evento “Diferente é o mundo que queremos”

Karina é moradora do Mombaça e dá aulas em dois centros
comunitários: no Vila Rica e no
São Judas. Nestes quase dois
anos de atividade, não faltaram histórias surpreendentes.
Entre eles está a de um adolescente com Síndrome de Down
que e é fã das cantoras Maiara
e Maraísa. Karina conseguiu
levá-lo ao show delas, com direito a camarim e muitas fotos.
Além disso, tem a Débora. Uma
garota também com Síndrome
de Down que queria desﬁlar no
carnaval e conhecer o apresentador do Vanguarda Mix Jonas
Almeida; ela postou nas redes
sociais, correu atrás e conseguiu realizar os dois sonhos
da menina. “Eu penso que se a
gente pode fazer alguma coisa,
o mínimo que seja, devemos
fazer. Aproveitar o ‘apelo’ das
redes sociais e pedir apoio. No
ﬁm, tudo dá certo e ver o sorriso deles não tem preço.”

Karina Silva: alegria, energia e sensibilidade
Além de alunos com síndromes e outras limitações físicas,
existem alunas que duvidavam
de seus rendimentos nas aulas.
“Mas eu fui chegando com jeitinho, chamando para a dança,
fazendo elas se sentirem importantes até que se renderam
e hoje, são assíduas, além de
lindas e com a autoestima lá em
cima. Dá gosto de ver”, relata.
“Teve uma vez, que pensei
em desistir. Eram tantos os
desafios que julguei não con-

seguir. Mas meu filho mais
velho me escreveu uma carta
relembrando tudo o que eu
sempre disse para eles: ‘acredite! Não desista! Corra atrás
dos seus sonhos! Faça direito que uma hora o reconhecimento virá!’. E foi por eles
que eu não desisti.”
Não desista, garota! Você
tem uma longa caminhada nesta
missão de coragem, de inclusão
e de integração de pessoas e de
sonhos.
Arquivo pessoal

Luiz Felipe, João Lucas e João Victor - de onde vem sua força
Arquivo pessoal

Incluir, integrar e incentivar, principalmente as mães dos alunos especiais, é sua grande proposta, que vem sendo contada em seu trabalho de conclusão de curso
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E sportes

QUINTA-FEIRA

Castolira e Jardim Santana na
ﬁnal da Copa Regional de Futebol
Luís Cláudio/Portal R3

Unidos do Castolira é a equipe que representará Pinda contra time de Tremembé

COLABOROU COM O TEXTO:
VÍCTOR BELMONTE
***
A ﬁnal da Copa Regio-

nal de Futebol Amador
acontece neste domingo
(30), entre Unidos do
Castolira FC (Pinda) e

Jardim Santana FC (Tremembé), em partida única. A decisão será no estádio da Associação Atlética

Ferroviária (Boa Vista),
com ingressos a R$3.
O Castolira terminou
a fase de grupos em primeiro no grupo A. É o
time que mais fez gols
na competição, tem apenas uma derrota, perdeu
para o Acadêmicos pela
sétima rodada da fase de
grupos.
Nas quartas de ﬁnal,
contra o Araretama,
empatou no primeiro
jogo (0x0) e no segundo
também (1x1); na semi,
empatou com o Vila São
José na primeira partida

(2x2) e venceu na segunda (5x3).
O Jardim Santana terminou a fase de grupos
na terceira posição do
grupo B, com 15 pontos,
mesma pontuação do
Floresta, segundo colocado.
Nas quartas de ﬁnal o seu adversário foi
o Floresta, também de
Tremembé, e logo na
primeira partida já abriu
larga vantagem, vencendo por 3x0, no segundo
confronto, apenas administrou e perdeu por 1x0,

foi sua única derrota. Na
semiﬁnal jogou contra o
Gurilândia, e venceu por
3x2 no primeiro jogo,
já na segunda partida
ganhou por 2x1, com o
placar agregado em 5x3,
passou para a ﬁnal.
Os dois times já se enfrentaram uma vez nesta
competição, jogo válido
pela oitava rodada com
mando do Jardim Santana. O jogo terminou
empatado em 2x2. Caso
os dois times empatem
novamente, a decisão do
titulo será nos pênaltis.

Atletas de Pinda se preparam para
Segunda edição do
os Jogos Regionais do Idoso
Os atletas da melhor idade que representarão Pindamonhangaba nos Jori - Jogos
Regionais do Idoso - já estão
em treinamento. Em março,
foram realizadas as partidas
da seletiva de bocha, atletismo, dominó, natação, tênis
de mesa, xadrez, damas, truco e buraco, que deﬁniram
os atletas representantes da
cidade na competição, por
meio da Semelp - Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer. Os Jori serão realizados
de 9 a 13 de agosto, em São
Sebastião.
No total, 75 atletas foram
selecionados para representar a cidade na competição.
Treinamento e jogos amistosos fazem parte de sua preparação, como por exemplo,
as equipes de voleibol adaptado, que não participaram
da seletiva, pois já contam
com times formados. Desde
fevereiro, as quatro equipes
têm participado com destaque de partidas amistosas
com cidades como Lorena e
Cruzeiro. Atletas de outras
modalidades também estão
se preparando para a competição.
Exemplo de superação e
saúde
Este é o caso da atleta
Therezinha de Jesus da Silva, de 75 anos, que vai representar
Pindamonhangaba
no atletismo - 800 metros.
Experiente na competição,
a atleta está desde 2006 na
equipe da cidade e tem em
seu currículo colocações
como o primeiro lugar nos
jogos de Taubaté e o vicecampeonato nos jogos de Caraguatatuba.
Mesmo com toda a experiência e vitórias, Therezinha
não está no clima de "já ganhou". Para ela, o respeito
aos adversários é muito importante. "Tenho treinado,
mas vamos ver no que vai
dar. Porque às vezes, a gente
acha que está bem, e quando
chega na competição, ﬁca de
queixo caído porque encontra pessoas muito boas, que
correm muito bem", contou.
No início de sua carreira

Divulgação

Jori acontecerá em agosto e atletas seguem em treinamento
como atleta da melhor idade,
Therezinha lembra que ﬁcava normalmente em quarto
ou quinto lugar. "Sempre
gostei de esporte. Eu trabalhava no hospital e lá a
gente tinha uma vida muito
corrida. Então uma colega
começou na ginástica e me
convidou e eu gostei muito",
conta. "No começo, eu corria
na rua mesmo, sozinha. Depois fui para o João do Pulo e
comecei a treinar bastante e
ir para os Jogos. Com o treinamento, melhorei muito
meu resultado".
E o segredo para tantas
conquistas? Certamente está
no amor da atleta pelo esporte. "Eu participo da equipe mas nem é com o intuito
de competir, não, é porque
eu gosto de correr. Antes,
eu tinha muita dor no nervo
ciático, artrose nos joelhos,
tomava muitos remédios.
Eu tinha diﬁculdade para
sentar e levantar, ia muito
para o Pronto Socorro. Teve
uma época que ﬁquei ruim
em casa por seis meses, sem
poder andar direito de tanta dor. Achava que ia parar
numa cadeira de rodas. E
passou tudo com a atividade
física! Mas não pode parar,
se não, volta tudo de novo",
alerta Therezinha. "Hoje,
além de competir, também
treino no Medida Certa, que
é outro projeto da Semelp.
Não preciso tomar remédio,
tenho uma saúde boa, melhorei muito a minha alimentação. Só tomo cálcio para os
ossos, mas é o único, porque
eu não gosto de tomar remédio: eu preﬁro mesmo é fazer
exercícios!", garantiu.

RESULTADO DA SELETIVA DO JORI 2017
BOCHA
André Ocanã Martins e Edson Vieira
Edinaldo Lopes de Oliveira e Aldemar Cabral da Rocha
BURACO
Luiz Carlos Gonçalves e José Acácio Borges do Couto
Rosa Maria Antunes dos Santos e Gervalina Borges do Couto
DAMAS
José Adalberto
Maria Vita dos Santos
DOMINÓ
Orival Pontes e Pedro Erculano de Lima
Antônio José da Silva e Evaldo Marcelino Silva
Vera Lúcia Mourão e Ana Maria Merenciano de Carvalho
Terezinha Moreira dos Santos Silva e Ana Rosa de Paula Oliveira
TÊNIS DE MESA
Oswaldo Ribeiro de Oliveira (Cat. B)
Maria Adélia Ribeiro da Silva (Cat. A)
TRUCO
Vicente de Oliveira Lima e Manoel Ribeiro Barros – Campeão
XADREZ
Manoel Eufrásio dos Santos - Campeão
José Adalberto Ribeiro da Silva –Vice-Campeão
Maria José da Costa Santos
ATLETISMO
José Décio de Assis (Cat. A - 60 a 64 anos - 2000 m)
Edvandro Lopes Carneiro (Cat. A - 60 a 64 anos - 2000 m)
Antônio Carlos Rodrigues Alves (Cat. B - 65 a 69 anos - 1500 m)
José Claudio Gonçalves (Cat. B - 65 a 69 anos - 1500 m)
Daniel Santana (Cat. B - 65 a 69 anos - 1500 m)
Meton Falcão Freire Neto (Cat. B - 65 a 69 anos - 1500 m)
Elzio José Maximiano (Cat. C - 70 a 74 anos - 1200 m)
Eugênio Rodrigues (Cat. D - 75 a 79 anos - 1000 m)
Irineu Morgado (Cat. D - 75 a 79 anos - 1000 m)
Nair de Oliveira Fonseca (Cat. A - 60 a 64 anos - 1500 m)
Célia Aparecida Santos da Silva Assis (Cat. A - 60 a 64 anos - 1500 m)
Maria Aparecida Santos Souza (Cat. A - 60 a 64 anos - 1500 m)
Alaíde Maria Leite (Cat. A - 60 a 64 anos - 1500 m)
Lourdes Cardoso (Cat. B - 65 a 69 anos - 1200 m)
Dulce Irineu (Cat. C - 70 a 74 anos - 1000 m)
Therezinha de Jesus da Silva (Cat. D - 75 a 79 anos - 800 m)
NATAÇÃO
José Carlos Lemes (Cat. A - 50 m livre e costas)
Benedito das Graças Almeida (Cat. A - 50 m livre e costas)
Pedro Antunes Costa (Cat. A - 50 m livre e costas)
Ailton Bispo (Cat. A - 50 m livre e costas)
Leandro Lobato Barbosa (Cat. A - 50 m livre e costas)
José Francisco de Melo (Cat. B - 50 m livre e costas)
João Carlos de Faria Lopes (Cat. B - 50 m livre e costas)
Geraldo dos Reis (Cat. B - 50 m livre e costas)
João Faria Lima (Cat. B - 50 m livre e costas)
Cristóvão Alves Franco (Cat. B - 50 m livre e costas)
José Antônio dos Reis (Cat. B - 50 m livre e costas)
Evaldo M da Silva (Cat. C - 50 m livre e costas)
José Messias de Moura (Cat. C - 50 m livre e costas)
Geraldo de Oliveira Garcia (Cat. E - 25 m livre e costas)
Francisco Alves de Souza (Cat. F - 25 m livre e costas)
Ana Lúcia Andrade Vilela (Cat. B - 50 m livre e costas)
Maria Ana Melo de Farias (Cat. C - 50 m livre e costas)

Pedale terá sorteio
de 10 bicicletas e
muita diversão
Focado na integração
familiar, com a expectativa do envolvimento de
muitas crianças, acontece
neste domingo (30), a partir das 9 horas, a segunda
edição do Pedale – passeio ciclístico organizado
pela 99FM. Assim como
na primeira edição, o Pedale é realizado em parceria com o Shopping Pátio
Pinda, onde será a largada
e a chegada da prova. O
percurso total do passeio
será de oito quilômetros,
passando pelos bairros do
Lessa, Vila Rica, Jardim
Resende e Mombaça.
Os interessados em
participar do evento devem chegar ao shopping
às 9 horas do domingo para a concentração,
quando serão abertas as
inscrições, que exigem
apenas a apresentação de
RG, telefone de contato e
email. Os 250 primeiros
que realizarem a inscrição
irão ganhar uma camiseta

especial do evento. Todos
os inscritos concorrem
a 10 bicicletas novinhas
da RifaniBikes, que serão
sorteadas após o passeio
ciclístico.
Outras atividades e
estrutura
Além do passeio ciclístico, o evento terá ainda
atividades de alongamento e aulas de zumba com a
Professora Vivian Puppio
e haverá mesa de degustação de boas boas-vindas
aos participantes, oferecida pelo Shibata Supermercados. Também acontecerão apresentações de
bikes elétricas da Rifani
Bikes.
O Pedale tem a parceria da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
por meio da Coordenadoria de Eventos, do Departamento de Trânsito,
da Guarda Municipal e
do Edutran – projeto de
Educação no Trânsito.
Divulgação

Alongamentos e zumba estão entre as atividades
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PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com
sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº
A Prefeitura
Municipal de através
Pindamonhangaba,
pessoa
jurídica de
de direito
público,
com sede
Avenida
45.226.214/0001-19,
da Secretaria
Municipal
Esportes
e Lazer,
tornaàpúblico
Nossa
do Bomdos
Sucesso,
nº 1400,que
inscrita
o CNPJ
nº 45.226.214/0001-19,
atravésasda
paraSenhora
conhecimento
interessados,
até sob
o dia
22/12/2017,
às 17 horas, receberá
propostas
de empresas
interessadas
em patrocinar
esportivos
para as equipes
Secretaria
Municipal
de Esportes
e Lazer, torna
público parauniformes
conhecimento
dos interessados,
que até
de06/10/2017,
competiçãoàs
que
na temporada
2017.em patrocinar Festa
o dia
17 representaram
horas, receberáPindamonhangaba
as propostas de empresas
interessadas

em comemoração ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017.

1. Objetivo:
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação,

1. Objetivo:
de empresas públicas ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria
de Esportes público
e Lazer
de por
Pindamonhangaba
para acom
aquisição
de públicas
uniformesou
O Municipal
presente chamamento
tem
objeto firmar parceria
empresas
esportivos
para asemequipes
de a competição
Pindamonhangaba
nas
privadas
interessadas
patrocinar
Festa do Diaque
das representarão
Crianças, que tem
como objetivo oferecer
competições diversão
regionais,
nacional
e internacional.
entretenimento,
e estadual,
alegria para
as crianças
com extensão à família, de forma qualificada
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em
com
alto grau de com
segurança.
A empresa prevista
patrocinadora
deverá
contratar
conformidade
as contrapartidas
no item
3 deste
Edital.as prestações de serviços
necessárias para auxiliar na realização deste tradicional evento realizado há anos pela Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba.
2. Justificativa:
2.1-Visando
o crescimento
do esporte
em nossa
cidade, o presente
projeto propõe
parceria
O patrocínio
assegurará
a exposição
publicitária
da logomarca
do patrocinador
em conformidade
onde
o
patrocinador
terá seu
a uma causa social em nosso Município, esta
com as contrapartidas
prevista
nonome
item 3vinculado
deste Edital.
responsabilidade social inclui nossos munícipes e principalmente jovens a um ambiente
sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando os princípios

2. Justificativa:
éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das
Visando
o crescimento
do esporte
emde
nossa
cidade,
o presente
projeto propõe parceria
onde o
equipes
da Secretaria
Municipal
Esporte
e Lazer
de Pindamonhangaba
(SEMELP),
podendo optar
emnome
apoiar
qualquer
umacausa
das modalidades
esportivas
descritas
no item 3.6
patrocinador
terá seu
vinculado
a uma
social em nosso
município.
Esta responsabilidade
do projeto.
social
tem como meta proporcionar a população de nossa cidade direito ao lazer, legitimado pelo
Estatuto Da Criança e do Adolescente
2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva,
(ECA)
Constituição,
tendo como eixo central o desenvolvimento pessoal e social da criança e
masetem
por finalidade:
adolescente. O Dia das Crianças é uma das principais datas comemorativas do calendário nacional,
esta festa faz
do calendário
da cidadena
denossa
Pindamonhangaba,
sendo uma grande ação de
• parte
Incentivar
a prática esportiva
cidade.
• Conscientizar
gestão pública,
estimulando e a população da importância do esporte no desenvolvimento dos
munícipes.
facilitando o acesso
às programações esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
• Revelar
talentos
de nível
técnico
estadual
nacional.
O Dia das Crianças
será
realizado
nos dias
08/11/2017
noe Centro
esportivo Zito e dia 12/11/2017
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e
no Centro Esportivo
João do Pulo. Este evento atrai aproximadamente 5000 pessoas em cada
associações, jogos organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado
local. Serão desenvolvidas
várias
atividades
direcionadas
público jogos
infantil,
podemos
de São Paulo,
destacando
jogos
regionais, para
jogosoabertos,
daonde
Juventude
e
destacar as seguintes
estações: oficina
de maquiagem
de rosto, oficina de pipas, oficina de jogos de
JORI, representando
a cidade
de Pindamonhangaba.
• dePromover
jogoscabelo
de bom
nível técnico
e atrairdea unha,
comunidade
emjogos
geraltradicionais
para um
mesa e tênis
mesa, oficina
fashion,
oficina pintura
oficina de
lazer gratuito
aos bambolês
fins de semana
e feriados.
(bandeirinha, mamãe
da bola),principalmente
oficina de cordas,
e elástico,
oficina de mini vôlei e futebol,
oficina perna de pau e chinelão, oficina de peteca, oficina de jogo de taco, oficina escultura em balão,
além
dos O
brinquedos
infláveisque
de firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o
2.3patrocinador
pequeno,
médio e grande
porte.
desenvolvimento
e implementação
de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo
constante
com aterá
população,
através da participação e qualificação das práticas esportivas
O Dia
das Crianças
como finalidade:
e recursos
humanos, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da
• Festejar
com entusiasmo
o Dia da Criança;
cidadania.
• Estimular
a autoestima infantil;
• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa;
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção
auditiva e visual da criança através de jogos e brincadeiras.
O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e
implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população,
através da participação e qualificação das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida e a conquista da cidadania.
O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes.
3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP.
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar:
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte: Neste
caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação do serviço de monitoria e brinquedos
infláveis, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento:
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas, em todos os brinquedos contratados,
próprios da empresa;
• Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e recreativas;
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto, ou fornecimento
de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion ou fornecimento de serviço de
monitoria e material para oficina de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela
contratação do
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para
realização do evento:
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no local onde estiver situada
a oficina.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de mesa, cordas,
bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo
de taco: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria,
podendo adquirir
os materiais.
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos locais pré-determinados
pela Semelp l onde estiverem situadas as oficinas.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
4 – Da contraprestação
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos espaços
pré-determinados pela organização do evento (SEMELP), em conformidade com as contrapartidas
previstas neste projeto.
Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será responsável em efetuar
o pagamento da quantidade necessária para o evento, colocando o nome da empresa nas costas
das camisas.
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A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento diretamente entre o
patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência comprovada em eventos esportivos.
As prestações de serviços contratadas para o Dia das Crianças serão coordenadas pela equipe
de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos serviços por parte do
patrocinador com 20 dias de antecedência de cada evento, o contrato será assinado entre as partes
e homologadas pelo Secretário Municipal de Esporte e Lazer.
Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo
a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a exploração de publicidade da empresa
patrocinadora.
O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento patrocinado.
A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em outros locais, além dos
definidos neste projeto, desde que previamente aprovado pela equipe de gestão responsável pelo
evento da SEMELP.
Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de mesmo seguimento, sendo permitida
a exibição de outra empresa.
5 – PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento
até 20 dias antes da realização do 1º evento, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a
Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310,
Pindamonhangaba/SP.
Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto
deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as prestações de serviços sem as
contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo
em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datadas
e assinada na última página e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas
em português.
A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os
seguintes documentos:
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à moral e aos bons
costumes, bem como assuntos políticos e religiosos;
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas.
As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde
e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização dos Dias da Criança, poderão fazê-lo
mediante contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer.
As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, porém todas as
propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes
CREF 030622-G/SP

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE PINDAMONHANGABA 2017
1. DADOS DO INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
UF:
CEP:
TELEFONE:

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as propostas
de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes de competição que representaram
Pindamonhangaba na temporada 2017.
1. Objetivo:
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, de empresas públicas
ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba
para a aquisição de uniformes esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas
competições regionais, estadual, nacional e internacional.
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade com as
contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.
2. Justificativa:
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria onde o patrocinador terá
seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta responsabilidade social inclui nossos munícipes
e principalmente jovens a um ambiente sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando
os princípios éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das equipes da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), podendo optar em apoiar qualquer uma das
modalidades esportivas descritas no item 3.6 do projeto.
2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, mas tem por finalidade:
• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade.
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos munícipes.
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional.
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e associações, jogos organizados pela
Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude
e JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba.
• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um lazer gratuito principalmente aos fins
de semana e feriados.
2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e implementação de
políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população, através da participação e qualificação
das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da
cidadania.
2.4- O público alvo deste projeto são todos os alunos e atletas atendidos e apoiados pela SEMELP em todas as
modalidades e atividades esportivas.
3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP
3.1-Os interessados em patrocinar este projeto podem optar pela concessão de patrocínio em conformidade com os
itens, modalidades e produtos, cujo patrocínio de dará emdoação dos uniformes esportivos.
3.2- O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos uniformes, em
conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em conformidade com as exigências previstas abaixo.
3.3- A aquisição dos uniformes esportivos deverá ser acordada com pagamento
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência que confeccionará os uniformes esportivos, que
conterão além da logomarca da empresa, os brasões da cidade de Pindamonhangaba e SEMELP nas camisetas e
calções e nome da cidade nas camisetas.
3.4- Todos os uniformes deverão ser submetidos à aprovação da SEMELP em relação aos itens contidos no item
3.3. Após aprovação da SEMELP e aquisição dos uniformes pelo patrocinador em forma de doação, o contrato será
assinado entre as partes e homologado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
3.5- Pelo fornecimento dos uniformes na forma prevista neste edital, a empresa patrocinadora não receberá qualquer
pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a
exploração de publicidade nos uniformes descritos neste projeto.
3.6- O contrato será assinado entre as partes com vigência de até 01 (um) ano.
3.7- Os interessados em patrocinar o Projeto podem optar pela concessão de patrocínio em forma de doação dos
uniformes esportivos para 1 ou mais modalidades esportivas conforme interesse da empresa parceira, em conformidade
com a cota e contrapartida,
previstas a seguir:
Cota Única
PATROCÍNIO
1. Doação de uniformes esportivos para todas as modalidades e atividades esportivas da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer. A empresa pode optar por quais e pela quantidade de modalidade(s)
que receberam o apoio, conforme seu interesse. O pagamento dos materiais deverá ser feito direto a malharia
contratada pela empresa.
A contrapartida será a exposição publicitária da logomarca da empresa nos materiais doados a SEMELP.
4 – PROPOSTA
4.1- A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento até as 17 horas
do dia 22 de dezembro de 2017, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP, para os patrocínios que envolvam as
contrapartidas que envolverem inserção da logomarca nos uniformes.
4.2- Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto deste projeto.
Caso o patrocinador deseje apenas doar os uniformes sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
4.3- Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo em anexo,
impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datado e assinado na última página
e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português.
4.4- A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os seguintes documentos:
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO
5.1 - Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, respeitando a ordem cronológica, e levando em
consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
5.2 - Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material
pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atendem à moral e aos bons costumes, bem como
assuntos políticos e religiosos.
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas;
5.3- As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde e/ou meios de
divulgação de sua marca, durante os jogos ou eventos das equipes que estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante
contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
5.4- As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes,
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1 – Os uniformes doados serão utilizados pelos alunos e atletas da SEMELP que
representam a cidade nas mais diversas competições e eventos esportivos.
6.2 – Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba localiza na Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes
CREF nº 030622-G/SP

CIDADE:

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):
NOME:
CARGO:
NOME:
CARGO:

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CPF

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO UNIFORMES DE JOGO, UNIFORMES DE TREINO E
AGASALHO

CPF

1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar Festa em comemoração
ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017, com os seguintes itens:
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande
porte;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de
mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos
tradicionais, peteca, jogo de taco.

1. DADOS DO INTERESSADO
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
UF:
CIDADE:
CEP:
TELEFONE:

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS):
NOME:
CARGO:
NOME:
CARGO:

___________________________________________

1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em)
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento.
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão
no item 3 do Edital.
2.

DOCUMENTOS

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este
formulário.
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e
RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL.
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017.
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destacar as seguintes estações: oficina de maquiagem de rosto, oficina de pipas,
oficina de jogos de mesa e tênis de mesa, oficina cabelo fashion, oficina pintura de
unha, oficina de jogos tradicionais (bandeirinha, mamãe da bola), oficina de cordas,
bambolês e elástico, oficina de mini vôlei e futebol, oficina perna de pau e chinelão,
oficina de peteca, oficina de jogo de taco, oficina escultura em balão, além dos
brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte.

O Circuito Rua de lazer terá como finalidade:
• Estimular a autoestima infantil;
• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa;
• Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas
brincadeiras e nas demais situações de interação;
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação
motora, a percepção auditiva e visual da criança através de jogos e
brincadeiras.
O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida e a conquista da cidadania.
O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes.
3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP.
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar:
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno,
médio e grande porte: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela
contratação do serviço de monitoria e brinquedos infláveis, podendo optar em
patrocinar outros serviços importantes para realização do evento:
Das Contrapartidas:
•
Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais
públicos, e em todos os brinquedos contratados, próprios da empresa;
•
Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e
recreativas;
•
Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas;
•
Citação da empresa pelo locutor;
•
Possibilidades de entregas de brindes no evento.

___________________________________

___________________________________________ ___________________________________
1.1

MODALIDADE PATROCINADA:

( ) ATLETISMO

( ) DAMAS

( ) JUDÔ

( ) VÔLEI DE PRAIA

( ) BASQUETE

( ) DANÇA DE SALÃO

( ) KARATÊ

( ) VOLEIBOL

( ) BIRIBOL

( ) DOMINÓ

( ) MALHA

( ) VOLEIBOL ADAPTADO

( ) BOCHA

( ) FUTEBOL

( ) NATAÇÃO

( ) XADREZ

( ) BURACO

( ) FUTSAL

( ) TAEKWOONDO

( ) INICIAÇÃO ESPORTIVA

( ) CAPOEIRA

( ) GIN. ARTÍSTICA

( ) TÊNIS

( ) ATIVIDADES DE LAZER

( ) CICLISMO

( ) GIN. RÍTMICA

( ) TENIS DE MESA

( ) COREOGRAFIA

( ) HANDEBOL

( ) TRUCO

( ) OUTRAS MODALIDADES _______________________________

1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal (is) acima referido(s) possui (em) plenos poderes
de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da
assinatura desse Requerimento.
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão no item 3
do Edital.
2. DOCUMENTOS
2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este formulário.
•
Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
•
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL.
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017.
_______________________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal (is)

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Rua.: Eng. Orlando
Drumond Murgel,
493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
PREFEITURA
DE PINDAMONHANGABA
Tel.: (12) 3648-1146
/ 3648-2248 –DE
E-mail.:
semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
SECRETARIA
MUNICIPAL
ESPORTES
E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CPF

1.
TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar (doação), em troca de exploração
publicitária, os seguintes materiais:

_______________________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is)

PREFEITURA
DE DE
PINDAMONHANGABA
PREFEITURA
PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CPF

Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de
rosto, ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de
cabelo fashion ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina
de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela contratação do
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar quaisquer oficinas,
além de outros serviços importantes para realização do evento:

6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.

Das Contrapartidas:
•
Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no
local onde estiver situada a oficina.
•
Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos
monitores da estação contratada;
•
Citação da empresa pelo locutor;
•
Possibilidades de entregas de brindes no evento.

Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material
pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à
moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos;
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas.

Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e
tênis de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e
chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo de taco: Neste caso o Patrocinador
assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria, podendo adquirir
os materiais.

As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização do
Circuito Rua de Lazer, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Das Contrapartidas:
•
Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos
locais pré-determinados pela Semelp onde estiverem situadas as oficinas.
•
Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos
monitores da estação contratada;
•
Citação da empresa pelo locutor;
•
Possibilidades de entregas de brindes no evento.

As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes,
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.

4 - Da contraprestação
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do
patrocinador nos espaços pré-determinados pela organização do evento (SEMELP),
em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será
responsável em adquirir a quantidade de camisetas necessárias para o evento,
colocando o nome da empresa nas costas das camisas.

PREFEITURA
A contratação das
prestações DE
de PINDAMONHANGABA
serviços deverá ser acordada com pagamento
MUNICIPAL
DE ESPORTES
E LAZER com experiência
diretamenteSECRETARIA
entre o patrocinador
e fornecedor
de sua preferência,
comprovada em eventos esportivos.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes
PREFEITURA DE
PINDAMONHANGABA
CREF
030622-G/SP

As prestações de serviços contratadas para o Circuito Rua de Lazer serão
Rua.: Eng. Orlando
Murgel,
493 – da
Parque
São Domingos
Pindamonhangaba-SP
coordenadas
pela Drumond
equipe de
gestores
SEMELP.
Após –aprovação
da SEMELP e
Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
contratação dos serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de
cada evento, o contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo
Secretário Municipal de Esportes e Lazer.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA O CIRCUITO RUA DE LAZER DE PINDAMONHANGABA 2017.

1. DADOS DO INTERESSADO:

Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do
Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a
exploração de publicidade da empresa patrocinadora.
O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento
patrocinado.
A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em
outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP.
Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de
seguimento, sendo permitida a exibição de outra empresa.

mesmo

5 – PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para
recebimento até 20 dias antes da realização de cada evento, na Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493,
Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP.
Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse
sentido.
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento,
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português.
A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de
Patrocínio os seguintes documentos:
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual,
acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
UF: Rua.: Eng. Orlando Drumond
CIDADE:
Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
CEP:
Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
TELEFONE:
1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):
NOME:
CARGO:
NOME:
CARGO:

CPF
CPF

1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar o Circuito Rua de Lazer,
com os seguintes itens:

( ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e
grande porte
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de
rosto;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha;
( ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis
de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão,
jogos tradicionais, peteca, jogo de taco

1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em)
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento.
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão
no item 3 do Edital.
2.

DOCUMENTOS

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este
formulário.
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e
RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL.
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017.
_______________________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is)

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 27 de abril de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 268610
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito
(AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.
Placa

Ait

Cod. Infr

Data Infr

Placa

Ait

Cod. Infr

Data Infr

Placa

Ait

Cod. Infr

Data Infr

Placa

Ait

Cod. Infr

Data Infr

AEY1986
AQO7810
ARC7799
AYS4583
BBB0465
BGW9923
BMU4417
BPW9166
BRL9593
BRL9593
BUH2912
BUH4913
BUZ8496
BUZ9177
BZS8040
CAH0863
CAH0902
CDK7795
CFX6404
CHJ6952
CJB2189
CJQ6662
CLE6590
CLO6166
CNC5298
CNQ0381
CNV4293
CNV8580
CNY6818
CRD7467
CRR1140
CXM1436
CYG0545
CYW1772
DAH2031
DBL7526
DCY5506
DDH1842
DDY9970
DES3902
DEV8239
DFQ3929
DGB4306
DGU2954
DGU4136
DGZ5873
DIH0382
DIO3366
DIX2358
DJD9431
DKA6462
DKS0183
DMP9497
DPM7846
DQN9653
DRO9212
DRT7759
DSQ3684
DUC5537
DUL1284
DUR0707
DVN4176
DXB2614
DXB5307
DXT0991
DZW2563
DZW3656
EAB7423
EAI7762
EAO8784
EAO9058
EAO9927
EBR9214
EDQ3936
EDR8095

Z440021739
Z440021668
B440236687
Z440021588
B440236664
B440229697
Z440021601
E000002437
Z440021584
Z440021700
B440236419
E000002431
B440237328
Z440021716
Z440021697
Z440021635
Z440021654
B440236666
B440236331
B440236069
Z440021608
B440237327
E000002426
B440236328
Z440021581
Z440021586
Z440021718
Z440021714
B440236651
Z440021692
B440236652
Z440021666
Z440021741
Z440021684
Z440021665
Z440021671
B440236602
B440236614
B440236330
Z440021633
E000002439
Z440021644
E000002438
Z440021681
B440237325
B440237326
Z440021732
Z440021672
Z440021679
Z440021659
Z440021629
Z440021617
B440236537
B440236068
B440236067
B440236623
B440237321
Z440021640
B440236072
Z440021693
B440236657
Z440021643
B440236688
Z440021647
Z440021637
Z440021625
B440236613
Z440021631
Z440021734
Z440021566
Z440021704
B440236417
Z440021661
Z440021602
Z440021724

55412
55412
51851
55412
76332
54523
55412
51851
55412
55412
51930
51851
65300
55412
55412
55412
55412
51851
51851
54523
55412
65300
51851
51851
55412
55412
55412
55412
51851
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
51851
51851
51851
55412
51851
55412
51851
55412
52582
65300
55412
55412
55412
55412
55412
55412
51851
54521
73662
76331
65300
55412
55411
55412
51851
55412
51851
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55412
55412
54870
55412
55412
55412

11/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
03/04/2017
19/04/2017
03/04/2017
10/04/2017
01/04/2017
14/04/2017
01/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
31/03/2017
04/04/2017
01/04/2017
12/04/2017
30/03/2017
03/04/2017
03/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
29/03/2017
08/04/2017
29/03/2017
05/04/2017
12/04/2017
07/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
19/04/2017
05/04/2017
19/04/2017
07/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
11/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
05/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
29/03/2017
31/03/2017
29/03/2017
31/03/2017
01/04/2017
05/04/2017
02/04/2017
08/04/2017
03/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
11/04/2017
01/04/2017
10/04/2017
01/04/2017
05/04/2017
03/04/2017
11/04/2017

APT1829
AQQ8754
AVE6297
BBA0740
BBB0465
BHM9836
BMU8511
BPZ0553
BRL9593
BRZ9331
BUH2912
BUZ8068
BUZ8767
BXM4665
BZV0099
CAH0902
CCE5166
CFQ4154
CHC1948
CHR7061
CJL4945
CKF0130
CLJ4069
CMR9698
CND8751
CNV3524
CNV7452
CNV9338
CQL8125
CRG2805
CXI7053
CYE2634
CYQ1780
CZL6235
DBJ0993
DCK9730
DDF7548
DDY8436
DEM6600
DEV5892
DFQ3122
DFQ6659
DGU0157
DGU2954
DGZ1690
DHU1687
DIL9852
DIX2094
DIX3539
DJJ0327
DKG4089
DMJ3225
DNZ9499
DPU6891
DQW1440
DRQ1481
DSQ2058
DUA7282
DUE6286
DUR0704
DVK2192
DWF7530
DXB5260
DXD8368
DXW6034
DZW3287
DZW4381
EAB8381
EAN2468
EAO8794
EAO9247
EBJ6954
EBS8752
EDQ4350
EFC2116

Z440021650
Z440021720
B440236686
B440236371
B440236721
Z440021624
Z440021680
E000002430
Z440021639
Z440021715
B440236663
Z440021705
B440236540
Z440021614
Z440021657
B440236605
B440236310
E000002433
B440236312
Z440021582
Z440021567
Z440021616
Z440021578
Z440021591
Z440021618
Z440021678
Z440021569
Z440021669
Z440021597
Z440021687
B440236309
B440236608
B440236607
B440236615
Z440021702
B440236457
B440236538
B440236682
B440236722
Z440021698
Z440021627
B440236801
Z440021676
Z440021712
Z440021589
E000002428
Z440021603
Z440021585
Z440021723
B440236070
Z440021675
B440236329
B440236684
B440236418
B440236490
Z440021699
Z440021746
Z440021729
Z440021573
Z440021655
B440236071
Z440021642
Z440021609
B440236649
Z440021568
Z440021645
Z440021634
Z440021721
Z440021701
Z440021572
Z440021727
Z440021648
B440236622
Z440021689
Z440021658

55412
55412
51851
76331
51851
55412
55412
51851
55412
55412
51851
55412
51851
55412
55412
73662
51930
51851
51851
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
76251
51851
51851
51851
55412
51851
51851
51851
51851
55412
55412
76331
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55412
54523
55412
51851
51851
61220
54870
55412
55412
55412
55412
55412
55500
55412
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
76331
55412
55412

05/04/2017
10/04/2017
05/04/2017
31/03/2017
04/04/2017
04/04/2017
07/04/2017
14/04/2017
05/04/2017
10/04/2017
01/04/2017
10/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
04/04/2017
31/03/2017
14/04/2017
05/04/2017
03/04/2017
01/04/2017
04/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
07/04/2017
01/04/2017
05/04/2017
03/04/2017
07/04/2017
30/03/2017
04/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
10/04/2017
29/03/2017
03/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
10/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
07/04/2017
10/04/2017
03/04/2017
14/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
11/04/2017
31/03/2017
07/04/2017
30/03/2017
04/04/2017
01/04/2017
30/03/2017
10/04/2017
12/04/2017
11/04/2017
01/04/2017
05/04/2017
02/04/2017
05/04/2017
04/04/2017
29/03/2017
01/04/2017
05/04/2017
04/04/2017
11/04/2017
10/04/2017
01/04/2017
11/04/2017
05/04/2017
29/03/2017
08/04/2017
05/04/2017

EFT6290
EGL0206
EGU1314
EIB9707
EIG0119
EIK5439
EIM4101
EJD5791
EJZ4300
EKX0523
ENB2584
EPG3298
EPL4049
EQM7011
ERM6284
ERM7763
ETD5959
ETM2121
ETM3775
EVI9316
EWR1234
EYJ8163
EYJ8163
EZV6143
FBB3826
FCX1698
FEB5805
FEB6053
FEB6258
FEB7083
FFO8113
FGK5989
FGZ5083
FHY6495
FJB0069
FKB7705
FKU1327
FLE5834
FLR3950
FMB8325
FMB8741
FMB9176
FMJ7056
FPB8160
FRC0897
FWM5125
FXZ6068
FYK9789
GAX1932
GGW1008
GHZ3888
GKC0390
GTS6050
GXS7333
HFG6653
HLG2569
HNU4931
HXX0380
IUV4912
JHY6162
JTG6704
KVR5261
KZN1085
LOX2186
LTN1264
MRH8579
MVG6099
NKC3420
NZI2978
PVS8392
PWE7330
PZD8158

Z440021574
B440236536
Z440021694
Z440021708
Z440021587
Z440021747
Z440021710
B440237322
B440236332
Z440021691
Z440021599
Z440021605
Z440021752
B440236606
Z440021623
Z440021674
Z440021737
Z440021579
Z440021636
B440236604
B440236650
B440236660
Z440021646
B440236653
Z440021695
B440236685
B440236690
Z440021626
B440236171
Z440021677
Z440021656
Z440021696
B440236539
B440236494
Z440021604
B440236495
Z440021744
Z440021731
Z440021592
E000002429
B440236485
Z440021719
B440236654
Z440021600
B440236370
Z440021619
B440236420
E000002427
Z440021663
B440236492
Z440021717
Z440021745
B440229696
B440236645
B440236489
B440236624
Z440021725
Z440021735
B440236656
Z440021751
B440229695
Z440021641
B440236311
Z440021728
Z440021611
Z440021711
Z440021621
Z440021590
B440236400
B440236486
Z440021673
Z440021577

55412
76331
55412
55412
55412
55412
55412
55680
51851
55412
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
51851
51851
51851
55412
61220
55412
76331
51851
55412
54521
55412
55412
55412
51851
51851
55412
55680
55412
55412
55412
76331
54870
55412
51851
55412
54522
55412
76331
76331
55412
55680
55412
55412
54523
51851
58270
51851
55412
55412
51851
55412
54522
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
51851
76332
55412
55412

01/04/2017
29/03/2017
08/04/2017
10/04/2017
03/04/2017
12/04/2017
10/04/2017
01/04/2017
05/04/2017
08/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
12/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
07/04/2017
11/04/2017
03/04/2017
05/04/2017
04/04/2017
29/03/2017
03/04/2017
05/04/2017
03/04/2017
08/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
04/04/2017
30/03/2017
07/04/2017
05/04/2017
08/04/2017
03/04/2017
31/03/2017
03/04/2017
31/03/2017
12/04/2017
11/04/2017
03/04/2017
14/04/2017
29/03/2017
10/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
30/03/2017
04/04/2017
04/04/2017
12/04/2017
05/04/2017
30/03/2017
10/04/2017
12/04/2017
04/04/2017
28/03/2017
30/03/2017
31/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
03/04/2017
12/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
02/04/2017
11/04/2017
04/04/2017
10/04/2017
04/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
30/03/2017
07/04/2017
03/04/2017

EGD0005
EGS0319
EHL0756
EIB9810
EIK3067
EIL7255
EIT0356
EJD6252
EKO0249
ELB4887
ENR7190
EPH3436
EQM6677
EQV0434
ERM7588
ERQ5454
ETI8059
ETM2878
EUZ0633
EVI9784
EWR1234
EYJ8163
EYJ9927
FBB3715
FBD4576
FDA8931
FEB5935
FEB6152
FEB6372
FEP2886
FFR9823
FGK6216
FHY6417
FHY7069
FJD7995
FKU1086
FKU1576
FLE6007
FMB8230
FMB8477
FMB8978
FMD5790
FOZ3438
FPL8841
FRC0897
FWW2117
FYD8153
FZB5030
GAX8292
GHC7740
GJR5008
GLC0962
GUM4103
GYS0338
HHS3447
HMI6042
HSA4406
IFC3531
JGJ5390
JPB1826
KOY5326
KVY3986
LBY7821
LSK0655
MPX1845
MRW7449
NJE1402
NLF5790
ODG6177
PVY7343
PZC8195

B440237324
Z440021730
E000002435
Z440021664
Z440021580
Z440021583
Z440021613
E000002436
Z440021750
Z440021738
B440237323
B440236609
Z440021682
B440236172
B440236487
Z440021740
B440236665
Z440021615
Z440021707
Z440021736
Z440021686
Z440021622
Z440021713
Z440021690
B440236459
Z440021595
Z440021651
Z440021606
Z440021596
Z440021610
Z440021748
Z440021638
B440236655
Z440021612
Z440021598
Z440021709
Z440021570
Z440021726
B440236610
Z440021722
E000002432
Z440021662
Z440021670
Z440021685
B440236493
B440236074
Z440021660
Z440021649
Z440021703
Z440021667
B440236689
Z440021706
E000002424
Z440021576
Z440021652
Z440021575
Z440021733
Z440021571
Z440021632
B440236603
Z440021749
Z440021594
Z440021630
Z440021688
Z440021620
B440236659
B440236611
Z440021628
Z440021593
Z440021683
Z440021607

55680
55412
70301
55412
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55680
51851
55412
54521
54870
55412
76331
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
61220
55412
55412
55412
55412
55412
51851
55412
51851
55412
55412
55412
54522
55680
55412
55412
55412
55412
51930
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
51851
51851
55412
55412
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Inserção do nome da empresa em todas as camisetas.
Citação da empresa pelo locutor.
Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento;





EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público,
com sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ
nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,
torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 09/11/2017, às 17
horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar o Circuito de
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017.
1. Objetivo:
O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas
públicas ou privadas interessadas em patrocinar as etapas do Circuito de Corrida de
Rua 2017. A empresa patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços
necessárias para auxiliar na realização das 4 etapas do CIRCUITO DE CORRIDAS
DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017.
A 1ª etapa será realizada no mês de Junho no centro esportivo João do Pulo, a 2º
etapa em Agosto em Moreira César, a 3ª etapa em Setembro no Shopping e a 4ª
etapa em Novembro no Parque da Cidade.
O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.
2. Justificativa:
Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe
parceria onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso
município. Esta responsabilidade social tem como principal meta incluir o esporte e
atividade física no cotidiano dos nossos munícipes e auxiliando na diminuição do
índice de sedentarismo e no risco da vida sedentária. Os benefícios da corrida de
rua é o maior atrativo desta atividade física que envolve pessoas de várias idades,
de ambos os sexos, de padrões econômicos, socioculturais distintos, seja na
melhora da qualidade de vida ou competição, por questões de saúde, estética e
lazer, além do baixo custo e a facilidade de acesso a esta pratica esportiva.
O circuito de corridas de rua será realizado em 4 etapas, com corridas de 3 a 6 Km e
DE PINDAMONHANGABA
caminhada até 3PREFEITURA
km, com participação
de aproximadamente 800 pessoas por etapa.
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O circuito acontece na cidade aproximadamente 20 anos, com o passar do tempo a
número de participantes aumentou consideravelmente, principalmente a participação
de grupos de corridas da cidade e pessoas que tinham uma vida sedentária que por
recomendação médica ou melhora da sua qualidade de vida começaram a correr.
O circuito de corridas de rua tem por finalidade:
 Incentivar a prática esportiva de nossa cidade.
 Conscientizar
a
população da
importância
do
esporte
no
Rua.: Eng. Orlando
Drumond Murgel,
493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
desenvolvimento
dos munícipes.
Tel.:
(12)
3648-1146
/
3648-2248
–
E-mail.:
semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
 Melhora na qualidade de vida, tendo a corrida como fator de interação
social.
 Promover campanhas antes, durante e após todas as etapas
estimulando pessoas que não praticam atividades físicas, tenha a
corrida como uma opção simples e acessível para todos.
O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida e a conquista da cidadania.
O público alvo deste projeto são pessoas de várias idades e ambos os sexos.
3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP.
Fornecimento de serviço de cronometragem: Neste caso o Patrocinador assume
o custo total pela contratação do serviço de cronometragem de todas as etapas ou
se houver possibilidades a contratação do serviço por etapas a serem realizadas,
podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento.
Das Contrapartidas: Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas
nos locais públicos, e no portal de saída e chegada dos corredores;
Participação dos representantes da empresa na entrega da premiação;
Citação da empresa pelo locutor;
Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento.
Aquisição de camisetas para todos os participantes: Neste caso o Patrocinador
assume o custo total para o Circuito de Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo
camisetas para todos os participantes das provas de corridas e caminhadas em
todas as categorias, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para
realização do evento:
Das Contrapartidas:

Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas em locais
pré-determinados pela organização, próprios da empresa;

Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da
premiação;
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Aquisição do Kit Lanche ou Aquisição de Copos de Água para hidratação dos
participantes: Neste caso o Patrocinador assume o custo total para o Circuito de
Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo o Kit Lanche ou Agua para hidratação dos
participantes das provas de corridas e caminhadas em todas as categorias, podendo
optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento:
Das Contrapartidas:

Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais
onde serão montadas as tendas do Kit e hidratação;

Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da
premiação;

Citação da empresa pelo locutor.

Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento;
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto devem contratar serviço de
cronometragem global por etapas, podendo optar pela contratação parcial por
etapas em conformidade com calendário de provas do circuito.

As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante as etapas que
estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes,
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do
patrocinador nos espaços públicos pré-determinados pela organização das provas
(SEMELP), em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em
conformidade com as exigências previstas abaixo.
A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência
comprovada em eventos esportivos.
As prestações de serviços contratadas para as provas serão coordenadas pela
equipe de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos
serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de cada etapa, o
contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo Secretário Municipal de
Esportes e Lazer.
Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a
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empresa patrocinadora
não receberá
qualquer pagamento em dinheiro por parte do
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Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a
exploração de publicidade da empresa patrocinadora.
O contrato será assinado entre as partes com vigência até o término de cada etapa
patrocinada.
Eng. Orlando
493 – Parque
Domingos
– Pindamonhangaba-SP
A Rua.:
publicidade
da Drumond
empresaMurgel,
patrocinadora
doSão
evento
poderá
ser explorada em
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outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP.

Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de seguimentos
diferentes, sendo permitida a exibição de outra empresa.
4 – PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para
recebimento até 20 dias antes da última etapa do Circuito de Rua 2017, na
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP,
para os patrocínios que envolvam as contrapartidas que envolverem inserção da
logomarca nos uniformes.
Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse
sentido.
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento,
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português.
A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de
Patrocínio os seguintes documentos:
 Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual,
acompanhado de CPF e RG;
 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração:

Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;

Apoio oferecido (Global ou Parcial);

Exigências da empresa para fornecer o apoio.
Encontram-se impedidos de participar:

Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material
pornográfico;
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As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à
moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos;
Os interessados que exerçam atividades ilícitas.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes
PREFEITURA DE
PINDAMONHANGABA
CREF
030622-G/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA O CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017.

1. DADOS DO INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
UF:
CEP:
TELEFONE:

CIDADE:

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):
NOME:
CARGO:
NOME:
CARGO:

CPF
CPF

1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar a(s) etapa(s) de
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017, em troca de exploração publicitária, os
Rua.: Eng.
Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
seguintes
itens:
Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
( ) Contratação de Empresa de Cronometragem
( ) Camisetas a todos os participantes
( ) Kit do evento
( ) Água para hidratação dos participantes
( ) Outros Itens ____________________________
1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s)
possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais,
quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento.
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme
previsão no item 3 do Edital.
2.

DOCUMENTOS

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este
formulário.
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de
CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O
EDITAL.
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017.
_______________________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is)
Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP
Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Uma crônica da Pindamonhangaba de 1935
É de um exemplar do extinto
jornal ‘A Cidade’, edição de 30
de junho de 1935, o material que
ilustra a página de história desta edição. Sob o título ‘Grifaes”,
o articulista inicia seus escritos
em estilo algo poético, porém
logo se vê que sua intenção é por
intermédio da sátira, da jocosidade, tecer críticas e indiretas
a determinados cidadãos (talvez, nomes ﬁctícios) e coisas do
município, não poupando nem
os assinantes devedores de seu
jornal...
Em texto constituído de humor irônico e provocativo, o
redator assim vai pincelando
o quadro de uma manhã na cidade de Pindamonhangaba dos
anos trintas...
Vem uma lufada de vento.
As brumas que envolviam as
cousas, desvanecem, e o sol,
com os seus raios dourados cindi, famélico e insofrido, a terra
úmida de orvalho. Mais um dia
começa...
O mortal, com os olhos habituados à escuridão e ao sono de
muitas horas, ante aquela orgia
de luz, embriagado pela claridade violenta, tem a sensação de
quem vê erguer-se uma cortina
gigantesca que velava um cenário colossal e maravilhoso...
Realmente, Pindamonhangaba, banhada de luz, numa
manhã de junho, sob um céu de
imaculado azul, é uma cidade
maravilhosa, como as das lendas...
E não lhe faltam nem as fadas, nem os fados e muito menos os monstros!
“As fadas, são as gentilíssimas, mimosas e simpáticas
conterrâneas que leem ‘A Cidade’ e lhe desejam todo o bem, os
fados são os distintos patrícios
que a assinam e pagam alegremente a sua assinatura sem
mostrar cara feia ao nosso cobrador solerte!
E os monstros da cidade luminosa? Um deles está lá embaixo, aos pés da cidade, com

o ventre assentado
na lama negra do
seu leito e o dorso enrugado e
movediço cintilando ao sol
e – quem o saberá? – talvez
gerindo algum
habitante incauto que lhe
caiu na face
eternamente
escancarada: - é
o Paraíba!
Outros estão disseminados por todos os
âmbitos da cidade, em ameaça constante à
população,
a
todo o momento
dispostos a partir crânios, arrebentar pernas e
costelas e, quase
que diariamente
tirando lascas de
calcanhares: - são
os V-8 coriscantes,
as velhacas e os Lâncias e Chevrolet – Tigres!
Neste último parágrafo,
como o leitor já deve ter entendido, o cronista referia-se aos
veículos automotores da época
e ao trânsito na Pinda dos anos
trintas. Prosseguindo, classiﬁca também como monstros e
monstras, os inimigos daquele
órgão da imprensa interiorana
e, particularmente, as senhoras: Dona Ignez, Dona Anna e
as ‘Carlotonas”.
Completa a crônica com um
interessante diálogo, uma fofocada cujo tema acaba abordando os direitos de uma empregada doméstica...
- Mas, caramba! Tão cedo,
mal suspende o pano; mal os
padeiros começam o dlin-dlindar pelas ruas, e já a senhora à
janela, Dona Anna?...
- Não se admire, rapariga; é
um hábito antigo, que me pro-

ANÚNCIO DO PASSADO
Publicava-se na Tribuna do Norte
dos anos trintas

O veículo que aparece na Ilustração,
bico de pena de Renato San Martin
(do livro,Pelas Velhas ruas de
Pindamonhangaba, 1995) é uma
montagem computadorizada

porciona os meios de colher novidades da terra, antes da dorminhoca comadre Ignez...
- Onde está empregada?
- Na casa do senhor fulano.
- Quanto
- Quanto ganha?
- Quarenta mil réis.
- Que serviço faz?
- Cozinho, lavo, varro, nas
horas vagas, pajeio , e ...namoro soldado no portão...
- Tanto serviço, por quarenta mil réis!...
- O que comem na casa do
Sr. Fulano?
- O trivial costumeiro de todos os dias... Só no domingo que
as coisas se ‘desferenceam’...
- Como assim?
- No domingo, lá, só se comem ‘porcarias’...
- Credo! Explique-se, rapariga.

- Doces, bolos, chá, frutas
do mercado, sorvetes, sanduíches de presunto, etc., etc.,.
Isso é pra dar uma folga aos
criados.
- Folga, hein? Já falaram
pra você do decreto do governo que cerca de garantias as
domésticas? ]sabe quem são
as criaturas de ‘natureza doméstica’?
- Sei, sim, senhora: todos os
animais como os gatos, os cachorros, as galinhas, os cabritos e outros moluscos...
- Estúpida! Domésticas somos nós todas... Nós, as patroas, somos as domésticas
de nossos maridos, aos quais,
por nossa vez, domesticamos a
cabo de vassoura! As nossas ﬁlhas, conforme o Sr. Matheusinho decreta e o Sr, Canineo edi-

ta, são animaizinhos ﬁnos ‘de
prendas domésticas’... E vocês,
criadas, são operárias de natureza doméstica, hoje cercada
de todas as garantias da ‘lei da
segurança’, isto é, das companhias de seguro...
- Por exemplo: se você morrer, pode ﬁcar descansada:
seus direitos serão respeitados,
seu enterro será realizado sem
demora e estará com independência feita!
- Com licença, Dona Anna...
- Mais uma palavrinha só,
rapariga... Quando você tiver
uma dorzinha de dente, uma
azia, uma indisposiçãozinha,
embora muito leve, não seja
tola, fique em casa, avise apenas a sua patroa e, no fim do
mês, mande procurar o ordenado!

LEMBRANÇAS
LITERÁRIAS:

O canário
Quando a noite nos céus se desarvora
E a madrugada nasce alvinitente,
Modula meu canário a voz canora,
Talvez chamando a companheira ausente
Ao seu cantar se ajunta ardentemente,
A falácia que embala os tons da aurora,
E ele, em delírios, canta o amor que sente
Mesmo lhe sangre o coração que chora.
Mas quando canta no palor do ocaso,
Sua alma vai rolando ao léu do acaso,
Como os sonhos da gente à dor da vida!
Assim também eu canto a minha mágoa,
Porque o pranto eterniza o amor querida,
Na ternura de uns olhos rasos d’água...
Jercy Jacob
Tribuna do Norte – 23/2/1964

