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A Campanha do Aga-
salho 2017 continua em 
Pindamonhangaba até o 
dia 30 de junho. Nesta 
sexta-feira (26) e na pró-
xima semana, Exército, 
Sabesp e Fundo Social de 
Solidariedade estarão nas 
percorrendo diversas re-
giões da cidade, em busca 
de agasalhos, cobertores e 
até calçados em bom esta-
do, que possam ser doados 
para as  pessoas que mais 
precisam.
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Atividades no Bosque encerram 
Semana Mundial do Brincar 

Neste domingo (28), o 
Bosque da Princesa terá, 
às 10 horas, danças circu-
lares, com Bebel Moraes e 
João Junqueira, marcando 
o encerramento das ativi-
dades da Semana Mundial 
do brincar em Pindamo-
nhangaba.

Antes, no sábado (27) a 
programação será no Pa-
chô, às 14 horas, com apre-
sentação da Jacqueline 
Baumgratz, da Cia. Cultu-
ral Bola de Meia.

A Semana Mundial do 
Brincar é uma iniciativa 
do movimento internacio-
nal Aliança pela Infância, 
com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e bus-
ca incentivar a cultura do 
brincar.

Campanha do Agasalho  continua 
arrecadação nos bairros e pontos de coleta

PINDA SEDIA 
COPA DE 
GINÁSTICA 
RÍTMICA 

Pindamonhangaba rece-
be, neste fi nal de semana, a 
Copa São Paulo de Ginástica 
Rítmica, no GE Juca Morei-
ra, com a participação de 17 
equipes nas categorias pré
-infatil e juvenil, de todo Es-
tado.

As provas serão realizadas 
no sábado (27), das 9h30 às 
16h, e no domingo (28), das 
10h às 18h30.

CEU DAS ARTES ABRE 
INSCRIÇÕES PARA 
NOVAS OFICINAS 
GRATUITAS

PREFEITURA 
ANTECIPA 
ENTREGA DA CESTA 
BÁSICA PARA 
FUNCIONÁRIOS

EQUIPE DE 
RUGBY BUSCA 
LIDERANÇA 
DO PAULISTA 

GRUPO DE UNIDADE 
DE SAÚDE PRATICA 
CAMINHADA NO 
PARQUE DA CIDADE
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PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS DO CONCURSO 
CULTURAL DO JORNAL TRIBUNA ACABA NESTA SEXTA
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As atividades são gratuitas e para toda família

A ação arrecada agasalhos, cobertores e calçados
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“... EU QUERO UMA MULHER que seja diferente... no 
corpo tenha o sol, no coração a lua, a pele cor de sonho, 

as formas de maçãs, a fi na transparência, uma elegância 
nua, o mágico fascínio, o cheiro das manhãs. ...” 

- Juca Chaves
João Paulo 

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

ALDEIA COUNTRY Cruzei-
ro: 27/5 (sábado) - Bailão country 
com a Banda Rodeio. Elasvip até 0h. 
Transporte saindo da Rodoviária de 
Cruzeiro.

AMARANTO Blues Rock Bar 
Pinda: – Bellator. 26/5 (sexta) – 
Twyla Corrêa. 27/5 (sábado) – Pa-
nela. Rua São João Bosco, 235, bair-
ro Santana.

ANJINHO DO VALE Agenda: 
26/5 (sexta 14h) - Lar de Idosos 
Irmã Terezinha Pinda. 27/5 (sábado 
18h30) - ACCI Pinda. 

ASSOCIAÇÃO TAUBATÉ: 
26/5 (sexta)  - Raça Negra. Rua 
Juca Esteves, centro.

ARENA 101 Pinda: 24/6 (sába-
do) -  Loubet. Tell (12) 3424-7673. 
www.arena101.com.br.

BAR DO RÉGIS Tremembé: 
Karaokê toda quinta.Som ao vivo  
toda sexta e sábado. Estrada Velha 
Tremembé-Taubaté. Tel. 3672-3224.

BELO SOL Taubaté: 27/5 (sá-
bado) - Baile de aniversário do 
Severino Belo. Trio Astro Rei. Aca-
demia de Dança dos professores 
Clayton Lima e Evandro. Perto do 
shopping novo. 

BOTECO DO SIDÃO Tremem-
bé:  Banda country ao vivo toda 
quinta-feira. Elas pagantes após 
23h30 ganham uma dose.Bairro Pa-
dre Eterno.

BOTECO VINIL Pinda: 27/5 
(sábado) - Luana Camarah. Banda 
ao vivo toda quinta-feira. Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, 1.075.

CAPITÃO MOR Tremembé: 
26/5 (sexta) - La Brava. 27/5 (sába-
do) - Sherlock Holmes.Bairro Jardim 
Bom Jesus.

CENÁRIO Lorena: 26/5 (sexta) 
- Off . Bondo do Strondo. 2/6 (sexta) 
- Baile Tequila. 14/6 (sexta) - Black 
Tees na véspera do feriado. Estrada 
Guará-Lorena.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: 27/5 (sábado 
18h30) - Chamego.com (Anjinho do 
Vale). Baile todo sábado às 18h30. 
Para pessoas a partir de 50 anos. 
Sócios não pagam e não-sócios R$ 
10 por baile. Av. Abel Corrêa Guima-
rães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena:   27/5 (sábado) - Marcos & Be-
lutti. Tops Djs. Tel 3157-6200.  Via 
Dutra, sentido Guará-Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
26/5 (sexta) - Renan Mareso + Miro 
& Marques + Jonatas Santos.Estra-
da do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 27/5 (sábado) –  Banda ao vivo 
+ Dj Toni Balada com o melhor do 
funk e dance music. Mulher vip até 
24h.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Domingo:   28/5 - Baile dos Aniver-
sariantes. Baile Coco Mambo. Quar-
ta-feira:   31/5 - Banda Opus. Tel 
(12. Tel) 3633-5389.

ECO VALE SHOPPING Lore-
na: 27/5 (sábado 15 às 21h) - Baile 
do Kevinho. Av. Dr. Peixoto de Cas-
tro, 2001. Tel 3301-5530. contato@
ecovaleshopping.com.br 

ESPAÇO VILA NOVA São José 
dos Campos: 2/6 (sexta) - Grupo 
Sou Muleque. Abertura Grupo Fre-
quência. Av. Pedro Friggi, 93, trevo 
do Vista Verde.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
26/5 (sexta) – Baile Chuva de Pra-
ta. João Lucas & Ronaldo + Marcos 
Henrique. Caldinho na faixa a partir 
de 0h30. Equipe de freedancers do 
professor Evandro. 

ESTÂNCIA SERTANEJA Caça-
pava: 27/5 (sábado) - Lucas Lucco. 
15/7 (sábado) - Annita. Andreza + 
Talis e Welinton. 3/6 (sábado) - Pro-
jota.

FERROVIÁRIA Pinda: 26/5 
- (sexta 21h) - Bosco & Cristiano. 
2/6 (sexta 21h) - César Barbosa.As-
sociado não paga. Não Associado: 
Homem Ingresso R$ 10 e mulher 
R$ 5. Porções variadas e caldinhos. 
Mesas à vontade para quem chegar 
primeiro. 16/6 (sexta 21h) - Noite 
dos Namorados. Cecília Militão e 
Banda Palace. Mesas já à venda no 
clube. 28/6 (sexta 21h) - Festa juni-
na. Banda Rodeio.Informações  pelo 
telefone 2126-4426.

FESTA DE ANIVERSÁRIO DO 
ARARETAMA Pinda: 26/5 (sexta 
20h30) - Banda Gold. 27/5 (sába-
dos 20h) - André & Andresa. 28/5 
(domingo) - 15h30 - Shopw com 
talentos do bairro. 18h - Show com 
Pepe Jackson. Local - Praça em 
frente à escola municipal Elias Bar-
gis Mathias.

FESTA JUNINA DO PUJOL 
Pinda: 10/6 (sábado 18h) - Arraiá 
Solidário da EE Dr. Alfredo Pujol. 
Show com Bruno & Hyago. Sorteio 

de brindes. Convites à venda com 
desconto. Local: Ginásio de espor-
tes da Ferroviária.

FORRÓ DA ELZA Taubaté: 
27/5 (sexta) - Thiago Santos. Av. 
Av. César Costa, 332, Vila Apareci-
da. Entrada franca.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA: 27/5 (sábado) -  Marrom & 
Eduardo Souza. Ingresso R$ 150. 
1/7 (sábado) - Cecília Militão.Tel. 
(12) 99708-2011.

HOMERO Choperia e Pizzaria 
Guará: 26/5 (sexta) - Música ao 
vivo. E vem aí em junho, Anna & 
Saulo. Av. Presidente Vargas, 79.

LUSO BRASILEIRO São José: 
17/6 (sábado) - Blitz. 26/6 (sexta) - 
Baile do Todo Poderoso. Mc Livinho 
+ G15 + David + Piicachu + Menor 
da VG + Dom Juan. 1/7(sábado) - 
Maiara & Maraisa. Clube de Campo.

MANGUEIRÃO Pinda: 26/5 
(sexta) – César Barbosa. Três fre-
edancers.  9/6 (sexta) - Arraiá do 
Manguerão. Ingresso R$ 10. Esta-
cionamento gratuito.

PESQUEIRO SANTO AN-
TONIO Taubaté: 27/5 (sábado) 
- Flash Back. Grove Night. Dj 
Adilson Fernandes + Vj Alex-
sandro. Av. Dr. José Ortiz Patto, 

320. Residencial Santo Antonio.
PINDABAR: Segunda Sertaneja 

com banda ao vivo. Quarta Sertane-
ja: Banda ao vivo. Sexta – Roda de 
Samba. Sábado - Sertanejo. Domin-
go -  Fabiano Magalhães convida.

PORCA MISÉRIA: 26/5 (sex-
ta) - Shakeit in out. Edição Neón. 
27/6 (sábado) - Baile Avançado. Lu-
cas Carlos. Rua Joaquim Távora, 80. 
Tel 3432-1233.

QUARTO DO SANTO Taubaté: 
Balada funk toda quinta-feira. 26/5 
(sexta) - Mc Lan + Mc Mirella Teen. 
Funk/Black/Rapp. 27/5 (sábado) - 
Mc Dom JuanZ.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:  26/5 (sexta) - Pedro Henrique 
& Matheus. 2/6 (sexta) - Henrique 
& Diego.Via Dutra, primeira entrada 
para Aparecida sentido São Paulo
-Rio.

RANCHO TRADIÇÃO SERTA-
NEJA Pinda: Bailão com banda ao 
vivo toda quinta-feira. Entrada free. 

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural: 25/5 (quinta) –Ban-
da ao vivo toda quinta-feira. 27/5 
(sábado) - Wilson e Washington.Tel. 
(12) 99775-0389.

RECINTO SÃO VITO Moreira 
César Pinda: Domingo às 20h:   21/5 

- Banda Gold. 28/5 - Banda Conexão 
Musical.Tel (12) 3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 3/6 (sábado) – Arraiá do Col-
méia. João Pedro & Fabiano + Trio 
Matogrosso.Todo domingo - Almoço 
com música ao vivo.

RESTAURANTE Martim Pes-
cador (Gabriel) Pinda: Todo sábado 
12h - Feijoada.Todo domingo 12h - 
Almoço cardápio variado. Toda ter-
ça-feira 20h - Bailão Sertanejo com 
César Barbosa e caldinho. Ingresso 
e caldinho na faixa. Só paga esta-
cionamento R$ 10 por carro. 10/6 
(sábado 13h) - 1º Encontro Serta-
nejo. César Barbosa e amigos: Jorge 
Santos, Andréa Soltto, Renan Soa-
res, Thiago Santos, Antonio Marcos 
e Nil Guerra. Estacionamento gratui-
to. Marmitex e self service. Espaço 
para camping e churrascaria. Loca-
ção para aniversários e casamentos.  
Pesqueiro em reforma. Estrada do 
Cantagalo,  bairro das Campinas, 
após o viaduto do bairro Cidade 
Nova. Telefone (12) 99651-7045 e 
99169-3592.

VARANDA ESPETINHOS 
Taubaté: 26/5 (sexta 19h) - Tributo 
Legião Urbana Cover. Thiago Viana 
Acústico.

Prazo para entrega dos trabalhos do Concurso 
Cultural do jornal Tribuna acaba nesta sexta

A entrega dos traba-
lhos do Concurso Cultu-
ral em celebração aos 135 
anos do jornal Tribuna do 
Norte encerra nesta sex-
ta, 26 de maio. Realizado 
pela Fundação Dr. João 
Romeiro, que mantém o 

jornal, o concurso engloba 
as categorias: desenho, re-
dação, poemas, memórias 
literárias e imagem foto-
gráfi ca. Todas elas serão 
premiadas do primeiro ao 
terceiro lugares.

O concurso envolve 

alunos e educadores das 
escolas municipais e esta-
duais (Ensino Fundamen-
tal I e II, Ensino Médio e 
EJA – Educação de Jovens 
e Adultos), além de univer-
sidades que têm Jornalis-
mo na grade curricular. Os 

universitários irão colabo-
rar com matérias especiais 
sobre Ciência e Tecnologia.  

Para a realização do 
concurso, a Fundação 
contou com a colaboração 
dos parceiros: Academia 
de Artes e Design Ima-

go; Academia Oxy; Acip; 
Churrascaria Gramado; 
CNA Pinda; CNC Pro-
fi ssionalizantes; Fabad; 
Fatea; Fenomenal Jeans; 
Gonzaga Som; Loja Eclip-
se; Livraria Gadal; Nova 
Impressão; O Lojão Ma-

gazine; Ótica Diniz; Ótima 
FM; Pap Cop Papelaria; 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba; Rádio Difusora 
e Unitau.

* Mais informações em 
www.jornaltribunadonor-
te.net

Solidariedade: 
passe adiante 

Com o slogan “Roupa Boa, a Gente 
Doa” a Campanha do Agasalho 2017 
segue em Pindamonhangaba até 

o dia 30 de junho. Encabeçada pelo Fundo 
Social de Solidariedade com o reforço dos 
parceiros, a ação atinge as diversas regiões 
da cidade, em busca de agasalhos, cobertores 
e calçados em bom estado. 

Para que a campanha tenha êxito, é 
fundamental o empenho da população e a 
parceria de empresas privadas e do terceiro 
setor como, o Exército Brasileiro, a Polícia 
Militar, a Funvic, a Unimed, o Shopping Pátio 
Pinda, a Faculdade Anhanguera, a Diretoria 
Regional de Ensino e a Sabesp. Se cada um 
fi zer sua parte, a solidariedade e a empatia 
podem, de fato, se concretizar.

Existem locais fi xos com caixas de coletas 
em instituições e em comércio da cidade. 
Mas, se preferir, e tiver peças que possam ser 
doadas – ou seja, que servirão para outras 
pessoas usarem –, se programe para quando 
o caminhão de coleta passar em seu bairro e 
faça a doação.
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Campanha do Agasalho  continua 
arrecadação nos bairros e pontos de coleta

Prefeitura antecipa entrega da cesta 
básica e beneficia funcionários

REP orienta a população sobre o uso de plantas medicinais

II Encontro dE 
capacItação 
do transportE 
Escolar sErá 
nEstE sábado

 
Após 

acompanhamento 
presencial e 
análise do trabalho 
de motoristas 
e monitores do 
transporte escolar, 
a Secretaria de 
Educação e Cultura 
reúne novamente os 
profissionais para 
a segunda etapa da 
capacitação.

O evento 
acontecerá na 
Fabad (Faculdade 
Bíblica das 
Assembleias de 
Deus) neste sábado 
(27), às 9 horas, 
e receberá cerca 
de 120 pessoas. 
A iniciativa é 
coordenada 
pelo diretor de 
Educação, Carlos 
José Laurindo 
Lemes, e a 
capacitação será 
ministrada pelo 
responsável do 
setor de transporte 
escolar Lucas 
Ouverney, que fará 
uma devolutiva 
das avaliações 
realizadas durante 
o período de 
monitoramento 
e uma nova 
capacitação.

O treinamento 
ainda contará com 
mais duas etapas, 
fiscalização e 
monitoramento e 
capacitação final, 
que deverá ser 
concluída até o fim 
deste ano. 

A Campanha do Aga-
salho 2017 continua em 
Pindamonhangaba até 
o dia 30 de junho. Nes-
ta sexta-feira (26) e na 
próxima semana, Exér-
cito, Sabesp e Fundo 
Social de Solidarieda-
de estarão nas percor-
rendo diversas regiões 
da cidade, em busca de 
agasalhos, cobertores 
e até calçados em bom 
estado, que possam ser 
doados para as  pessoas 
que mais precisam.

Na sexta-feira (26), 
a equipe de arrecada-
ção passará, com carro 
de som e caminhão de 
coleta, nos bairros: Jar-
dim Cristina, Campo 
Alegre, Parque São Do-
mingos, Jardim Roseli, 
Parque Ipê, Santa Luzia 
e Vila Prado.

A partir deste mês, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba fará a entrega 
de cestas básicas para 
seus funcionários antes 
da data de pagamento do 
salário.

A cesta básica refe-
rente ao pagamento de 
31 de maio será entregue 
a partir de segunda-feira 
(29) e estará disponível 
para retirada até o dia 9 
de junho. De acordo com 
o secretário de Adminis-
tração da Prefeitura, Fa-
brício Augusto, a entrega 
das cestas será sempre no 
período entre a última se-
mana do mês e a primeira 
semana do mês seguinte. 
Sendo assim, para junho, 
as cestas serão entregues 
de 26 de junho a 7 de ju-
lho.

Com isso, a intenção é 
beneficiar os servidores, 
que terão acesso à cesta 

básica antes da virada do 
mês. Anteriormente, as 
cestas eram entregues a 
partir da semana seguinte 
ao pagamento.

Para o prefeito Isael 
Domingues, essa medida 
visa auxiliar os servidores. 
“Final do mês é sempre 
mais difícil. São os dias 
que o orçamento familiar 
está mais apertado. A en-
trega das cestas neste pe-
ríodo, antes do pagamen-
to vai ajudar as famílias”, 
afirmou.
Novas cestas básicas

Outra melhoria que a 
Prefeitura já havia realiza-
do neste ano foi a contra-
tação da empresa vence-
dora do Pregão Presencial 
nº 005/2017, para aquisi-
ção de cestas básicas para 
os servidores, no período 
de doze meses, a partir de 
maio. A Comercial João 
Afonso Ltda. apresentou 

Na segunda-feira 
(29), a coleta casa a 
casa será nas ruas do 
Santa Cecília, Maricá, 
Loteamento Triângulo, 

Jardim Eloyna, Cidade 
Nova e Feital. A coleta 
de arrecadações pelos 
bairros seguirá até o dia 
6 de junho.

A equipe de arreca-
dação passará por 
todas as regiões da 
cidade e as pessoas 
que quiserem ajudar, 

poderão doar tam-
bém nas caixas de 
arrecadação em ins-
tituições e comércio 
da cidade.

o melhor preço dentre as 
cinco empresas partici-
pantes do pregão.

A licitação foi realiza-
da na modalidade Pregão 
por Ata de Registro de 
Preço, tipo “Menor Preço 
por Item”. O valor total da 
Comercial João Afonso foi 
de R$ 82,00, por cesta se-
melhante a entregue atu-

almente, licitada no ano 
passado, pela Jundi Ces-
tas, que era no valor de R$ 
115,50. 

Esse valor vai gerar 
uma economia de cerca de 
R$ 1,7 milhão para os co-
fres públicos, possibilitan-
do novos investimentos da 
administração municipal.

As novas cestas básicas 

contam com 24 produtos 
da mesma qualidade da 
anterior.

Mensalmente, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
fornece 4.350 cestas bási-
cas para seus servidores. 
No período de validade da 
nova licitação, entregará 
um total de 52.200 cestas 
básicas.

O uso de plantas medicinais é uma forma natural de cuidar de problemas cotidianos 

Programação 
de rePs:

29 de maio – Varizes 
- Dra. Beatriz
26 de junho – An-
tinflamatórios - Dra. 
Fátima
31 de julho – Obesi-
dade - Dr. João
28 de agosto – Her-
pes - Dra. Ticiana
25 de setembro – Co-
lesterol - Dra. Beatriz
30 de outubro  - Feri-
das / Calêndula    
27 de novembro – 
Feridas / Babosa  

O uso de plantas de 
forma medicinal é uma 
tradição que acompanha 
gerações, e nas eras ante-
passadas o manuseio deste 
valioso conhecimento era 
exclusivo dos mais sábios. 
Atualmente, a sociedade 
tem sido adepta a instan-
taneidade, cada vez mais 
dependente do uso de me-
dicamentos e esquecendo 
os valores tradicionais.

Segundo a Associação 
da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa (Interfarma), 
em 2015, o Brasil ocupou 
o sétimo lugar no ranking 
mundial do mercado far-
macêutico, se estabelecen-
do como uma potência no 
consumo de remédios.

Por isso, a Secretaria 

de Saúde e Promoção So-
cial criou o projeto REP 
-  Roda de Estudo de Plan-
tas, com intuito de ensinar 
conhecimentos populares 
relacionados às plantas 
medicinais, como usá-las 
de maneira correta, com o 
auxílio de profissionais da 
saúde, e como elas agem 
no nosso organismo.

O Cepic - Centro de 
Práticas Integrativas e 
Complementares, elegeu 
um tema para ser estuda-
do a cada mês e a saúde 
bucal foi o assunto do mês 
de abril.

O próximo tema a ser 
estudado será “varizes”, na 
segunda-feira (29), às 14 
horas. A REP é destinada 
aos profissionais da saúde 

e interessados em geral. 
Para participar, é só com-
parecer na rua Albuquer-
que Lins, 245, em frente 
ao prédio da Receita Fe-
deral.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Cesta básica chegará mais cedo para servidores municipais

“Roupa Boa, a Gente Doa”
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

Com os debates e pro-
nunciamentos fortes, a 
17ª Sessão Ordinária re-
alizada nesta segunda-
feira, dia 22 de maio, no 
Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira” foi 
considerada tranquila e 
produtiva com a aprova-
ção de três Projetos de 
Leis, dos quais um esta-
va relacionado na Ordem 
do Dia e outros dois que 
foram incluídos na pauta 
de votação após os trâmi-
tes legais e regimentais. 
O outro projeto listado 
na Ordem do Dia que 
tratava do Programa de 
Dispensação Gratuita de 
Medicamentos, também 
chamado de “Farmácia 
Solidária” foi adiado pe-
los vereadores por 30 
dias.

Área para Bontaz
Centre do Brasil
Na Ordem do Dia, 

o único Projeto de Lei 
que foi apreciado pelos 
parlamentares foi o n° 
71/2017, do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe sobre 
a doação de área para a 
empresa Bontaz Centre 
do Brasil Indústria e Co-
mércio Autopeças Ltda”.

A gleba de terra doada 
à empresa Bontaz Centre 
do Brasil é parte do lote 
n° 01, da Quadra “C”, do 
Loteamento denominado 
“Industrial Feital”, situ-
ado no bairro do Feital, 
medindo 4.107,89 m2 
(quatro mil e cento e sete 
metros e oitenta e nove 
decímetros quadrados). 
“A área descrita será do-
ada com o objetivo único 

Unanimidade de votos no plenário da 
Câmara prioriza a doação de área à 

empresa Bontaz Centre do Brasil
Projeto de Lei do Programa de Dispensação Gratuita de Medicamentos, também 

chamado de “Farmácia Solidária” foi adiado por 30 dias; Vereadores apoiaram, ainda, 
Projetos de Crédito Adicional Suplementar

de implantação das ins-
talações da empresa e a 
mesma obriga-se a dar 
início às obras de implan-
tação em 06 (seis) meses, 
contados a partir da li-
beração pela Prefeitura 
e a concluir a instalação 
no prazo estabelecido no 
cronograma físico-fi nan-
ceiro de obras, sob pena 

de assim não proceden-
do, reverter a área doada 
ao patrimônio municipal, 
independentemente de 
indenização a qualquer 
título ou de qualquer 
providência judicial ou 
extrajudicial”, diz um 
dos artigos da Lei. De 
acordo com mensagem 
do Executivo, o valor do 
investimento total é de 
R$ 4.750.000,00 (qua-
tro milhões e setecentos 
e cinquenta mil reais), a 
previsão de geração de 
empregos é de 40 postos 
de trabalho e o ramo de 
atividade da Bontaz é a 
fabricação de autopeças. 
A empresa também se 
comprometeu a atender 
as exigências da CETESB 
e da Prefeitura no que se 
refere à preservação do 

meio ambiente.
A Prefeitura esclare-

ceu, por meio da men-
sagem ao Legislativo, 
que o imóvel em tela é 
atendido pelos seguin-
tes serviços públicos: 
redes de água potável, 
de esgotos sanitários, 
de energia elétrica, de 
iluminação pública e as 
vias possuem pavimen-
tação asfáltica. Segundo 
avaliação do engenheiro 
civil do 

Departamento de 
Ações Fundiárias, Ger-
mano Miguel, o valor 
da área doada é de R$ 
427.000,00 (quatrocen-
tos e vinte e sete mil re-
ais).

Créditos 
Adicionais
Além do projeto da 

Ordem do Dia, outros 
dois foram incluídos 
na pauta de discussão 
e votação. O primeiro 
Projeto de Lei foi o nº 
79/2017, da Prefeitu-
ra, que “Dispõe sobre 
a abertura de crédito 
adicional suplementar”. 
Por meio do documento 
aprovado, em seu artigo 
1º, o Executivo Munici-
pal foi autorizado pelo 
Legislativo a abrir, por 
Decreto, um crédito adi-
cional suplementar no 
valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), na Se-
cretaria Municipal de 
Saúde e Assistência So-
cial, no Departamento 
de Assistência de Aten-
ção Básica à Saúde e Vi-

gilância Epidemiológica. 
Os recursos fi nanceiros 
são referentes à Emenda 
Parlamentar de autoria da 
Deputada Federal Keiko 
Ota visando a aquisição de 
equipamentos/material 
permanente para Unida-
des de Saúde. 

O segundo projeto é o 
nº 80/2017, também do 
Executivo Municipal, que 
“Dispõe sobre a abertura 
de crédito adicional su-
plementar”. Neste, o valor 
autorizado pelos vereado-
res foi de R$ 192.000,00 
(cento e noventa e dois 
mil reais), na Secretaria 
Municipal de Saúde e As-
sistência Social, no De-
partamento de Assistência 
de Atenção Básica à Saúde 
e Vigilância Epidemioló-
gica/PAB e é referente à 
Emenda parlamentar de 
autoria do Deputado Fe-
deral Eduardo Cury.

18ª Sessão 
Ordinária
E na próxima segun-

da-feira, dia 29 de maio, 
às 18 horas, os vereadores 
de Pindamonhangaba re-
tornam ao Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira” para a 18ª sessão 
ordinária da Câmara Mu-
nicipal. A sessão é aberta 
à comunidade e será reali-
zada na rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860 – Momba-
ça. A reunião plenária tem 
transmissão “ao vivo” pelo 
canal 4 da Operadora NET 
e, também, pela internet 
no portal www.pindamo-
nhangaba.sp.leg.br.

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

ORDEM DO DIA

18ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 29 de maio 
de 2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2017, da Comissão de 
Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre as contas da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba relativas ao Exercício de 2014”.

 Pindamonhangaba, 24 de maio de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Obs . :  De  aco rdo  com o  a r t .  273  do  Reg imen to 
In te rno  -  “Nas  sessões  em que  se  d i scu t i rem as 
contas municipais não haverá a fase do Expediente 
nem a de Explicação Pessoal, sendo todo o seu tempo 
destinado à Ordem do Dia, lavrando-se a respectiva ata”.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Soberano, plenário confirmou aprovação de área para empresa que vai 
investir mais de R$ 4,7 milhões em Pindamonhangaba 

Legislativo adere à campanha 
Maio Amarelo

Movimento chama a atenção da comunidade 
para o alto índice de acidentes no trânsito que 

fere e mata mais do que uma guerra

Atendendo a deter-
minação do presidente, 
vereador Carlos Moura 
– Magrão (PR), a Câma-
ra de Vereadores de Pin-
damonhangaba aderiu à 
campanha Maio Amare-
lo – Atenção pela Vida, 
onde divulga através da 
TV Câmara, no período 
que antecede as trans-
missões das sessões or-
dinárias e nos monitores 
internos, vídeos disponi-
bilizados pela campanha 
que trata basicamente 
dos temas: Atenção pela 
vida, celular e direção, 
cinto de segurança e ve-
locidade.

O Movimento Maio 
Amarelo nasceu com 
uma só proposta: cha-
mar a atenção da socie-
dade para o alto índice de 
mortes e feridos no trân-
sito de todo o mundo.

O Maio Amarelo sur-

giu em Indaiatuba, sendo 
lançado pelo Observató-
rio Nacional de Seguran-
ça Viária – que tem a sua 
coordenação, mas trata-
se de uma ação multis-
setorial, envolvendo to-
dos os segmentos sociais 
para conscientizar a so-
ciedade a assumir com-
portamentos mais segu-
ros no trânsito e mudar o 
cenário de violência, que 
mata e sequela milhões 
em todo o mundo.

A proposta é colocar 
em pauta, de forma per-
manente, o tema para 
toda a sociedade, des-
tacando que o trânsi-
to deve ser seguro, em 
todas as situações para 
todos; incentivando a 
participação da popula-
ção, empresas, governos 
e entidades, no trabalho 
de conscientização e pre-
venção de acidentes.
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Semana Mundial 
do Brincar termina 
no domingo

Grupo de Unidade de Saúde 
de Pinda pratica caminhada 
no Parque da CidadeCEU DAS 

ARTES ABRE 
INSCRIÇÕES 
PARA NOVAS 
OFICINAS 
GRATUITAS

Nesta terça-feira (23), 
a Escola Municipal Profª 
Raquel de Aguiar Loberto, 
no Vale das Acácias, em 
Moreira César, recebeu o 
Grupo de Teatro Ceu das 
Artes, com o tema “Exer-
cício de Ser Criança”, para 

a Semana Mundial do 
Brincar. Eles desenvolve-
ram diversas atividades 
recreativas, exaltando a 
importância do brincar e 
de um desenvolvimento 
saudável para as crianças.

A gestora da institui-

ção, Soraia Silva de Paula 
Gonçalves, comenta que 
atualmente as crianças só 
participam de brincadei-
ras eletrônicas, e ressalta 
a relevância de estimu-
lar os jogos tradicionais. 
“É muito importante que 

existam esses projetos nas 
escolas, pois estimulam as 
crianças a brincarem e a 
conhecerem brincadeiras 
antigas”, disse.

A Semana Mundial do 
Brincar é uma iniciativa 
do movimento internacio-

nal Aliança pela Infância, 
com apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, e 
busca incentivar a cul-
tura do brincar. Neste 
sábado (27), as ativi-
dades serão no Pachô, 
às 14 horas, com apre-

sentação da Jacqueline 
Baumgratz, da Cia Cul-
tural Bola de Meia. Já no 
domingo (28), o Bosque 
da Princesa terá, às 10 
horas, danças circula-
res, com Bebel Moraes e 
João Junqueira.

As brincadeiras foram um sucesso entre as crianças da 
escola Professora Raquel de Aguiar Loberto

O evento oferece atividades para toda a família, são gratuitas e abertas ao público de todas as idades

O Programa Estação Juventude, em 
parceria com CEU das Artes, está com 
inscrições abertas para as ofi cinas de: 
Vídeo, produção, imagem e edição - 
Rádio Online; Produção e criação de 
jingle; Produção musical artística e 
cultural; Comunicação e expressão; e 
Locução.

As ofi cinas terão início no dia 1º 
de junho e os horários deverão ser 
confi rmados no ato da inscrição, no 
CEU das artes, situado na avenida das 
Orquídeas, 355 - Vale das Acácias.

Poderão se inscrever, pessoas entre 15 
a 29 anos de idade.

Mais informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: 3637-1715.

Um grupo da unidade 
de saúde ESF Cidade Jar-
dim realizou caminhada 
no Parque da Cidade de 
Pindamonhangaba, na 
quarta-feira (24). A equi-
pe, após andar pelo par-
que, praticou uma aula 
de tai chi e a atividade foi 
fi nalizada com um pique-
nique.

O grupo tem como ob-
jetivo, além da prevenção 
e a promoção à saúde, es-
timular a autoestima dos 
pacientes. “A intenção não 
é só cuidar da saúde, mas 
também promover me-
lhorias para a qualidade 
de vida”, explica a coor-
denadora de Saúde, Cintia 
Rouve.

Todas as quartas-feiras 
às 7h30, o grupo se encon-
tra na ESF Cidade Jardim, 
realiza uma caminhada 
pelos bairros mais próxi-
mos e pratica o Tai Chi. 
O grupo conta com uma 

responsável pelo espor-
te, além de oito agentes 
comunitários de saúde 
que se revezam durante 
a semana para dar assis-

tência aos integrantes.
Todos pacientes da 

ESF Cidade Jardim po-
dem participar do grupo. 
A unidade de saúde ofe-

rece também grupos para 
gestantes, crianças, hiper-
tensos, entre outros. Para 
mais informações, o con-
tato é pelo 3645-8384. 

Grupo conta com cerca de 15 participantes que se unem para 
promover a prevenção e a promoção a saúde

Divulgação

Arte, entretenimento e inclusão na 2ª Mostra de Teatro Acessível 
A 2ª Mostra de Teatro 

Acessível, da ONG Esco-
la de Gente, aconteceu na 
última semana no Teatro 
Galpão em Pindamonhan-
gaba, mas os frutos conti-
nuam sendo colhidos. As 
refl exões e o debate gera-
dos pelas apresentações 
têm sido enriquecedor. 
“Foi um prazer realizar 
em nossa cidade a Mostra. 
A estrutura da ofi cina e do 
espetáculo nos ofereceu a 
oportunidade de refl etir 
com profundidade sobre 
os desafi os da inclusão e 
da diversidade”, afi rmou 
o secretário de Educa-
ção e Cultura, Júlio Valle. 
“Como disse o prefeito em 
sua fala de abertura, so-
mos muito pequenos ain-

da diante desses desafi os, 
que nos exigem compro-
misso, seriedade e vontade 
política. Saímos sensibiliza-
dos diante da nossa respon-
sabilidade com a diferença, 
cada dia mais presente nas 
políticas públicas.” 

Para a gestora regional 
de Educação, Elaine Pro-
lungatti, a experiência foi 
incrível. “Além da refl exão 
sobre a inclusão de todos 
na vida social e não so-
mente no âmbito escolar, 
proporcionou momentos 
de valorização das pessoas 
com defi ciência colocando
-as como protagonistas no 
cenário do Teatro”, disse. 
Ela acrescentou que a Da-
niela, a Vera e o Eduardo, 
que possuem defi ciência 

visual (retinose pigmen-
tar), “puderam experi-
mentar, de perto, todas as 
oportunidades idealiza-
das pela Escola de Gente 
fazendo-os realmente se-
rem incluídos no teatro, 
utilizando os recursos da 
audiodescrição e contato 
com todos os elementos 
da peça teatral”. 

A Prefeitura, por meio 
da secretaria de Educa-
ção e Cultura viabilizou o 
transporte para os alu-
nos do EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) 
da escola Julieta Reale, 
bairro Castolira, além 
da entrada para crian-
ças com necessidades 
especiais que estudam 
na rede pública.

Divulgação

Inclusão e diversidade são temas que precisam ser debatidos constantemente
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Edital dE ConvoCação

Assembleia Geral Extraordinária
Associação de Adquirentes do Reserva dos Lagos

Ficam os senhores associados da Associação de Adquirentes do Residencial Reserva dos 
Lagos, sito na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n. 4.141, Alto do Cardoso, município 
Pindamonhangaba-SP, convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 
12 de junho de 2017 (12/06/2017), no Espaço Gourmet da Associação, às 20h00min, em primeira 
convocação, com no mínimo metade dos associados, ou as 20h30h, com qualquer número de 
associados presentes, para deliberar e votar sobre o quanto segue:

1) Ratificar endereço da Sede da Associação para atualização do CNPJ

Observações de acordo com o Estatuto Social:
- Art. 13º: Os associados que não puderem participar das Assembleias, por motivos devidamente 
comprovados, poderão fazer-se representados por outro associado, mediante procuração com 
poderes específicos para a Assembleia convocada, a qual deverá ter a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, desde que ambos estejam em pleno gozo de seus direitos sociais.
- Art. 10º: São direitos dos associados em geral: (...) (d) participar das Assembleias Gerais, 
Ordinárias ou Extraordinárias, com direito a voz e voto sobre os assuntos que nelas se tratarem; 
(...) Parágrafo Único: Aos associados em débito com suas contribuições sociais, fica vedado o 
exercício dos direitos acima declinados.

ASSEMBLEIA: POR QUE PARTICIPAR?
- As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os associados.
- Ao participar da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam 
tomadas por um pequeno grupo de associados.
- Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento.
- Os associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido.

Associação dos Adquirentes do Residencial Reserva dos Lagos
Fabricio Rezende Leite de Abreu

Presidente
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2017.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0006924-36.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Sueli Aparecida da Silva Ozorio e outro
Requerido: José Paulo da Silva

Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE JOSÉ PAULO DA SILVA, REQUERIDO POR SUELI APARECIDA 
DA SILVA OZORIO E OUTRO - PROCESSO Nº0006924-36.2012.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 01/02/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ PAULO DA SILVA, CPF 
031.856.558-77, declarando-o(a) relativamente incapaz conforme segue: para os atos e 
negócios jurídicos de conteúdo econômico, o requerido deverá ser representado pela curadora 
SUELI. Já a administração do patrimônio do requerido será feita conjuntamente por SUELI e 
por JOÃO FRANCISCO DA SILVA, sob as regras dos arts. 1.747, 1.748, 1.749 e 1.750 do 
Código Civil. Para todos os demais fins, o requerido poderá ser representado por qualquer um 
dos curadores e nomeado(a) como CURADORES, em caráter DEFINITIVO, o(a)s Sr(a)s. João 
Francisco da Silva e Sueli Aparecida da Silva Ozorio. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de maio de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Es
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0006924-36.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Sueli Aparecida da Silva Ozorio e outro
Requerido: José Paulo da Silva

Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE JOSÉ PAULO DA SILVA, REQUERIDO POR SUELI APARECIDA 
DA SILVA OZORIO E OUTRO - PROCESSO Nº0006924-36.2012.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 01/02/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ PAULO DA SILVA, CPF 
031.856.558-77, declarando-o(a) relativamente incapaz conforme segue: para os atos e 
negócios jurídicos de conteúdo econômico, o requerido deverá ser representado pela curadora 
SUELI. Já a administração do patrimônio do requerido será feita conjuntamente por SUELI e 
por JOÃO FRANCISCO DA SILVA, sob as regras dos arts. 1.747, 1.748, 1.749 e 1.750 do 
Código Civil. Para todos os demais fins, o requerido poderá ser representado por qualquer um 
dos curadores e nomeado(a) como CURADORES, em caráter DEFINITIVO, o(a)s Sr(a)s. João 
Francisco da Silva e Sueli Aparecida da Silva Ozorio. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de maio de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

 

 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009. 

 
 

5ª Reunião Ordinária do ano de 2017. 
  
 
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Cultura convocados a comparecer na 
data e local abaixo:  
  
 
DATA: 26 de Maio de 2017, terça-feira. 
HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas. 
LOCAL: Departamento de Cultura de Pindamonhangaba. 
ENDEREÇO: Praça Barão do Rio Branco, 22, centro. 
  
 
PAUTA  
  
 
- Abertura; 
-Aprovação da Ata da última reunião; 
- Situação da Euterpe; 
-Informe da comissão de análise do PMC; 
-Informe do Conselho Diretor FMAPC; 
-Informe da Diretoria de Cultura. 
 
 
 
A reunião é aberta à população e todos estão convidados.  
  
   
 
                         Pindamonhangaba, 25de Maio de 2017. 
  
   
                                                 Pedro de Camargo 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura 
                                                          
 
 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
Rua Dr Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba  

cep: 12410-080 – fone/fax: (12)3644-5995 
 
 

AUTO DE INFRAÇÃO E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE DE MULTA 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO  
  
Em: 22/03/17 
 
Processo nº: 9602/17 
 
Atividade: serviço de imunização 
 
Razão Social:   Prosperitá Serviços de enfermagem LTDA ME 
 
 CPF: 180047820002-83 
 
Endereço Rua Dr Frederico Machado, 152 
  
Município: Pindamonhangaba. 
 
Responsável legal: Melani Frizo Grando 
 
CPF: 29389872855 
 
Auto de Infração  nº3514 de 22/03/17 
 
Defesa: não apresentou 
 
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA:2194 de 02/05/17 
 
Recurso: não apresentou 
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017 (PMP 16625/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na locação de veículos para diversos setores da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses, conforme solicitação da 
Secretaria de Gabinete”, com entrega dos envelopes até dia 09/06/17 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2017 (PMP 16626/2017) 
Para “aquisição de material de expediente e escolar para compor os kits escolares da Rede 
Municipal de Ensino e para atender as unidades da Secretaria de Educação”, com entrega dos 
envelopes até dia 08/06/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 110/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. RUBENS ADÃO CARREIRO, 
responsável pelo imóvel, situado a EST. MUNICIPAL CAMPINAS, nº 1075,  BAIRRO 
TRIANGULO, inscrito no município sob a sigla SE23.01.04.065.002, QUADRA F, LOTE 03, para 
que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 111/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. RUBENS ADÃO CARREIRO, 
responsável pelo imóvel, situado a EST. MUNICIPAL CAMPINAS, nº 1075,  BAIRRO 
TRIANGULO, inscrito no município sob a sigla SE23.01.04.065.001, QUADRA F, LOTE 03, para 
que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Pindamonhangaba re-
cebe, neste final de sema-
na, a Copa São Paulo de 
Ginástica Rítmica, no GE 
Juca Moreira. Organizada 
pela Federação Paulista de 
Ginástica e apoiada pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Semelp - Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer, 
a Copa terá a participação 
de 17 equipes nas catego-
rias pré-infatil e juvenil, de 
todo estado de São Paulo.

As provas serão reali-
zadas no sábado (27), das 
9h30 às 16h, e no domingo 
(28), das 10 às 18h30. No 

primeiro dia, se apresen-
tam 39 atletas da catego-
ria individual e conjuntos 
de mãos livres. No segun-
do dia, serão 60 atletas na 
categoria individual e con-
juntos de cinco arcos.

As equipes participan-
tes da Copa são: AAGG/
Guaratinguetá, PM 
Taubaté, Colégio São Car-
los (São Paulo), Vila Sou-
za AC (Santos), Colégio 
Ábaco (São Bernardo), PM 
São José dos Campos, Serc 
Santa Maria (São Caetano 
do Sul), Associação Tryade 
(Mauá), PM Hortolândia, 
Clube Espéria (São Pau-

lo), Asaben (Guaratingue-
tá), Clube Campineiro de 
Regatas (Campinas), PM 
Ubatuba, São Paulo FC 
(São Paulo), Agra/ Ameri-
cana, PM Mogi das Cruzes, 
PM Capivari.

Pinda com chances
Pindamonhangaba par-

ticipa com as atletas Julia 
Gabriele e Maria Eduarda, 
de 10 anos, no pré-infan-
til; e Lavínia Karen e Ma-
ria Eduarda Subtil com 14 
anos, e Larissa Skulpien, 
de 13 anos, na categoria 
juvenil.

De acordo com a técni-

ca da equipe, a professora 
Simone Rosa, as meninas 
estão bem treinadas e têm 
bastante chances de subi-
rem ao pódio. “As nossas 
atletas têm todas as con-
dições de pegarem pódio, 
pois treinaram bastante. 
Na hora, é sempre impre-
visível, por isso elas terão 
que usar toda a concentra-
ção para atingirem o obje-
tivo”, avaliou a técnica.

A entrada para os dois 
dias de competição é 
gratuita e a presença da 
torcida da cidade fará 
toda a diferença para as 
ginastas. 

Pinda sedia Copa SP de 
Ginástica Rítmica neste 
final de semana

Clínica de GR, realizada em janeiro, foi uma das preparações das atletas de Pinda

Divulgação



AGENDA DE COMPETIÇÕES
 

Confi ra onde os atletas representantes de  
     Pindamonhangaba estarão neste fi nal de 

semana e leve a sua torcida!
 
SEXTA-FEIRA (26):
Evento: Campeonato Salonão - Finais 
Categoria Livre
Local: Ginásio de Esportes Tabau
Horário: 20 horas
 
SÁBADO (27):
Evento: Copa São Paulo de Ginástica Rítmica
Local: Ginásio de Esportes Juca Moreira
Horário: a partir das 9 horas
 
Evento: Campeonato Paulista de Rugby de  

     Desen volvimento
Pinda Rugby x Jacareí
Local: João do Pulo
Horário: 15h30
 
DOMINGO (28):
Evento: Copa São Paulo de Ginástica Rítmica
Local: Ginásio de Esportes Juca Moreira
Horário: a partir das  9 horas
 

PROGRAMAÇÃO EXTERNA
 
SÁBADO (27):
Evento: Torneio Inter Regional de Natação -  

     Trofé Kim Mollo
Local: Mococa
 
Evento: Campeonato Estadual de 
Atletismo - Sub 18
Local: São Caetano do Sul
 
Evento: Liga Paulistana de Handebol
Categoria Cadete Masculino
Pindamonhangaba x Praia Grande
Pindamonhangaba x Guarujá
Local: Praia Grande
 
Evento: I Etapa Troféu Destaque e 
II Etapa Troféu       
Liga Intermunicipal de Ginástica Artística
Local: Hortolândia
 
Evento: Copa São Paulo de Futebol 
Masculino Sub 17
SPFC Taubaté x Pindamonhangaba
Local: CT Vale Sports - Taubaté
Horário: 11h15
 Domingo (28):
 
Evento: Torneio Inter Regional de Natação -  

    Troféu  Kim Mollo
Local: Mococa
 
Evento: Campeonato Estadual de Atletismo -  

     Sub 18
Local: São Caetano do Sul
 
Evento: Campeonato Metropolitano de 
Futsal Masculino
Sub 12: A. Liga Leste x Semelp Pinda/PS 
Grêmio União
Sub 16: Semeslp  Pinda/PS Grêmio União x CT 
Vila Ema da Rocha x Semelp 
Pinda/PS Grêmio União
Local: Ginásio da Federação Paulista - São Paulo
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A equipe de Ginástica 
Artística feminina da Se-
melp - Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer de Pin-
damonhangaba - partici-
pou, no dia 20 de maio, da 
I Etapa do Troféu Destaque 
da modalidade, realizado 
em Bragança Paulista.

A equipe da Semelp, for-
mada pelos técnicos Marce-
lo Ronconi e Monique Éllen 
e pelas ginastas Eduarda 
Vitor, Lívia Louzada, Anni-
ta Paim, Maria Beatriz Bar-
bosa, Maria Julia Basilio, 
Gabriela Abdo, Julia Fran-
co e Suelen Teixeira, obteve 

o segundo lugar por equi-
pes, além de duas meda-
lhas de bronze individuais 
conquistadas pela ginasta 
Maria Beatriz Barbosa.

Participaram do evento 
um total de  150 ginastas 
representando as cidades 
de Boituva, Hortolândia, 
Jundiaí, São Carlos, São 
Paulo, Americana, Indaia-
tuba, Vinhedo, Valinhos, 
Paulínia, Franca, Itatiba e 
Bragança Paulista.

Foram realizadas as  
provas de salto sobre a 
mesa, paralelas, trave de 
equilíbrio e solo. 

O time de rugby mas-
culino de Pindamonhan-
gaba – Leões do Vale – 
busca a terceira vitória no 
Campeonato Paulista de 
Desenvolvimento neste 
sábado (27), às 15 horas, 
no CT João do Pulo, con-
tra o Jacareí.

Com 100% de aprovei-
tamento, após vitórias so-
bre Iguanas (fora de casa) 
e Taubaté (em casa), os 
Leões do Vale jogam pela 
liderança do grupo A na 
competição.

Nas últimas semanas, 
o abertura Yago, que tam-
bém atua como treinador 
do Pinda Rugby, tem di-
versifi cado as formações e 
ampliado as opções para o 
sistema defensivo e para o 
ataque do time. “A inten-
ção é ter uma variedade de 
jogadas para furar a con-
sistente defesa do Jacareí 
e poder anular as investi-
das do ataque adversário”, 
explicou.

AGENDA DE COMPETIÇÕES

Pinda Rugby busca liderança do 
Paulista contra Jacareí, no sábado

Os torcedores que 
forem ao CT João do 
Pulo para a partida vão 
participar do sorteio de 
brindes oferecidos pe-

los Leões do Vale.
Os Leões do Vale têm 

o apoio da Secretaria de 
Esportes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e são 

patrocinados pela Mar-
condes Lima Engenharia, 
VipClin Odondologia, Do-
naire Suplementos e Aca-
demia BS.

A equipe Sub 17 
masculina da Semelp 
(Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer de 
Pindamonhangaba) es-
treia, neste sábado (27), 
na 33ª edição da Copa 
São Paulo de Futebol, 
promovida pela Asso-
ciação Paulista de Fute-
bol. O jogo acontecerá 
no CT Vale Sports, em 
Taubaté, contra a equi-
pe Escola São Paulo FC 
(Taubaté), às 11h15.

Este será o primeiro 
jogo da primeira fase 

Pindamonhangaba estreia neste 
fi nal de semana na 33ª edição 
da Copa São Paulo de Futebol

de grupos. São 30 equipes 
participantes de todo o 
Estado de São Paulo, divi-
didas em seis grupos. Pin-
damonhangaba está no 
Grupo B, com as equipes: 
EC Guarulhos, Lausanne 
Paulista FC (São Paulo), 
AA Vila Carolina (São 
Paulo), EC São Bernardo 
DS Sports (Nazaré Paulis-
ta) e Escola São Paulo FC 
(Taubaté).

As equipes se enfren-
tarão em turno e returno, 
se classifi cando as quatro 
melhores colocadas para a 

segunda fase de grupos.
Os atletas participan-

tes foram selecionados 
nas turmas da Escola 
de Esporte, oferecidas 
pela Semelp, nas penei-
ras realizadas no início 
da temporada e também 
nos Campeonatos da Liga 
Municipal de Futebol. Os 
treinamentos são realiza-
dos no Campo do Centro 
Esportivo João do Pulo, 
comandados pelo técnico, 
professor Arilson e auxi-
liar técnico Helisson da 
Cruz.

O time é formado 
pelos atletas: Carlos 
Eduardo Barbosa, Alef 
Galvão, Brenno Gus-
tavo, Gabriel Olivei-
ra, Mateus Victorino, 
Luis Guilherme Moita, 
Alexandre Lourenço, 
Cauê Galvão, Robson 
Galvão, Felipe Ribei-
ro, Luan Ayres, Luis 
Felipe Leite, Vynicius 
Turci, Luan Carvalho, 
Luiz Felipe Pires, Ke-
vin Wesley e Victor 
Augusto. 

Meninas de Pinda trazem 
medalhas de Bragança Paulista

sportesE

Ginastas brilham na I Etapa Troféu Destaque 2017

Time de rugby  Leões do Vale busca a terceira vitória 
no Campeonato Paulista de Desenvolvimento 

Divulgação
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SEXTA-FEIRA

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Para Ademir Marcos de Oliveira, que assoprou 
velinhas no último dia 24 de maio. Ele recebe 
os cumprimentos dos amigos,  familiares e dos 
colegas de trabalho do DSM da Prefeitura.

TODA FELICIDADE!

Para Luis Cláudio Antunes, diretor do Portal R3 e presidente da Ajop – 
Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba. Recebe os cumprimentos 
dos colegas de profi ssão e o carinho de todos amigos e familiares. Na foto 
ele está ao lado da esposa e dos fi lhos.

     PARABÉNS!
Completa 9 anos no dia 27 de maio, o 

garotão Miguel. Seus pais Dani e Mar-
quinho lhe desejam muita saúde, paz e 
felicidade!!

       INAUGURAÇÃO 

No último dia 19, o Sicoob UniMais inaugurou um novo ponto de atendimento no 
centro de Pindamonhangaba. 

Para comemorar a inauguração, foi realizado um coquetel que contou com a 
presença de 150 convidados, entre eles o diretor executivo, Sandro Roque;  o prefeito 
Isael Domingues; o presidente do Sincomercio, Antonio Cozzi Junior; o presidente 
da Unimed de Pindamonhangaba, José Renato Couppe Schmidte; o presidente da  
ACIP, Etore Bonini; além de cooperados fundadores. 

      VISITA DE PASTORES

O prefeito Isael Domingues recebeu, na segunda-feira (22), uma comitiva de pas-
tores da cidade, liderados pelo presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém 
no município, Euclides Vaz Junior. Também compareceram ao gabinete o deputado  
federal Paulo Freire e a deputada estadual Marta Costa. Na foto, estão: deputado Pau-
lo Freire, vice-prefeito Ricardo Piorino, deputada Marta Costa, prefeito Isael, Pastor 
Euclides e sua esposa Licinha.

AGENTES POLÍTICOS

Representantes da Prefeitura de Pindamonhangaba e da Câmara de Verea-
dores participaram do “21º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes 
Municipais – 2017”. O encontro foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, nesta quinta-feira (25), em São José dos Campos.

BÊNÇÃOS DIVINAS

A princesinha He-
lena veio para abenço-
ar ainda mais a famí-
lia. Ela chegou dia 23, 
e seus pais Marina e 
Mateus não se cabem 
de alegria. Felicidade 
dividida com os avôs 
Márcio e Regina e os 
tios “Viola”, Mariana e 
Aline Bernardes – que 
está chegando para 
mimar ainda mais a 
pequena. 

     MUITA ALEGRIA

Tudo de bom para o fotógrafo 
Tiago Matina, que soprou velinhas 
no dia 24 de maio. Ele recebe o 
cumprimento da esposa Angélica, 
de amigos e familiares. 

FELICIDADE!

Ele chegou! O pequeno Lorenzo, que nasceu no dia 23 de maio, veio comple-
tar a vida do casal Luciano e Tabata Martuscelli. Quem está radiante é o avô 
“babão” Marcelo Martuscelli, que ganhou o primeiro neto. 

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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