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Fundação divulga finalistas
do Concurso Cultural
A solenidade de premiação do Concurso Cultural em celebração aos 135 anos
do jornal Tribuna do Norte acontece nesta quinta-feira (8), no Teatro Galpão, às
19 horas, com entrada gratuita. Ao todo,

Víctor Belmonte

foram entregues 296 trabalhos. Sendo
105 desenhos; 56 redações e 135 imagens
fotográﬁcas. O concurso envolveu alunos
e educadores das escolas municipais e estaduais de Pindamonhangaba.
PÁGINA 5

Festival Junino terá shows e apresentações regionais
Divulgação

O 4° Festival Junino de
Pindamonhangaba
será
realizado de 23 a 25 de junho, reunindo tradições
culturais, comidas típicas,
shows e diversas atrações,
para famílias e pessoas de
todas as idades.
A entrada é gratuita e
o espaço conta com estacionamento, também
gratuito.
PÁGINA 8

PRÊMIO POR
EXCELÊNCIA NO
ESTUDO DESTACA
MELHORES
ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO
PÁGINA 8

PINDA VENCE
O DIA DO DESAFIO

“Trem do Forró” é uma das grandes atrações do evento

PAGAMENTO DO FGTS PARA OS
NASCIDOS EM SETEMBRO, OUTUBRO
E NOVEMBRO É ANTECIPADO
PÁGINA 2

PÁGINA 3

FUNDO SOCIAL TERÁ POSTO DE
ARRECADAÇÃO DE AGASALHOS NA
PRAÇA MONSENHOR MARCONDES

PÁGINA 4

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
17º

23º

PARCIALMENTE NUBLADO, SOL
ENTRE POUCAS NUVENS.

UV 5
Fonte CPTEC/INPE

SEMANA DO MEIO AMBIENTE TEM ATIVIDADES COM ESTUDANTES
A Semana do Meio Ambiente continua em Pindamonhangaba até sábado (10). Por meio de atividades educativas, a intenção da iniciativa é de conscientização da população sobre a importância da ação de cada um na preservação ambiental.
PÁGINA 5
Divulgação
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Editorial
O desaﬁo
continua

E

Pindamonhangaba venceu a
cidade de Puerto La Cruz, da
Venezuela no “Dia do Desaﬁo”,
que aconteceu em 31 de maio. De acordo
com informações da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer, a cidade venezuelana
estimulou 24,08% da população enquanto
Pinda mobilizou 27,79% dos cidadãos.
A campanha é mundial e tem
por objetivo principal estimular as
pessoas a praticarem exercícios físicos,
conscientizando-as sobre a importância
de uma vida ativa e saudável. Em Pinda,
por todo o município, aconteceram
diversas atividades como, alongamento,
caminhada, zumba e vôlei, entre outras
dinâmicas, envolvendo inclusive, escolas
municipais e estaduais. Os participantes
foram contabilizados a partir de fotos
enviados à secretaria de Esportes.
O que ﬁca não é apenas o número de
pessoas que se envolveu nas atividades
físicas, mas sim, saber que elas saíram de
casa, se mobilizaram, se descontraíram
e ainda puderam ouvir um pouco sobre a
importância de se exercitar como forma
de prevenção à saúde, como integração e
sociabilização.
O evento acabou, mas o desaﬁo
continua: difundir a prática de exercícios
físicos e a busca por uma vida saudável e
ativa.
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Pagamento do FGTS para nascidos em
setembro, outubro e novembro é antecipado
O pagamento das contas inativas do Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em
setembro, outubro e novembro foi antecipado
para o este sábado (10).
Prevista
inicialmente
para começar em 16 de
junho, a quarta fase foi
antecipada em função do
feriado da próxima semana.
Mais de 7,5 milhões de
brasileiros têm direito ao
saque a partir deste mês
e o valor disponível passa
de R$ 10,9 bilhões, informou a Caixa Econômica
Federal. Mais de 2,4 milhões de trabalhadores

receberão seus recursos
automaticamente via crédito em conta poupança
da CEF.
Com o objetivo de atender aos trabalhadores que
querem fazer o saque das
contas inativas, agências
da Caixa vão abrir neste
sábado entre 9 e 15 horas.
Já nos dias 12, 13 e 14 de
junho, as agências do banco abrem as portas duas
horas mais cedo.
De acordo com a Lei
13.446, de 25 de maio de
2017, o trabalhador que
pediu demissão ou foi demitido por justa causa até
31 de dezembro de 2015
pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou
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não fora do regime do
FGTS, respeitado o calendário publicado pela CEF.
Antes, o trabalhador poderia sacar somente caso

permanecesse três anos
fora do Regime do FGTS,
em caso de aposentadoria,
utilização para moradia,
dentre outros.

Vestibular de inverno da Faculdade
Anhanguera acontece neste sábado
A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba está com inscrições abertas para o
vestibular de inverno,
que acontecerá neste
sábado (10), às 14 horas, nas modalidades
EAD e presencial. Interessados em cursar
graduações nas áreas
de Exatas, Humanas e
Saúde poderão se inscrever pelo portal www.
vestibulares.br ou diretamente na unidade,
até 9 de junho. A taxa
de inscrição é de R$ 30.
No site, o vestibulando
ainda encontra o guia
completo com a relação
dos cursos oferecidos,
edital do vestibular e
informações sobre bolsas de estudo e ﬁnanciamentos públicos e
privados.
Na ocasião, a Anhanguera também realizará
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um concurso, com a oferta de bolsas de estudos de
até 100%, para os melhores colocados no vestibular. O critério de seleção
será a pontuação no pro-

Vanguarda Literária

cesso seletivo. No dia da
prova, é necessário comparecer na unidade com
um documento pessoal
com foto, comprovante de
pagamento da taxa de ins-

crição e caneta esferográﬁca preta ou azul.
A Faculdade Anhanguera ﬁca na av. Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
3.344 (Campo Alegre).

* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn, Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

UM MESTRE NO CÉU
“Boa tarde, Doutor
Valdez, que prazer em
revê-lo! O “Grampolinha” é um encanto de
criatura. Como vai ele?
Com paciência, tudo
há de se resolver”. Com
essa frase, com esse tipo
de abordagem cordial

e fraterna, o querido e
saudoso PROFESSOR
SÁVIO recebia um nervoso e estressado presidente da União Brasileira de Trovadores de
Pindamonhangaba (no
caso, o autor dessas linhas), no seu gabinete
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de então Secretário de
Educação do Município de Pindamonhangaba, cinco dias antes
da chegada dos maiores
trovadores literários do
Brasil que vinham participar da premiação
Concurso Internacional/Nacional/Regional
de Trovas e que estavam sem hotel designado para acomodá-los.
De imediato, surpreso,
cai sentado num sofá
e, por alguns instantes,
contemplei a face tranquila daquele ser humano carismático que me
transmitia tanta paz.
“Grampolinha” a quem
se referia o ilustre Mestre é o meu ﬁlho do meio
– Eduardo, que foi seu
aluno. Como não ﬁcar
encantado com aquele
educador, portador de
alto conhecimento, sobretudo de psicologia
humana, cuja preocupação inicial foi me dei-

xar tranquilo? A partir
daquele momento, eu o
adicionei a minha galeria dos mestres que me
foram presenteados pela
vida.
Muitas luas passadas, chegando de viagem, recebo um choque
com a fatídica notícia: o
PROFESSOR SÁVIO se
encantou. Deus o levou!
Passei então a reﬂetir sobre a transitoriedade da
vida e a nossa ﬁnitude.
Sabemos que a sociedade moderna, eterna
escrava da dimensão
material da existência,
angustia-se ante a realidade da morte. Sartre,
grande ﬁlósofo existencialista francês, ressaltou que a “morte é uma
paixão inútil, somos um
ser para a morte para
o encontro com o vazio”.
Ultrapassando o NIILISMO de Sartre, a teologia cristã vislumbra
no mistério da morte a

passagem para a vida
que se desvela eterna,
inaugurando as possibilidades plenas da
união do ser humano
com Deus. Para Kardec,
na sua codiﬁcação espírita, a morte representa
tão somente um estágio
evolutivo; a veste carnal é transitória, e permanece indestrutível o
espírito que é eterno, em
constante evolução, em
direção a Deus Pai de
quem somos centelha.
O importante é o que
se faz de bom em cada
estágio carnal. O PROFESSOR SÁVIO veio ao
nosso planeta com o sublime destino de ser um
educador,
transmitir
conhecimentos e valores
e lapidar mentes para o
bem. Homem de alma
leve, terno, agiu em consonância com o que diz
Mateus em seu Evangelho: “Bem-aventurados
aqueles que são bran-

dos porque eles possuirão a terra” (Mt-5: 4), e
“Bem-aventurados são
os pacíﬁcos porque eles
são chamados ﬁlhos de
Deus” (Mt-5:9).
Cumpriu sua missão
com muita determinação e amor, espalhando, por onde passava,
um sorriso alegre e as
palavras de incentivo
e de ternura. Dá continuidade à sua viagem
espiritual, deixando um
grande exemplo de cidadão e levando as rosas
vermelhas da nossa admiração e saudade.
PROFESSOR SÁVIO,
aí, do seu plano de muita Luz e de muita Paz
em que se encontra,
onde não atingem os
obuses do desamor e
da desesperança, nem
as granadas incendiárias da maldade humana, conceda-nos a
luz gratificante da sua
bênção!
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Professores e gestores escolares
iniciam novo ciclo de capacitação
Pindamonhangaba
(SP) volta a receber o
projeto Formação Continuada de Professores da
Rede Pública, realizado
pelo Instituto Esporte &
Educação (IEE). Com o
patrocínio da Novelis, por
meio da Lei de Incentivo
ao Esporte do Governo
Federal/Ministério do Esporte, o segundo módulo
do projeto será realizado
nesta quarta (7) e quintafeira (8), na Casa Transitória Fabiano de Cristo,
no bairro Crispim. O IEE
foi criado e é presidido
pela medalhista olímpica
Ana Moser.
Nesse encontro, participarão cerca de 90
profissionais, sendo 60
professores e 30 gestores
escolares da rede municipal. “Nossa expectativa
para esse módulo é de que
os novos professores participantes se apropriem
da metodologia do IEE, e
apliquem nas suas escolas. Já com o grupo dos
gestores,
planejaremos
a aplicação de um diagnóstico, a implantação de
um comitê por escola e a
elaboração de um plano
de ação para execução do
projeto da Escola Ativa”,
conta Fabio Mamel, subcoordenador do IEE. Ele
e Marilene Tavares Silva
serão os responsáveis pela
formação.
“Por meio das formações, os professores e gestores poderão mobilizar
a comunidade escolar,
envolvendo os diferentes
atores (professores, gestores, alunos e pais), por
meio de uma metodologia ativa, onde o corpo em
movimento é parte fundamental desse processo”,
complementa Marilene.
O projeto Formação
de Professores da Rede
Pública está no seu quarto
ano em Pindamonhangaba e tem a missão de contribuir para que professores e gestores utilizem os
jogos e brincadeiras de
modo a ampliar o acesso de crianças e jovens a
atividades de movimento
dentro e fora da escola.

DIvulgação

O lançamento oficial do projeto em 2017 aconteceu no mês passado e contou com a presença de gestores da Rede Municipal

Pindamonhangaba vence o Dia do Desafio
DIvulgação

Colaborou com o texto
Jennifer Gonçalves

***
No dia 31 de maio,
aconteceu o Dia do
Desafio, e Pindamonhangaba
disputou
com a cidade de Puerto La Cruz, de Venezuela. A cidade venezuelana estimulou
24,08% da população
enquanto Pinda mobilizou 27,79% dos
cidadãos, vencendo o
desafio.
O evento é uma
campanha mundial
com objetivo de estimular as pessoas a
praticarem exercícios
físicos, e conscientizar
sobre uma vida ativa e
saudável.
A Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer promoveu diversas atividades por
toda a cidade como
alongamento, caminhada, zumba, vôlei,
entre outras dinâmicas. Os participantes
foram contabilizados
a partir de fotos enviados à Semelp. Todos

Alunos da Semelp e funcionários se unem no estacionamento da Prefeitura para praticar exercícios
os ginásios participaram, além de academias
e escolas.
O secretário da Semelp, Everton Chinaqui,
avalia a participação da
cidade no Dia do Desafio. “A população abraçou a ideia. Todos os

departamentos participaram, principalmente a
Secretaria de Educação,
que motivou as escolas
municipais e estaduais a
colaborarem com o dia”,
completou.
Já o professor Cláudio Marcondes, gestor

de lazer, comenta que o
sucesso do dia atendeu
suas expectativas. “Fiquei bastante satisfeito
com a participação de
todos, creio que o resultado do evento deve ser
mensurado pela qualidade que conseguimos ofe-

recer aos participantes e
não só pela quantidade”,
explica o professor, que
espera que a proposta
principal de difundir a
prática de exercícios físicos e a busca por uma
vida saudável tenha sido
alcançada.

Almoxarifado Central passa por revitalização
DIvulgação

Colaborou com o texto
Jennifer Gonçalves
***

O estoque está sendo abastecido e todos os materiais estão
cadastrados em um sistema para um melhor controle

O Almoxarifado da Prefeitura
de Pindamonhangaba, desde o início de janeiro, recebe melhorias. A
grande quantidade de entulho do
pátio foi removida, as prateleiras
vazias ganharam estoque de materiais. O local que no passado foi
notificado pela vigilância sanitária
devido a presença de criadores do
mosquito da dengue, hoje foi todo
organizado, eliminando os focos
de proliferação de larvas.
A nova organização fez com
que os objetos em bom estado
fossem aproveitados, como bancos e mesas de jogos, enviados
ao Parque Municipal do Trabiju
e ao Parque da Cidade. Outros

materiais foram encaminhados à
Cirb e Mini Usina. Os pneus que
se encontravam no local, foram
lavados e agora estão organizados
e separados por tipo, facilitando o
acesso a eles.
Os funcionários do setor receberam treinamento sobre reciclagem, fornecido por uma
empresa privada. O estoque
foi reabastecido e o inventário
refeito, pois segundo o responsável pelo almoxarifado, Paulo
Henrique de Godoi Faria, “antigamente os dados dos materiais
nunca batiam com o saldo, mas
desde o final de abril o saldo está
disponível online. Com a nova organização, os objetos não devem
ser retirados se não constarem do
sistema, como forma de controle,

facilitando o saldo correto”.
Para ajudar na administração
do local, novas regras foram criadas. As cestas básicas só devem
ser retiradas em dias determinados - a última semana do mês, e a
primeira semana do mês seguinte
-, e não podem ser transportados
por carros da Prefeitura, assim
como, os materiais dos departamentos não podem ser entregues
para carros particulares.
“Esta retirada das cestas no
fim do mês foi uma solicitação
do prefeito para ajudar as famílias na data mais apertada do
orçamento familiar. Agora, os
servidores pegam as cestas antes do salário, ajudando no controle das despesas”, completa
Paulo Henrique.
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P oder Legislativo

Projeto de Lei do Executivo que prevê prorrogação de
convênios é arquivado pela Câmara de Pindamonhangaba
Mesmo com parecer favorável do Departamento Jurídico, Comissão de Justiça e Redação
da Casa entendeu que a votação e a aprovação do projeto em plenário eram “desnecessárias”
ROBSON MONTEIRO

Arquivamento do Projeto de Lei do Poder Executivo foi decidido pelos vereadores em sessão
extraordinária realizada na quarta-feira, no plenário da Casa Legislativa de Pindamonhangaba

O plenário da Câmara de Pindamonhangaba
decidiu nesta quarta-feira, dia 31 de maio, arquivar o Projeto de Lei nº
85/2017, do Poder Executivo, que “Prorroga o
prazo dos convênios firmados entre o Município
de Pindamonhangaba e
entidades assistenciais
para a continuidade no
repasse de subvenções”.
O projeto foi analisado
pelos vereadores durante
a 6º sessão extraordinária convocada pela Mesa
Diretora e realizada no
Plenário “Dr. Francisco
Romano de Oliveira”.
Ao abrir a sessão, o

presidente da Casa, vereador Carlos Moura –
Magrão (PR) anunciou a
leitura dos pareceres. O
Departamento Jurídico
da Câmara manifestou
– por meio do parecer
nº 111/2017 – a legalidade do projeto. No entanto, a Comissão de
Justiça e Redação (CJR)
da Casa – formada pelos vereadores Felipe
César – FC (PV), Janio
Ardito Lerario (PSDB) e
Osvaldo Macedo Negrão
- Professor Osvaldo
(PR) – emitiu o parecer
nº40/2017, através do
qual relata que “o inciso
XIV do artigo 9º da Lei
Orgânica do Município,
que dispunha ser com-

petência da Câmara de
Vereadores “autorizar
convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com
outros municípios” foi
revogado pela Emenda
nº 25/2008”. Desta forma, a CJR verificou ser
“desnecessária a subordinação da celebração
de acordos ou convênios
firmados por órgão do
Poder Executivo à prévia ratificação do Poder
Legislativo”.
Assim, por unanimidade, os parlamentares
presentes acataram e
aprovaram o parecer da
CJR e o Projeto de Lei
nº 85/2017, do Executivo, foi arquivado.

“Proteger nossas crianças é fundamental para a cidade”,
dizem autoridades em Audiência Pública no Legislativo
Reunião aberta debateu o Projeto que “cria o serviço de Disque-Denúncia contra a violência ou abuso
sexual contra crianças e adolescentes em Pindamonhangaba” e teve a participação de vereadores,
secretários municipais, representantes de entidades de classe e mais 80 pessoas
ROBSON MONTEIRO
A Câmara de Pindamonhangaba realizou na quartafeira, dia 31 de maio, entre as
19 e 22 horas, em seu plenário,
a Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 64/2017
de autoria do vereador Rafael
Goffi Moreira (PSDB), que
“Cria na Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba
o serviço de Disque-Denúncia,
contra qualquer tipo de violência ou abuso sexual cometido
contra crianças e adolescentes”. A reunião foi presidida
pelo vereador Rafael Goffi
e contou com a presença do
Presidente da Casa, vereador
Carlos Moura - Magrão (PR) e
dos vereadores Roderley Miotto (PSDB), Osvaldo Macedo
Negrão – Professor Osvaldo
(PR), Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR) e Gislene Cardoso – Gi (DEM). Entre as autoridades presentes
estavam os Secretários de Proteção e Bem-estar ao Cidadão,
José Sodário Viana; de Educação e Cultura, Júlio César
Augusto do Valle; de Saúde e
Assistência Social, Valéria dos
Santos, além da representante
da Dirigente Regional de Ensino de Pindamonhangaba, Ana
Lúcia de Barros Pereira Fur-

quim; da Conselheira Tutelar
de Pindamonhangaba, Juliana
Bertolino e do representante
da OAB de Pindamonhangaba, Adriano Zanotti. Cerca de
80 pessoas entre profissionais
de diversas áreas, estudantes
e membros da comunidade
acompanharam os trabalhos
da noite.
No início da Audiência Pública, o presidente da mesa,
vereador Rafael Goffi explanou sobre a “importância do
Projeto de Lei nº 64/2017 de
sua autoria, que cria na rede
municipal de ensino o serviço
de disque denúncia e também
sobre a relevância do tema da
audiência, a violência e abuso
sexual contra crianças e adolescentes”.
O parlamentar apresentou
reportagens e estatísticas que
demonstram que nosso País
precisa avançar muito nessa
área. “Cuidar e zelar pelas nossas crianças e adolescentes é
tarefa de fundamental importância pois assim estamos resguardando o futuro das gerações de nossa nação”, afirmou
Rafael Goffi.
Em seguida o Secretário
de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, Júlio César
Augusto do Valle relatou a
importância do tema em dis-
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cussão afirmando que precisamos “discutir um pouco
mais profundamente como
implementaremos essa atividade, sobretudo como iremos
formar e treinar os nossos
recursos humanos para essa
ação”. Na sequência dos trabalhos, a Secretária de Saúde
e Assistência Social, Valéria
dos Santos, usou a palavra e
demonstrou a preocupação
com o assunto. Ela frisou que
“mais de 80% dos abusos estão no seio das famílias, uma
vez que, os relatos indicam
que pais, tios, avôs, padrastros é que estão cometendo
esses abusos”. Valéria dos
Santos defendeu “é preciso
existir um atendimento integralizado na área de saúde,
afinal o ser humano não pode
ser tratado como partes, mas
sim como um todo como a
saúde emocional e psíquica.
Ainda teremos um longo caminho a percorrer sobre esse
tema”.
Representando o Conselho Tutelar de Pindamonhangaba, a conselheira Juliana
Bertolino fez um pronunciamento emocionado e forte,
relatando que, atualmente, o
Conselho Tutelar não possui
infraestrutura adequada para
atender os inúmeros casos. “É
necessária uma maior intervenção do Poder Executivo,
com viabilização de políticas
públicas e de infraestrutura,
a fim de resguardar a criança e adolescente”. No caso da
violência contra as crianças
e adolescentes, Juliana salientou que “nós temos que
ter a consciência de quando a
família não faz a sua parte, a
escola e o Estado não fazem
a sua e a sociedade também
não faz, são todos que sofrem
e a criança é a maior vítima
dessa grave situação”.
A Ordem dos Advogados
do Brasil – secção Pindamonhangaba esteve representado pelo advogado Adriano
Zanotti. Ele observou que a
“iniciativa do projeto é boa,
porém o problema do abuso
da violência e abuso sexual
contra criança e adolescente

é muito maior”. Ele corroborou
a opinião da representante do
Conselho Tutelar de que “devem existir políticas públicas
condizentes no intuito de auxiliar a criança e adolescente, vítimas da violência, bem como
a família”.
A representante da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba, Ana Lúcia de Barros
Pereira Furquim elogiou a iniciativa da Câmara. “O Projeto
de Lei é bom e gostaria que as
ações aprovadas neste projeto
fossem incluídas também para
a Rede Estadual de Ensino que
está localizada em Pindamonhangaba, pois somos todos
um único organismo educacional”.
Ainda no âmbito do Poder
Executivo de Pindamonhangaba, o Secretário de Proteção e
Bem-estar ao Cidadão, José
Sodário Viana disse que o tema
“é relevante”. O secretário concordou com seus colegas da
Prefeitura e com os demais oradores que o antecederam. “De
fato, nós precisamos de recursos humanos treinados e aptos,
fortalecer essa interação entre
as secretarias, enfim todos que
aqui falaram, acrescentaram
de forma positiva que temos
que nos unir para solucionar
e amenizar esse problema. Temos que ter uma proteção mais
efetiva para crianças e adolescentes”, concluiu.
Em relação ao público inscrito para falar, a integrante do
Projeto Crescer de Pindamonhangaba, Carmem Paresque,
apresentou dados e relatos
sobre o trabalho da entidade e
acrescentou que “é necessário
construir uma rede de proteção
para esses casos, em especial
das crianças e adolescentes”.
Ela alertou que “é preciso vontade de fazer e interesse para
resolver essa questão, senão
chega uma hora que todos ficam cansados desse tema”.
Outro profissional que também usou a palavra foi o psicólogo Rafael Ferreira. Para ele,
o trabalho desenvolvido no
Projeto Crescer é de grande
relevância, porém a entidade
precisa de mais incentivo do

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Após mais de 2 horas de debates, Audiência Pública foi o ponto de
partida para criação de uma “frente de trabalho” para um projeto
maior, mais complexo e abrangente que possa ser levado ao Executivo

Poder Público, para melhor
atuarem. “Os números que
mostram a violência e abuso
sexual contra crianças e adolescentes nos indicam que é
preciso ações coordenadas
e profissionais com especialização para acolher, ouvir,
sentir e entender essa criança e adolescente que sofreu a
violência. O volume é muito
grande e precisamos de profissionais”, enfatizou Rafael
Ferreira.

O autor do Projeto de Lei e
também do requerimento que
deu origem à Audiência Pública, vereador Rafael Goffi,
agradeceu a presença de todos e se comprometeu a criar
uma “frente de trabalho” para
ampliar os debates e, com
isso, estudar e elaborar um
projeto maior, mais complexo e abrangente que possa ser
levado ao Executivo visando
a inserção de inúmeras matérias sobre o tema.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
EXTRATO – PREGÃO N° 04/2017
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão
presencial, nº 04/2017, com encerramento dia 22/06/2017, às 08h30min, para
contratação de empresa especializa para a prestação de serviços de controladoria de
acesso no prédio da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba. Mais informações
pelo telefone (12) 3644-2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860
- Mombaça, mesma localidade, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, inexistindo
custo para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site www.
pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

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

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara
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Premiação do Concurso Cultural do Jornal
Tribuna do Norte acontece nesta quinta
A solenidade de premiação do Concurso
Cultural em celebração
aos 135 anos do jornal
Tribuna do Norte acontecerá nesta quinta-feira (8), no Teatro Galpão, às 19 horas, com

entrada gratuita.
Ao todo, foram entregues 296 trabalhos.
Sendo 105 desenhos; 56
redações e 135 imagens
fotográﬁcas.
Promovido
pela
Fundação Dr. João Ro-

meiro, que mantém o
jornal, o concurso envolveu alunos e educadores das escolas municipais e estaduais
(Ensino Fundamental
I e II, Ensino Médio
e EJA – Educação de

Jovens e Adultos).
Além de universidades que têm Jornalismo na grade curricular: durante um mês,
os universitários irão
colaborar com matérias especiais sobre

Ciência e Tecnologia.
O concurso englobou
as categorias: Desenho;
Redação; Poema e Trova; Memórias Literárias
e Imagem Fotográﬁca.
Os três primeiros lugares de cada categoria

serão premiados. A divulgação da colocação
só irá acontecer durante
a cerimônia de entrega
dos prêmios. No entanto, os ﬁnalistas de cada
categoria estão listados
no box abaixo.

- ALGUNS DOS TRABALHOS PARTICIPANTES -

PARCERIAS

FINALISTAS
Desenho
São ﬁnalistas os alunos: Karyn Silva Macedo (escola Odete C.
Madureira); Benedito Pereira Neto (escola Arthur de Andrade) e José
Adelino Nascimento (escola Odete C. Madureira).
Redação
São ﬁnalistas os alunos: Soraia Machado (escola Odete C. Madureira);
Daniel Rosário da Silva (escola Mário Antônio Bonotti); Ana Letícia Fernandes (escola Mário Antônio Bonotti).
Poemas e Trova
São ﬁnalistas os alunos: Ludimili dos Santos Ribeiro (escola Deputado
Claro César); Raphael Tineu V. da Silva (escola Iolanda Vellutini); Débora Cristina dos Reis (escola Deputado Claro César).
Memórias Literárias
São ﬁnalistas os alunos: Vitória Bezerra de Souza (escola Alexandrina
Gomes); Ritchele Rodrigues (escola Alexandrina Gomes); Emilly Rodrigues Alves (escola Alexandrina Gomes).
Imagem Fotográﬁca
São ﬁnalistas os alunos: Francine Duarte Cypriano (escola Alfredo Pujol); Jéssika Isabela da Costa Diniz (escola José Ailton Falcão); Danilo
Felipe S. S. Toledo (escola Alfredo Pujol).

Para a realização do
concurso, a Fundação
contou com a colaboração
dos parceiros: Academia de
Desenho Imago; Academia
Oxy; Acip; APL - Academia
Pindamonhangabense de
Letras, Churrascaria Gramado; CNA Pinda; CNC Proﬁssionalizantes; Fabad; Fatea;
Fenomenal Jeans; Gonzaga
Som; Loja Eclipse; Livraria
Gadal; Nova Impressão; O
Lojão Magazine; Ótica Diniz;
Ótima FM; Pap Cop Papelaria; Prefeitura de Pindamonhangaba; Rádio Difusora e
Unitau.
Parabéns a todos os
participantes e envolvidos com o concurso!

Semana do Meio Ambiente realiza
atividades com estudantes
A Semana do Meio Ambiente continua em Pindamonhangaba até sábado
(10). Na terça-feira (6),
diversas atividades foram
realizadas, como troca de
mudas de árvores por óleo
usado e pilhas e baterias inservíveis, além de trilha interpretativa e dinâmica com
alunos de escolas municipais, no Parque da Cidade.
Por meio de atividades
educativas, a intenção da
Semana do Meio Ambiente é de conscientização da
população sobre a importância da ação de cada um
na preservação ambiental.
Nesta
quarta-feira
(7), a partir das 14 horas,
será realizada uma Roda
de Conversa com especialistas, aberto ao público. Será no auditório da
Prefeitura, com o tema
“Ideias e soluções sobre
loteamentos clandestinos
e a ameaça que representam à biodiversidade e
recursos hídricos, direitos
de posse incertos”.
Na quinta-feira (8),
será realizada uma Caminhada no Parque Natural
Municipal do Trabiju, a

Atividades estão sendo realizadas em vários locais, como o Parque da Cidade
partir das 13 horas, pela
Trilha Ecológica da Cachoeira. A participação é
gratuita.
A Semana do Meio Am-

biente é realizada graças
a uma série de parceiros,
como Prefeitura de Pindamonhangaba (Secretaria
de Meio Ambiente, Depar-

tamento de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Casa Verde), Ibama,
ongs, Instituto Florestal,
APTA, entre outros.

CONSELHO PROMOVE
CAMPANHA DE
ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA CONTRA
O IDOSO
COLABOROU COM O TEXTO:
VÍCTOR BELMONTE
***
Em razão do Dia
Mundial da Conscientização da Violência
contra o Idoso, no dia
15 de junho, o Conselho Municipal do
Idoso de Pindamonhangaba realiza a VI
Campanha
Municipal de Enfrentamento
à Violência contra o
Idoso.
Serão diversas apresentações e exibição
de vídeos institucionais em vários pontos
da cidade, com opções
variadas de horários.
Com início neste sábado (10), a campanha
vai até o dia 21.
A abertura será
na praça Monsenhor
Marcondes, das 9 às 12
horas, com apresentação de danças, orientações e caminhada.
A programação segue
na terça-feira (13), na

escola Ryoiti Yassuda
com alunos professores e conselheiros, às
14 horas.
No Araretama, na
escola CAIC, a campanha será com vídeos institucionais
de enfrentamento à
violência contra o
idoso, também às 14
horas.
Dia 19 na parte da
manhã, no auditório
da Santa Casa, haverá
fórum sobre a violência e, às 18 horas, na
Câmara Municipal.
Para encerrar, a
campanha segue para
Moreira César, na escola Rubens Zamith,
com a exibição de vídeo institucional, às 18
horas.
Os eventos que
acontecerão nas escolas serão apenas para
professores, alunos e
conselheiros, os demais serão abertos à
população geral.
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CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local
abaixo, para a realização da “3ª Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
 Leitura e aprovação de ata;
 Informes;
 Analise da situação atual dos chamamentos e convocações dos pré selecionados
considerados compatíveis para empreendimento Bem Viver Pindamonhangaba;
 Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor.
Dia:

19/06/2017 (segunda-feira)

Horário:

15h (quinze horas)

Local:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa.

Marcus Vinicius
Presidente

Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

AUTO DE INFRAÇÃO/
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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 016/2017
Em: 18/10/16
Processo nº: 28260/16
Atividade: Fabricação de desinfestantes domissanitários
Razão Social: Rogama Indústria e Comércio Ltda
CNPJ / CPF: 23153600805
Avenida Alexandrina das Chagas Moreira, 964
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Álvaro Luiz Correa de Figueiredo Sá –
CPF 28991161855
Auto de Infração nº 1900
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Advertência n° 3518
Recurso: Não apresentou

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 019/17

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Em: 23/03/17
Processo nº: 9608/2017
Atividade: Drogaria
Razão Social: Castro Junior & Cia Ltda
CNPJ / CPF: 541203240001-92
Av. Jorge Tibiriçá, 128
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Eraldo de Jesus Sene
CPF : 074614868-29
Auto de Infração nº 3516
Defesa: Indeferida

Faz saber que:

Auto de imposição de penalidade de Multa: 3589

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 017/2017
Em: 18/11/16
Processo nº: 30884
Atividade: Drogaria
Razão Social: Farma Pinda Ltda ME
CNPJ / CPF: 04631187/0001-82
Rua dos Expedicionários, 76
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Andrea Murari
CPF : 25994157805
Auto de Infração nº 2048
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Advertência n° 2193
Recurso: Não apresentou

Recurso: Não apresentou

AUTO DE INFRAÇÃO/
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 Nº 020/17
Em: 22/03/17
Processo nº: 9605/2017

Rua Monteiro de Godoy, 445 – Bairro do Bosque – Pindamonhangaba - SP. CEP: 12401-390
Fone (12) 3644.5231 Fax: (12) 3644-5200
E-mail: habitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** COMUNICADO ***
PREGÃO Nº 058/2017 (PMP 16626/2017)
Comunicamos que no termo de referência da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais
de expediente e escolar para compor os kits escolares da Rede Municipal de Ensino e para atender
as unidade da Secretaria de Educação”, na página 08, item 05, onde se lê: “Lápis de cor sextavado
e jumbo 1) Fácil de Apontar 2) Fácil de apagar 3) Ponta do grafite resistente ao escrever 4) Ponta
do grafite resistente ao apontar”, leia-se corretamente: “Lápis grafite preto sextavado e jumbo 1)
Fácil de Apontar 2) Fácil de apagar 3) Ponta do grafite resistente ao escrever 4) Ponta do grafite
resistente ao apontar”. As demais informações permanecem inalteradas.
*** DESCLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2017 (PMP 13642/2017)
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras e da documentação
complementar realizada pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura, desclassificou, em
31/05/2017, a proposta da empresa Eder C. Gomes de Oliveira ME, para os itens 01, 02, 03 e 04,
por não atender às exigências contidas no termo de referência da licitação supra, que cuida de
“aquisição de polpa de fruta congelada, conforme termo de referência”.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 034/2017 (PMP 13643/2017)
A autoridade superior homologou, em 24/05/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de materiais de pintura para uso na Subprefeitura de Moreira César”, em
favor das empresas: Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda, os itens 01, 04, 06, 07, 10, 12, 13,
14, 15, 16, no valor total de R$ 3.221,00; HSX Comércio e Serviços EIRELI, o item 08, no valor total
de R$ 49,68; Raul Rabello Neto, os itens 02, 03, 05, 09, 11, no valor total de R$ 2.898,70.
PREGÃO Nº 035/2017 (PMP 13644/2017)
A autoridade superior homologou, em 30/05/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de materiais de construção para serem utilizados pela Subprefeitura de
Moreira César”, em favor das empresas: HSX Comércio e Serviços EIRELI, o item 01, no valor
total de R$ 747,50; Geralda Pedrozo de Araujo EPP, os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, no valor total
de R$ 6.434,00.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 246/2016 (PMP 28365/2016)
Foram emitidas a autorização 581/2017, de 30/05/2017, em favor de Paulo Cesar Marana
Transportes EPP, no valor de R$ 48.703,76; autorização 582/2017, de 30/05/2047, em favor de
Suprema Comercial EIRELI, no valor de R$ 9.602,80; a autorização 583/2017, de 30/05/2017,
em favor de Fabricio de Ramos & Cia, no valor de R$ 5.525,60; na licitação supra, que cuida de
“aquisição de utensílios de cozinha para atendimento às escolas da rede municipal do ensino,
conforme termo de referência”.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 003/2015 (PMP 3801/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 05/05/2017, ao contrato 107/2015, que cuida de “contratação
de jornal de circulação estadual para publicação de atos oficiais da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba”, para prorrogação até 24/05/2018, e reajuste de 3,5731% conforme variação
do PIC FIPE, passando o valor unitário do cm/col para R$ 6,67, assinando pela contratante o
Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa AMS Editora Ltda, o Sr Amaury Celso
Marques, por procuração.
PREGÃO Nº 303/2015 (PMP 32438/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 05/05/2017, ao contrato 116/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas e
corretivas, com reposição, sem exclusividade de peças e/ou componentes genuínos ou originais de
fábrica, para roçadeiras costal e lateral, motosserras e motores estacionários de diversas marcas,
pertencentes a esta municipalidade”, para prorrogação até 18/05/2018, assinando pela contratante
o Sr Josué Bondioli Junior, e pela contratada, empresa K S mrtins ME, a Sra Karen Santos Martins.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados os associados deste Sindicato em pleno gozo de seus
direitos Sindicais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 20 de junho de
2017, às 18:30 h (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação, na sede deste Sindicato,
sito a Rua Barão de Itapeva, 85, nesta cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, para
tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1.
Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
2.
Apresentação e leitura do Relatório de Atividade da Diretoria referente ao Exercício de
2016 e sua aprovação;
3.
Leitura e Votação do Balanço Financeiro do exercício de 2016, acompanhado de suas
peças contábeis;
4.
Parecer do Conselho Fiscal sobre o balanço de 2016.
De acordo com a línea “b” do artigo 524 da Consolidação da Lei do Trabalho e artigos 14, 15 e 18 do
Estatuto Social da entidade, as deliberações sobre a tomada de aprovação e a tomada da Diretoria,
serão feitas por escrutínio secreto, no caso de não haver número legal para a primeira convocação,
fica marcada outra 30 (trinta) minutos após com qualquer número de associados presentes.
Pindamonhangaba, 06 de junho de 2017.
JOSÉ FERREIRA
PRESIDENTE.

2 col por 6 cm

COMUNICADO

O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do
Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra
disponível para venda, no Polo Regional do Vale do Paraíba, 150 (Cento e Cinquenta)
estacas de gliricídia de Comprimento (0,5 - 1,0 mt) e 150 (Cento e Cinquenta) estacas
de gliricídia de Comprimento (1,0 - 1,5 mt). Os produtos estarão disponíveis a partir
do dia 26 de Junho de 2017, até o dia 08 de Dezembro de 2017, de Segunda a Sexta
Feira das 08:00 às 11:00 h e das 13:00 às 16:00 h. Endereço: Av. Drº Antonio Pinheiro
Junior, 4009 - CEP: 12.411-010 - Cidade: Pindamonhangaba/SP - Tel.: (12) 36421823. Observação: Para a aquisição dos produtos o interessado deverá comunicar-se
previamente via telefone para certificar-se da disponibilidade. Processo 6.151/2017.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a
comparecer à 6ª Reunião Ordinária/2017 do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo
discriminados:
Dia:
Horário:
Duração prevista:
Local:
Rua:
Pauta:
I.
II.
III.
IV.

08/06/2017 (quinta- feira)
14h (tolerância 10 minutos)
Aproximadamente 2 horas
Auditório da Prefeitura
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400.

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência contra o Idoso;
Assuntos pertinentes ao Conselho;
Informes e encerramento.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: cmi@pindamonhangaba.
sp.gov.br
Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Atividade: Drogaria
Razão Social: Castro Junior & Cia Ltda
CNPJ / CPF: 541203240001-92

Faz saber que:

Av. Jorge Tibiriçá, 128

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 018/17
Em: 23/11/16
Processo nº: 31305/16
Atividade: Drogaria
Razão Social: DSI Drogaria Ltda
CNPJ / CPF: 60.184.751/0025-04
Av. Jorge Tibiriçá, 03
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Robson Rodrigues Oliveira
CPF : 051.078.718-52
Auto de Infração nº 2049
Defesa: não apresentou
Auto de imposição de penalidade de Advertência n° 2192
Recurso: Não apresentou

Município: Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Laerte Machado Guimarães, 590 – São Benedito
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-180 – Tel(0XX12) 36445995
AUTO DE INFRAÇÃO/
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 Nº 033/17
Em: 29/03/17
Processo nº: 10581/2017
Atividade: Drogaria
Razão Social: Biase & Penaforte Ltda ME
CNPJ / CPF: 221932450001-15
Av. Dr. José Monteiro Machado César, 180
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Fabiano Penaforte
CPF : 054580025636
Auto de Infração nº 3517
Defesa: Não apresentou
Auto de imposição de penalidade de Multa: 2197
Recurso: Não apresentou

AUTO DE INFRAÇÃO/
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 Nº 034/17
Em: 29/03/17
Processo nº: 10496/2017
Atividade: Drogaria
Razão Social: Drogaria São Paulo SA
CNPJ / CPF: 614121100502-50
Rua Alcides Ramos Nogueira, 650
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Marcelo Ribeiro Pimentel
CPF : 012370597-55
Auto de Infração nº 3546
Defesa: Não apresentou defesa dentro do prazo
Auto de imposição de penalidade de Multa: 3744
Recurso: Não apresentou defesa dentro do prazo

Responsável Legal: Eraldo de Jesus Sene
CPF : 074614868-29
Auto de Infração nº 3515
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Multa: 3588
Recurso: Não apresentou

AUTO DE INFRAÇÃO/
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 Nº 032/17
Em: 12/04/17
Processo nº: 12467/2017
Atividade: Farmacia de manipulação
Razão Social: Teixeira & Campos Farmácia e Drogaria Ltda EPP
CNPJ / CPF: 105823080004-99
Rua Dr. Gustavo de Godoy, 137
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Pablo Teixeira
CPF : 27485554716
Auto de Infração nº 3519
Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de Multa: 3801
Recurso: Não apresentou

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEINTER 1 – Dr. Waldy Simonetti – São Jose dos Campos
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLICIA DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA
1
EDITAL nº 001/DDM/2017
A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI
Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia
de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso
e gozo de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER AO PÚBLICO EM GERAL QUE,
usando de suas atribuições legais, que lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448
de 24/11/1999 e Resolução SSP-46 de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. JOSE ANTONIO DE PAIVA
GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de Taubaté-SP, realizará no próximo dia
20 de junho de 2017, às 10:00 hs., nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO
ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao PRIMEIRO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois,
convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais pessoas interessadas,
as quais poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões atinentes ao serviço policial e/ou
administrativos prestados por esta repartição policial. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e
afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pindamonhangaba aos 01 de
junho de 2017. Eu, Hugo Lucena Zaidan Granja, Escrivão de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Dra. MARIA ELISABETE BASSI
Delegada de Polícia
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Projeto “A Cidade da Gente” oferece
passeio turístico para estudantes
Segue a programação
do projeto de educação
patrimonial, “A Cidade
da Gente”, com visitação
realizada pelos alunos da
Escola Municipal Arthur
de Andrade, na manhã de
terça-feira (6). Os estudantes passaram por atrativos turísticos de Pinda,
acompanhados por escritor e guia.
Os alunos iniciaram o
passeio
acompanhados
pelo escritor José Santos,
no bondinho do município e ﬁzeram um trajeto de aproximadamente,
60 minutos. Logo após,
acompanhados pelo guia
Fabio de Oliveira, os estudantes participaram de
um “City Tour” pelos pontos turísticos selecionados
de Pindamonhangaba.
O projeto que encerrará com lançamento de

Joyce Dias

livro sobre a cidade, envolve professores, gestores e alunos das escolas
municipais: Dr. Francisco de Assis César, Arthur
de Andrade, Profª Maria
Aparecida Arantes Vasques e Dr. Ângelo Paz da
Silva. Este projeto é organizado pelo escritor José
Santos, com apoio do Departamento de Turismo e
Patrimônio Histórico do
município, e visa a valorizar a história de Pindamonhangaba.

Alunos da Escola
Municipal Arthur
de Andrade
passearam de
bondinho por
pontos históricos
de Pinda

Divulgação

Saguão da Prefeitura recebe
exposição de fotograﬁas
O TEMA DA EXPOSIÇÃO DO MÊS DE JUNHO É: ESTAÇÕES DO VALE DO PARAÍBA

FUNDO
SOCIAL TERÁ
POSTO DE
ARRECADAÇÃO
DE AGASALHOS
NA PRAÇA
A equipe do
Fundo Social de Solidariedade estará
neste sábado (10),
das 8 às 11 horas,
com uma tenda na
praça Monsenhor
Marcondes para
a arrecadação da
Campanha do Agasalho 2017. Todas
as pessoas que
puderem levar agasalhos, cobertores
e até calçados, em
bom estado, serão
bem-vindas.
A arrecadação
nos bairros terminou na terça-feira
(6) e a equipe do
Fundo Social e parceiros irão iniciar,
nesta quarta-feira
(7), a contagem parcial dos agasalhos
arrecadados pelos
voluntários da Sabesp e do Exército.

Além da coleta
nos bairros e da
tenda no sábado, as
pessoas que quiserem participar da
Campanha podem
levar suas doações
até as caixas de
coleta espalhadas
por 35 pontos da
cidade, entre comércio, delegacias,
sede da Prefeitura
e da Subprefeitura
e Fundo Social de
Solidariedade.
A presidente
do Fundo Social,
Claudia Vieira Domingues, convida
a todos a aderirem
à Campanha do
Agasalho 2017. “Vamos ajudar, com
doações de peças
em bom estado, aos
nossos irmãos que
mais necessitam”,
destaca.

COLABOROU COM O TEXTO
JENNIFER GONÇALVES
***
Até o dia 30 de junho,
o Saguão da Prefeitura de
Pindamonhangaba apresenta exposição do Sesc de
São José dos Campos com
as fotograﬁas de Adilson
Machado. São 26 fotograﬁas em cor sépia, e o tema
é “Estações Ferroviárias
do Vale do Paraíba”.
A exposição foi montada em 1998, como uma
encomenda da equipe do
Sesc, que buscou representar a importância das
estações para as gerações
passadas, pois já foram
sinônimos de progresso
e responsáveis pela fundação de diversas cidades. “O intuito é retratar
um pouco da história da

Jennifer Gonçalves

região, e a cultura dos trens que
eram o principal
meio de locomoção do período”,
comenta Denise
Ardo Moreira,
responsável pelas programações do Sesc de
São José.
Já o fotógrafo Adilson, que As estações contribuíram diretamente para o
possui diversos desenvolvimento das cidades da região do Vale do Paraíba
trabalhos
em
parceria com o
Sesc, relembra que o tra- da região durante o ciclo ginais que ligavam São
balho foi repleto de pes- do café”, completa.
Paulo – Rio.
quisa e acrescentou muito
As exposições na sede
Os quadros contam as
ao começo da sua carreira. histórias e curiosidades da Prefeitura são organiza“A intenção era registrar das estações, desde Que- das pelo Departamento de
como estavam as condi- luz a Guararema. A esta- Cultura e a visitação pode
ções das estações, pois ção de Pinda, por exem- ser realizada gratuitamenelas foram muito impor- plo, foi criada em 1877 te, de segunda a sexta-feitantes para o crescimento como uma das linhas ori- ra, das 8 às 17 horas.

Desenhos de animais da ﬂora local chegam
às paredes da Secretaria de Educação
COLABOROU COM O TEXTO:
JOYCE DIAS
***
A Semana do Meio
Ambiente é homenageada com exposição de
desenhos de animais da
ﬂora local, na Secretaria
de Educação e Cultura de
Pinda. A ideia foi do artista plástico Francisco
Machado que produziu os
desenhos dos dezoito animais do Parque Natural
Municipal do Trabiju.
O objetivo desta exposição é homenagear o Dia
Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), que Pinda
comemora durante a se-

mana toda, além de sensibilizar a todos que passam pelo local por meio
de um aspecto cultural
e diferente. “Trabalhar
o lúdico de forma mais

divertida não só para as
crianças, mas também
para os adultos”, explica
o artista.
O desenho dos 18 animais, como a onça pintaDivulgação

Os desenhos
dos dezoito
animais
do Parque
Trabiju
estão
expostos na
Secretaria
de
Educação e
Cultura de
Pinda

da, a garça, o esquilo serelepe e o famoso sapinho
dourado, foram produzidos pelo artista de forma
cartunizada. Eles foram
colados nas paredes da
Secretaria da Educação
e Cultura do município e
ﬁcarão expostos até o ﬁm
do mês.
Os desenhos são resultados de meses de pesquisas realizadas por Francisco Machado, sobre a
fauna local e em especial
ao Parque Trabiju. Esta
pesquisa gerou o livro infantil escrito há dois anos
pelo artista – Os Bichos
do Trabiju.
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V ariedades
QUARTA-FEIRA

Divulgação

Programação
Sexta-feira, 23 de junho
18h e 20h – Trem do Forró
19h – Abertura com a participação especial da
Quadrilha Junina da EE Dr. Alfredo Pujol, de Pindamonhangaba
20h – Apresentação da Quadrilha de Bonecões
do Vale, de Caçapava
21h30 – Show Regional – Banda 8 Segundos

Apresentação de bandas, quadrilhas e catira estão na programação

Festival Junino terá shows
e apresentações regionais
O 4° Festival Junino de
Pindamonhangaba será
realizado de 23 a 25 de
junho, reunindo tradições
culturais, comidas típicas,
shows e diversas atrações,
para famílias e pessoas de
todas as idades.
O evento será, mais
uma vez, no km 11 da
Rodovia Caio Gomes Figueiredo (estrada que vai
para Campos do Jordão),
na entrada para a estrada
da Pedreira Anhanguera.
A entrada é gratuita e o
espaço conta com estacionamento, também gratuito. Outra opção para che-

gar ao festival é o Trem do
Forró, que sai da Estrada
de Ferro Campos do Jordão e chega até a porta
da festa. Os ingressos do
trem já estão à venda na
bilheteria da Estrada de
Ferro, a R$12 ida e volta,
com diversas opções de
horário. O Trem do Forró
conta com um sanfoneiro
e monitores que animam
o passeio até a festa - com
duração de cerca de 1 hora.
O Festival Junino é
realizado pela parceria
entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Desen-

volvimento Econômico e
Departamento de Turismo, com os empresários
dos núcleos turísticos do
Ribeirão Grande e Piracuama que, durante os dias
de evento, transferem uma
parte de seus restaurantes
para a festa. Comidas e bebidas típicas são a principal atração gastronômica,
a preços variados, mas
também são servidos pratos no almoço e jantar.
O evento tem, ainda, o
apoio do Governo do Estado e do Circuito Mantiqueira, que enviou atrações de diversas cidades

da região para valorizar
ainda mais a cultura tradicional regional.
Além das atrações gastronômicas e das apresentações culturais, haverá
shows regionais e mais
uma edição da feira de
artesanato Arte Encanto,
realizada em parceria com
o Fundo Social de Solidariedade, onde os artesãos
de Pindamonhangaba terão a oportunidade de divulgar e comercializar seu
trabalho.
O público esperado é
de cerca de 10 mil pessoas
por dia de evento.

Prêmio Por Excelência no Estudo
destaca melhores estudantes do
Ensino Médio
A Tenaris no Brasil
realiza nesta quarta-feira (7), a 11ª edição do
Prêmio Por Excelência
no Estudo. Desde 2007
e contando com o evento deste ano, 2.091 prêmios já foram entregues
a alunos do Ensino Médio de escolas estaduais,
particulares e uma de
Ensino Técnico de Pindamonhangaba – rede
que reúne um total de
cerca de 8 mil alunos.

Na edição deste ano,
os 200 melhores estudantes que alcançaram
os requisitos para a premiação com base no ano
letivo 2016 serão contemplados com um certiﬁcado e uma premiação de R$ 1.300 cada. A
média geral de todos os
alunos ﬁcou em 9,5.
Para chegar ao prêmio, os estudantes precisam registrar média
mínima 9,0 em todas as

matérias, respeitarem o
limite máximo de 15 faltas não justiﬁcadas por
ano e apresentarem boa
disciplina (critérios referentes ao ano letivo de
2016). A iniciativa tem
como objetivo estimular
e incentivar os estudantes que apresentam um
excelente desempenho
escolar durante o ano letivo anterior.
Para a diretora de
Recursos Humanos da

Tenaris no Brasil, Ivani Silveira, a realização
do Prêmio é um compromisso da empresa
junto à comunidade de
Pindamonhangaba. “A
educação é parte fundamental dos valores
da Tenaris, por isso, temos como prioridade o
apoio a iniciativas que
contribuam para o desenvolvimento da nossa
comunidade nesse âmbito”, aﬁrma.
Divulgação

Mais de dois mil alunos já receberam o prêmio, que está na 11ª edição

Sábado, 24 de junho
13h, 15h30, 18h – Trem do Forró
13h – Almoço ao som da Banda André e Andresa
15h – Apresentação de Quadrilha Junina de Santo Antônio do Pinhal
16h – Apresentação Cultural Ziriguidum
17h – Apresentação de Quadrilha Junina do CCI
Vila Rica, de Pindamonhangaba
19h – Apresentação de Quadrilha Junina da AA
Ferroviária, de Pindamonhangaba
20h – Manifestação Cultural Quadrilha Junina Capitão Zé e participação dos quadrilheiros Carunxu
di Mío, de Queluz
21h30 – Show da Banda Chapéu Brasil
Domingo, 25 de junho
9h30, 13h, 17h – Trem do Forró
11h – Missa Sertaneja com Padre Gonçalves e
Banda Gold
13h – Almoço ao som da Banda Sarados
15h – Banda Bruno e Yago
17h – Apresentação Cultural Ziriguidum
18h – Manifestação Cultural com o Bloco do Zé
Pereira e os Bonecões, de São Bento do Sapucaí
19h – Show com o cantor César
21h30 – Banda Rodeio
Todos os dias: Feira de
Artesanato Arte Encanto

Inscrições para o
vestibular da Fatec
vão até dia 12
Divulgação

As inscrições para o vestibular da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec)
em Pindamonhangaba estão
abertas e o prazo de cadastramento vai até as 15 horas
do dia 12 de junho, exclusivamente pela Internet. Para
participar do processo seletivo, é preciso possuir o diploma do Ensino Médio ou ter
concluído o curso até a data
da matrícula. As provas vão
ser realizadas no dia 2 de julho.
No município são oferecidos 220 vagas nos cursos
de Mecânica – Processos de
Soldagem (40 vagas no período matutino), Processos
Metalúrgicos (40 vagas no
período noturno), Manutenção Industrial (40 vagas no
período noturno) e Projetos
Mecânicos (40 vagas no período matutino). A instituição também oferece o curso de Tecnólogo em Gestão

Empresarial, na modalidade
a distância, com 20 vagas.
Neste ano, a novidade é o
curso de Gestão de Negócios
e Inovação, com 40 vagas à
noite. Os cursos de tecnologia da Fatec têm duração de
três anos.
Os candidatos precisam
preencher a ﬁcha de inscrição e o questionário de condição sócio-econômico, imprimir o boleto e pagar uma
taxa de R$ 75 em qualquer
agência bancária. A opção
pelo curso também deve ser
feita no ato da inscrição.
Candidatos afro-descendentes têm direito a acrescentar 3% de pontos à nota
oﬁcial do exame e os oriundos de escola pública, 10%,
de acordo com o critério do
Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza.
Se o candidato estiver nessas
duas condições terá direito a
acréscimo de 13%.

