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Concurso Cultural marca 135 anos 
do jornal e premia estudantes

A primeira edição do Concurso Cultural em celebração aos 135 anos do jornal Tribuna do 
Norte chegou ao fi m. Foram mais de dois meses de atividades envolvendo gestores, professores 
e estudantes das escolas municipais e estaduais de Pindamonhangaba. E os resultados foram: 
296 trabalhos entregues; alunos criativos; professores e gestores engajados; e pais e familia-
res envolvidos. Jéssika Isabela da Costa Diniz, da escola José Ailton Falcão, venceu a categoria 
“Imagem Fotográfi ca”. Confi ra todos os campeões nesta edição.

O 2º Animacão Legal 
será realizado neste sábado 
(10), do meio-dia às 17 ho-
ras, no Parque da Cidade. O 
evento contará com diver-
sas atividades para cons-
cientização sobre a prote-

ção dos animais, desta vez, 
com a temática caipira.

Na programação estão 
diversas atrações, como pa-
lestra, desfi le de animais 
com trajes típicos juninos, e 
feira de adoção responsável.

Na manhã desta sexta-
feira (9), cerca de 500 estu-
dantes do 5° ano do Ensino 
Fundamental (I) de escolas 
solicitadas de Moreira Cé-
sar, se formarão no Proerd 
(Programa Educacional de 

Resistência as Drogas e à 
Violência). O programa é 
desenvolvido pela Polícia 
Militar e aplicado em esco-
las públicas ou particulares, 
para as turmas do 5° ano do 
Ensino Fundamental. 

Animacão Legal 
vai agitar o 
Parque da Cidade

Proerd forma 
estudantes em 
Moreira César

CAMPANHA 
DO AGASALHO 
ESTARÁ NA PRAÇA 
NESTE SÁBADO

FERROVIÁRIA 
SEGUE NA LUTA 
PELO TÍTULO DO 
CAMPEONATO 
REGIONAL DE 
MALHA

SHOPPING SEDIA FEIRA 
ARTE ENCANTO NO FINAL 
DE SEMANA

PROJETO INCENTIVA A 
PRÁTICA DE ESPORTES E 
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
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“... EU QUERO UMA MULHER que seja diferente... 
Que saiba receber, que saiba ser bem-vinda, que possa 

dar jeitinho a tudo que fi zer, que ao sorrir provoque uma 
covinha linda; de dia, uma menina, à noite, uma mulher 

...” - Juca Chaves

João Paulo 
OuverneySom da Terra

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

ALDEIA COUNTRY Cruzeiro: 
10/6 (sábado) - Banda Vale Serta-
nejo. Panelão de caldo de feijão na 
faixa. Elas vip até 0h. Transporte 
saindo da Rodoviária de Cruzeiro.

AMARANTO Blues Rock Bar 
Pinda:  9/6 (sexta 20h) – Biel Alves. 
10/6 (sábado 21h) - The Best Guns 
N’ Roses Cover.Rua São João Bosco, 
235, bairro Santana.

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

BAR DO GAÚCHO Pinda:  10/6 
(sábado 12) - Costela no Chão. Cé-
sar Barbosa. Estrada do Ribeirão 
Grande.

BAR DO RÉGIS Tremembé:  
Karaokê toda quinta. Som ao vivo  

toda sexta e sábado. Estrada Velha 
Tremembé-Taubaté. Tel. 3672-3224. 

BELO SOL Taubaté: 17/6 
(sábado 21h) - Arraiá do Severi-
no. Banda Gold. Caldo de Jerimun 
(mandioca). Quentão, bolo caipira 
etc. Estrada das Amoreiras, perto do 
shopping novo.

BOTECO VINIL Pinda: 10/6 
(sábado 20h ) - Tiago Simonetti.  
11/6 (domingo 20h) - Banda Bella-
tor. 17/6 (sábado) - Amor Animal. Zé 
Ubatuba. Evento benefi cente Ong 
Amor Animal. Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, 1.075.

CAPITÃO MOR Tremembé: 9/6 
(sexta) - MPB de Mesa. 10/6 (sába-
do) - Movin’ up (pop rock). 15/6 
(quinta) - Rock.com. 16/6 (sexta) 

- Ventiladores. 17/6 (sábado) - Viva 
Las Vegas. Flash back+ temas de fi l-
mes.Bairro Jardim Bom Jesus.

CAVALGAR 2017 Pinda:  1/7 
(quinta 19h) - Amigos da Dança de 
Taubaté. Banda Rodeio. 2/7 (sex-
ta) - 9h - Café Tropeiro. Saída das 
comitivas da rotatória da Hípica Vi-
gilato. 11h - Missa Sertaneja cele-
brada pelo padre Gonçalves. 12h30 
- Almoço sertanejo. 19h - Show 
com Edy & Maycon. Tem também 
praça de alimentação, barracas de 
lanches, artesanato, roda de viola 
e estacionamento privado. Local: 
Rodovia Presidente Dutra, km 92, 
Hípica Fazenda do Tanque. Tel (12) 
99220-4264.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile todo sá-
bado às 18h30. Para pessoas a par-
tir de 50 anos. Sócios não pagam e 
não-sócios R$ 10 por baile. Av. Abel 
Corrêa Guimarães, Vila Rica.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 9/6 
(sexta 22h) - Lucas Esteves + Talis 
e Welinton + Banda Vale Sertanejo. 
11/6 (domingo 21h) - Noite dos Na-
morados. Banda Arena +  TrioMato-
gosso. O beijo mais demorado ga-
nha um balde de Skolzinha. Sorteio 
de duas cortesias Motel do Vale. Elas 
e eles vip a noite toda. Estrada do 
Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 10/6 (sábado) –  Banda Arena 
+ Dj Toni Balada com o melhor do 
funk e dance music. As 10 melhores 
classifi cadas no Rabetão ganham 
premiação em dineiro+ combos. 
Mulher vip até 24h.

CLUBE DO LAZER Taubaté:  
Domingo:  11/6 - Rogério Gobbe 
e Banda. 18/6 - Banda Premium. 
25/6 - Banda Alfa Vile. Quarta-fei-
ra:   14/6 - Flávio Sideral. 21/6 - Voo 
Livre. 28/6 - Chamego.com (Anjinho 
do Vale). Tel (12. Tel) 3633-5389. 

ESPAÇO AGITAÍ Pinda: 9/6 
(sexta 20h) – Arraiá junino Agitaí. 
Porções, caldinhos, pipoca e cerveja 

a preços simbólicos. Entrada franca. 
Av. Cap. João Monteiro do Amaral, 
85, Mombaça.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
9/6 (sexta) – Baile Chuva de Prata. 
Marrom Sertanejo. Free Dancers do 
Prof. Evandro.  Equipe de freedan-
cers do professor Evandro. 

FERROVIÁRIA Pinda: Miro & 
Marques. Associado não paga. Não 
Associado: No deck das piscinas. Ho-
mem Ingresso R$ 10 e mulher R$ 5.   
16/6 (sexta 21h) - Noite dos Namo-
rados. Cecília Militão e Banda Vale 
Som. Mesas já à venda no clube 
por R$ 30 com direito a uma porção 
de frios. Obs - Será no Ginásio de 
Esportes - 23/6 (sexta 21h) - Sex-
ta Sertaneja. Bruno & Hyago. No 
deck das piscinas.  30/6 (sexta 20h) 
- Noite Junina com show da Banda 
Rodeio. No Ginásio de Esportes.
Porções variadas e caldinhos sexta-
feira. Mesas à vontade para quem 
chegar primeiro. Informações  pelo 
telefone 2126-4426.

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 Esportes 
da Ferroviária.

FESTA JUNINA DO SOS Pin-
da: De  8 a 11/6 (quinta a domin-
go 19h) - Shows musicais todas as 
noites. Barracas de comes e bebes, 
peixinho, quadrilha, brechó etc. 
11/6 (domingo 12h) - Feijoada com 
apresentação da orquestra de violas 
e violões Itaboaté.

FESTIVAL JUNINO Pinda: 
Confi rmado para os dias 23, 24 e 
25 de junho. Terá 82 barracas com 
comidas típicas, grupos de dança 
da região e shows: Sexta-feira, 23 
de junho 21h30 – Show Regional – 
Banda 8 Segundos. Sábado, 24 de 
junho. 13h – Almoço ao som da Ban-
da André e Andresa. 21h30 – Show 
da Banda Chapéu Brasil. Domingo, 

25 de junho. 11h – Missa Sertaneja 
com Padre Gonçalves e Banda Gold. 
13h – Almoço ao som da Banda Sa-
rados. 15h – Banda Bruno e Yago. 
19h – Show com o cantor César. 
21h30 – Banda Rodeio. Também o 
Trem do Forró. Ingressos à venda na 
EFCJ a partir de 5 de junho. Local: 
Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, 
ao lado da entrada para a Pedreira 
Anhanguera. 

FORRÓ DA ELZA Taubaté: 
10/6 (sábado - Amigos Sertanejos. 
Flávia Borges + Cauã Rozzi + Júlio 
Bruto. Av. Av. César Costa, 332, Vila 
Aparecida. Entrada franca.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA: 10/6 (sábado) -  Ney Du Vale 
& Grabriel. 1/7 (sábado) - Cecília 
Militão. Ingresso  antecipado R$ 15. 
Tel. (12) 99708-2011.

MANGUEIRÃO Pinda: 9/6 
(sexta) - Arraiá do Mangueirão. Ban-
da Gold + Bruno & Hyago + César 
Barbosa.  Ingresso R$ 10. Estacio-
namento gratuito.

PINDABAR:  Segunda Sertane-
ja com banda ao vivo. Quarta Serta-
neja: Banda ao vivo. Sexta – Roda 
de Samba. Sábado - Sertanejo. Do-
mingo - Fabiano Magalhães convida.

PORCA MISÉRIA Taubaté: 
10/6 (sábado) - Botafora Tequila. 
Buchecha. Elas vip até 0h. 14/6 
(quarta véspera de feriado) - Baile 
Nada Santo. Yuri Martins.Rua Joa-
quim Távora, 80. Tel 3432-1233.

PROJETO JATAÍ Moreira Cé-
sar: 10/6 (sábado 17h30) - Festa 
junina com show sertanejo.

QUARTO DO SANTO Taubaté: 
9/6 (sexta) - Até que a vodka nos 
separe. Diego Rocha. 17/6 (sábado) 
- Festa Junina do Santo. Talis e We-
linton + Vitor Peloggia.

QUIOSQUE DO ZEBRINHA 
Pinda: 9/6 (sexta 18h) - César Bar-
bosa. 

RANCHO FELIZ Pinda: 15/6 
(quinta feriado) - 1º Festival Gastro-
nômico. Banda Trabiju.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural: 22/6 (quinta 21h) - 
Zé Luiz. 29/6 (quinta 21h) - Anjinho 
do Vale. 10/6 (sábado 21h) - Dio-
vane dos Teclados. 17/6 (sábado 
21h) - Ney Du Val & Gabriel. 24/6 
(sábado 21h) - Zé Pretinho (Astro 
Rei).Tel. (12) 99775-0389.

RECINTO SÃO VITO Morei-
ra César Pinda: Domingo às 20h:    
11/6 - Marquinho dos Teclados. 
18/06 - Banda Gold. 25/06 - Banda  
D’ Carlo e Roberto (de SP.Tel (12) 
3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 11/6 (domingo 12h) – César 
Barbosa. Todo domingo - Almoço 
com música ao vivo. 11/6 (domin-
go) - César Barbosa.

RESTAURANTE Martim Pes-
cador (Gabriel) Pinda:Todo sábado 
12h - Feijoada. Todo domingo 12h 
- Almoço cardápio variado e música 
ao vivo. Toda terça-feira 20h - Bai-
lão Sertanejo com César Barbosa e 
caldinho. Ingresso e caldinho na fai-
xa. só paga estacionamento R$ 10 
por carro. 10/6 (sábado 13h) - 1º 
Encontro Sertanejo. César Barbo-
sa e amigos: Jorge Santos, Andréa 
Soltto, Renan Soares, Thiago San-
tos, Antonio Marcos e Nil Guerra. 
Estacionamento gratuito.Marmitex 
e self service. Espaço para camping 
e churrascaria. Locação para aniver-
sários e casamentos.  Pesqueiro em 
reforma.Estrada do Cantagalo,  bair-
ro das Campinas, após o viaduto do 
bairro Cidade Nova. Telefone (12) 
99651-7045 e 99169-3592.

SOS DRINKS Taubaté: 8/6 
(quinta) - Baile do Yuri Martins. 24/6 
(sábado 20jh) - Mc Zaac. Av. Itália, 
163.

THIAGO VIANA ACÚSTICO/
Banda Análise Tributo Legião Urba-
na Cover. Contatos: (12) 36462516 
e 992010849.

VARANDA ESPETINHOS Pin-
da: 9/6 (sexta) - Luana Camarah.

Divulgação

- Especial 135 anos -

VÔLEI INFANTOJUVENIL MASCULINO JOGA PELA LIGA SOROCABANA
A equipe de voleibol 

masculino infantojuve-
nil de Pindamonhangaba 
vai até a cidade de Voto-
rantim, no domingo (11), 
para partida válida pela 
Liga Sorocabana de Volei-
bol. A equipe enfrentará o 
time de Iperó, pela 9ª ro-
dada do primeiro turno da 
competição.

P i n d a m o n h a n g a b a 
será representada por: 
Luís Otavio, Carlos Fer-
nando, Victor Prado, João 
Carlos (Juh), Alisson, 
João Victor, Malcon, Dio-
go, João Pedro, Emerson 

e João Gabriel. Jeff erson 
Moura, Nicolas, Rafael 
Augusto e Caio Henrique 
completam o time.

Comandada pelo téc-
nico Alessandro Martins, 
a equipe é formada pelos 
alunos que se destacaram 
nas escolas de esporte da 
Semelp (Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer), 
que têm vagas abertas 
para crianças e adoles-
centes, de 7 a 17 anos de 
idade, nos ginásios Juca 
Moreira, Quadra Coberta, 
Araretama, CE  Zito e CT 
Luis Caloi. Os meninos de Pinda representam a cidade em Votorantim, neste domingo

Competição sadia

Se participar de seletivas não é uma tare-
fa fácil, imagine elaborá-las! “Desenhar” 
e expor a ideia; buscar parceiros para en-

trarem junto na empreitada, convencê-los, e, de-
pois de tudo acertado e alinhado, aguardar a ade-
são dos alunos. 

De forma bem resumida, foi assim que surgiu 
a primeira edição do Concurso Cultural em cele-
bração aos 135 anos do jornal Tribuna do Norte 
– que serão completados neste domingo (11). A 
iniciativa envolveu gestores, professores e es-
tudantes das escolas municipais e estaduais de 
Pindamonhangaba. 

De resultado quantitativo podemos somar 296 
trabalhos entregues e dois meses de atividades. 
Mas os frutos qualitativos vão muito além dos nú-
meros e dos muros das escolas. A começar pelo en-
gajamento dos educadores, que abraçaram a pro-
posta; e depois, pelo envolvimento dos pais e dos 
familiares na contação de história, nas referências 
para as memórias literárias, no acompanhamento 
da leitura do jornal ou simplesmente, na torcida.

O concurso acabou, mas esperamos que os bons 
frutos sejam colhidos ao longo dos anos. Não pela 
classifi cação de alguns – procedimento necessário 
–, mas pelo envolvimento de todos.
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Divulgação

- Especial 135 anos -

Animacão Legal será 
neste sábado, no 
Parque da Cidade

Feira de Artesanato Arte Encanto será 
no Shopping neste final de semana

O Departamento de 
Cultura e o Departa-
mento de Turismo da 
Prefeitura estão de 
mudança para suas 
novas sedes, até o fi-
nal desta semana e, a 
partir de segunda-fei-
ra (12), estarão aten-
dendo em novos ende-
reços.

A Cultura vai ter sua 
nova sede no Palacete 
10 de Julho, que fica na 
rua Deputado Claro Cé-
sar, 33, centro. Quem 
também estará no novo 
local é a Academia Pin-
damonhangabense de 

Letras. O Departamen-
to de Cultura ficará no 
primeiro andar e a APL 
terá sua sede no térreo.

Já o Departamen-
to de Turismo terá sua 
nova sede no prédio 
onde atualmente fun-
cionam a Cati e o De-
partamento de Agricul-
tura da Prefeitura, na 
avenida Nossa Senhora 
do Bonsucesso.

Os telefones perma-
necem os mesmos: De-
partamento de Cultura, 
3642-1080, e Depar-
tamento de Turismo, 
3643-1761. 

O 2º Animacão Legal 
será realizado neste sába-
do (10), do meio-dia às 17 
horas, no Parque da Cida-
de. O evento contará com 
diversas atividades para 
conscientização sobre a 
proteção dos animais, 
desta vez, com a temática 
caipira.

O evento é uma parce-
ria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Coordenadoria de 
Eventos, Ricardo Flores e 
André Nunes, e protetores 
da causa animal, Sayuri 
Ida, Sávio Durand, Ana 
Luísa Leite e Cida Oliveira.

Na programação, di-
versas atrações, como pa-
lestra com o veterinário 
Edson Sassaki, às 15 ho-
ras, sobre posse respon-
sável e cuidados básicos 
com os animais.

Do meio-dia às 15 ho-
ras, estarão abertas as ins-
crições para os concursos 
Pet. Nesta edição, serão 
cinco premiações: Miss e 
Mister Caipirinha (é obri-
gatória a caracterização), 
Tal “Pais” Tal Pet (ani-
mais e seus donos devem 
estar com caracterização 
parecida), Mais Simpático 
(animal que melhor in-

teragir durante o desfile) 
e Queridinho do Público 
(escolha da plateia).

O desfile é gratuito e 
todos podem participar.

O Animacão conta ain-
da com uma grande infra-
estrutura para acomodar 
os pets, além de exposição 
de diversas empresas do 
setor, distribuição gra-
tuita de pipoca e algodão 
doce, brindes, atrações 
musicais e, para encerrar 
a semana do meio am-
biente, 250 mudas serão 
doadas.

O evento busca cons-
cientizar sobre os cuida-

dos com os animais, além 
de incentivar a adoção res-
ponsável. Para participar, 
as pessoas podem doar 1 
quilo de ração que será re-
passado para protetores, 
que recolhem os animais 
de rua. As pessoas que 
levarem animais para do-
ação terão que preencher 
uma ficha, os bichinhos 
com menos de quatro 
meses não precisam ser 
castrados, e os adotantes 
pagam uma taxa referente 
à castração, já os que tive-
rem acima de quatro me-
ses, é obrigatório estarem 
castrados.

Regras para 
adoção e doação

Protetores, associações 
e munícipes que tiverem 
animais para adoção: Os 
animais deverão ser leva-
dos saudáveis e higieni-
zados; cães machos e fê-
meas a partir do 5º mês e 
felinos machos e fêmeas a 
partir do 4º mês deverão 
estar castrados e menores 
que essas idades só serão 
doados mediante paga-
mento de taxa referente à 
castração, feita pelo can-
didato à adoção. Os tuto-
res ou responsáveis serão 
cadastrados e assinarão 

termo de responsabili-
zação e deverão ficar no 
recinto com os animais 
até que sejam doados ou 
até o final do evento. A 
doação dos animais pas-
sará, obrigatoriamente, 
por aprovação do Grupo 
Adote.

Para adoção: antes de 
adotar, deverá analisar 
seu tempo, disposição, 
finanças, espaço, paciên-
cia, saúde, outros mem-
bros da família, outros 
animais da casa etc. Ser 
maior de idade e apre-
sentar documento de 
identidade.

A segunda edição do evento terá temática 
de Festa Junina, sorteio de brindes, desfile 
de pets e muitas atrações

A quarta edição da 
Feira de Artesanato Arte 
Encanto será realizada 
neste final de semana 
no Shopping Pátio Pin-
da. Essa será uma óti-
ma oportunidade para 
comprar o presente do 
namorado ou namo-
rada, com o melhor do 
artesanato produzido 
pelos artistas de Pinda-
monhangaba.

A feira será realiza-
da no sábado (10) e no 
domingo (11), das 14 às 
22 horas. Na ocasião, 50 
artesãos de Pindamo-
nhangaba apresentarão 
uma série de trabalhos, 
nas mais diversas mo-
dalidades de artesanato, 
para agradar a todos os 
públicos.

Para participar das 

feiras do Arte Encanto, 
os artesãos precisam ser 
cadastrados na Sutaco e 
no Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura, que 
organiza a estrutura ne-
cessária para a participa-

ção nas feiras, como ten-
das e mesas expositoras.

As feiras Arte Encanto 
têm ainda caráter solidá-
rio, pois para estar nas 
feiras, os artesãos reali-
zam doações para o Fun-

do Social de Solidarieda-
de. Nesta quarta edição, 
cada artesão doou um 
pacote de fralda geriátri-
ca, que será doado às ins-
tituições assistenciais da 
cidade. 

Cultura e Turismo 
estarão de casa 
nova a partir de 
segunda-feira

Campanha do agasalho estará na praça neste sábado
A equipe de arrecada-

ção da Campanha do Aga-
salho 2017 estará na praça 
Monsenhor Marcondes 
neste sábado (10), das 8 
às 11 horas, recebendo as 
doações de todas as pes-
soas que quiserem cola-
borar e ajudar os mais ne-
cessitados.

A arrecadação de aga-
salhos, cobertores e até 
calçados visando o inver-
no deste ano, está sendo 
coordenada pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba, em 
parceria com a Sabesp, 
Exército e vários outros 

parceiros. A coleta nos 
bairros terminou na ter-
ça-feira (6), com grande 
adesão dos moradores de 
Pinda, mas a campanha 
continua!

Além da praça, foram 
distribuídas caixas de co-
leta em 35 pontos da 
cidade, entre comér-
cio, escolas, delega-
cias, sede da Prefeitura, 
sede do Fundo Social 
e sede da Subprefeitu-
ra de Moreira César. A 
listagem completa com 
os locais que estão re-
cebendo arrecadações 
está no site da Prefeitu-

ra: www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

A equipe de voluntá-
rios já iniciou a contagem 
dos agasalhos arrecada-
dos, que estão guardados 
na sede do Fundo Social 
e no prédio da central de 
conselhos, na avenida Al-
buquerque Lins. As peças 
serão todas contadas e or-
ganizadas, antes de serem 
entregues para as institui-
ções assistenciais da cida-
de.

A Campanha do Agasa-
lho 2017 segue até o final 
deste mês de junho em 
Pindamonhangaba.

Algumas das peças recebidas na campanha deste ano, que já estão sendo 
contadas e organizadas

Essa será a segunda edição da Feira Arte Encanto no Shopping

Divulgação

Divulgação

Entre as atividades, o desfile de pets é uma das grandes atrações
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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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Com ampla e forte par-
ticipação da população e 
autoridades nas galerias, a 
19ª Sessão Ordinária rea-
lizada nesta segunda-feira, 
dia 05 de junho, no Plená-
rio “Dr. Francisco Romano 
de Oliveira” foi considerada 
tranquila e produtiva com a 
aprovação de 03 Projetos de 
Leis, dos quais 2 estavam re-
lacionados na Ordem do Dia 
e o terceiro que foi incluído 
na pauta de votação após os 
trâmites legais e regimen-
tais.

Farmácia Solidária
Após ser adiado por duas 

vezes, o Plenário da Câmara 
de Pindamonhangaba ga-
rantiu nesta sessão ordinária 
a aprovação – por unanimi-
dade – do Projeto de Lei n° 
69/2017, do Poder Executi-
vo, que “Institui no municí-
pio de Pindamonhangaba o 
Programa de Dispensação 
Gratuita de Medicamentos à 
população carente – Farmá-
cia Solidária – e autoriza o 
Poder Executivo, com a par-
ticipação do Fundo Social de 
Solidariedade de Pindamo-
nhangaba, a celebrar con-
vênio com as instituições de 
ensino de farmácia, entida-
des de classe corresponden-
tes e entidades governamen-
tais e não governamentais”. 
Na sexta-feira, dia 02 de ju-
nho, havia sido protocolada 
uma Emenda Modifi cativa, 
mas ela sequer foi aprecia-
da pelos vereadores durante 
sessão, uma vez que não en-
trou na pauta de discussões 
por não conter o mínimo de 
assinaturas para a inclusão 
na Ordem do Dia. Somente 
cinco vereadores assinaram 
o documento, quando o mí-
nimo necessário era 8.

Com isso e após a san-
ção do Prefeito, Pindamo-
nhangaba terá o Programa 
de Dispensação Gratuita 
de Medicamentos, também 
chamado de Farmácia Soli-
dária que é, essencialmen-
te destinado à população 
carente, em caráter com-
plementar ao Programa de 
Assistência Farmacêutica 
da Secretaria Municipal da 
Saúde e Assistência Social. O 
programa prevê a distribui-
ção, com assistência farma-
cêutica, de medicamentos 

Câmara confirma saída do CISAMU e 
apoia Programa que prioriza entrega 

de medicamentos à população
Sem emendas, Programa de Dispensação Gratuita de Medicamentos, também 

chamado de “Farmácia Solidária” foi aprovado; vereadores referendaram, ainda, 
o desligamento do município do Consórcio do SAMU de Taubaté

não padronizados pela rede 
pública de serviços de saúde 
do município aos usuários 
do Sistema Único de Saú-
de que, comprovadamente, 
não tenham condições eco-
nômicas para suportar seus 
custos. Entre outras ativi-
dades, o Programa também 
deverá realizar campanhas 
institucionais de arrecada-
ção de medicamentos junto 
a laboratórios, distribuido-
res de medicamentos, es-
tabelecimentos comerciais 
de fármacos, profi ssionais 
da área médica e população 
em geral; promover campa-
nhas de conscientização da 
população sobre o uso de 
medicamentos e os riscos da 
automedicação e organizar 
pesquisas e levantamento 
de dados sobre a utilização 
de medicamentos pela po-
pulação, a fi m de orientar e 
subsidiar as ações governa-
mentais para a aquisição de 
medicamentos e adoção de 
outras medidas para a oti-
mização dos serviços pres-
tados.

O programa visa, ainda, 
fomentar a participação da 
sociedade civil, organizações 
governamentais e não go-
vernamentais nas ações de 
saúde comunitária; cadas-
trar e acompanhar usuários 
de medicação contínua, por-
tadores de moléstias crôni-
cas; promover ações de edu-
cação sanitária à população 
e estimular a ação reversa, 
ou seja, recebimento de me-
dicação vencida para o des-
carte, a fi m de evitar a conta-
minação do meio-ambiente.

Com o apoio técnico da 
Secretaria Municipal da 
Saúde e Assistência Social, 
o Fundo Social de Solidarie-
dade de Pindamonhangaba 
irá realizar o gerenciamento 
do programa instituído pelo 
município.

Na estrutura funcional do 
Programa “Farmácia Solidá-
ria” haverá a implantação de 
unidades de atendimento, 
sendo uma farmácia central 
situada nas dependências de 
um prédio público adequa-
do para o funcionamento e 
unidades de extensão des-
centralizadas que funciona-
rão em regiões estratégicas 
do município. As unidades 
deverão funcionar median-
te efetiva atuação de assis-

ORDEM DO DIA

19ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 12 de junho 
de 2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 01/2017, do Poder Executivo, que “Comunica 
VETO ao Autógrafo n° 14/2017 que institui a Semana 
da Virada Cultural no Município de Pindamonhangaba” 
(Projeto de Lei n° 35/2017).
II. Projeto de Resolução n° 06/2017, do Vereador Rafael 
Goffi Moreira, que “Dispõe sobre a criação da FRENTE 
PARLAMENTAR MUNICIPAL DE DEFESA DOS DI-
REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, com 
o objetivo de defender e garantir políticas públicas de 
proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adoles-
centes, no âmbito do município de Pindamonhangaba, 
e dá outras providências”.
III. Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Municí-
pio n° 01/2017, dos Vereadores Rafael Goffi Moreira, 
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, Gislene 
Cardoso – Gi, Carlos Moura – Magrão e Felipe César, 
que “Acrescenta o artigo 136-A na Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Pindamonhangaba, instituindo o Orçamento 
Impositivo”. (1ª votação)

 Pindamonhangaba, 07 de junho de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Com o apoio dos vereadores, Farmácia Solidária já 
é realidade na cidade e Pindamonhangaba deixou o 
Consórcio CISAMU de Taubaté 

 

Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

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

tência farmacêutica e em 
conformidade com as dire-
trizes do Conselho Regional 
de Farmácia e da legislação 
vigente. 

Ao justifi car o pedido de 
aprovação, o Executivo ob-
servou que “o projeto apre-
senta uma inovação para o 
município no que se refere 
à coleta, distribuição e uso 
de medicamentos, revestin-
do-se, portanto, de grande 
utilidade pública”.

Segundo a Prefeitura, o 
“Farmácia Solidária” repre-
sentará para a população 
um novo meio de obtenção 
de medicamentos. “A ob-
tenção dos medicamentos 
disponibilizados de forma 
gratuita será regulamenta-
da pela Secretaria Munici-
pal de Saúde e Assistência 
Social, a qual, dentre outras 
exigências, requisitará o 
prévio cadastro do usuário, 
condicionado à apresen-
tação de receitas médicas, 
comprovante de residên-
cia e documentos pessoais 
- Carteira de Identidade 
- e número de cadastro no 
Sistema Único de Saúde”, 
explicou o Chefe do Poder 
Executivo em mensagem 
ao Legislativo.

Cargos
Comissionados
O segundo item da Or-

dem do Dia foi o Projeto 
de Lei n° 59/2017, também 
do Poder Executivo, que 
“Altera a Lei Ordinária n° 
5.995, de 05 de janeiro de 
2017”. A Lei a que se refere 
este projeto é a que defi ne 
a estrutura organizacional 
da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e cria os 
cargos de provimento em 

comissão e funções gratifi -
cadas. O plenário aprovou o 
projeto por 5 votos a quatro. 
Os votos contrários foram 
dos vereadores Rafael Gof-
fi  e Roderley Miotto (ambos 
do PSDB), Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Cebola 
(PV) e Ronaldo Pinto de An-
drade – Ronaldo Pipas (PR). 
O vereador Janio Ardito Le-
rario (PSDB) esteve ausente 
da reunião plenária.

Com a aprovação dos 
parlamentares, o parágrafo 
único ao artigo 1° da Lei n° 
5.995, de 05 de janeiro de 
2017, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: “Parágra-
fo único. Fica reservado um 
percentual mínimo de 20% 
(vinte por cento) dos cargos 
em comissão para serem pre-
enchidos exclusivamente por 
servidores de carreira.”

Na mensagem nº 
08/2017, encaminhada à 
Câmara de Pindamonhanga-
ba, o prefeito explica que “o 
Projeto de Lei em anexo que 
tem por objeto a fi xação da 
proporção dos cargos comis-
sionados cujo preenchimento 
é destinado exclusivamente 
aos servidores de carreira 
do quadro do funcionalismo 
público municipal”. Segundo 
o Executivo, o respaldo legal 
encontra-se na Constituição 
Federal, artigo 37, incisos II e 
V. “Com efeito, traçando um 
paralelo das prescrições con-
tidas na Constituição Fede-
ral com a realidade da atual 
estrutura administrativa do 
Município de Pindamonhan-
gaba, cremos que o percentu-
al contido no bojo do Projeto 
de Lei anexo à presente men-
sagem é justo e razoável. Isso 
porque, atualmente, o Exe-

cutivo dispõe de apenas 73 
cargos comissionados (bem 
menos da metade do que 
existia antes da aprovação 
da Lei n.° 5.995/2017), de 
forma que a estrutura admi-
nistrativa é bastante enxu-
ta”, relata o prefeito em sua 
mensagem.

CISAMU
Com as assinaturas re-

gimentais, o Projeto de Lei 
nº 86/2017 que “Dispõe 
sobre a saída do município 
de Pindamonhangaba do 
Consórcio Intermunicipal 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência do Vale 
do Paraíba e da Região Ser-
rana - CISAMU e dá outras 
providências” foi incluído na 
Ordem do Dia. O plenário 
manifestou-se favorável à 
sua aprovação pela totalida-
de dos votos dos vereadores 
presentes.

Desta forma, Pindamo-
nhangaba foi autorizada 
pela Câmara a retirar-se do 
Consórcio Intermunicipal 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência do Vale 
do Paraíba e da Região Ser-
rana — CISAMU. A medida 
foi adotada como base na 
Lei Federal n.° 11.107, de 6 
de abril de 2005, no Decre-
to Federal n.° 6.017, de 17 de 
janeiro de 2007, bem como 
na Lei Municipal n.° 5.840, 
de 10 de novembro de 2015. 

Ao explicar o seu pedi-

do de retirada do CISAMU, 
o Prefeito argumentou que 
“desde o começo do ano que 
a Secretaria de Saúde e As-
sistência Social tem expos-
to a situação operacional e 
fi nanceira que permeia o 
CISAMU e dentre inúme-
ros problemas relatados, 
mereceram atenção aque-
les atinentes às limitações 
orçamentárias destinadas 
à execução do consórcio, 
agravadas pela dívida dei-
xada pela gestão passada 
referente aos meses de no-
vembro e dezembro/2016, 
perfazendo o montante de 
R$ 797.133,56”.

Segundo o Executivo, 
“neste cenário de mau pla-
nejamento e de insufi ciência 
de recursos, foi feita uma 
análise criteriosa acerca dos 
termos pactuados, ocasião 
em que se verifi cou que os 
valores ajustados estavam 
muito além da realidade or-
çamentária do município. 
Além disso, a Secretaria da 
Fazenda apontou que a do-
tação orçamentária desti-
nada ao CISAMU para todo 
exercício de 2017 foi fi xada 
em apenas R$ 100.000,00, 
ou seja, os valores postos 
para serem utilizados du-
rante 1 ano não tinham las-
tro sufi ciente para cobrir, 
sequer, 10 dias dos serviços 
prestados pelo consórcio”, 
concluiu o prefeito. 
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Jéssika Isabela da Costa Diniz, da 
escola José Aylton Falcão, venceu a 
categoria “Imagem Fotográ� ca” 

PARCERIAS
Para a realização do concurso, a Fundação contou com a colaboração dos parcei-

ros: Academia de Desenho Imago; Acip; Churrascaria Gramado; CNA Pinda; CNC Pro-
fi ssionalizantes; Fabad; Fatea; Fenomenal Jeans; Gonzaga Som; Loja Eclipse; Livraria 
Gadal; Nova Oxy Academia; Nova Impressão; O Lojão Magazine; Ótica Diniz; Ótima 
FM; Pap Cop Papelaria; Prefeitura de Pindamonhangaba; Rádio Difusora e Unitau.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL:
Categoria Desenho
1º Lugar: José Adelino Nascimento - 
1º ano - Escola Odete Corrêa Madureira
2º Lugar: Karyn Silva, 
2º ano - Escola Odete Corrêa Madureira
3º Lugar: Benedito Pereira Neto - 
2º ano - Escola Arthur de Andrade

Categoria Redação
1º Lugar: Daniel Rosário da Silva - 
5º ano - Escola Mário Antônio Bonotti
2º Lugar: Soraia Machado - 
5º ano - Escola Odete Corrêa Madureira
3º Lugar: Ana Letícia Fernandes - 
5º ano - Escola Mário Antônio Bonotti

Categoria Poemas e Trova
1º Lugar: Ludimili dos Santos Ribeiro - 
6º ano - Escola Deputado Claro César
2º Lugar: Débora Cristina dos Reis - 
6º ano - Escola Deputado Claro César
3º Lugar: Raphael Tineu V. da Silva - 
7º ano - Escola Iolanda Vellutini 

Categoria Memórias Literárias
1º Lugar: Emilly Rodrigues Alves - 
8º ano - Escola Alexandrina Gomes
2º Lugar: Vitória Bezerra de Souza - 
8º ano - Escola Alexandrina Gomes
3º Lugar: Ritchele Rodrigues - 
8º ano - Escola Alexandrina Gomes 

A solenidade de premiação aconteceu na quinta-fei-
ra (8), no Teatro Galpão, e recebeu além dos alunos e 
educadores, familiares e autoridades. 

Confi ra na próxima edição, matéria especial sobre a 
premiação dos fi nalistas. 

A primeira edição do 
Concurso Cultural em ce-
lebração aos 135 anos do 
jornal Tribuna do Norte 
chegou ao fi m. Foram mais 
de dois meses de ativida-
des envolvendo gestores, 
professores e estudantes 
das escolas municipais e 
estaduais de Pindamo-
nhangaba. E os resultados 
foram: 296 trabalhos en-
tregues; alunos criativos; 
professores e gestores en-
gajados; e pais e familiares 
envolvidos. 

Ao todo, o concurso 
recebeu 56 redações; 105 
desenhos e 135 imagens 
fotográfi cas – e a vencedo-
ra desta categoria foi Jéssika 
Isabela da Costa Diniz, do 
3º ano do Ensino Médio, da 
Escola Estadual José Aylton 
Falcão, o Caic. O segundo 
lugar foi para aluna Franci-
ne Duarte Cypriano, do 3º 
ano, da Escola Estadual Dr. 
Alfredo Pujol. Alessandra 
Cristina Galvão Rocha, do 
3º ano, também da escola 
José Aylton Falcão, con-
quistou o terceiro lugar. 

Solenidade de entrega dos prêmios do Concurso Cultural 
aconteceu na quinta (8)

Neste domingo (11), 
o Bosque da Princesa 
recebe mais uma con-
tação de histórias, com 
os artistas Mauro Mo-
rais e Laila Gama, que 
estão realizando a ati-
vidade todos os domin-
gos deste mês.

O projeto de conta-
ção de histórias, orga-
nizado pelo Departa-
mento de Cultura da 
Prefeitura, é realizado 

todos os domingos, 
próximo ao coreto, 
sempre às 15 horas.

Com entrada gra-
tuita, a contação de 
histórias acontece cada 
mês com um artista da 
cidade, de acordo com 
o chamamento público 
da Cultura vigente para 
este ano.

Crianças de todas as 
idades estão convida-
das a participar!

Proerd forma estudantes 
em Moreira César 

BOSQUE DA PRINCESA 
TERÁ CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS NESTE 
DOMINGO

Os artistas Mauro Morais e Laila Gama farão 
a contação de histórias todos os domingos de 
junho, no Bosque

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
Na manhã de sexta-feira 

(9), cerca de 500 estudantes 
do 5° ano do Ensino Fun-
damental (I) de escolas so-
licitadas de Moreira César, 
estarão se formando no Pro-
erd (Programa Educacional 
de Resistência as Drogas e à 
Violência), que tem o intuito 
de encorajar as crianças, em 
idade escolar, a ampliar suas 
alternativas para evitarem o 
uso de drogas e à prática de 
violência.

O programa é desenvol-
vido pela Policia Militar e é 
aplicado em escolas solicita-
das, sejam elas públicas ou 
particulares, para as turmas 
do 5° ano do Ensino Funda-
mental (I). Em Moreira Cé-
sar, que é a primeira turma 
de 2017, nove escolas estão 
recebendo o programa que 
durante dez semanas os ins-
trutores, cabos PMs Gonzaga 
e Maristela, aplicaram em 
curso para os estudantes.

O curso constou de uma 
aula por semana, com du-
ração de 50 minutos cada. 
Sendo que, em cada aula, é 
aplicada uma lição. No total, 
os alunos recebem dez lições 
que estimulam o autoconhe-

cimento, autogerenciamen-
to, tomada de decisão segura, 
habilidades de comunicação, 
relacionamentos interpesso-
ais e capacidade de lidar com 
desafi os e responsabilidades.

No fi nal acontece a for-
matura em que os estudantes 
declaram publicamente a de-
cisão de dizer não às drogas. 
A formatura será nesta sex-
ta-feira (9), ás 10 horas, no 
Centro Esportivo José Ely de 
Miranda “Zito”, em Moreira 
César. Estarão presentes os 
alunos que participaram do 
programa e seus respectivos 
responsáveis, autoridades 

locais e a banda da Policia 
Militar de São José dos Cam-
pos.

Os estudantes participa-
ram também, como prova 
fi nal, de um concurso de re-
dação do qual os melhores 
textos serão premiados du-
rante a formatura. Os alunos 
que se destacaram foram: 
1º lugar - Victória Miranda 
de Oliveira (Escola Munici-
pal Prof. Joaquim Pereira 
da Silva); 2º lugar - Beatriz 
Monteiro de Moura Camargo 
(Centro Educacional Sesi); 
3º lugar - Jeniff er Kelly San-
tos (Escola Municipal Pro-

fessora Rachel de Aguiar Lo-
berto).

“Estamos contando com 
a presença de todos os pais 
e responsáveis, para que 
eles valorizem seus filhos 
neste momento tão im-
portante para o desenvol-
vimento de uma criança 
consciente e livre das dro-
gas”, declara o instrutor 
do Proerd,  cabo PM Gon-
zaga, ao explicar suas ex-
pectativas para a formatu-
ra, que celebrará também 
dezoito anos da realização 
do programa em Pinda-
monhangaba. 

Entre as 135 imagens, esta alcançou a maior média na pontuação da categoria

Cerca de 500 alunos irão se formar nesta sexta, no “Zito”

Jéssika Isabela da Costa Diniz
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 115/17 - liMPeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. SERGIO MUTUMI YANAGIDA, 
responsável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCO MUHLBAUER, inscrito no município sob a 
sigla SO230416013000, 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 121/17 - liMPeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. SIDNEY BENEDITO CRUZ, responsável 
pelo imóvel, situado a RUA DOMINGOS VIEIRA SALGADO. inscrito no município sob a sigla 
SO230821010000, 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

Especial 135 anos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

DECRETO Nº 5.423, DE 23 DE MAIO DE 2017.

Altera a representação da Sala Municipal de Comando e Controle para intensificar as ações de 
mobilização e combate ao mosquito aedes aegypti.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
conforme Decreto nº 5.298, de 24 de março de 2016 que instituiu a Sala Municipal de Comando e 
Controle para intensificar as ações de mobilização e combate ao mosquito aedes aegypti,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a composição Sala Municipal de Coordenação e Combate, passando a vigorar 
com os seguintes representantes:

I -  Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social
Valéria dos Santos

II -  Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Júlio César Augusto do Valle

III -  Secretária Municipal de Serviços Públicos
Josué Bondioli Júnior

IV -  Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária
Marcus Vinícius Faria Carvalho
V -  Secretaria Municipal de Administração
Fabrício Augusto Pereira

VI –  Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento
 João Carlos Muniz

VII –  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Marcelo Ribeiro Martuscelli

VIII – Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política
Ricardo Alberto Pereira Piorino
 
IX –  Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Urbano Reis Patto Filho

X –  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 Everton Chinaqui de Sousa Lima

XI –  Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar ao Cidadão
José Sodário Viana

XII –  Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
Anderson Plínio da Silva Alves

XIII – Subprefeitura Distrital de Moreira César
Nilson Luiz de Paula Santos

XIV – Defesa Civil
 Miguel Vieira Machado

XV –  Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
 Fernanda Maciel Marques (Diretora de Enfermagem)

XVI–  Hospital 10 de Julho
 Anna Paula de Oliveira Barros Cataldi (Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar – SCIH)

Parágrafo único. A participação dos membros da Sala Municipal de Comando e Controle (SMCC) 
será considerada relevante serviço prestado. 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba,  23 de maio de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e assistência Social
ricardo alberto Pereira Piorino

Secretário de gestão e articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 2017.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

LEI Nº 6.026, DE 18 DE MAIO DE 2017.

Denomina a Avenida 02 (dois) do Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant localizado no 
Bairro Socorro –Pindamonhangaba/SP de Avenida Benedito Rodrigues Garcia (Ex Combatente 
FEB).
(Projeto de Lei nº 49/2017, de autoria do Vereador Carlos Moura - Magrão)

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

Art. 1º Fica denominada de BENEDITO RODRIGUES GARCIA (EX COMBATENTE FEB), a Avenida 
02 (dois) do Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant, localizado no Bairro Socorro, no 
município de Pindamonhangaba/SP.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 18 de maio de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

urbano reis Patto filho
Secretário de infraestrutura e Planejamento

ricardo alberto Pereira Piorino
Secretário de gestão e articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de maio de 2017
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

LEI Nº 6.027, DE 25 DE MAIO DE 2017.

Dispõe sobre a doação de área para a empresa BONTAZ CENTRE DO BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA, e dá outras providências. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
  
Art. 1° Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à empresa BONTAZ CENTRE DO 
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA, parte do lote n° 01, da Quadra “C”, 
do Loteamento denominado “Industrial Feital”, situado nesta cidade, no bairro do Feital, medindo 
4.107,89 m2 (quatro mil e cento e sete metros e oitenta e nove decímetros quadrados), conforme 
descrições a seguir: “área remanescente, composta de parte do lote n° 01, da Quadra “C”, do 
Loteamento denominado “Industrial Feital”, situado nesta cidade, no bairro do Feital, com frente 
para a Rua José Ayrton Machado, medindo 38,69 m (trinta e oito metros e sessenta e nove 
centímetros); do lado direito, de quem da referida rua olha para o imóvel, mede 100,02 m (cem 
metros e dois centímetros), com ângulo interno de 90°00’46”, confrontando com o lote 02; do lado 
esquerdo mede 100,14 m (cem metros e quatorze centímetros), com ângulo interno de 92°42’42”, 
confrontando com o terreno desmembrado do lote n° 01 e nos fundos mede 43,45 m (quarenta e 
três metros e quarenta e cinco centímetros), com ângulo interno à esquerda de 87°16’32” e à direita 
de 90°00’00”, confrontando com a Área Verde “02”, encerrando a área de 4.107,89 m2 (quatro mil, 
cento e sete metros e oitenta e nove decímetros quadrados). Cadastrado na Prefeitura Municipal 
sob a sigla n° SE-14-05-01-003-00. 

Parágrafo único. A área descrita no caput será doada com o objetivo único de implantação das 
instalações da BONTAZ CENTRE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA. 

Art. 2° A Empresa donatária obriga-se a dar início às obras de implantação em 06 (seis) meses, 
contados a partir da liberação pela Prefeitura, e a concluir a instalação no prazo estabelecido no 
cronograma físico-financeiro de obras, sob pena de assim não procedendo, reverter a área doada 
ao patrimônio municipal, independentemente de indenização a qualquer título ou de qualquer 
providência judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo único. A área a ser construída será de 2.150,00 m2 (dois mil e cento e cinquenta metros 
quadrados), realizada em 02 fases, conforme cronograma apresentado. 
Art. 3° Interrompidas as atividades da empresa por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, reverterá 
a área doada ao patrimônio municipal, independentemente de indenização a qualquer título ou de 
qualquer providência judicial ou extrajudicial. 

Art. 4° Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sendo que a doação far-se-á 
de acordo com o que preceitua a Lei n° 5.602, de 19 de dezembro de 2013 e seus respectivos 
regulamentos. 

Art. 5°  Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Pindamonhangaba, 25 de maio de 2017.
isael domingues                                                  

Prefeito Municipal    
João carlos Muniz

Secretário da fazenda e orçamento
ricardo alberto Pereira Piorino

Secretário de gestão e articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de maio de 2017.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos

zSNJ/app/Projeto de Lei nº 71/2017

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

LEI Nº 6.028, DE  25  DE MAIO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

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

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois 
mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no Departamento de Assistência 
de Atenção Básica à Saúde e Vigilância Epidemiológica/ PAB, referente à Emenda parlamentar de 
autoria do Deputado Federal Eduardo Cury, proposta nº 12399.130000/1160-03 para a aquisição de 
equipamentos/ material permanente para Unidades de Saúde. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Departamento de Assist. Atenção Básica à Saúde e Vigilância Epidemiológica/PAB
1025 Equipamentos em Geral
10.301.0020.5  4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (322)    R$ 192.000,00

Art. 2º   O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Ministério da Saúde.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 25 de maio de 2017.
isael domingues                                                  

Prefeito Municipal    
João carlos Muniz

Secretário da fazenda e orçamento
ricardo alberto Pereira Piorino

Secretário de gestão e articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de maio de 2017.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei nº 80/2017

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

LEI Nº 6.029, DE 25 DE MAIO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
   
Art. 1º    Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$100.000,00 (cento mil reais), na 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no Departamento de Assistência de Atenção 
Básica à Saúde e Vigilância Epidemiológica/ PAB, referente à Emenda Parlamentar de autoria 
da Deputada Federal Keiko Ota, proposta            nº. 12399.130000/1150-02 para a aquisição de 
equipamentos/ material permanente para Unidades de Saúde. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Departamento de Assist. Atenção Básica à Saúde e Vigilância Epidemiológica/ PAB
1025 Equipamentos em Geral
10.301.0020.5      4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (322)    R$ 
100.000,00

Art. 2º   O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Ministério da Saúde.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 25 de maio de 2017.
isael domingues                                                  

Prefeito Municipal    
João carlos Muniz

Secretário da fazenda e orçamento
ricardo alberto Pereira Piorino

Secretário de gestão e articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de maio de 2017.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei nº 79/2017

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.839, DE 20 DE ABRIL DE 2017.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com a Lei nº 2.796, de 15 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 4.076, de 17 
de outubro de 2003, 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear os senhores abaixo relacionados para constituírem o CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PINDAMONHANGABA – CMDR, biênio 2017/2019:

a) Representante do Sindicato Rural de Pindamonhangaba
Titular:  Felipe Francisco César Costa Filho
Suplente: Davi Taino Schimidth

b) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Titular:  Orlando Gregório da Silva
Suplente: Henrique Alves Cazuo

c) Representante da APTA- Agência Paulista e Tecnologia em Agronegócios
Titular:  Cristina Maria de Castro
Suplente: Adriana Sacioto Marcantonio

d) Representante da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Titular:  Paulo Ricardo Nicolas Imparato
Suplente: Bruno José Pestana Salgado

e) Representante da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
Titular:  Ana Carolina Barbosa de Paula
Suplente: Paulo Henrique Salgado Queiroz

f) Representante da Casa da Agricultura de Pindamonhangaba
Titular:  Telma Teresa de Aquino Souza 
Suplente: Antonio Fernando Mourão da Silva

g) Representante da Defesa Agropecuária
Titular:  Marcos Roberto Baldessari Bittar
Suplente: Daniel da Rocha Moraes Sarmento

h) Representante dos Bairros: Ribeirão Grande, Bicas e Tetequera:
Titular:  Cláudio Salgado de Macedo
Suplente: Niuceia Fernandes Nogueira Vieira

i) Representante dos Bairros: Oliveira, Piracuama e Pau D’Alho:
Titular:  Wilson Ferreira Dias 
Suplente: Ana Maria Carvalho Cavalcante de A. Lacerda

j) Representante dos Bairros: Cruz Pequena, Cruz Grande e Pinga
Titular:  Paulo Roberto Lopes França 
Suplente: Lenita Aparecida Berthou Almeida

k) Representante dos Bairros: Mandú, Bom Sucesso e Maçaim
Titular:  Luiz Marcelo Salgado Queiroz
Suplente: José Ricardo Pereira de Morais

l) Representante dos Bairros: Pinhão, Borba e Una
Titular:  Antonio Donizete Pereira Lopes
Suplente: Laerte Carlos Evaristo

m) Representante dos Bairros: Goiabal, Campinas e Cantagalo
Titular:  Decio Fonseca Chaves
Suplente: José Olímpio

n) Representante dos Bairros: Sapucaia e Distrito de Moreira César
Titular:  José Gonçalves Arese 
Suplente: Fernando Eigh Shinoda

o) Representante da Associação de Produtores Rurais
Associação dos Produtores Ecológicos de Pindamonhangaba (APEP)
Titular:  Plenomário de Andrade Sandim Filho  
Suplente: Vivaldo de Moraes

Associação dos Usuários de Água do Polder Pinda IV
Titular:  Armando Tuyoshi Sato

Art. 2º O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 20 de abril de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

Marcelo ribeiro Martuscelli 
Secretário de desenvolvimento econômico

ricardo alberto Pereira Piorino
Secretário de gestão e articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de abril de 2017.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.858, DE 22 DE MAIO DE 2017. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o  Decreto nº 4.416, de 30/11/2007, 
alterado pelo Decreto 4.879, de 23/08/2012, 

R E S O L V E :
Art. 1º Alterar os representantes do Poder Público, previstos no inc. I do art. 1º da Portaria Geral nº 
4.488, de 25/06/2015, e NOMEAR os senhores a seguir indicados para comporem o CONSELHO 
MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, AMBIENTAL E ARQUITETÔNICO DE 
PINDAMONHANGABA:

I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
   a) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Titular:   Arq. Urbano Reis Patto Filho
Suplente: Adilson José Alves da Silva

  b) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Titular:   Alcemir José Ribeiro da Palma
Suplente:  Carlos José Laurindo Lemes

 c)  SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Titular:   Eliane Aparecida Logato Fernandes
Suplente: Rose Fátima S. Oliveira Costa

d) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Titular:   José Francisco de Azevedo Souza Caramez
Suplente:  Ana Lúcia Gomes de Araújo

e) SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Titular:   Anderson Plínio da Silva Alves
Suplente:  Marcela Ferraz Rufato
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2017.

                     isael domingues                                    urbano reis Patto filho
                   Prefeito Municipal                    Secretário de infraestrutura e Planejamento

ricardo alberto Pereira Piorino
Secretário de gestão e articulação Política

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

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.860, DE 24 DE MAIO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve 
Art. 1º Retificar o art. 1º da Portaria Geral nº 4.851, de 05/05/2017, onde se lê “Tânia Maria de 
Oliveira D´avilla” leia-se “Tânia Aparecida de Oliveira D’Avila”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de maio de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal
João carlos Muniz

Secretário da fazenda e orçamento
ricardo alberto Pereira Piorino

Secretário de gestão e articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 24 de maio de 2017.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos 

           

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

   PORTARIA GERAL Nº 4.861, DE 31 DE MAIO DE 2017.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com a Lei Municipal nº 3.393, de 15 de dezembro de 1997, 

RESOLVE 

Art. 1º NOMEAR os senhores a seguir relacionados para constituírem o CONSELHO MUNICIPAL 
DE TURISMO – COMTUR.

I –REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: 

a) Departamento de Cultura 
 - Rosana Bello Teixeira Leite 
 - Luiz Claudio Oliveira

b) Departamento de Turismo
 - Ana Lúcia Gomes de Araújo 
 - José Carlos Gonçalves

c) Departamento do Meio Ambiente 
 - Frederico do Rosário Ribeiro
 - Rafael Carlos Debossan

d) Departamento de Comunicação
 - Lucas Aguiar Rodrigues Cembranelli
 

e) Coordenadoria de Eventos 
 - José Ricardo Jerônimo Flores
  

f)  Secretaria de Gestão e Articulação Política 
    - Maria Aparecida Ribeiro de Campos 
 - Maria Ivete Ultramari Rosa

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

a) Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba (ACIP)
 - Titular: Carlos Alberto Camilo
 - Suplente:  Ricardo Garcia 
b) Associação do Setor Rural, do Turismo Rural ou do Agronegócio Estabelecidas no 
Município (Patronais ou Empregados)
 - Titular: Sérgio Callipo
 - Suplente: Heliane Aparecida Augustinho

c)Associação de Engenheiros, Arquitetos e Urbanistas de Pindamonhangaba
 - Titular: Irineu Oliveira Pinto Neto
 - Suplente: Nancy Nomoto Leme

d) Rede Hoteleira do Município
 - Titular: Márcia Marta Sarraf
 - Suplente: Ronaldo Souza

e) Núcleo Turístico do Ribeirão Grande
 - Titular: Niuceia Fernandes Nogueira Vieira
 - Suplente: Kelly Eugênia de Mendonça Faria 

f) Núcleo Turístico do Piracuama
 - Titular: Ellen Cláudia Alves da Silva
 - Suplente: Jorge Ferreira Rola

g) Rede Gastronômica Diferenciada
 - Titular: Valdir Santos Teixeira

h) Rede Gastronômica Regional
 - Titular: Paulo Roberto Lopes França
 - Suplente: Ana Carolina Garcia Gomes dos Santos 

i) Guias de Turismo do Município
 - Titular: Silvia Helena Nunes do Nascimento
 - Suplente: Fábio Oliveira Vieira

j) Agência de Turismo do Município
 - Titular: Dionele Cristina Gomes Curcio
 - Suplente: Luiz Ramos Pera

k) Transportadoras Turísticas do Município
 - Titular: Ayrton Camargo e Silva
 - Suplente: Cristian Zichelli

l) Turismo de Aventura
 - Titular: Jairo Fogaça
 - Suplente: Marcos Rodrigo Ferreira Correa
m) Artesãos do Município. 
 - Titular: Mércia Molinari
 - Suplente: Cristina Ferreira de Souza Somenci

Art. 2º O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Pindamonhangaba, 31 de maio de 2017.
                       

isael domingues
Prefeito Municipal

Marcelo ribeiro Martuscelli
Secretário de desenvolvimento econômico

ricardo alberto Pereira Piorino
Secretário de gestão e articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  de 31 maio de 2017.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

PORTARIA INTERNA Nº 10.125, DE 23 DE MAIO DE 2017.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015 
NOMEIA os senhores: Alessandra de Souza Cardoso dos Santos (Presidente), Aline 
Teixeira Anelli e Willian Rodrigues Siqueira (membros), para constituírem  comissão 
para continuidade ao  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 013/2016, 
para apurar faltas injustificadas de servidor Carlos Fernando dos Santos, servente 
de obras, matrícula 487600, lotado no Departamento de Obras e Viação, conforme 
relatado no Processo Interno nº 1589/2016.
 
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 23 de maio de 2017.
isael domingues

Prefeito Municipal
fabrício augusto Pereira

Secretário de administração
ricardo alberto Pereira Piorino

Secretário de gestão e articulação Política
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de maio de 2017.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos

conVocação – 2ª reunião ordinÁria 2017

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do conselho Municipal de assistência Social,
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 2ª
reunião ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

• Leitura e Aprovação de Atas
• Formação das Comissões Permanentes
• Aprovação da Abertura do PMAS – 2017

dia: 14/06/2017 (Quarta-feira)

horário: 08:30h (oito e meia) 

local: auditório da Prefeitura 

Amauri Monteiro
Presidente do CMAS

lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br



Pindamonhangaba, 9 a 11 de junho de 2017 Tribuna do Norte 7

sportesE

O time de malha da As-
sociação Atlética Ferrovi-
ária de Pindamonhangaba 
venceu mais um jogo em 
casa no último dia 4, con-
tra Cruzeiro, pelo placar 
de 5x1, e empatou na se-
gunda posição do campe-
onato com o time do Água 
Preta, ambos com 22 pon-
tos. Quem lidera é o Cru-
zeiro com 24 pontos.

Neste domingo (11), 
o Água Preta visita o lí-
der Cruzeiro enquanto a 
Ferroviária vai até Gua-
ratinguetá, precisando de 
uma vitória para decidir 
o título na última rodada, 
jogando em casa, contra o 
time do Bosque da Prince-
sa, caso o Água Preta não 
vença o Cruzeiro.

O time da Ferroviá-
ria conta este ano em seu 
elenco com a base da es-
colinha de malha do clube 
e com alguns atletas con-

Ferroviária vence Cruzeiro e segue na luta 
pelo título do Campeonato Regional de Malha

sagrados da cidade, que 
retornaram ao clube nessa 
temporada após o título 
paulista conquistado em 
2014.

Campeonato 
Paulista

A equipe também co-
nheceu esta semana seus 
adversários na primeira 

fase do Campeonato Pau-
lista, onde enfrentará já 
na primeira rodada, no 
dia 25 de junho, o time 
Casa de Portugal, de Praia 

Grande. Os outros dois 
componentes do grupo 
são de Taubaté e Ilhabe-
la. “Sem dúvida nenhu-
ma, o campeonato regio-

nal mais disputado dos 
últimos anos que joguei, 
partida a partida, ponto 
a ponto que, com certeza, 
está sendo uma prepara-
ção espetacular para a dis-
puta do Paulista, objetivo 
principal do time pra essa 
temporada de 2017”, disse 
o atleta Lucas Ouverney.

O time da Ferroviária 
é composto por: Vinicius, 
Clayton, Gabriel Morgado, 
Oreinha e Breno (todos da 
escolinha), Lucas Ouver-
ney, Rodrigo Soares, Ari, 
Odair, Luizão, Dhu San-
tos, Ribamar, Guilherme 
(árbitro), Ico (técnico) e 
Márcio (diretor).

Neste fi nal de semana, 
entram em campo as equi-
pes masculina e feminina 
de futebol de Pindamo-
nhangaba. As partidas são 
preparatórias para os Jo-
gos Regionais deste ano.

A equipe feminina 
adulta vai até Paraibuna, 
no domingo (11), para dis-
puta de um jogo pelo Cam-
peonato Regional da mo-
dalidade contra as donas 
da casa. Essa é a segunda 
partida pelo primeiro tur-
no do Campeonato, e é 
muito importante para a 
etapa fi nal da preparação 
da equipe, que vai repre-
sentar Pindamonhangaba 

Futebol de Pinda começa preparação para os Regionais 2017

Equipe masculina joga 
em Pinda, no sábado

nos Jogos Regionais, que 
começam no dia 7 julho, 
em Caraguatatuba.

Já a equipe masculina 
sub 17 vai disputará a par-
tida pela terceira rodada da 
Copa São Paulo de Fute-
bol recebendo, no Campo 
do Fluminense, no sábado 
(10), às 14 horas, a equipe 
de São Bernardo. A cate-
goria sub 17 é a base para 
a equipe que também vai a 
Caraguatatuba pelos Jogos 
Regionais, complementan-
do a categoria sub 20.

AGENDA DE COMPETIÇÕES
 Confi ra onde os atletas representantes de Pindamonhangaba 

estarão neste fi nal de semana e leve a sua torcida!

SEXTA-FEIRA (9):
Evento: Campeonato 
Paulista de Inverno de 
Natação
Categoria: Petiz
Local: Guaratinguetá

 
Sábado (10):

Evento: Jogos do Vale - 
Handebol
Categoria: Mirim Mas-
culino e Feminino
Pinda x Taubaté
Pinda x Resende
Local: Ginásio do Cida-
de Nova
Horário: A partir das 9 
horas

 
Evento: Liga Paulistana 
de Handebol
Categoria: Cadete Mas-
culino e Feminino
Pinda x Guarujá - Mas-
culino
Pinda x Jacareí - Feminino
Local: Ginásio do Cida-
de Nova
Horário: A partir de 
14h30

Evento: Jogos da Me-
lhor Idade - Jogos de 
Mesa
Local: Praça da Cascata
Horário: 9 horas
 
Evento: Campeonato 
Paulista de Inverno de 
Natação
Categoria: Petiz
Local: Guaratinguetá
 
Evento: Troféu Desta-
que de Ginástica Artística
Local: Hortolândia
 
Evento: Troféu São Pau-
lo de Ginástica Rítmica
Local: SPFC
 

DOMINGO (11):

Evento: Copa São Paulo 
de Futebol
Categoria: Sub 17 Mas-
culino
Pinda x EC São 
Bernardo/DS Sports
Horário: 14 horas

 Evento: Torneio de Du-
plas de Xadrez
Local: Paineiras Coun-
try Clube
Horário: A partir das 16 
horas
 
Evento: Campeonato 
Paulista de Inverno de 
Natação
Categoria: Petiz
Local: Guaratinguetá
 
Evento: Campeonato 
Regional de Futebol Fe-
minino
Categoria: Adulto
Pinda x Paraibuna
Local: Paraibuna
 
Evento: Liga Sorocaba-
na de Voleibol Masculino
Categoria: Infanto Ju-
venil Masculino
Pinda x Iperó
Local: Votorantim
 
Evento: Troféu Desta-
que de Ginástica Artística
Local: Hortolândia

Colaborou com o texto Jennifer 
Gonçalves

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Semelp), 
em parceria com a Escola 
Skill e a Faculdade Anhan-
guera, desenvolveu o Projeto 
Esporte do Bem, com o ob-
jetivo de incentivar a prática 
de esportes sustentáveis que 
envolvam atividades recrea-
tivas, sustentabilidade e pre-
servação ambiental.

O projeto teve início no 
dia 24 de abril, e a ideia é 
juntar materiais reciclá-
veis como latinhas. Ele é 
direcionado aos alunos da 
Semelp, de 6 a 10 anos e, 
desde o início do projeto, 
as crianças participam de 
diversas ações para cons-
cientização sobre a impor-
tância da reciclagem. 

Projeto incentiva a 
prática de esportes e 
consciência ambiental

A iniciativa cria uma ligação entre as crianças, o esporte e o meio ambiente

Existem seis pontos de 
coletas de latinhas, e toda a 
população pode contribuir. 
As gaiolas (local onde as 
latinhas devem ser deposi-
tadas) estão no CE João do 
Pulo, GE Cidade Nova, CE 
Zito, GE Araretama, Quadra 
Coberta e Ginásio Tabaú. 
Os pontos são periodica-
mente esvaziados e, os ob-
jetos, vendidos para serem 
revertidos em materiais es-
portivos para as aulas.

O projeto busca levar a 
prática de esportes recreati-
vos às crianças, envolvendo 
suas famílias, estimulando 
formação social com a edu-
cação ambiental. De acordo 
com a gestora Priscila Ma-
teus, uma das idealizadoras 
do projeto, o esporte deve 
ser um importante aliado 

para que as crianças des-
pertem uma consciência 
crítica sobre causas am-
bientais, incentivando a 
acrescentar em sua rotina 
atitudes sustentáveis, como 
coleta seletiva, evitar o des-
perdício da água e a impor-
tância de reciclar.

No dia 24 de junho, às 
15 horas, haverá uma gin-
cana na Praça do Quartel. 
Será apresentado um cir-
cuito de atividades que re-
presentam as experiências 
que as crianças tiveram ao 
longo do processo. Entre 
as atividades da gincana 
estão corrida com obstá-
culos, salto em distância, 
mini basquete, vôlei, lutas 
e lançamento, tudo será 
feito com material reapro-
veitado ou reciclado.

No próximo domingo, 
a equipe enfrentará 
Guaratinguetá na casa 
do adversário

- Especial 135 anos -

Divulgação

Divulgação
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SEXTA-FEIRA Fotos: Arquivo pessoal

SOPRANDO VELINHAS
A Nathalia Gomes 

assopra velinhas 
comemorando seus 20 anos 
de idade. Que este novo ano 
venha repleto de felicidades 
e sonhos realizados, são 
os desejos da amiga e ex-
companheira de faculdade, 
Joyce.

- Especial 135 anos -

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Para o pastor Alex Villa Nova, da Igre-

ja Assembleia de Deus. Ele fez aniversário 
no dia 5 de junho e recebe todo o carinho 
dos amigos, familiares e, especialmente 
da esposa Cinthia (na foto).

MUITA SAÚDE!
São nossos votos para a aniver-

sariante do dia 8 de junho, Meh 
Ribeiro, do Cantinho Fitness. Que 
você continue cuidando da saú-
de do seu corpo e de todos os seus 
clientes! Na foto, ela está ao lado 
do marido Dilon.

TUDO DE BOM!
Para a fi sioterapeuta Valéria Valério, que fez ani-

versário no dia 5 de junho. Que sua vida seja feliz e 
abençoada. Na foto, ela está ao lado do marido Irineu 
Junior.

PARABÉNS!
Para a linda Larissa Cardoso, que comple-

tou 21 anos no dia 7 de junho. Ela recebe todo 
o carinho dos familiares e dos colegas da loja 
Marina Hot.

FELICIDADES!
Para Aline Martins, que soprou velinhas no dia 7 

de junho. Que Deus continue derramando bênçãos so-
bre sua vida. São os votos de toda a família e amigos 
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

MUITA PAZ E ALEGRIA!
É o que desejamos para Eliandra Carvalho, aniversa-

riante do domingo dia 11 de junho. Curta muito o seu dia 
ao lado da família e da netinha Sophia.

MUITO 
SUCESSO!

É o que deseja-
mos para a bailarina 
e coreógrafa Julia 
Pyles, que completa 
mais um ano de vida 
neste domingo 11 de 
junho. Que seu dia 
seja muito feliz! Na 
foto, ela está com a 
mãe Wilma e a fi lha 
Valentina.

ANIVERSÁRIO
A fi sioterapeuta Érika Flauzino comemora mais um aniversário na 

sexta-feira (9 de junho). Ela recebe beijos do maridão Carlos Júnior, do 
fi lhinho João Paulo (com ela na foto), dos amigos e familiares que 
desejam felicidade e que Deus abençoe com paz, alegria e amor em 
sua vida.

BÊNÇÃOS INFINITAS
Tudo de muito lindo para a professora Elizabeth 

Silva Dias (valsando na foto ao lado, com o pai Abé-
rio). Ela fez aniversário no último dia 6 de junho. Bên-
çãos celestiais para esta supervovó, mãe e esposa. São 
os votos dos netos Cecília (na foto), e Fernando; seus 
fi lhos Alexandre a Adriana e do esposo Ademir. 
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