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Divulgação

A quarta edição do Fes-
tival Junino será realiza-
do neste fi m de semana, e 
promete agitar a cidade. 
O evento será sexta-fei-
ra (23), das 19 às 23 ho-
ras, sábado (24), das 13 
às 23 horas, e domingo 
(25), das 11 às 23h, com 
entrada franca. Serão 
28 estandes de alimen-
tação, com os mais va-
riados pratos, como tutu 
à mineira, churrasco de 
chão, risoto, feijoada, e 
porções como fritas, tor-
resmo, calabresa, e bo-
linhos, além de bebidas 
típicas juninas, doces e 
produtos integrais. Con-
fi ra toda a programação 
nesta edição.

Festival Junino vai agitar o � m de semana

Caminhada do Trabiju abre as 
atividades de aniversário da cidade

Um dos primeiros 
eventos da comemoração 
dos 312 anos de emanci-
pação político-adminis-
trativa de Pindamonhan-
gaba será a 2ª Caminhada 
Solidária do Trabiju, no 
dia 1º de julho. As inscri-
ções para participar do 
evento estarão abertas a 
partir de segunda-feira 
(26).

Desta vez, a doação 
será um brinquedo novo, 
e as inscrições poderão 
ser feitas no Fundo Social 
de Solidariedade. 

PINDA SEDIA 
FESTIVAL DE 
GINÁSTICA 
ARTÍSTICA 

Pindamonhangaba 
recebe, neste sábado (24), 
o Festival de Ginástica Ar-
tística, no CT Luiz Caloi, 
a partir das 10 horas. O 
evento é aberto ao público 
e tem entrada gratuita.

Prefeitura injeta R$ 14 
milhões na economia 
local com primeira 
parcela do 13º salário

Shopping promove 
Arraiá Solidário

Meninos de 11 a 
15 anos devem ser 
vacinados contra HPV

Divulgação
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Nadador conquista medalha de prata no Campeonato Paulista
PÁGINA 6

Já começaram os preparativos para festa que acontecerá na área rural da cidade

Serão organizados grupos de 30 pessoas para percorrerem a trilha da Ponte Pensil
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“... VEM ME DIZER ONDE ERREIque eu te peço 
perdão... Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo... Eu 

quero provar pra você a força do meu amor... Amor que 
não aceitou uma outra mulher ...” - Eduardo Costa

João Paulo 
OuverneySom da Terra

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

ALDEIA COUNTRY Cruzeiro: 
24/6 (sábado) - Banda  country ao 
vivo. Transporte saindo da Rodoviá-
ria de Cruzeiro.

AMARANTO Blues Rock Bar 
Pinda:  23/6 (sexta 20h) – Alan Jo-
nes e Patu. 24/6 (sábado 21h) - The 
Beatles. Banda Vintage Cover. Rua 
São João Bosco, 235, bairro Santa-
na.

ANJINHO DO VALE Agen-
da:  O cantor está com novo en-
dereço de Facebook, anote aí: 
www.facebook.com/profile.php?i-
d=100008847373696&sk=wall.

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

BAR DO GAÚCHO Pinda: 9/7 

(sábado 12h) - Costela fogo de 
chão. Aniversário do Gaúcho. César 
Barbosa. Estrada do Ribeirão Gran-
de.

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

BELO SOL Taubaté: 12/6 (sá-
bado 21h) - Arraiá do Severino. 
Banda Tropicaliente. Baile dos Na-
morados. Caldo de vaca atolada na 
faixa. Estrada das Amoreiras, perto 
do shopping novo.

BOTECO DO SIDÃO Tremem-
bé: 22/6 (quinta 22h30) - César Bar-
bosa + Henrique Toledo + Jonatas 
Duran.  Bairro Padre Eterno.

BOTECO VINIL Pinda: 24/6 

(sábado) - Luana Camarah. Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, 1.075.

CAPITÃO MOR Tremembé: 
23/6 (sexta) - Kashmir (pop classic 
rock). 24/6 (sábado) - La aBrava. 
30/6 (sexta) - Alaia. Bairro Jardim 
Bom Jesus. 

CAVALGAR 2017 Pinda:  1/7 
(quinta 19h) - Amigos da Dança de 
Taubaté. Banda Rodeio. 2/7 (sex-
ta) - 9h - Café Tropeito. 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 estacio-
namento privado. Local: Rodovia 
Presidente Dutra, km 92, Hípica Fa-
zenda 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.

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena:  24/6 (sábado) - Armandinho. 
Tel 3157-6200.  Via Dutra, sentido 
Guará-Lorena.

CÉSAR BARBOSA agenda:  
24/6 (sábado) - Buteco do João. 
Rancho do Cowboy Taubaté. 25/6 
(domingo) - Festival Junino de Pin-
damonhangaba. Estrada do Piracu-
ama.

CHICK NA ROÇA Taubaté:  
23/6 (sexta 22h) - Sexta dos Traia-
dos e Comitivas. Lucas & Priscila + 
David Souza. Elas vip a noite toda. 
Eles vip até 0h30. 25/6 (domingo 
21h) - Baile country com banda ao 
vivo. Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 24/6 (sábado) –  Banda ao vivo 
+ 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:  25/6 - Banda Alfa Vile. 
Quarta-feira: 21/6 - Voo Livre. 28/6 
- Chamego.com (Anjinho do Vale). 
Tel (12. Tel) 3633-5389. 

DE MÃOS UNIDAS - O 
SHOW: Ginásio de esportes da As-
sociação Atlética Ferroviária no dia 
28 de junho, quarta-feira, início às 
20h, o evento De  “Mãos Unidas – o 
Show”, com a participação do pa-
dre Antonio Maria, Láercio Oliveira, 
Claudinho, Dunga (da Canção Nova) 
e BraisOss (Juntos por Uma Vida). 
E a participação especial do padre 
Silvio César. O encerramento será 
com a  Bênção do Santíssimo pelo 
padre Gonçalves. Maiores informa-
ções pelo telefone 99722-2223 com 
Claudinho. Ingressos já a venda por 
R$ 15 individual. A mesa custa R$ 
100 mesa com 4 lugares (venda li-
mitada). Pontos de venda: Livraria 
Católica São Bento, Neto Jeans, TtS-
tore, Hering, Nova Face, Paróquia de 
Santana, Ferroviária e Livraria Cató-
lica Taubaté.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
23/6 (sexta 21h) – Baile Chuva de 
Prata. Alexandre Vilela & Luiz Gus-
tavo + Diovane dos Teclados. Fre-
eDancers do Prof. Evandro.  Equipe 
de freedancers do professor Evan-
dro. 

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-
çapava: 23/6 (sexta) - I Love Cai-
pirinha. Eric Bruto & Gustavo + 
Tales & Talita. 24/6 (sábado) - Day 
& Lara. 30/6 (sexta) - Festa junina.
Talis e Welinton + Kanavial. 15/07 
(sábado) - Annita. Andreza + Talis 
e Welinton.

FERROVIÁRIA Pinda: 23/6 
(sexta 21h) - Sexta Sertaneja. Bruno 
& Hyago. No deck das piscinas.  Asso 
ciado não paga. Não Associado: No 
deck das piscinas. Homem Ingresso 
R$ 10 e mulher R$ 5. Porções varia-
das e caldinhos sexta-feira. Mesas à 
vontade para quem chegar primeiro. 

Informações  pelo telefone 2126-
4426. 30/06 (sexta 20h) - Noite  Ju-
nina com show da Banda Rodeio. No 
Ginásio de Esportes.

FESTIVAL JUNINO Pinda: 
Acontece neste fi m de semana, dias 
23, 24 e 25 de junho. Terá 82 barra-
cas com comidas típicas, grupos de 
dança da região e shows: Sexta-fei-
ra, 23 de junho - 21h30 – Show Re-
gional – Banda 8 Segundos. Sábado, 
24 de junho - 13h – Almoço ao som 
da Banda André e Andresa. 21h30 
– Show da Banda Chapéu Brasil. Do-
mingo, 25 de junho - 11h – Missa 
Sertaneja com Padre Gonçalves e 
Banda Gold. 13h – Almoço ao som 
da Banda Sarados. 15h – Banda Bru-
no e Yago. 19h – Show com o cantor 
César. 21h30 – Banda Rodeio. Tam-
bém o Trem do Forró. Ingressos à 
venda na EFCJ a partir de 5 de ju-
nho. Local: Rodovia Dr. Caio Gomes 
Figueiredo, ao lado da entrada para 
a Pedreira Anhanguera. 

FORRÓ DA ELZA Taubaté: 
24/6 (sábado - Amigos Sertanejos. 
Flávia Borges + Cauã Rozzi + Júlio 
Bruto. Av. Av. César Costa, 332, Vila 
Aparecida. Entrada franca.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA: 24/6 (sábado) -  Marrom Ser-
tanejo.  1/7 (sábado) - Cecília Mili-
tão. Ingresso  antecipado R$ 15. Tel. 
(12) 99708-2011.

FORRÓ DO SILVIO Taubaté: 
25/6 (domingo 19h) – Baile com 
banda ao vivo. Perto do viaduto da 
Gurilândia.

FORRÓ NIGHT CLUBE Pinda:  
Forrozão com banda ao vivo todo 
sábado. Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
1.520.

LAR DE IDOSOS IRMÃ TERE-
ZINHA Pinda: 24/6 (sábado 16h) -  
Arraiá solidário: 25/6 (sábado 14h) 
- Café da tarde. Show de prêmios: 
TV 28’, bicicleta, câmera digital, fer-
ro elétrico, secador etc. Avenida São 
João Bosco, bairro Santana.

LUSO BRASILEIRO São José:  

26/6 (sexta) - Baile do Todo Podero-
so. Mc Livinho + G15 + David + Pii-
cachu + Menor da VG + Dom Juan. 
1/7(sábado) - Maiara&Maraisa. Clu-
be de Campo.

MANGUERÃO Pinda: 23/6 
(sexta) - Arraiá do Manguerão. Ney 
Du Vale & Gabriel.  Ingresso R$ 10. 
Estacionamento gratuito.

PINDABAR:  Segunda Serta-
neja com banda ao vivo.  Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta – 
Roda de Samba.  Sábado - Sertane-
jo. Domingo -  Fabiano Magalhães 
convida.

PORCA MISÉRIA Taubaté: 
23/6 (sábado) Rincon. 24/6 (sába-
do) - Arraiá do Porca e Odonto. Óia 
o Sisso.Rua Joaquim Távora, 80. Tel 
3432-1233.

PRISCILA MUSIC BAR  
Taubaté: 24/6 (sábado 22h) - 1º 
Arraiá. Renan Soares + Jonatas Du-
ran + Lucas Ferraz + Flávia Borges 
+ Thiago Santos. Av. Vila Rica, 27, 
Estiva.

QUARTO DO SANTO Tauba-
té: 24/6 (sábado) - Quarto Fantasy. 
Save The Date. Elas vip no mural. 
25/06 (domingo 17h) - Festa junina 
Teen.

RANCHO DO COWBOY Tauba-
té: 24/6 (sábado) - César Barbosa.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:  23/6 (sexta) - Bruno Di Marco 
& Cristiano. 30/6 (sexta) - Bruninho 
& Davi. 7/7 (sexta) - Alexandre & 
Adriano. Via Dutra, primeira entra-
da para Aparecida sentido São Pau-
lo-Rio.

RECANTO CAIPIRA Pin-
da, no Sindicato Rural: 22/6 
(quinta 21h) - Zé Luiz. 24/6 
(sábado 21h) - Zé Pret inho 
(Astro Rei).  29/6 (quinta 21h) 
- Anj inho do Vale. Tel.  (12) 
99775-0389.

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

Divulgação

Evento que estimula conhecimentos das 
raízes africanas acontece nesta sexta

Gerdau desenvolve jogo 
sobre impacto ambiental

Aliando conscientização 
com diversão, a Gerdau de-
senvolveu um jogo em rea-
lidade virtual para seus co-
laboradores identifi carem 
situações que podem cau-
sar impactos ambientais. 
A iniciativa insere os pro-
fi ssionais em um pavilhão 
industrial com máquinas, 
empilhadeiras e andaimes. 
Conforme caminha pelo 
ambiente, o usuário deve 
apontar ocorrências como 
vazamento de óleo, emissão 
de gases poluentes, desper-
dício de água ou de energia. 

Identifi cado o problema, o 
jogador deve classifi car o 
seu potencial em alto, mé-
dio ou baixo. Quando chega 
à saída da área, o colabo-
rador recebe um feedback 
a respeito de sua atuação, 
quantos riscos ambientais 
foram identifi cados e cate-
gorizados de maneira cor-
reta ou incorreta.

 
A ferramenta, que fi cará 

disponível para ser usada 
por todas as unidades da 
Gerdau no dia a dia, já foi 
utilizada por colaboradores 

da unidade de Pindamo-
nhangaba e teve boa reper-
cussão. “Com a atividade 
nós tivemos a oportunidade 
de identifi car de forma bem 
próxima do real situações 
que podem prejudicar o 
meio ambiente. Foi uma di-
nâmica divertida, que mos-
tra que devemos estar cada 
vez mais atentos à esses 
tipos de ocorrência no nos-
so ambiente de trabalho”, 
comenta Rander Machado, 
engenheiro de manutenção 
da Gerdau em Pindamo-
nhangaba.

COLABOROU COM O TEX-
TO: JOYCE DIAS

***
O segundo encon-

tro do evento “Con-
versando Sobre a Áfri-
ca”, acontece nesta 
sexta-feira (23), às 
19 horas, no Pala-
cete 10 de Julho, no 
centro (travessa Rui 
Barbosa).  O tema a 
ser abordado será 
“Egito e Outros Rei-
nos”.

A ideia, que é uma 
iniciativa do Con-
selho Municipal de 
Participação e De-
senvolvimento da 
Comunidade Negra e 
do responsável pelo 
projeto Mauro Mo-
rais, acontece quin-
zenalmente. Está 
programado para que 
ocorram ainda mais 
três encontros, todos 
gratuitos e abertos ao 
público em geral.

Prevenção ampliada
O Ministério da Saúde ampliou o público alvo da 

vacinação contra o HPV. Agora, meninos de 11 a 15 
anos poderão ser imunizados. Até então, a vacina es-
tava disponível para meninos de 12 e 13 anos, além das 
meninas de 9 a 14 anos.

A população  de Pindamonhangaba já pode encon-
trar a vacina em todas as unidades de saúde do muni-
cípio .

O HPV atinge tanto meninas quanto meninos; a di-
ferença é que, no sexo masculino, a infecção, por ser 
assintomática, muitas vezes passa despercebida e não 
é diagnosticada, o que facilita a transmissão.

O Brasil foi o primeiro país da América do Sul e 7º 
do mundo a oferecer a imunização contra o HPV para 
meninos em programas nacionais de imunizações. A 
defi nição da faixa etária visa proteger os adolescentes 
antes do início da vida sexual e, portanto, antes de te-
rem contato com o vírus, garantindo assim maior efi -
ciência da imunização. 

É fundamental salientar que a vacina é extrema-
mente segura.

Ninguém precisa correr, porque a vacina faz parte 
do calendário fi xo de vacinação e não tem prazo para 
acabar. Mas é importante que as mães levem seus fi -
lhos à unidade de saúde para tomar as duas doses in-
dicadas e na época certa. 
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Prefeitura injeta R$ 14 
milhões na economia 
local com primeira 
parcela do 13º salário

Meninos de 11 a 15 anos devem 
ser vacinados contra HPV 

CIIT auxilia peregrinos durante Corpus Christi

Nesta segunda, REP 
será sobre plantas 
antiinfl amatórias

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba vai injetar 
R$ 14 milhões na econo-
mia da cidade, a partir do 
dia 30 de junho. Isso será 
possível graças à antecipa-
ção da primeira parcela do 
13º, somada ao pagamento 
do salário de seus servido-
res, no fi nal deste mês.

Para o pagamento so-
mente da antecipação da pri-
meira parcela do 13º salário, 

o investimento da Prefeitura 
é de R$ 5,2 milhões.

Na terça-feira (20), o 
prefeito Isael Domingues 
recebeu, em seu gabinete, 
o presidente da Câmara de 
Vereadores, Carlos Moura 
“Magrão”. Ele realizou, 
ofi cialmente, a devolução 
aos cofres da Prefeitura, 
do saldo do duodécimo 
recebido pela Câmara de 
Vereadores no exercício 

de 2016, no valor de R$ 4 
milhões. Esse valor per-
mitiu o complemento à 
folha de pagamento dos 
funcionários e a antecipa-
ção do 13º salário que, por 
lei, poderia ser pago até o 
dia 30 de novembro.  

A injeção desses R$14 
milhões vai benefi ciar o 
comércio e colaborar para 
o aquecimento da econo-
mia da cidade. 

O Ministério da Saú-
de ampliou a vacinação 
de HPV para meninos de 
11 a 15 anos. Desde janei-
ro, as doses eram aplica-
das em jovens entre 12 
e 13 anos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Agora, também podem 
receber a vacina ho-
mens e mulheres trans-
plantados e oncológicos 
em uso de quimiotera-
pia e radioterapia. Em 
Pinda, a vacina está 
disponível em todos os 
postos de saúde.

O objetivo da pasta é 
imunizar 80% dos 7,1 mi-
lhões de meninos de 11 a 
15 anos e 4,3 milhões de 
meninas de 9 a 15 anos. 
Além disso, cerca de 200 
mil crianças e jovens, de 
ambos os sexos, de 9 a 26 
anos vivendo com HIV/
aids, também podem se 
vacinar contra HPV.

Ministério da Saúde amplia cobertura da imunização também para 
homens e mulheres transplantados e oncológicos em tratamento

Os jovens precisam 
tomar duas doses da va-
cina quadrivalente, com 
um intervalo de seis 
meses entre as doses, 
para ficarem protegidos 
contra os quatro tipos 
mais comuns do vírus. 

A infecção está associa-
da ao desenvolvimento 
de cânceres de pênis, 
garganta, ânus e colo do 
útero.

Para ampliar a cober-
tura, a vacina de HPV 
também fará parte do 

elenco de vacinas a serem 
ofertadas na Campanha 
de multivacinação, que 
acontecerá no período 
de 11 a 22 de setembro. 
O Dia D da campanha de 
vacinação será dia 16 de 
setembro.

Nesta segunda-fei-
ra (26), às 14 horas, o 
Rep (Roda de Estudo 
de Plantas) promovido 
pelo Cpic (Centro de 
Praticas Integrativas e 
Complementares) terá 
como tema a ser estu-
dado as plantas com 
propriedades antiinfl a-
matórias. O evento é 
gratuito e destinado aos 
profi ssionais da área da 
saúde e interessados 
em geral. Para partici-

par, é só comparecer 
na sede do Cpic, na rua 
Albuquerque Lins, 245, 
em frente ao prédio da 
Receita Federal.

 
PROGRAMAÇÃO:

31 de julho – 
Obesidade - Dr. João
28 de agosto – 
Herpes - Dra. Ticiana
25 de setembro – 
Colesterol - Dra. Beatriz
30 de outubro - 
Feridas / Calêndula

Os profi ssionais orientam a população sobre 
conhecimentos tradicionais de plantas medicinais 

Jennifer Gonçalves

A assistência auxilia os romeiros e ajuda o 
desenvolvimento do turismo da cidade

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

***
O CIIT (Centro Iti-

nerante de Informações 
Turísticas) esteve pre-
sente durante o feriado 
de Corpus Christi em 
vários pontos nas estra-
das dos Núcleos Turís-
ticos do Piracuama e do 
Ribeirão Grande para 

auxiliar os peregrinos 
que faziam a rota do Ca-
minho da Fé.

O Departamento de 
Turismo da Prefeitura 
atendeu romeiros de 
diversas localidades 
que percorriam o tre-
cho de Pindamonhan-
gaba, que consiste no 
maior trecho urbano 
da rota, cujo fluxo au-

mentou considera-
velmente em virtude 
das comemorações do 
Jubileu de Nossa Se-
nhora Aparecida. Em 
outubro, serão come-
morados os 300 anos 
que a imagem foi en-
contrada nas águas do 
rio Paraíba do Sul.

A diretora de Turis-
mo, Ana Lucia Gomes 

Araújo, afirma: “Este 
é o momento propício 
para divulgar os atra-
tivos locais, juntamen-
te com informações 
seguras, confiáveis e 
essenciais aos peregri-
nos tais como: locais 
de pouso, alimenta-
ção, paradas para des-
canso, dentre outras”, 
completa.

A van dá assistência para romeiros de diversos lugares que 
percorrem o Caminho da Fé

Divulgação

O prefeito recebeu no Gabinete o presidente da Câmara para devolução ofi cial 
do saldo de duodécimo aos cofres da Prefeitura

A vacina 
está 
disponível 
nos postos 
de saúde do 
município
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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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Os vereadores de Pinda-
monhangaba confi rmaram 
nesta segunda-feira, dia 19 
de junho, durante a realiza-
ção da 21ª Sessão Ordinária 
no Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira” a apro-
vação do Projeto de Decreto 
Legislativo (PDL) n° 02/2017, 
do vereador Antonio Alves da 
Silva – Toninho da Farmácia 
(PSDB), que “Concede a Me-
dalha Percy Newton de La-
cerda César” à jornalista e ra-
dialista da Rádio Ótima FM, 
Aline Bernardes Coladelli. O 
PDL era o único item da Or-
dem do Dia e o documento foi 
aprovado por 10 votos a zero.

Com signifi cante e for-
te atuação como jornalista 
e radialista no município de 
Pindamonhangaba e região, 
Aline Bernardes é de tradicio-
nal família de Pindamonhan-
gaba. A entrega da medalha 
ocorrerá em data a ser agen-
dada pelo autor da homena-
gem.

Aline Bernardes 
Coladelli 
Natural de Pindamonhan-

gaba, Aline nasceu em 8 de 
abril de 1983. É a fi lha mais 
velha de Regina Celi de Souza 
Fonseca e Márcio Bernardes 
da Fonseca. Concluiu sua vida 
escolar em Pindamonhanga-
ba e o Ensino Superior na ci-
dade de Taubaté, onde se for-
mou em 2005 em Jornalismo 
pela Unitau.

Logo ao entrar na faculda-
de, em 2002 iniciou sua car-
reira de Jornalista, atuando 
como repórter no Jornal da 
Cidade.Vivenciou suas inú-
meras funções em diversos 
outros veículos de comunica-
ção da região, como a Rádio 
Metropolitana Taubaté, TV 
Educativa Setorial, Câmara 
de Vereadores de Taubaté, 
Rede Difusora de Comunica-
ção - onde foi a primeira mu-
lher a ser contratada como re-
pórter de campo da Emissora 
-, Rádio 94 FM, Assessoria 
de Imprensa da Viva Pinda 
Transportes, entre outros.

Em 2010, recebeu o con-
vite dos comunicadores Celso 
Portiolli e Elite Sandri para 
assumir a Direção de Jorna-
lismo da Rádio Ótima FM. 

Vereadores manifestam apoio e Medalha 
“Percy Lacerda” será concedida à 

jornalista da Ótima FM, Aline Bernardes
Na Tribuna Livre, o Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Adilson Lima da Silva 
apresentou as informações da Campanha de Enfrentamento à Violência contra o Idoso

Aceitou a missão e em 2017 
completa 7 anos de trabalho. 
Aline Bernardes está à frente 
do Setor de Notícias das rá-
dios 94,5 FM (Ótima Pinda) e 
90,3 FM (Ótima SJC).

Âncora do Jornal da Óti-
ma FM, que vai ao ar todas 
as manhãs das 7 as 8 horas, 
Aline Bernardes e sua equipe 
levam aos ouvintes as princi-
pais informações e assuntos 
do dia, bem como desempe-
nha um importante trabalho 
de responsabilidade social e 
utilidade pública junto a co-
munidade. 

Em 2016, sob o comando 
de Aline Bernardes, o Jornal 
da Ótima FM foi considerado 
pela pesquisa IBOPE, o pro-
duto jornalístico matinal mais 
ouvido na cidade de Pinda-
monhangaba, bem como de 
outros municípios da região.

Tribuna Livre
Na Tribuna Livre desta 

segunda-feira, o Presidente 
do CMI – Conselho Munici-
pal do Idoso, Adilson Lima 
da Silva apresentou aos vere-
adores e ao público presente 
a 6ª Campanha Municipal de 
Enfrentamento à Violência 
contra o Idoso. Em um vídeo 
exibido no plenário, todos 
puderam conhecer as mais 
variadas formas de violência 
contra os idosos. O audio-
visual está sendo mostrado 
aos jovens e adolescentes das 
escolas de Moreira César, do 
Araratema e das outras regi-
ões e do centro da cidade. 

Segundo o Presidente do 
CMI, o vídeo foi gravado com 
a participação de idosos do 
CCI do bairro Vila Rica e o ob-
jetivo é chamar a atenção dos 
jovens e da sociedade para o 
problema dos diversos tipos e 
formas de violência contra os 
idosos. O tema do vídeo é “A 
experiência deve ser a única 
marca do idoso”.

Verbas para 
entidades sociais
Durante a discussão dos 

requerimentos, o plenário 
aprovou o pronunciamento 
do Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência So-
cial, Amauri Monteiro para 
explicar a questão do repasse 
das verbas da Prefeitura para 
as entidades do município. O 
dinheiro não está sendo en-

ORDEM DO DIA

22ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 26 de junho 
de 2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 62/2017, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exer-
cício de 2018 e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 82/2017, do Vereador Rafael Goffi 
Moreira, que “Denomina a Rua 12 (doze) do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant, Pindamonhangaba/
SP, de Rua NELI VICENTIN”.
 

Pindamonhangaba, 21 de junho de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discu-
tem as Leis Orçamentárias terão a Ordem do Dia preferencialmente 
reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido a trinta 
minutos, contados do final da votação da Ata.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Adilson Lima da Silva, presidente do Conselho Municipal 
do Idoso apresenta a 6ª Campanha Municipal de 
Enfrentamento à Violência contra o Idoso aos vereadores

LEI N.º 6.037, DE 21 DE JUNHO DE 2017

Institui a Semana da Virada Cultural no Município de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei n° 35/2017, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato 
Cebola)

  VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos 
do parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

  Art. 1º Fica instituída no Calendário Ofi cial do Município a SEMANA 
DA VIRADA CULTURAL, a ser realizada anualmente, no segundo fi nal de semana do mês 
de junho.
  Parágrafo Único. A SEMANA DA VIRADA CULTURAL tem por 
objetivo promover ações que visem:
  I- Interagir a participação da população nos eventos culturais do 
município;
  II- Fomentar e promover diversos segmentos culturais no 
município;
  III- Ampliar a divulgação dos trabalhos de artistas da cidade e 
região;
  IV- Autorizar e valorizar os trabalhos culturais de artistas da cidade 
e região; e
  V- Incentivar a população à utilização dos espaços públicos.

  Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

  Pindamonhangaba, 21 de junho de 2017.
 

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO
PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02, DE 20 DE JUNHO DE 2017

Concede a Medalha Percy Newton de Lacerda César.

  

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
  
 Art. 1º Fica concedida a MEDALHA PERCY NEWTON DE LACERDA CÉSAR 
à Sra. ALINE BERNARDES COLADELLI, por sua signifi cante atuação como jornalista e 
radialista, no Município de Pindamonhangaba e região.

 Art. 2° A entrega da medalha, de que trata o artigo anterior, ocorrerá em data a 
ser agendada pelo autor da homenagem.

 Art. 3° As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo 
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

 Art. 4° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

 Pindamonhangaba, 20 de junho de 2017.

Vereador CARLOS MOURA – MAGRÃO
Presidente

       
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017, de autoria do Vereador Antonio Alves da Silva
Publicado no Departamento Legislativo.

ATO N° 14, DE 21 DE JUNHO DE 2017

Dispõe sobre a composição da FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

  VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, RESOLVE:

  Art. 1º A FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, criada pela Resolução n° 05, de 13 de 
junho de 2017 será composta pelos Vereadores:
  1. Rafael Goffi  Moreira (PSDB)
  2. Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV)
  3. Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR)

  Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

  Pindamonhangaba, 21 de junho de 2017.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

viado às entidades e isso tem 
prejudicado os trabalhos e 
atividades sociais destas en-
tidades. Amauri demonstrou 
sua indignação com o pro-
blema e fez severas críticas 
aos assessores do Executivo, 
em especial, na questão da 
interpretação da legislação 
que regula esses repasse de 
verbas. “O Poder Público não 
tem tratado com dignidade 
as entidades que atuam na 
assistência social. Isso é uma 
garantia de direito como pre-
vê a legislação”, afi rmou.

Segundo ele, “o Departa-
mento Jurídico tem conhe-
cimento da Legislação des-
de 2014 e até agora eles não 
conseguem fazer esses re-
passes. “Eu não critico e nem 
culpo o Prefeito, mas acho 
que a sua assessoria não está 
sendo competente para atu-
ar nesta área”, salientou.

Amauri Monteiro falou 
que “não entende como uma 
Assessoria Jurídica não con-
segue entender como deve 
ser feito o repasse das ver-
bas. Essa Lei é de 2014, foi 
sancionada, regulamentada 
e isso causa indignação, pois 
não se sabe em quem termos 
esse rapasse poderá ser fei-
to”. Ele cobrou uma solução 
urgente para esse problema. 
“Daqui a pouco termina o 
ano e as entidades ainda não 
receberam as verbas devi-
das”, concluiu Amauri Mon-
teiro.

Licitação para 
veículos
Atendendo a um reque-

rimento do vereador Rafael 
Goffi  (PSDB), os Secretá-
rios de Administração, Fa-
brício Augusto Pereira e de 

Gabinete, Fabiano Vanone 
estiveram na Câmara nesta 
segunda-feira para explicar o 
procedimento licitatório para 
aluguel de 2.280 veículos leves 
e pesados na Prefeitura de Pin-
damonhangaba. Ao ser ques-
tionado pelo vereador Rafael 
Goffi , o Secretário Fabiano Va-
none observou que “o gabinete 
do prefeito acompanha todos 
os processos e quem solicitou 
o aluguel foi a Secretaria de 
Serviços Públicos da cidade”. 
Ele disse que não são 2.280 ve-
ículos e que essa ata de registro 
de preços nasceu para atender 
a Atividade Delegada, uma vez 
que a PM solicitou os veículos 
para esse trabalho. Vanone 
informou que Prefeitura tem 
hoje 297 veículos entre cami-
nhões, veículos de passeio, 
motos e etc.

Sobre o montante de veí-
culos da Ata, Fabiano Vanone 
enfatizou que “não são 2.280 
veículos e sim 2.280 possibili-
dades de locação (aluguel)”. O 
Secretário de Gabinete escla-
receu que a Ata obriga o Poder 
Executivo a detalhar todas as 
possibilidades de locação, já 
que temos carros, motos, vans 
e caminhões de diversos tipos. 
“A ata é um contrato de 12 me-
ses. Cada veículo locado são 
12 possibilidades de aluguel”, 
acrescentou. 

Vanone garantiu que “não 
será usado nem 40 % desta ata, 
mas é preciso ter essa seguran-
ça. O que vamos usar mesmo 
são as viaturas da Atividade 
Delegada”. “O valor total da ata 
é elevado, mas no valor unitá-
rio estaremos economizando 
para o município e, no fi nal, 
saiu mais em conta”, concluiu 
Fabiano Vanone.

 

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
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Caminhada do 
Trabiju abre 
inscrições na 
segunda-feira

Shopping terá 
Arraiá Solidário 
neste fim de semana

Palacete recebe mesa redonda do Iphan 

Um dos primeiros 
eventos da comemoração 
dos 312 anos de emancipa-
ção político-administrati-
va de Pindamonhangaba 
será a 2ª Caminhada So-
lidária do Trabiju, no dia 
1º de julho. As inscrições 
para participar do evento 

estarão abertas a partir de 
segunda-feira (26).

Desta vez, a doação 
será um brinquedo novo, 
de qualquer valor, que 
fará parte da doação para 
as crianças mais necessi-
tadas, no Dia da Criança.  
Cada um poderá fazer sua 

inscrição e de mais uma 
pessoa, na sede do Fundo 
Social de Solidariedade, 
que fica na rua Deputado 
Claro César, 53. Deverá 
ser preenchido, mais uma 
vez, um termo de respon-
sabilidade de segurança.

Os organizadores do 

evento lembram a impor-
tância dos participantes, 
no dia do evento, usarem 
roupas leves, calçados ade-
quados, como tênis, e leva-
rem seu lanchinho. Dessa 
vez, a caminhada será pela 
Trilha da Ponte Pênsil.

No total, são 120 va-

gas e a trilha será feita 
por grupos de 30 pessoas 
de cada vez, com monito-
ramento e acompanha-
mento dos guardas do 
Parque. A trilha passa-
rá pela cachoeira prin-
cipal do parque e deve-
rá render muitas fotos.

A realização dessa nova 
edição da caminhada é 
da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Meio Ambiente, coor-
denadoria de Eventos 
e Fundo Social de Soli-
dariedade.

Programação
 
9h – Abertura dia 24 de junho de 2017
André Bazzanella (Iphan-SP) e José Caramez (Departamen-
to de Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba) Palacete 
10 de julho, Pindamonhangaba. rua Dep. Claro César, 33, 
Centro, Pindamonhangaba
9h30 - Apresentação do Centro de Memória de Pindamo-
nhangaba Juliana Vasques
 10h – Café
 10h30 – Paisagem e Identidade Dra. Valéria Regina Zanetti 
- UNIVAP
 11h30 – Debate
 12h – Visita ao Museu da Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina
 13h - Almoço
 14h30 - O Observatório da Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba Dra. Cilene Gomes - Univap
 15h30 - Café
 16h - Várzea do Rio Paraíba do Sul: ecologia, paisagem 
agroindustrial e sua arquitetura Dr. Ademir Pereira dos 
Santos, Me. Raphael Amaral, Dr. Ademir Fernando Morelli – 
Unitau
 17h - Debate e encaminhamentos

COlAbOrOU COM O TExTO: 
JENNiFEr GONçAlvES

***
Neste sábado (24), irá 

acontecer uma roda de 
conversa sobre os patri-
mônios históricos e cul-
turais de Pindamonhan-
gaba, no Palacete 10 de 
julho, durante os perí-
odos da manhã e tarde, 
com visita ao museu.

A roda de conversa 
passará por toda a re-
gião do vale do Paraíba, 
e Pinda é a terceira ci-
dade eleita para sediar. 
Sendo que a primeira foi 
São luiz do Paraitinga e 
a segunda, Paraibuna. O 
projeto é uma iniciativa 
do iphan-SP em parceria 
com o Departamento de 
Turismo da Prefeitura.

O evento será minis-

trado pelo representan-
te do iphan na região, 
André bazzanella, que 
pretende consolidar o 
Observatório da Paisa-
gem do vale do Paraíba.  
“A ideia do evento é criar 
uma rede com parceiros, 
entidades e faculdades 
para propor projetos que 
ajudem no planejamento 
do patrimônio cultural 
e meio ambiente da re-
gião”, completa.

Haverá um circuito 
de palestras com estudos 
acadêmicos sobre o mu-
nicípio e são apenas 50 
vagas disponíveis. Para 
participar é necessário 
se inscrever enviando 
um e-mail para museu-
zecaramez@gmail.com. 
A roda de conversa é gra-
tuita e aberta ao público.

O intuito é ressaltar, com projetos acadêmicos, a importância dos 
patrimônios históricos de Pinda

Programação
Sexta-feira (23)
18h30 - Sesi Taubaté (dança típica quadrilha)   
20 às 21 horas - Performace (dança country)    
21 às 22 horas - Ballet Cássia Ogata (balé com mistu-
ra de dança junina)    
    
Sábado (24)
14h30 - Art e Toledo (dança típica quadrilha)   
15 horas - Contação de Histórias   
19h30 - Jardel da Conatus (dança country) 
20 horas - Apresentação Musical Gustavo Cruz    
    
Domingo (25)
15 horas - Contação de histórias
19 horas - Orquestra de Violas Itaboapé

O Shopping Pátio Pin-
da entra no clima das fes-
tividades juninas e, du-
rante os dias 23, 24 e 25, 
promove o “Arraiá Soli-
dário”, que além de diver-
são, vai promover a boa 
ação, já que todo lucro das 
barracas de alimentação e 
brincadeiras será reverti-
do para o SOS (Serviço de 
Obras Sociais) de Pinda-
monhangaba. 

A festa acontecerá na 
Praça de Eventos do cen-
tro de compras, das 18 às 
22 horas, na sexta-feira 
(23), e das 14 às 22 horas, 
no sábado (24) e domin-
go (25). No local ficarão 
montadas as barracas 
que terão venda de delí-
cias como bolinho caipira, 

cuscuz, pão com carne, 
quentão e vinho quente. 
Também ocorrerão brin-
cadeiras para os parti-
cipantes, com pescaria, 
boca do palhaço e jogo da 
argola, com prenda para 
os vencedores. 

As apresentações de 
quadrilhas ficarão por 
conta de diversos grupos 
que irão se apresentar du-
rante os três dias de festa. 
No sábado será o dia do 
show musical com Gusta-
vo Cruz, com muita música 
sertaneja, gratuitamente 
na Praça de Alimentação. 

A programação do Ar-
raiá do shopping ainda 
tem contação de história 
para as crianças no sába-
do e no domingo.

A biblioteca Públi-
ca Municipal “verea-
dor rômulo Campos 
D´Arace”, localizada 
no bosque da Prince-
sa, realiza, neste do-
mingo (25), a Feira 
de Troca de livros. O 
evento tem entrada 
gratuita e todos os que 
quiserem participar 
podem levar seus li-
vros para trocar com 
outros fãs da literatu-
ra. Será das 13 às 17 
horas.

Biblioteca no Bosque sedia Feira do Livro

Divulgação

A caminhada será pela trilha da Ponte Pênsil



Nos dias 16 a 18 de ju-
nho, aconteceu na cidade 
de Bauru, o Campeonato 
Paulista de Inverno de Na-
tação, na categoria Infan-
til. Pindamonhangaba foi 
representada por três atle-
tas na competição: Diego 
Kaue, Tarcísio Alencar e 
Leticia Caroline, além 
do treinador, o Professor 
Lucio. 

Nas provas indivi-
duais, o grande destaque 
fi cou para o nadador Die-
go Kaue, que conquistou o 
vice- campeonato Paulista 
na prova 100m nado peito, 
com o tempo de 1min 18seg 
41centésimos. Ele fi cou 
apenas 3 segundos atrás do 
primeiro colocado, que fez 
o tempo de 1min 15segun-
dos 50 centésimos, além de 
ter melhorado sua marca 
em 1 segundo.

Já o melhor resultado 
de Tarcísio Alencar foi o 
quinto lugar na prova 50 
metros nado livre, também 
diminuindo 1 segundo de 
sua melhor marca. 

Somando os ótimos re-
sultados dos atletas nas 

Na quarta-feira (21), 
representantes do Sesi 
estiveram no gabinete do 
prefeito Isael Domingues 
realizando a entrega ofi -
cial dos primeiros mate-
riais esportivos e unifor-
mes para o projeto Atleta 
do Futuro. Realizado pelo 
convênio entre a Prefei-

Nadador conquista 
medalha de prata no 
Campeonato Paulista

provas em que participa-
ram, a equipe de Pinda 
terminou a competição em 

12º lugar no Masculino e 
22º lugar no Geral, dentre 
47 entidades participantes.

Os nadadores conseguiram uma boa classifi cação no 
Campeonato Paulista de Inverno 

Município ganha materiais 
esportivos para Projeto 
Atletas do Futuro

tura e o Sesi, com o apoio 
do Shopping Pátio Pinda, 
o projeto vai atender 700 
crianças de 7 a 17 anos, 
nas modalidades de fu-
tebol, futsal, handebol, 
basquetebol e voleibol, 
nos pólos do GE Cidade 
Nova, CE Zito, GE Pai 
João (Vila São Benedito), 

quadra do Castolira e GE 
Alto Tabaú.  

Participaram da entre-
ga com o prefeito, o secre-
tário da Semelp, Everton 
Chinaqui, a diretora pe-
dagógica Luciana Ferrei-
ra, e os representantes do 
Sesi, Roberta Borrego e 
Conceição Soares. 

Pindamonhangaba recebe, 
neste sábado (24), o Festival de 
Ginástica Artística, no CT Luiz 
Caloi, a partir das 10 horas. O 
evento é aberto ao público e tem 
entrada gratuita.

Participam cerca de 150 crian-
ças e adolescentes de 6 a 15 anos, 

que estarão a partir das 9 horas 
no local, para aquecimento nos 
aparelhos. Elas farão as provas 
de salto, paralelas assimétricas, 
trave e solo.

De acordo com o professor 
Marcelo Ronconi, técnico da 
equipe de Pinda e organizador 

do evento, o objetivo do festival é 
estimular a prática da atividade 
esportiva, a divulgação da moda-
lidade, além de ser um momento 
de integração entre os ginastas.

O evento faz parte do calen-
dário da Liga Intermunicipal de 
Ginástica Artística e contará com 

atletas de Pindamonhangaba, 
Taubaté e São José dos Campos.

Todos estão convidados a 
prestigiar esse bonito espetáculo 
e conhecer um pouco mais sobre 
a modalidade e os ginastas que 
representam nossa cidade nas 
competições.

PINDA SEDIA FESTIVAL DE GINÁSTICA 
ARTÍSTICA NESTE SÁBADO

Projeto vai atender 700 crianças de 7 a 17 anos, em várias modalidades

Todos estão convidados a prestigiar esse bonito espetáculo que contará com atletas de Pindamonhangaba, Taubaté e São José dos Campos

Divulgação

Divulgação

Divulgação

sporteE
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ntretenimentoE
SEXTA-FEIRA

Festival Junino será neste � nal de semana
Comidas e bebidas típicas, danças tradicionais, shows e muita alegria marcam o evento

APRESENTAÇÕES CULTURAIS SÃO 
O PONTO FORTE DO EVENTO

Nova Gokula promove evento internacional

Escolas municipais recebem 
apresentação de ópera

Pindamonhangaba realiza, 
neste fi nal de semana, o 4º Fes-
tival Junino. O evento será sex-
ta-feira (23), das 19 às 23 horas, 
sábado (24), das 13 às 23 horas, 
e domingo (25), das 11 às 23 ho-
ras, com entrada franca.

Mais uma vez, o Festival Ju-
nino será realizado às margens 
da rodovia Dr. Caio Gomes Fi-
gueiredo (estrada que vai para 
o Piracuama), km 11, no Bonsu-
cesso. A festa será bem no aces-
so para a estrada da Pedreira 
Anhanguera.

A realização do Festival 
Junino é da parceria entre a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Departamento de Turismo, 
e os empresários dos núcleos 
turísticos do Ribeirão Gran-
de e do Piracuama. Serão 28 
estandes de alimentação, com 
os mais variados pratos, como 
tutu à mineira, churrasco de 
chão, risoto, feijoada, e por-
ções como fritas, torresmo, 
calabresa, e bolinhos, além de 
bebidas típicas juninas e pro-
dutos integrais. Lembrando, 
claro, dos doces caseiros típi-
cos, como maçã do amor, es-
petinho de morangos, bolos, 
cookies, entre outros. Os res-
taurantes do Ribeirão Grande 
e do Piracuama serão trans-
portados durante os dias de 
festa para o local do evento, 
levando também a qualidade 
já conhecida dos produtos dos 
núcleos turísticos.

O festival terá espaço tam-

Além da gastronomia, o grande 
destaque do 4º Festival Junino são 
as atrações culturais e shows. Ha-
verá apresentação de quadrilheiros 
juninos de Pindamonhangaba, Ca-
çapava – com os Bonecões do Vale, 
Queluz, além das manifestações cul-
turais de Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí e Pinda.

Os shows embalarão os dois 
dias de almoço (sábado e do-

mingo) e fecharão as três noites. 
Banda 8 Segundos, Dupla André 
& Andresa, banda Arena, Banda 
Sarados, Bruna & Yago, banda 
Miro e Marques, cantor César, e 
Banda Rodeio serão as atrações 
musicais do festival.

No domingo (25), o dia será 
aberto pela Missa Sertaneja com 
o Padre Gonçalves, ao som da 
Banda Gold, às 11 horas.

bém para o artesanato da Feira 
Arte Encanto, que mostra os 
melhores trabalhos realizados 
pelos artistas de Pindamo-
nhangaba. O Fundo Social de 
Solidariedade estará presente, 

recebendo, inclusive, doações 
da Campanha do Agasalho 
2017.

O 4º Festival Junino tem o 
apoio do Governo do Estado e 
do Circuito Mantiqueira.

PROGRAMAÇÃO

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOYCE DIAS

 
Com o objetivo de disseminar 

a música clássica para as comuni-
dades que habitam no entorno das 
escolas públicas do estado de São 
de Paulo, projeto “Ópera na Escola” 
chega a Pindamonhangaba neste sá-
bado (24).

O projeto, que já está em sua 
sexta edição, neste ano trará para 
Pinda o espetáculo “Pedro e o 
Lobo”, que apresenta uma versão 
em português da obra do compo-
sitor russo Serguei Prokofi ev. O 
compositor teve como propósito 
mostrar aos jovens os sons dos vá-
rios instrumentos e por isso, cada 
personagem será apresentado por 
um instrumento diferente.

O espetáculo será exibido na 
Escola Municipal João Cesário, no 
bairro Feital, às 10 horas, e na Esco-
la Municipal Prof. Manoel César Ri-
beiro, no Crispim, às 14 horas. Além 
do espetáculo, as escolas receberão 
material pedagógico e atividades di-
dáticas vinculadas à obra.

Ao todo, 15 escolas receberão 
as apresentações do projeto, que 
tem entrada gratuita. O “Ópera na 
Escola” tem realização da Tulipa 
Produções Artísticas e conta com o 
patrocínio da Gerdau, por meio do 
Instituto Gerdau e copatrocínio da 
Viação Cometa, fi rmado através da 
Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
– ProAC, e é realizado em Pinda-
monhangaba graças à parceria com 
a Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura.

“Ópera na Escola” dissemina a música clássica em Pinda

Divulgação

A comunidade Hare Krishna da 
Fazenda Nova Gokula realizará o 
“1º Festival Internacional Krishna 
West”, nos dias 21 a 24 de julho. 

O evento visa a um conjunto 
de ações que promoverão o apro-
fundamento do conhecimento da 
Índia milenar e sua aplicação prá-
tica no Ocidente, de acordo com os 
propósitos da Iskcon (Sociedade 
Internacional para a Consciência 
de Krishna), apresentando uma 
proposta de conscietização ética e 
espiritualista, de forma acessível 
para toda sociedade. 

Serão quatro dias com atrações 
educativas, ecológicas, culturais e 
artísticas, com a presença de Pier-
re Edel (Premamaya), músico e 
compositor, semifi nalista do “The 
Voice” França e Rússia; dança 
clássica indiana, palestras, exposi-
ções de arte.

A programação conta também 
com  diversos shows com estilos 
variados, sempre à noite. Na tenda 
principal, o evento oferecerá um 
congresso de fi losofi a e desenvolvi-
mento humano com a presença de 
acadêmicos de vários países como 

Churrasco será um dos pratos servidos na festa, que terá 
também muitos doces

TENDAS DE ALIMENTAÇÃO Restaurantes que irão servir comidas 
e bebidas típicas na festa

01 – Mangueirão do Zé Bé
02 – Pousada e Retiro Amor Divino
03 – Adep
04 – Espaço Total
05 – Armazém Graminha
06 – Bar e Restaurante Rancho Fundo
07 – Rancho Alfa – Café Caipira
08 – Restaurante Beira Rio Graminha
09 – Quiosque Zebrinha
10 – Quiosque do Aranha
11 – Pouso do Miranda
12 – Atacapi – Deia e Marília
13 – Atacapi – Rose e Pedro
14 – Atacapi – Penha e Sandra

15- Pesqueiro Vila Rica
16 – Atacapi – Alemão e Celinha
17 – Rancho Romeiros
18 – Café Caipira - Callipo
19 – Doces da Vó Dita
20 – Restaurante Pesque Truta Ribeirão Grande
21 – Restaurante Colméia
22 – Eco Green
23 – Bar e Restaurante Edmundo
24 – Bar do Genésio
25 – Bom da Roça
26 – Fundo Social de Solidariedade
27 – Atacapi – Larissa e Conceição
28 – Bar Gaúcha Cruz Pequena

Howard J. Resnick, Ph.D. pela 
Universidade de Harvard, Estados 
Unidos e idealizador do projeto ru-
ral de Nova Gokula. 

Haverá ainda muitas atrações 
culturais e literárias como lança-
mentos de livros, recital de poesias 
com a presença de escritores da 
APL (Academia Pindamonhanga-
bense d e Letras), apresentação de 
estudos acadêmicos, mesa redonda 
com a participação autores, expo-
sição de telas e gravuras, além de 
diversos cursos e workshops. 

Mais informações e inscrições 
podem ser feitas pelo site festi-
valkrishnawest.com.br e facebook.
com/FazendaNovaGokula.  

Comunidade

Localizada no bairro Ribeirão 
Grande, aos pés da serra da Man-
tiqueira, a fazenda Nova Gokula 
abriga o maior templo Hare Krish-
na da América Latina, com visita-
ção aberta ao público em geral.

A comunidade foi criada em 
1978 por um grupo de devotos de 
Krishna, reunidos em torno de um 
ideal espiritual. Atualmente a co-
munidade abriga sacerdotes, mon-
ges, estudantes e famílias inteiras 
em diferentes casas ou em aloja-
mentos divididos em três vilas.

A fazenda hoje faz parte do 
cenário turístico da região tanto 
pela beleza de seu templo e de sua 
cultura quanto pela natureza que 
lhe cerca. Integra a Área de Pro-
teção Ambiental da serra da Man-
tiqueira e também é uma área de 
soltura e devolução de animais 
silvestres.

Gilberto Araújo

Divulgação

SEXTA-FEIRA (23)

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
Todos os dias: Feira de Artesanato Arte Encanto
 
SÁBADO (24)

Das 12h às 18h – Brinquedos infl áveis e participação dos personagens Alvin e 
os Esquilos, Pepa Pig e Galinha Pintadinha e sua turma
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
18h – Dupla Miro & Marques
19h30– Apresentação de Quadrilha Junina da AA Ferroviária, 
de Pindamonhangaba
20h – Manifestação Cultural com o Bloco do Zé Pereira e os Bonecões, de 
São Bento do Sapucaí
21h30 – Show da Banda Arena Country
Todos os dias: Feira de Artesanato Arte Encanto
 
DOMINGO (25)

9h30, 13h, 17h – Trem do Forró
11h – Missa Sertaneja com Padre Gonçalves e Banda Gold
Das 12h às 18h – Brinquedos infl áveis e participação dos personagens Alvin e 
os Esquilos, Pepa Pig e Galinha Pintadinha e sua turma
13h – Almoço ao som da Banda Sarados
15h – Banda Bruno e Yago
17h – Apresentação Cultural Ziriguidum
18h – Manifestação Cultural Quadrilha Junina Capitão Zé e participação 
dos quadrilheiros Carunxu di Mío, de Queluz
19h – Show com o cantor César
21h30 – Banda Rodeio
Todos os dias: Feira de Artesanato Arte Encanto

Comidas e bebidas típicas, danças tradicionais, shows e muita alegria marcam o evento
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PINDAMONHANGABA /SP 

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, 
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da 
certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo, para ciência de que 
estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do 
Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a 
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis 
descritos a seguir. 
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de  
21/06/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá 
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo: 
SED:18F94 -  CONTRATO: 8033005868912 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - 
EMGEA - AG DIST M CESAR 
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA VEREADOR ALFREDO MOLINARI, Nº 295, 
LOTE 12, QUADRA A,  ANTIGA AVENIDA UM (1),  LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
ANDRADE. PINDAMONHANGABA/SP 
 
GIANCARLO ERNESTO FOGAGNOLI,  BRASILEIRO(A), REPRESENTANTE 
COMERCIAL, CPF: 06066426842, CI: 19616173 SSP/SP CASADO(A) COM  ANDREA 
LEITE GOPFERT PINTO FOGAGNOLI, BRASILEIRO(A), CONTADORA, CPF: 
07235791802, CI: 26. 194.853-2 SSP/SP.  
 

BANCO BONSUCESSO S/A 
Endereço de Cobrança: 

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES 
21/06/2017-22/06/2017-23/06/2017 

— AMPP —

AssociAcAo de MorAdores e AMigos do PArque dAs PAlMeirAs

Convida os associados e moradores para reuniao no dia  09/07/2017 ás 17h00
local Centro Comunitario Av. Amelia Balarini, 250.

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
editAl de notificAção

controle 130/17 - liMPeZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr. BENEDITO 
DONIZETE DE OLIVEIRA, responsável pelo imóvel, situado a RUA HELVECIO 
AZEVADO TOFFULI, Nº 83  inscrito no município  sob a sigla SO230401011000,    
QUADRA G-02, LOTE 25, 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

 

 

 
 

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

 
 

6ª Reunião Ordinária do ano de 2017. 
  
 
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Cultura convocados a comparecer na 
data e local abaixo:  
  
 
DATA: 27 de Junho de 2017, terça-feira. 
HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas. 
LOCAL: Departamento de Cultura de Pindamonhangaba. 
ENDEREÇO: Rua Deputado Claro César, 33,centro. 
  
 
PAUTA  
  
 
- Abertura; 
-Aprovação das Atas; 
-Situação do SMC e PMC; 
-Aniversário da Cidade; 
Agenda de Eventos;  
-FESTE. 
 
 
 
A reunião é aberta à população e todos estão convidados.  
  
   
 
                         Pindamonhangaba, 22 de Junho de 2017. 
  
   
                                                 Pedro de Camargo 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura 
                                                          
 
 
 
 

conselho MuniciPAl de culturA
Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.
6ª Reunião Ordinária do ano de 2017.
 Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Cultura convocados a comparecer na data e local abaixo: 
 DATA: 27 de Junho de 2017, terça-feira.
HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas.
LOCAL: Departamento de Cultura de Pindamonhangaba.
ENDEREÇO: Rua Deputado Claro César, 33,centro.
 
PAutA 
 - Abertura;
-Aprovação das Atas;
-Situação do SMC e PMC;
-Aniversário da Cidade;
Agenda de Eventos; 
-FESTE.
A reunião é aberta à população e todos estão convidados. 
   Pindamonhangaba, 22 de Junho de 2017.
   Pedro de cAMArgo

Presidente do conselho Municipal de cultura

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

DECRETO Nº 5.415, DE 20 DE ABRIL DE 2017.

Altera o Decreto nº 5.237, de 29 de setembro de 2016, que dispõe sobre a nomeação do Conselho 
Municipal de Educação.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e de conformidade com o artigo 2º da Lei nº 2.532, de 15 de maio de 1991 e 5.194, de 19 de maio 
de 2011,
    
D  E   C   R   E   T   A :

Art.1º Fica alterada a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nomeado através 
do Decreto nº 5.237, de 29 de setembro de 2015, nas representações a seguir indicadas que 
passam a vigorar: 

“A) REPRESENTAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO
...
2- Representante do Poder Público Estadual
Titular:           Cristiane Cristina Olímpio
Suplente:  Karen Regina de Aguiar

B) REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS 
...
4- Representante da APAE
Titular:           Bruna Oliveira César
Suplente:  Renata Aparecida Camargo 

5- Representante do Ensino Superior/Técnico/EJA
Titular:           Elizabeth Cursino Rodrigues

C) REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS – PAIS E ALUNOS 
1-  Representante de Pais da Escola Municipal (Educação Infantil e Ensino Fundamental I)
Titular:  Eduardo Kogempa da Costa
...”

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

Pindamonhangaba, 20 de abril de 2017.
                
                  isael domingues                                             Júlio césar Augusto do Valle
                 Prefeito Municipal                                     secretário de educação e cultura

          ricardo Alberto Pereira Piorino
secretário de gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 20 de abril de 2017.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

DECRETO Nº 5.428, DE 14 DE JUNHO DE 2017.
Dispõe sobre a abertura de crédito especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei Municipal nº 6.035, de 14 de junho de 2017,

DECRETA:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial 
no valor de  R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), no Departamento de Agricultura, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, referente ao contrato de repasse nº 0336977-12/2010/
MAPA/CAIXA, firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa 
Econômica Federal. A classificação orçamentária será:

05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.30 Departamento de Agricultura
1025 Equipamentos em Geral
20.606.0011.5 4.4.90.52  –  Equipamentos e Material Permanente                        68.000,00

Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica Federal.

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

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2017.

isael domingues                                                  
Prefeito Municipal    
João carlos Muniz

secretário da fazenda e orçamento
ricardo Alberto Pereira Piorino

secretário de gestão e Articulação Política
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 14 de junho de 2017.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

DECRETO Nº 5.391, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.
Retifica o Decreto nº 5.237, de 29 de setembro de 2016, que dispõe sobre a 
nomeação do Conselho Municipal de Educação, alterado pelo Decreto 5.336, de 22 
de junho de 2016.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com o artigo 2º da Lei nº 2.532, de 15 de maio 
de 1991 e 5.194, de 19 de maio de 2011,
    
D  E   C   R   E   T   A :
Art.1º Fica retificado a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
nomeado através do Decreto nº 5.237, de 29 de setembro de 2015, e alterado pelo 
Decreto nº 5.336, de 22 de junho de 2016, nas representações a seguir indicadas 
que passam a vigorar: 

“C) REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS – PAIS E ALUNOS
1-  Representante de Pais da Escola Municipal (Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I)
Titular:  Ronaldo Pinto de Andrade
Suplente:  Heliane Aparecida Agostinho 
3- Representante de Pais da Escola Particular
Titular:           Ana Paula Souza Ferreira de Lima
Suplente:  Taciane Rodrigues de Góes”
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 22 de 
junho de 2016. 
Pindamonhangaba, 28 de dezembro de 2016.

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso rocha Pena
secretária de educação e cultura

 Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28  de dezembro 
de 2016.

synthea telles de castro schmidt
secretária de Assuntos Jurídicos

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

DECRETO Nº 5.429, DE 14 DE JUNHO DE 2017.
Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e especial.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e  nos termos da Lei Municipal nº 6.036, de 14 de junho de 2017,

DECRETA:
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar e especial no valor de R$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais), 
na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, referente ao contrato de repasse nº 0363586-43/2012 firmado 
com o Ministério da Cultura para o Céu das Artes.  A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.50   Departamento de Assistência Social 
1025 Equipamentos em Geral
08.244.0019.  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (780)   R$   80.000,00

12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.40   Departamento de Cultura
1025  Equipamentos em Geral
13.392.0014.5      4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanent  R$ 200.000,00
2020  Promoção Cultural e Artística
13.392.0014.5 3.3.90.30 – Material de Consumo                 R$  10.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura 
parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2016, 
de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro 
encerrou 2016 com o valor de R$ 38.632.925,81 e o Passivo Financeiro com o valor 
de R$ 24.749.865,17, resultando o Superávit no valor de R$ 13.883.060,64.
 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício Augusto Pereira                        ricardo Alberto Pereira Piorino
 secretário de Administração            secretário de gestão e Articulação Política

Registrado e publicado na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de 
junho de 2017

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

LEI Nº 6.030, DE 26 DE MAIO DE 2017.

Dispõe acerca do encaminhamento de prestação de contas das Organizações Sociais à Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei nº 70/2017, de autoria do Vereador Carlos Moura – Magrão e do Professor Osvaldo 
Macedo Negrão)

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° As Organizações Sociais em atividade no município deverão encaminhar prestação de 
contas à Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, responsável pelo controle externo, nos 
termos do art. 1°, § 2° da Lei n° 5.801/2015. 

Art. 2° A prestação de contas das Organizações Sociais dar-se-á por meio de relatório a ser 
apresentado ordinariamente na periodicidade mensal, trimestral e anual, e extraordinariamente 
a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, e far-se-á por meio de relatório 
pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo: 

I- atingimento das metas; 
II-  principais ocorrências; 
III-  comunicações sobre a prestação do serviço, sua adequação, necessidades de 
alteração ou adaptação; 
IV-  demandas e solicitações da comunidade; 
V-  apontamentos financeiro, econômico e contábeis que julgar necessários 
VI-  demonstrativos econômico, financeiro, contábil e de regularidade fiscal; 
VII-  outros apontamentos. 

Art. 3° A prestação de contas deverá ser encaminhada para apreciação da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba até o dia 10 (dez) posterior ao mês de fechamento. 
Parágrafo único. O descumprimento do prazo previsto no caput deste artigo importará na suspensão 
do pagamento dos valores devidos à Organização Social. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 26 de maio de 2017. 

isael domingues                                       
Prefeito Municipal                                
fabiano Vanone

secretário de gabinete
ricardo Alberto Pereira Piorino

secretário de gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de maio de 2017.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

LEI Nº 6.035, DE 14 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a abertura de crédito especial
Dr. 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 especial no valor de  R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), no 
Departamento de Agricultura, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, referente 
ao contrato de repasse nº 0336977-12/2010/MAPA/CAIXA, firmado com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica Federal. A classificação orçamentária será:

05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.30 Departamento de Agricultura
1025 Equipamentos em Geral
20.606.0011.5 4.4.90.52  –  Equipamentos e Material Permanente                        68.000,00

Art. 2º O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa Econômica Federal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de junho 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 14 de junho de 2017.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei nº 89/2017

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

LEI Nº 6.036, DE 14 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e especial.
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 e especial no valor de R$ 290.000,00 (Duzentos e 
noventa mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, referente ao contrato de repasse nº 0363586-43/2012 firmado com o Ministério 
da Cultura para o Céu das Artes.  A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.50   Departamento de Assistência Social 
1025 Equipamentos em Geral
08.244.0019.5 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (780)   R$   80.000,00

12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.40   Departamento de Cultura
1025   Equipamentos em Geral
13.392.0014.5  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente             R$ 
200.000,00
2020   Promoção Cultural e Artística
13.392.0014.5  3.3.90.30 – Material de Consumo                                       R$  
10.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2016, de acordo com o 
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro encerrou 2016 com o valor de R$ 
38.632.925,81 e o Passivo Financeiro com o valor de R$ 24.749.865,17, resultando o Superávit no 
valor de R$ 13.883.060,64.
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

          fabrício Augusto Pereira                                     ricardo Alberto Pereira Piorino
        secretário de Administração                        secretário de gestão e Articulação Política

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

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei nº 90/2017

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

PORTARIA GERAL Nº 4.855, DE 22 DE MAIO DE 2017. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento nas Leis Complementares n.º 7, de 13 de fevereiro de 2008 e n° 47, de 16 de 
dezembro de 2014,

RESOLVE
Art. 1º Instituir a Comissão de Avaliação do Plano de Zoneamento e indicar os servidores a seguir 
relacionados para integrá-la:
I  –  Secretária de Infraestrutura e Planejamento 
      Urbano Reis Patto Filho
II –  Secretaria de Gestão e Articulação Política
        Thaís Batista do Carmo 
III –  Secretaria de Desenvolvimento Econômico
          Marcelo Martuscelli
IV –  Secretaria da Fazenda e Orçamento
          Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca
V –  Secretaria de Serviços Públicos
        Josué Bondioli Júnior
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 22 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 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 4.857, DE 22 DE MAIO DE 2017. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e considerando a Lei Municipal nº 5.382, de 08/05/2012 e o Decreto Municipal nº 4.891, de 
18/09/2012,
RESOLVE
Art. 1º Nomear os senhores a seguir indicados para constituir a Comissão para Revisão das 
Normas relativas aos Centros Comunitários do Município de Pindamonhangaba:
I -  Fabrício Augusto Pereira  – Secretário de Administração
II-  Urbano Reis Patto Filho   – Secretário de Infraestrutura e Planejamento
III-  João Henrique Ferrari Gontijo – Diretor de Administração
IV-  Thaís Batista do Carmo  – Diretora de Gestão Institucional
V- Antonio Florêncio Alves Neto – Advogado Municipal
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício Augusto Pereira
secretária de Administração

ricardo Alberto Pereira Piorino
secretário de gestão e Articulação Política

 Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de maio de 2017.
  Anderson Plínio da silva Alves

secretário de negócios Jurídicos 

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

PORTARIA GERAL Nº  4.866, DE 05 DE JUNHO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Alcineu Mont Serrato de Souza 
Júnior, Oficial de Administração, para substituir a Diretora de Licitações e Contratos 
Administrativos, Sra Regiane Ferreira de Carvalho Lucio, durante o período em que 
a mesma encontrar-se em férias, de 05 a 24 de junho de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de junho de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício Augusto Pereira
secretário de Administração

ricardo Alberto Pereira Piorino
secretário de gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 05 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos 

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

PORTARIA INTERNA  Nº 10.130, DE 1º DE JUNHO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 
2015, Resolve Alterar a Portaria Interna nº 10.110, de 25 de abril de 2017,  e Nomear 
os servidores: Alessandra de Souza Cardoso dos Santos (Presidente), Aline Teixeira 
Anelli de Moura e Willian Rodrigues Siqueira (membros), para comporem a comissão 
de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor 
José Dener dos Santos Furtado, motorista especializado, matrícula 597800, lotado 
na Subprefeitura Distrital de Moreira César, para apurar conduta quanto ao acidente 
com veículo oficial, conforme relatado no Processo Interno nº 2679/2017. 
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de junho de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício Augusto Pereira
secretário de Administração

ricardo Alberto Pereira Piorino
secretário de gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 1º de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

PORTARIA INTERNA  Nº 10.134, DE 14 DE JUNHO DE 2017 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Processo 9563/2017, NOMEIA os servidores: 
Luciana de Morais Magalhães (Presidente), Maria Helena Barreto Luiz e André 
Marcos Pereira (Membros) para comporem a comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar nº 012/2016, Processos Internos nº 5.626/2016 e 18239/2015)

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada a Portaria Interna 
nº 10.108/2017.

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2017.
isael domingues

Prefeito Municipal
fabrício Augusto Pereira

secretário de Administração
ricardo Alberto Pereira Piorino

secretário de gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

PORTARIA INTERNA  Nº 10.135, DE 14 DE JUNHO DE 2017 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Processo 9563/2017, NOMEIA os servidores: 
Guilherme Rocha Araujo (Presidente), Aline Teixeira Anelli e Elisa Mara Vieira Julião 
(Membros) para comporem a comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 
030/2015, Processo Interno nº 34.249/2014).

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício Augusto Pereira
secretário de Administração

ricardo Alberto Pereira Piorino
secretário de gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos

PrefeiturA MuniciPAl de PindAMonhAngAbA
estAdo de são PAulo

PORTARIA INTERNA  Nº 10.136, DE 14 DE JUNHO DE 2017 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Processo 9563/2017, NOMEIA os servidores: 
Guilherme Rocha Araujo (Presidente), Aline Teixeira Anelli e Elisa Mara Vieira Julião 
(Membros) para comporem a comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 
003/2016, Processos Internos nº 35.701/2014 e 8187/2014).
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício Augusto Pereira
secretário de Administração

ricardo Alberto Pereira Piorino
secretário de gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da silva Alves
secretário de negócios Jurídicos
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sportesE
Gincana esportiva 
infantil acontece 
neste sábado

 

O evento busca ensinar sustentabilidade e 
conscientização ambiental através do esporte Futsal se classifica para 

final do campeonato
 

A equipe Sub 16 de Pinda irá 
disputar a final do Campeonato 
Metropolitano na Chave de Ouro

SExta-fEira (23)
Evento: Campeonato Brasileiro 
Caixa de Atletismo Sub 18
Local: Bragança Paulista
 
Evento: Campeonato Paulista 
Juvenil de Inverno de Natação
Local: Bauru
 
Sábado (24)
 
Evento: Final do Festival Mirim 
de Natação
Local: São José dos Campos
 
Evento: Campeonato Brasileiro 
Caixa de Atletismo Sub 18
Local: Bragança Paulista
 
Evento: Campeonato Paulista 
Juvenil de Inverno de Natação
Local: Bauru
 
Evento: Liga Paulistana de 
Handebol
Categorias Cadete Feminino e 
Masculino
Local: Santo André
Cadete Feminino: 
Pinda x Santo André
Cadete Masculino: 
Pinda x Santo André
Cadete Feminino: 
Pinda x Diadema
 
Evento: Copa São Paulo de 
Ginástica Ritmica
Local: Mogi das Cruzes
 
Evento: Final Estadual - Jogos 
Abertos da Juventude
Modalidades: atletismo, 
ginástica artística, ginástica 

ritmica e judô.
Evento: Projeto Esporte do Bem
Local: Quadra do Quartel
Horário: 14 horas
 
Evento: Festival de Ginástica 
Artística
Local: CT Luis Caloi
Horário: 10 horas
 
dominGo (25)

Evento: Copa São Paulo de 
Futebol Masculino - Sub 17
Local: Campo do Fluminense
Horário: 14 horas
Pinda x EC Guarulhos
 
Evento: Campeonato Regional 
Futebol Feminino
Local: Campo do CE João 
Carlos de Oliveira - 
“João do Pulo”
Horário: 10 horas
Pindamonhangaba x Caçapava
 
Evento: Campeonato Brasileiro 
Caixa de Atletismo Sub 18
Local: Bragança Paulista
 
Evento: Campeonato Paulista 
Juvenil de Inverno de Natação
Local: Bauru
 
Evento: 4ª Etapa Circuito 
Valeparaibano de Xadrez
Local: São Sebastião
 
Evento: Final Estadual - Jogos 
Abertos da Juventude
Modalidades: atletismo, 
ginástica artística, ginástica 
ritmica e judô.

aGEnda dE CompEtiçõES
 

Confira onde os atletas representantes de Pindamonhangaba 
estarão neste final de semana e leve a sua torcida!

Neste sábado (24), às 15 ho-
ras, haverá a gincana na Pra-
ça do Quartel promovida pelo 
projeto Esporte do Bem, ini-
ciativa da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (Semelp), 
em parceria com a Escola Skill 

e Faculdade Anhanguera.
O evento terá um circuito 

de atividades que represen-
tam as experiências que as 
crianças tiveram ao longo do 
processo. Entre as atividades 
da gincana estão corrida com 

obstáculos, salto em distân-
cia, minibasquete, vôlei, lutas 
e lançamento, tudo será feito 
com material reaproveitado 
ou reciclado.

Cerca de 700 crianças parti-
ciparão do evento.

Crianças de 6 a 10 anos juntaram recicláveis que serão revertidos em 
materiais para as atividades esportivas

Divulgação

COLABOrOu COM O tExtO: 
JENNiFEr GONçALvES

 
As equipes de Futsal de Pin-

damonhangaba jogaram, no úl-
timo sábado (17), no Ginásio da 
Federação Paulista, as partidas 
pelas semifinais do Campeonato 
Metropolitano, nas categorias 
Sub 14, Sub 16 e Sub 18, no mas-
culino.

A equipe Sub 18 iniciou a ro-
dada, jogando contra a equipe 
favorita AD Mogi das Cruzes/
vila Santista. Apesar de sair na 
frente no placar, sofreu uma vi-
rada, encerrando a partida com 
o resultado de 3x2 para a equipe 
adversária, ficando de fora da 
final. 

A equipe Sub 14, jogando pela 
semifinal da chave prata, en-
frentou a equipe AEC 100Zala, e 

jogando pelo empate, conseguiu 
segurar a classificação até os 18 
segundos finais da partida com 
o placar de 1x1. Mas sofreu um 
gol, perdendo de virada e termi-
nou o jogo com o placar de 2x1, 
se despedindo também da com-
petição.

Já a equipe Sub 16 manteve 
a ótima campanha que vem fa-
zendo até agora. Jogando tam-
bém contra a equipe AD Mogi 
das Cruzes/vila Santista, domi-
nou a partida desde o início e 
venceu a equipe adversária com 
o placar de 4x1, sendo 1 gol de 
João vitor e 3 de Luís Guilher-
me, o “Gui”. O atleta se mantém 
na artilharia da competição com 
21 gols marcados.

A partida final será no dia 1º 
de julho, em São Paulo, contra 
a equipe AD São Bernardo, às 
10h15.

A equipe masculina Sub 16 conseguiu se classificar 
para a final do Campeonato Metropolitano

Divulgação

Desenvolvido por estudantes de Publicidade e Propaganda da unifatea
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 23 de junho de 2017

Parabéns!

Felicidades para a aniversariante do dia 25 de 
junho, Daniela Flores, que recebe beijos e abra-
ços de sua fi lha Duda Flores e seu esposo Ricardo 
Flores.

Muitas bênçãos!

Para Wellington Ribeiro da Costa, aniversariante do dia 21 de junho. Que Deus continue abençoando a ele,   
à esposa Letícia e aos fi lhos:  Pedro, Calebe e Alice (na foto).

Felicidade!

Tudo de bom para o subprefeito de 
Moreira César, Nilson de Paula Santos, 
que comemorou aniversário no dia 20 de 
junho. Recebe o abraço da esposa Letícia, 
fi lhos Taissa,Vítor e Vitória, e dos colegas 
da Subprefeitura

Tudo de bom!

Para Karina Bueno Xavier, que faz aniversário no dia 26 de junho. Receba votos de felicidades dos amigos da 
Igreja Assembleia de Deus Araretama 2 e também do marido Manoel e das fi lhas Larissa e Manuela (na foto).

Ainda dá tempo 

Parabéns para o príncipe Rafael Nicolai Penido, 
que completou 13 anos no último dia 15 de junho. Seus 
pais Lu e Vrady Penido, seu irmão Alan, seus avós e 
amigos desejam alegria e bênçãos.

Feliz aniversário!

Para o jornalista Ocimar Barbosa, que completa 
mais um ano de vida nesta sexta-feira, 23 de junho. 
Recebe todo o carinho dos colegas de profi ssão e tam-
bém dos familiares.

Alegria!

Muita alegria! É o que desejam os amigos e fami-
liares de Pâmela Santos, pela passagem de seu ani-
versário no dia 20 de junho. Na foto, ela está ao lado 
do marido Fábio.

Bodas de Aventurina

Masé e Paulinho comemoraram 37 
anos de casados no dia 14 de junho. Re-
ceberam os parabéns das fi lhas Erika e 
Tatiane, dos genros Marcos e Carlos, e 
dos netinhos Luis Gustavo e João Paulo. 
Parentes e amigos também desejaram 
muita felicidade, pedindo a Deus que 
abençoe o casal com muita saúde e mui-
tos anos de união. Parabéns!
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