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Colônias de férias: 
recreação e lazer 
para jovens e 
crianças

ANIVERSÁRIO DA 
CIDADE VALORIZARÁ 
ATRAÇÕES REGIONAIS

A festa de aniversário de Pin-
damonhangaba valorizará prin-
cipalmente artistas do Vale do 
Paraíba.  As principais atrações 
são os shows no Parque da Cida-
de - entre os dias 7 e 10 de julho, 
a partir das 19 horas. Entre os 
destaques, estão a Corporação 
Musical Euterpe, Banda A Tro-
pa, Sambatuque, Sandamí, La 
Brava, Banda Malta, DJ Yago e 
a dupla sertaneja Caio César e 
Diego.
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Inscrições para Corrida Pinda 
começam nesta quinta-feira

CORRIDA PINDA: serão 5 mil vagas e a largada acontecerá no Parque da Cidade

As inscrições para a Cor-
rida Pinda 2017 serão aber-
tas nesta quinta-feira (6), às 
13 horas, no Shopping Pátio 
Pinda. Neste ano, as inscri-
ções serão realizadas apenas 
presencialmente, e estarão 
abertas até domingo (9), das 
13 às 20 horas, ou até esgota-
rem as vagas. 

Criatividade marca Desfi le 
Fashion da Sustentabilidade

As crianças desfi laram com 
trajes feitos com material 

reciclado como sacos de lixo

Alunos da Escola 
Municipal Professor 
Moacyr de Almeida 

promoveram, na 
última sexta-feira (30), 

o Desfi le Fashion da 
Sustentabilidade, uma 
das ações do projeto 

Planeta Sustentável, que 
vem sendo executado 

desde o início deste ano. 
Cerca de 150 estudantes 
estiveram envolvidos na 

iniciativa.

“GUGA” É CONTRATADO 
POR TIME FRANCÊS POR 
30 MILHÕES 

O jogador de futebol Luiz 
Gustavo, conhecido em Pinda 
como “Guga” , vestirá uma nova 
camisa na próxima temporada. 
Atuando na Alemanha desde 
2007, o pindamonhangabense 
mudará de país e reforçará o 
Olympique de Marselha, na 
França. 

Conferência de 
Assistência Social 
será realizada na 
próxima semana 
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Vanguarda Literária
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DONA ANGÉLICA: UMA GUERREIRA
A cultura vale-paraibana, 

em particular, e a brasileira, em 
particular, perderam um grande 
nome, uma excelsa referência, 
uma mulher valorosa e altiva: 
PROFESSORA ANGÉLICA VILE-
LA REBELLO DOS SANTOS., ca-
rinhosamente conhecida como 
Dona Angélica.

Essa guaratinguetaense amo-
rosa, certamente, veio ao mun-
do para brilhar. Professora por 
opção e formação, exerceu o 
magistério com muita dignidade 
na sua segunda terra -Taubaté, 
aonde aportou em 1962, cresceu 
como profi ssional, chegando a 
ser diretora na Rede de Ensino 
do Estado de São Paulo. Intelec-
tual primorosa, teve atividades 
múltiplas nas áreas de História, 
Genealogia, Romance, sobretu-
do na Poesia, com destaque para 
a trova, sua grande paixão. Essa 
mulher batalhadora sempre disse 
PRESENTE a todos os movimen-
tos culturais de Taubaté. Recor-
do, com saudade e reverência, 
o seu trabalho no grupo que 
propugnou pela criação da Aca-
demia Taubateana de Letras li-
derado pelo competente escritor 
professor Aldo Aguiar. Foi uma 
luta titânica! Eu era presidente 
da Academia Pindamonhanga-
bense de Letras e consegui trazer 
o apoio decisivo, para essa causa 

nobre, do meu saudoso padrinho 
literário - DR. ISRAEL DIA NOVA-
ES, então presidente da Acade-
mia Paulista de Letras, o qual me 
deu praticamente  uma ordem: 
“Em nome da Academia Paulista 
de Letras, dê o apoio necessário. 
A Academia Taubateana de Le-
tras tem que nascer!”. E nasceu! 
Exatamente no dia 28 de maio de 
1999, com palestra inaugural do 
Dr. Israel. Fizemos parte do pri-
meiro Conselho Diretor. Mais uma 
vitória da Dona Angélica! Sempre 
ao meu lado, quando fui Presi-
dente Estadual da União Brasi-
leira de Trovadores (UBT), ela foi 
minha dinâmica secretária.

 E o que dizer de sua atu-
ação frente à Seção Municipal da 
União Brasileira de Trovadores 
de Taubaté? Dirigente dedica-
da realizou inúmeros concursos 
nacionais e regionais e editou o 
Boletim da UBT durante muitos 
anos. Foi uma batalhadora in-
cansável!

 Legou-nos Trovas de alto 
valor literário, laureadas em inú-
meros jogos fl orais e concursos 
em todo Brasil e em Portugal. 
Apreciemos esse conjunto de 
trovas fi losófi cas com as quais 
conquistou prêmios em Pinda-
monhangaba, cujo concurso ela 
prestigiava com muito entusias-
mo e carinho:

Diário de Taubaté

Presente é como migalha
que mal se nota cair,
pois é um fi o de navalha
entre o passado e o porvir.
(Vencedora - 2000)

À astúcia utilizada
bato palmas, brindo o vinho,
se a mentira, derrotada,
à verdade abrir caminho!
(Menção Honrosa - 2011).

Às vezes a caridade,
que a paz a esperança aspira,
põe, no lugar da verdade,
uma piedosa mentira...
(Vencedora - 1999).

Dona Angélica, anjo benfazejo no nosso planeta 
de expiação e de dores, já se encontra no 
Oriente Eterno, portando consigo as rosas da 
nossa saudade e deixando para todos nós o seu 
magnífi co exemplo de mulher exemplar que 
honrou o gênero humano

Congresso “Não desista” atrai cerca de 
6.000 pessoas a Pindamonhangaba

Com entrada franca, o 
congresso das Testemu-
nhas de Jeová de 2017 já 
recebeu cerca de 6.000 
pessoas. Com o tema “Não 
Desista”, o encontro é re-
alizado em Pindamonhan-
gaba, no Salão de Assem-
bleias.

Desde o dia 23 de ju-
nho, o evento tem acon-
tecido aos fi ns de semana 
em vários países, com uma 
série de nove congressos. 
Mais seis encontros estão 
programados para acon-
tecer na região. Todos ini-
ciando às sextas-feiras. 

No programa de três 
dias do congresso have-
rá palestras e entrevistas 
onde será possível ver li-
ções bíblicas sobre per-
severança e fé. As sessões 
começam todos os dias às 
9h20. Neste domingo (9), 

haverá um discurso públi-
co com o tema: “Não perca 
a esperança!”

De acordo com a or-
ganização do evento, são 
esperadas 22 mil pessoas, 
vindas da Região Metro-

politana do Vale do Para-
íba, do Sul de Minas, do 
Sul-Fluminense e do Lito-
ral Norte de São Paulo. 

O Salão de Assembleias 
fi ca na rodovia Dr. Caio 
Gomes Figueiredo, 11.401, 

Km 159 – no bairro Bon-
sucesso, em Pindamo-
nhangaba.

No site ofi cial das Tes-
temunhas de Jeová está a 
programação completa do 
congresso. Acesse: jw.org

INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DE 
DIRETORES DE ESCOLA JÁ COMEÇARAM

Desde segunda-feira (3), a Secretaria 
da Educação de São Paulo está receben-
do inscrições para o concurso público, 
cargo de diretor de escola na Rede Es-
tadual de Ensino. O cadastro é online e 
segue até 17 de julho. O salário inicial é 
de R$ 3.834.

Os interessados devem se inscrever 
no site https://www.nossorumo.org.
br/. O valor da taxa é de R$ 82,73.

Podem concorrer profi ssionais com 
tempo mínimo de oito anos no exercício 
do magistério e com diplomas de licen-
ciatura plena de Pedagogia e/ou pós-
graduação na área de Educação.

Quinta edição do 
“Orientação” será 
na segunda, 10

A Academia de Arte e 
design Imago, de Pinda-
monhangaba, realiza-
rá no  dia 10 de julho a 
quinta edição do evento 
“Orientação” com uma 
reunião pedagógica e 
palestras para todos os 
públicos no Colonial 
Plaza Hotel.  

A partir das 18 horas 
será realizada a recep-
ção aos convidados; às 
18h30, a palestra “Edu-
car pela Arte”. O gestor 
da Academia, Wander-
ley Ribeiro, será o pa-
lestrante com a temáti-
ca “O quadrinho como 
ferramenta pedagógica 
e educativa”. A psicó-
loga e psicopedagoga, 
Gisele Guirado Marcon-
des, abordará o tema 
“Contribuições da Arte 

para o Desenvolvimen-
to do seu fi lho (a)”.

Também haverá uma 
reunião pedagógica 
onde serão apresen-
tadas as atividades e 
os resultados dos alu-
nos, produzidos no 
primeiro semestre, 
assim como os novos 
projetos para o se-
gundo.

O evento é gratuito e 
aberto ao público. 

As vagas são limita-
das e devem ser reser-
vadas antecipadamente, 
até este sábado (8), pelo 
telefone 3522-6995 ou 
via whatsApp 99188-
2464.

O Colonial Plaza Ho-
tel fi ca na avenida Nos-
sa Senhora do Bom Su-
cesso, 4.201.

Corrida Pinda 2017 

Já tradicional na cidade, a Corrida 
Pinda também fará parte da programação 
ofi cial em comemoração aos 312 anos de 
emancipação político-administrativa de 
Pindamonhangaba.

Este ano, a competição será realizada no 
dia 23 de julho, com largadas a partir das 
8h30, no Parque da Cidade. 

As inscrições estarão abertas a partir 
desta quinta-feira (6) e seguem até o 
domingo (9), ou até esgotarem as 5 mil 
vagas. Nesta edição só serão realizadas 
inscrições de forma presencial. 

Além do apoio da Prefeitura e da empresa 
Tenaris, o evento contará com a parceria do 
Shopping Pátio Pinda.

Vale ressaltar que esta é uma das 
maiores competições de rua, com inscrições 
gratuitas, do País, e envolve crianças, jovens 
e adultos num misto de esporte, lazer e 
interação.

Palestras e estudos bíblicos sobre perseverança e fé estão na programação
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Jovens que perderam alistamento devem 
regularizar situação na Junta Militar

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
A VIII Conferência 

Municipal de Assistên-
cia Social será realiza-
da nos dias 14 e 15 de 
julho, no auditório dos 
Salesianos, no bairro 
Santana. O tema a ser 
abordado será “Garantia 
dos Direitos no Fortale-
cimento do SUAS”.

No dia 14, o evento 
será das 19 às 22 ho-
ras. Além da recepção e 
credenciamento, have-

rá leitura e aprovação 
do Regimento Interno, 
debate e palestra com 
o conselheiro titular do 
Comas-SP (Conselho 
Municipal de Assistên-
cia Social de São Paulo) 
e do CNAS (Conselho 
Nacional de Assistência 
Social), Carlos Nambu.

No dia 15, a confe-
rência acontecerá das 8 
às 17 horas. Após a re-
cepção, haverá palestra 
sobre o panorama do 
SUAS no município, de-
bates, plenária e eleição 

dos delegados.
As conferências mu-

nicipais de Assistência 
Social são espaços de 
caráter deliberativo em 
que é debatida e avalia-
da a política de assis-
tência social. Também 
são propostas novas di-
retrizes, no sentido de 
consolidar e ampliar os 
direitos socioassisten-
cialistas aos seus usuá-
rios.

Os debates são coleti-
vos com participação so-
cial mais representativa, 

assegurando momentos 
para discussão e avalia-
ção das ações governa-
mentais e também para 
eleição de prioridades 
políticas que represen-
tam os usuários, traba-
lhadores e as entidades 
de assistência social.

A VIII Conferência 
Municipal de Assistên-
cia Social é realizada 
pela parceria entre o 
Conselho Municipal de 
Assistência Social e a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 

A Gerdau, por meio de sua unidade 
em Pindamonhangaba, arrecadou apro-
ximadamente 2 mil peças, entre roupas 
e cobertores para a Campanha do Aga-
salho em 2017. A iniciativa mobilizou os 
colaboradores da Usina ao longo do mês 
de junho e contribuirá para um inverno 
mais aquecido para a comunidade caren-
te da região. As doações foram entregues 
à Prefeitura de Pindamonhangaba, que 
destinará os itens para instituições que 
atendem pessoas em situação de vulne-
rabilidade social.

O prazo para alista-
mento militar obrigatório 
terminou na última sex-
ta-feira (30). Quem não se 
apresentou fi ca em débito 
com o Serviço Militar na 
situação de refratário.

Além disso, o jovem 
que não se alistar estará 
sujeito à multa no valor de 
R$ 4,03, que aumenta por 
dia de atraso. Para regula-
rizar a situação, é preciso 
comparecer a uma Junta 
de Serviço Militar (JSM) 
mais próxima da sua re-
sidência para em seguida 
marcar uma nova data 
para seleção.

O alistamento é obriga-
tório e, sem ele, o cidadão 
fi ca impedido, por exem-
plo, de tirar passaporte, 
ingressar no serviço públi-
co ou ser matriculado em 
qualquer instituição de 
ensino – inclusive univer-
sidades.

Todo cidadão brasilei-
ro do sexo masculino deve 
se alistar ao completar 18 
anos. O brasileiro natu-
ralizado ou brasileiro por 
opção deve iniciar o pro-
cesso de alistamento em 
um prazo de 30 (trinta) 

Quem não se alistar estará sujeito a multa e fi cará 
impedido de tirar passaporte, ingressar no serviço 
público e se matricular em instituições de ensino

dias, a contar da data em 
que receber o certifi cado 
de naturalização ou da 
assinatura do termo de 

opção. As mulheres estão 
isentas do Serviço Militar 
em tempo de paz.

A Junta de Serviço Mi-

litar em Pindamonhanga-
ba atende na avenida Al-
buquerque Lins, 138 , São 
Benedito.

CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SERÁ REALIZADA NA PRÓXIMA SEMANA 

O  jovem que não se alistar estará sujeito à multa no valor de R$ 4,03, que 
aumenta por dia de atraso

Gerdau arrecada 
cerca de 2 mil 
peças para 
Campanha do Agasalho 

Divulgação

Divulgação
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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,
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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

EXPEDIENTE

Plenário da Câmara de Pindamonhangaba aprovou diversos requerimentos que beneficiaram o meio ambiente e a área social do município

Comissão de Educação e Cultura 
da Câmara altera horário
de reunião com autoridades 

Integrantes da Comissão também emitiram pareceres em
Projetos de Lei do Executivo e de vereadores

Contando com a presen-
ça de inúmeras lideranças da 
área social de Pindamonhan-
gaba, a 21ª Sessão Ordinária 
promovida no Palácio Legis-
lativo “Dr. Geraldo José Ro-
drigues Alckmin”, no dia 19 de 
junho, teve intensos e produ-
tivos debates sobre assuntos 
como meio ambiente, espor-
tes, serviços públicos e até 
mesmo a saúde pública.

Limpeza nas
Escolas Municipais
No início de seu pronun-

ciamento, o vereador Rafael 
Goffi (PSDB) congratulou-se 
com os dirigentes do Conse-
lho Municipal do Idoso (CMI) 
de Pindamonhangaba pela 6ª 
Campanha Municipal de En-
frentamento à Violência con-
tra o Idoso.

Sobre os requerimen-
tos, Goffi destacou o nº 
1.950/2017 sobre a quali-
dade da água nas escolas da 
cidade. Segundo ele, a água 
apresenta mal cheiro e gos-
to ruim. No requerimento ao 
Executivo, Rafael Goffi so-
licita, com urgência, “infor-
mações acerca da limpeza e 
dedetização das caixas d’água 
nas Escolas Municipais, indi-
cando o responsável por este 
serviço, bem como informar 
o porquê de não poder esse 

Em sessão produtiva, Plenário aprova requerimentos 
que beneficiam área social e meio ambiente

serviço ter acompanhamento 
de funcionário responsável”. 
“Não bastasse esse problema 
da água, ainda essa questão 
da dedetização das escolas. 
É um absurdo que ninguém 
possa acompanhar esse tra-
balho”, concluiu.

Goffi voltou a criticar o 
Executivo por não repassar 
as verbas para as entidades 
sociais de Pindamonhangaba. 
Por meio do requerimento nº 
1.951/2017, o vereador ques-
tiona o Executivo e o Secre-
tário Municipal de Negócios 
Jurídicos, Anderson Plínio da 
Silva Alves, e solicita infor-
mações acerca da demora no 
repasse dos convênios.

Banheiro
Especial no PS
A questão da saúde públi-

ca foi o tema abordado pela 
vereadora Gislene Cardoso 
– Gi (DEM). Por meio do re-
querimento nº 1.952/2017, a 
parlamentar reiterou o pedi-
do formulado no requerimen-
to n° 1.539/2017, através do 
qual solicita ao “Executivo e 
ao Departamento Competen-
te do Município, que adote 
as providências para que seja 
incluída dentro da reforma do 
Pronto-Socorro, no banheiro 
de deficientes físicos, a adap-
tação para esterilização dos 

deficientes ostomizados da 
nossa cidade e região, bem 
com a sinalização com o 
símbolo indicando para uso 
adequado”. Gislene Cardo-
so criticou o envio do Ofí-
cio n° 1.668/2017-GAB, por 
meio do qual, a Prefeitura 
respondeu ao requerimen-
to n° 1539/2017 equivoca-
damente, alegando que “o 
atendimento aos ostomiza-
dos é realizado em ambiente 
ambulatorial, o qual atual-
mente é realizado no CEM 
— Centro de Especialidades 
Médicas, restando ao Pron-
to Socorro tão somente os 
atendimentos de urgência e 
emergência”.

De acordo com a verea-
dora, o documento do Exe-
cutivo não respondeu o soli-

citado, ou seja, para incluir na 
reforma do PS, exatamente no 
banheiro de deficientes físicos 
a adaptação para esterilização 
dos deficientes ostomizados.

Cesta Básica
O vereador Antonio Alves 

da Silva – Toninho da Farmá-
cia (PSDB) contestou a infor-
mação dada a uma servidora 
pública da cidade por um fun-
cionário que atua no Almo-
xarifado da Prefeitura, cujo 
nome é “Paulinho” de que ele 
e outros vereadores do man-
dato passado teria aprovado 
uma Lei “impedindo a entrega 
da cesta básica para quem não 
tem direito”. O vereador con-
firmou não ter feito nenhuma 
Lei e disse que “a doação de 
cesta básica é função social 
do Executivo”. “Não sei quem 

é esse funcionário, mas só 
peço para esse cidadão to-
mar cuidado com o que fala 
aos munícipes e aos servi-
dores”, finalizou Toninho da 
Farmácia. 

Meio Ambiente
e Turismo
A exemplo de outros par-

lamentares, o vereador Os-
valdo Macedo Negrão - Pro-
fessor Osvaldo (PR) também 
parabenizou o CMI de Pinda-
monhangaba pela Campanha 
Municipal de Enfrentamento 
à Violência contra o Idoso. 
Nos requerimentos, o vere-
ador destacou o documento 
nº 1.908/2017 endereçado 
ao Executivo Municipal, com 
cópia a Sabesp e à Cetesb, so-
licitando informações sobre 
como está sendo feito os tra-
tamentos nos afluentes que 
desembocam no Rio Paraíba. 
“Esses afluentes são impor-
tantes para o fornecimento 
de água em nosso município 
e por isso precisamos preser-
vá-los tendo em vista o nos-
so Meio Ambiente”, frisou. 
Outro requerimento – nº 
1.909/2017 – do professor 
Osvaldo foi aprovado e enca-
minhado ao Executivo solici-
tando informações sobre os 
pagamentos dos funcionários 
da Guarda Municipal. Ele 
disse que “foi informado so-
bre a escala dos guardas mu-
nicipais somente com serviço 
nos finais de semana e suas 
folgas estarem sendo usufru-
ídas somente durante a se-
mana – de segunda à sexta. 
Isso necessita ser esclarecido 
para sabermos se estão rece-
bendo as horas extras devi-
das”. Finalizando, o vereador 
do PR falou sobre o requeri-
mento nº 1.910/2017 em que 
indaga à Prefeitura as infor-
mações sobre o Departamen-
to de Turismo não utilizar o 
antigo prédio da Prefeitura. 
“Fomos informados que para 
o Departamento de Turismo 
utilizar o antigo prédio da 
Prefeitura precisaria de uma 
lei. Solicito que seja esclare-
cido o motivo de o Departa-
mento não estar utilizando o 
prédio”, enfatizou.

Pediatra para
o Castolira
Ainda durante a fase de 

“Discussão dos Requerimen-
tos”, o vereador Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR) demonstrou sua 
solidariedade aos membros 
do Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) 
que não estão conseguindo 
liberar as verbas para as en-
tidades sociais. “Já participei 
desse Conselho e sei como 
são as dificuldades nesta 
área”, observou.

Ronaldo Pipas abordou a 
questão dos carros oficiais. 
Por intermédio do requeri-
mento nº 1.947/2017, ele so-
licitou ao Prefeito informa-
ções sobre o controle para a 
utilização dos carros oficiais 
da Prefeitura nos finais de 
semanas. “Quem controla? 
E como é feito esse controle? 
A Prefeitura quer fazer eco-
nomias em vários setores. 
Então deveria começar pela 
frota de veículos, só usando 
em serviços oficiais da Pre-
feitura”, questionou o parla-
mentar.

O bairro do Castolira tam-
bém foi assunto das reivin-
dicações de Ronaldo Pipas. 
Através do requerimento nº 
1.940/2017, o vereador pediu 
ao Executivo que promova os 
estudos e adote providências 
para realização de uma possí-
vel contratação de um Médico 
Pediatra no Posto de Saúde 
do bairro. “Enquanto isso não 
ocorre, se há possibilidade 
para encaminhar o profissio-
nal pelo menos uma ou duas 
vezes por semana para aten-
der as crianças do Castolira 
e bairros adjacentes”, cobrou 
Ronaldo Pipas. Também no 
bairro, o vereador reforçou 
o pedido ao Executivo “sobre 
quando será o término da co-
bertura da quadra do Casto-
lira”.”A quadra está abando-
nada, com vários buracos e 
a estrutura da armação com 
várias pontas de ferro, po-
dendo ocasionar acidentes 
aos moradores. É preciso fi-
nalizar essa obra”, concluiu o 
vereador Ronaldo Pipas.
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A Comissão Permanente 
de Educação, Cultura Turismo 
e Esporte esteve mais uma vez 
reunida na quarta-feira, dia 28 
de junho, no Auditório Vitório 

Cassiano para deliberar sobre 
assuntos e temas ligados à área. 
Presidida pelo vereador Ronal-
do Pinto de Andrade - Ronaldo 
Pipas (PR) a reunião contou 

com a presença da vereadora  
Gislene Cardoso – Gi (DEM). 
O vereador Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Cebola 
(PV) justificou a ausência.

Após a aprovação da ata 
anterior, os vereadores e as-
sessores presentes analisaram 
a pauta e a primeira decisão 
adotada foi a alteração do 
horário da reunião, agenda-
da para o dia 02 de agosto de 
2017. Inicialmente confirmada 
para as 16h30, a reunião será 
realizada a partir das 8h30. 
A Comissão entendeu que a 
mudança era necessária, pois 
“a pauta da reunião será ex-
tensa, com muitos assuntos a 
serem tratados e o encontro de 
trabalho contará com a parti-
cipação de várias autoridades 
do município”. Os vereadores 
irão informar os participantes 
da reunião por meio de ofício.

Em relação aos projetos e 
demais assuntos, a Comissão 
adotou as seguintes medidas: 

* Projeto de Lei 

nº93/2017, do Poder Exe-
cutivo, que institui o calendário 
oficial de eventos do município 
de Pindamonhangaba, estabe-
lece critérios para sua atualiza-
ção e dá outras providências, os 
membros da Comissão decidi-
ram conversar com o Secretário 
Jurídico da Prefeitura para es-
clarecer algumas dúvidas, tais 
como a necessidade de chama-
mento público e que a responsa-
bilidade da realização do evento 
seja do Poder Executivo.

*Projeto de Lei 
nº98/2017, do vereador Rafa-
el Goffi (PSDB), que “Institui a 
Semana da Orientação Profissio-
nal para o primeiro emprego nas 
escolas públicas municipais de 
Pindamonhangaba, os vereado-
res decidiram oficiar ao autor da 
proposta pedindo informações 
sobre a abrangência do projeto, 
pois na ementa está “escolas pú-
blicas municipais de Pindamo-
nhangaba”, contudo no artigo 2º 
do projeto, fala-se “em 9º ano”, 
série que está sob responsabili-

dade da Diretoria de Ensino.
*Substitutivo ao Projeto 

de Lei nº 54/2017, que “Ins-
titui os programas Mãos Lim-
pas e Higiene Bucal nas escolas 
da Rede Municipal e CEMEIS 
de Pindamonhangaba”, os inte-
grantes da Comissão emitiram 
parecer favorável após a leitu-
ra e discussão do substitutivo, 
salientando “a importância do 
programa para conscientização 
do público infantil”. 

*Substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 65/2017, que “Cria 
o Programa Vovô e Vovó sabem 
tudo e dá outras providências”. 
A Comissão fez a leitura do 
substitutivo, onde as alterações 
são provenientes de reunião re-
alizada com o Secretário Muni-
cipal de Educação e Centro de 
Convivência do Idoso. Decidi-
ram emitir parecer favorável.

*Projeto de Resolu-
ção nº09/2017, de autoria 
do vereador Roderley Miotto 
(PSDB), que “dispõe sobre a 

criação da Frente Parlamentar 
em Defesa da Vida e da Família 
e Combate às Drogas no âmbito 
da Câmara de Pindamonhanga-
ba” recebeu parecer favorável.

*Projeto de Resolução 
nº13/2017, também do verea-
dor Roderley Miotto, que “Dis-
põe sobre a criação, no âmbito 
da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, do Progra-
ma Câmara Jovem” foi ampla-
mente analisado e o Presidente 
da Comissão, vereador Ronaldo 
Pipas enfatizou “a importância 
do projeto para a democracia” e 
informou que “está elaborando 
adaptações ao projeto visando 
atingir também o público in-
fantil e, em breve, será apre-
sentado ao plenário. Contudo, 
a Comissão decidiu emitir pa-
recer favorável.

A próxima reunião da Co-
missão de Educação, Cultura, 
Turismo e Esporte está prevista 
para o dia 05 de julho, às 16h30 
no Auditório Vitório Cassiano.
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niversárioA
Inscrições para 
Corrida Pinda começam 
nesta quinta-feira

As inscrições para a Corrida 
Pinda 2017 serão abertas nes-
ta quinta-feira (6), às 13 horas, 
no Shopping Pátio Pinda. Neste 
ano, as inscrições serão realiza-
das apenas presencialmente, e 
estarão abertas até domingo (9), 
das 13 às 20 horas, ou até esgo-
tarem as 5 mil vagas.  

A corrida faz parte da pro-
gramação oficial comemorativa 
dos 312 anos de emancipação 
político-administrativa de Pin-
damonhangaba, e será realizada 
no dia 23 de julho, com largadas 
a partir das 8h30, no Parque da 
Cidade. A Tenaris é, mais uma 
vez, apoiadora do evento, que 
este ano tem também a parce-
ria com o Shopping Pátio Pinda. 
A realização é da Prefeitura de 

Pindamonhangaba, por meio da 
Semelp - Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer.

As inscrições são gratuitas 
e, para realizá-las, é necessário 
apresentar um documento com 
foto. Todos os interessados em 
se inscrever devem apresentar 
documento ou cópia do docu-
mento, mesmo na realização de 
inscrições de terceiros.

Serão realizadas as modali-
dades Caminhada (5 km, para 
pessoas com mais de 12 anos), 
Corrida 5 km (de 16 anos em 
diante, sendo dividida em cate-
goria Geral e PCD), Corrida 10 
Km (18 anos em diante), Corri-
da 50 metros (para crianças até 
8 anos), Corrida 100 metros (de 
9 a 11 anos), Corrida 600 metros 

(de 12 a 13 anos) e Corrida 1 km 
(de 14 a 15 anos).

Largada e chegada serão no 
Parque da Cidade. Em breve, 
divulgaremos o percurso para 
cada categoria.

Os kits corrida (camiseta e 
chip para 10 km), demais corri-
das e caminhada (camiseta e pul-
seira) dos inscritos deverão ser 
retirados no próprio shopping, 
dias 20, 21 e 22 de julho, das 13h 
às 20 horas.

O organizador da prova, 
Emerson Iserbem, lembra que, 
somente em caso de as inscri-
ções não serem preenchidas até 
domingo (9), será aberto um 
link no site da Prefeitura para 
inscrições online, a partir de se-
gunda-feira (10). 

Aniversário da cidade 
valorizará atrações regionais

Em 2017, Pindamonhangaba 
comemora 312 anos de emancipa-
ção político-administrativa. Para a 
festa deste ano, Pindamonhangaba 
optou por valorizar principalmen-
te artistas do Vale do Paraíba.  As 
principais atrações são os shows 
no Parque da Cidade - entre dos 
dias 7 e 10 de julho, a partir das 19 
horas. No dia 7 de julho, na aber-
tura dos shows haverá a Corpora-
ção Musical Euterpe e a Banda A 
Tropa; dia 8, terá Sambatuque e 
Sandamí (ex-vocalista e fundador 
do grupo Sambô); dia 9, bandas 
La Brava e Malta (vencedora do 
Superstar da Rede Globo); dia 10, 
DJ Yago e dupla sertaneja Caio 
César e Diego.

Neste ano, a Prefeitura está 
economizado cerca de 45% em 
relação ao valor utilizado na 
festa de 2016. Com este esforço 
financeiro, Pindamonhangaba 
mantém a festa à população. “É 
um momento de crise econômica 
nacional e temos que manter o 
princípio da economicidade nas 
nossas ações. Desta forma, deci-
dimos realizar a festa reduzindo 
drasticamente os custos”, explicou 
o prefeito Isael Domingues.

Ele ressaltou que foi decidido 
manter a festa pois ela contribui 
para a economia e para o turismo 
de Pindamonhangaba. “Além de 
comemorarmos essa data impor-
tante, eventos como estes fazem 
a economia local girar. Com 
estas atrações, durante os fins de 
semana e no feriado, incentivamos 
a população a ficar no município 
investindo no comércio da própria 
cidade, além de atrairmos turistas 
que vêm prestigiar nossos even-
tos”, lembra o prefeito.

Além do investimento ajudar 
a economia da cidade, a festa 
também proporciona a iniciativa 
social com a arrecadação de ali-
mentos. O ingresso será trocado 
por um quilo de alimento não pe-
recível - exceto sal e açúcar - para 
que o Fundo Social de Solidarieda-
de doe às instituições assistenciais 
do município. Entidades sociais 
também irão vender produtos em 
prol de suas instituições na praça 
de alimentação.

A programação será extensa, 
durante todo os mês, princi-
palmente aos finais de semana. 
“Além do Parque da Cidade, tere-
mos ações no Bosque da Princesa, 
nas praças centrais, no Teatro 
Galpão, e em parceria com insti-
tuições realizaremos eventos nos 
bairros, além da grande novi-
dade que será a 1ª Festa Julina 
de Moreira César”, acrescenta o 
coordenador de eventos Ricardo 
Flores.

 
Hasteamento da 
bandeira e missa

A solenidade oficial de ani-
versário, com hasteamento das 
bandeira acontece no dia 10 de 
julho, às 8 horas, no obelisco da 
praça Monsenhor Marcondes. O 
evento contará com a presença de 
moradores da cidade e de autori-
dades civis e militares, além dos 
Escoteiros, e terá a execução dos 
hinos Nacional e do Município 
pela Corporação Musical Euterpe.

Às 9 horas haverá a tradicio-
nal missa em Ação de Graças, no 
Santuário Mariano e Diocesano 
Nossa Senhora do Bom Sucesso 
(Igreja Matriz).

O DJ Yago se apresentará no dia 10 de julho

São cinco mil vagas para a Corrida Pinda, que acontece no dia 23 de julho

312° Aniversário de emAncipAção político-AdministrAtivA de pindAmonhAngAbA
De 1º A 29 De JulhO

Evento:  Exposição Artes Plásticas - 
Prédios Históricos de 
Pindamonhangaba, com 
o artista Heleno Alves
Local: De segunda a sexta-feira, 
no Saguão da Prefeitura
Horário: Das 8 às 17 horas 
 
7 De JulhO – SextA-feirA

Evento: Festa de Aniversário da Cidade
Local: Parque da Cidade
Horário: 19 horas – Corporação 
Musical Euterpe
21 horas – Banda A Tropa
  
8 De JulhO – SábADO

Evento: Festa de Aniversário da Cidade
Local: Parque da Cidade
Horário: 19 horas – Sambatuque
21 horas – Sandamí
  
9 De JulhO – DOmingO

Evento: Festa de Aniversário da Cidade
Local: Parque da Cidade
Horário: 19 horas – Banda La Brava
21 horas - Banda Malta
  
10 De JulhO – SegunDA-feirA

Evento: Hasteamento das Bandeiras
Local: Obelisco da Praça Monsenhor 
Marcondes
Horário: 8 horas
 
Evento: Missa em Ação de Graças
Local: Santuário Mariano e Diocesano Nossa 
Senhora do Bom Sucesso- Igreja Matriz
Horário: 9 horas
 

Evento: Festa de Aniversário da Cidade
Local: Parque da Cidade
Horário: 19 horas - Dj Yago
21 horas - Caio César e Diego             
  
14 De JulhO – SextA-feirA

Evento: Festa Julina de Moreira César
Local: Praça do Cisas
Horário: 19 horas
 
Evento: 23° Exposição Nacional de 
Orquídeas
Local: Parque da Cidade
Horário: 8 horas
  
15 De JulhO – SábADO

Evento: 23° Exposição Nacional de Orquídeas
Local: Parque da Cidade
Horário: 8 horas
 
Evento: Copa Vale de Wheeling Stunt (Moto)
Local: Parque da Cidade
Horário:  8 horas
 
Evento: Festa Julina de Moreira César
Local: Praça do Cisas
Horário: 19 horas
  
16 De JulhO - DOmingO

Evento: 23° Exposição Nacional de Orquídeas
Local: Parque da Cidade
Horário: 8 horas
 
Evento: Copa Vale de Wheeling Stunt (Moto)
Local: Parque da Cidade
Horário: 8 horas
 
Evento: Festa Julina de Moreira César
Local: Praça do Cisas
Horário: 19 horas
  

21 De JulhO –SextA-feirA

evento: 1° Festival Internacional 
West Krishna
Local: Fazenda Nova Gokula
Horário: 8 horas
  
22 De JulhO - SábADO

Evento: 1° Festival Internacional 
West Krishna
Local: Fazenda Nova Gokula
Horário: 8 horas
 
Evento: Dança Contemporânea e Dança 
Brasileira- Alunos da Oficina Poieses Ruas- 
Cia Clã da Dança
Local: Praça Monsenhor Marcondes
Horário:  10 horas
 
Evento: Dia Municipal da Cultura e da Paz 
(25/07) - Companhia de Dança São Paulo
Local: Teatro Galpão
Horário: 20 horas
  
23 De JulhO - DOmingO

Evento: 1° Festival Internacional 
West Krishna
Local: Fazenda Nova Gokula
Horário: 8 horas
 
Evento: Dança- A Brasilidade 
do Movimento- Elekô
Local: Parque da Cidade
Horário: 10 horas
 
Evento: Corrida Pinda
Local: Parque da Cidade
Horário: 8h30
  

24 De JulhO – SegunDA-feirA

Evento: 1° Festival Internacional West 
Krishna
Local: Fazenda Nova Gokula
Horário: 8 horas
  
29 De JulhO – SábADO

Evento: Ruas- Cia. Clã da Dança
Local: Praça Monsenhor Marcondes
Horário: 10 horas
 
Evento: 3º Animacão Legal
Local: Bosque da Princesa
Horário: 12 às 17 horas
  
30 De JulhO – DOmingO

Evento: Sopa de Letras
Local: Viaduto da av. Dr. José Augusto 
Mesquita, próximo  à rua 
Dr. Gonzaga-Moreira
Horário: Das 8 às 18 horas
 
Evento: Apresentação Lisístratas, 
om a Cia. Novos Atores
Local: Bosque da Princesa
Horário: 15 horas
  
DOmingOS De JulhO

Evento: Contação de Histórias
Local: Bosque da Princesa
Horário: 15 horas
 
Evento: Oficina de Argila
Local: 2, 16 e 30 - Bosque da Princesa
9 e 23 – Parque da Cidade
Horário: 10 horas
 

Mateus Marx

Divulgação
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 
Suplentes, convocados a comparecer à 7ª Reunião Ordinária/2017 do Conselho 
Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

Dia:                             06/07/2017 (quinta- feira)
Horário:                     14h (tolerância 10 minutos)
Duração prevista:     Aproximadamente 2 horas
Local:                         Auditório da Prefeitura
Rua:                           Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400.

Pauta:
I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II. Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência Contra o Idoso 
(avaliação);
III. Casa Dia do Idoso (prazo de entrega);
IV. Politica Municipal do Idoso (andamento);
V. Assuntos pertinentes ao Conselho;
VI. Informes e encerramento. 

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PINDAMONHANGABA/SP

Pindamonhangaba, 03 de Julho de 2017

Venho por meio desta, convocar o (a) Nobre Conselheiro (a) de Saúde e a 
População interessada, para participar das Pré-Conferência da Saúde.

Tema: “Humanização na Saúde: Direitos e Deveres de Todos”

Eixos para discussão:
1- O cuidar-se: Direito ou Dever? Saúde e Cidadania. Com base na Portaria nº 
1.820, de 13 de agosto de 2009;
2- Acesso e acolhimento com qualidade;
3-Atenção Básica: Assegurar Políticas Públicas para a Saúde e Qualidade de 
Vida;
4-Uso do SUS com Responsabilidade;
5-Modelo Assistencial e de Gestão nas Políticas Públicas, a fim, de garantir 
acesso.

Dias: *07/07/2017 - Recinto São Vito – Moreira César 
         *11/07/2017 – Centro Comunitário – Jd Eloyna 
         *14/07/2017 – Centro Comunitário – Cruz Pequena 
         *21/07/2017 – Centro Comunitário – Araretama
Horário: 18:00 as 22h
           Presidente: Sra. Irene Ribeiro de Morais (Segmento Usuário)
Coordenador Geral: André Luiz Corrêa Veronez (Segmento Trabalhador)
Secretária Geral e Adjunta: Sra. Nely Moreira Diogo (Segmento Trabalhador) e 
Sra. Helena Maciel Pereira (Segmento Prestador de Serviços)
Comissão Organizadora: os Srs. abaixo discriminados:
Srta. Érica Patrícia Sírio (Segmento Gestor)
Sra. Maria Lúcia de Jesus Silva (Segmento Usuário)
Sr. Joel Reis Batista (Segmento Usuário)
Sr. Ronaldo Rogério de Castilho (Segmento Usuário)
Sr. Antonio Leandro dos Santos (Segmento Usuário) 
Sra. Cintia Ramos de Goes Rouve (Segmento Gestor)
Sra. Helena Maciel Pereira (Segmento Prestador de Serviço)                                                                                                         
                                                                
R: Major José dos Santos Moreira, 570, São Benedito – Pindamonhangaba/
SP – CEP 12410-050 - Telefone (12) 3550-0512. R:8806 – e-mail: comus.
pindamonhangaba@gmail.com

 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SANTA HELENA

                                    Fundada em 18 de outubro  de 1969
 Fazenda Santa Helena -  Pindamonhangaba-SP

                                                
                                     EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O  Presidente em exercício  da  Associação  Atlética  Santa Helena   ,atendendo ao  
Capitulo
IV, que consta o artigo 8 do Estatuto  desta entidade,convoca todos os seus 
associados para
a assembléia geral,a se realizar  no dia   16  de julho  de 2017 na sede deste clube  
na Fazenda  Santa Helena, às 19:00 Horas em primeira convocação e 19:30 Horas 
em segunda convocação, com a seguinte ordem  do dia :      
                                                                                                                                                                                   
-  Eleição e posse da nova diretoria para o triênio  2017-2020

  Pindamonhangaba,  27 de junho   de 2017

 ___________________________________
                                             José do Carmo - Presidente
                                                   R.G. 9.256.968-7        

ATO N° 16, DE 04 DE JULHO DE 2017.
Constitui uma Comissão Especial de Inquérito para apurar as condições que 
levaram o laboratório municipal a prestar um serviço deficitário à população de 
Pindamonhangaba.

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

Art. 1º Fica constituída uma Comissão Especial de Inquérito – CEI, nos termos 
dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica e dos artigos 115 a 132 do Regimento Interno, 
para apurar as condições que levaram o laboratório municipal a prestar um serviço 
deficitário à população de Pindamonhangaba, sendo que, até o final de 2016, 
sempre foi considerado como de excelência na região, levando-se em consideração 
contratos vencidos, falta de material, atrasos na entrega dos resultados dos exames, 
gerando um caos na saúde de nossos munícipes.

Art. 2° Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
1. Roderley Miotto (PSDB)
2. Felipe César – FC (PV) 
3. Jorge Pereira Alves – Jorge da Farmácia (PR)

Art. 3° O prazo para a conclusão dos trabalhos é 90 (noventa) dias, a partir desta 
data, podendo ser prorrogado.

Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2017.
Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO

Presidente
Publicado no Departamento Legislativo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2017 (PMP 19214/2017) 
Para “aquisição de fórmulas infantis e dietas para atender pacientes de ações 
judiciais por um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 17/07/17 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 070/2017 (PMP 19216/2017) 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva 
de fogões e fornos instalados nas unidades escolares, pelo período de 12 meses, 
conforme termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 17/07/17 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 071/2017 (PMP 19217/2017) 
Para “aquisição de móveis corporativos para serem utilizados na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 18/07/17 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 072/2017 (PMP 19218/2017) 
Para “contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e recarga 
de extintores contra incêndio, prediais e veiculares, com reposição e substituição de 
peças defeituosas eventualmente necessárias, abrangendo manutenção de 2º e/ou 
3º níveis”, com entrega dos envelopes até dia 18/07/17 às 14h e início da sessão às 
14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2017 (PMP 19219/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem 
de futsal durante o exercício 2017/2018 para atender o campeonato do município”, 
com entrega dos envelopes até dia 19/07/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2017 (PMP 19222/2017) 
Para “contratação de empresa devidamente licenciada nos órgãos competentes 
especializada em sucção, esgotamento e limpeza nas fossas sépticas das Unidades 
Escolares da Secretaria de Educação e Cultura pelo período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 19/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2017 (PMP 19223/2017) 
Para “aquisição de lanches para atender as reuniões sócio assistenciais do 
Departamento de Assistência Social, setores e cadastro único”, com entrega dos 
envelopes até dia 20/07/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 076/2017 (PMP 19224/2017) 
Para “aquisição de roçadeira para uso nos serviços executados através do projeto 
‘horta educativa’, do fundo social de solidariedade”, com entrega dos envelopes até 
dia 20/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2017 (PMP 19226/2017) 
Para “aquisição de materiais elétricos para serem usados em manutenção de praças, 
quadras, prédios públicos (escolas, creches, bibliotecas, PSF, UBS...), ampliação 
em diversas obras e instalações festivas, conforme solicitação do Departamento de 
Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 21/07/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 078/2017 (PMP 20039/2017) 
Para “aquisição de implementos agrícolas visando o desenvolvimento do setor 
agropecuário do município, atendendo ao convênio Siconv 747218 – Patrulha 
Agrícola II”, com entrega dos envelopes até dia 18/07/17 às 14h e início da sessão 
às 14h30. 

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

*** ADIAMENTO ***

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 (PMP 14805/2017) 

Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de serviços 
de engenharia para dimensionamento de padrão de entrada de energia elétrica com 
potência de até 75 Kw, com fornecimento de anotação de responsabilidade técnica 
(ART)”, para análise de recurso interposto pela empresa Fábio Machado Gonçalves 
ME (processo 20539/2017). 

PMP 1878-14
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA

 Processo Físico nº: 0500346-29.2014.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Elvira Cristina Mascaro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se 
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Elvira Cristina Mascaro
Documentos da Executada: CPF: 24945933871
Execução Fiscal nº: 0500346-29.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:21628*
Valor da Dívida: R$ 758,45.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de maio de 
2017.

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

Página 1

PMP 3547-10
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA

 Processo Físico nº: 0505872-16.2010.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial 

Urbano
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Santa Carrilho

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos 
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Santa Carrilho
Execução Fiscal nº: 0505872-16.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0111.11.03.022.012.
Valor da Dívida: R$ 1.190,39.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de maio de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Colaborou Com o texto: 
VíCtor belmonte

luiz Gustavo, jogador 
de futebol, nascido em 
Pindamonhangaba, ves-
tirá uma nova camisa na 
próxima temporada. o jo-
gador ficou conhecido na 
cidade e no brasil, quando 
foi convocado pelo técnico 
luiz Felipe Scolari para a 
disputa da Copa das Con-
federações de 2013.

atuando na alemanha 
desde 2007, passando por 
clubes renomados e con-
quistando diversos títulos, 
o brasileiro mudará de 
país, irá para o país vizinho, 
a França. ele reforçará o 
olympique de marselha, 
time que busca se reforçar 
para o Campeonato Fran-
cês e a liga europa.

o time francês pagará 
cerca de r$ 30 milhões de 
reais (oito milhões de eu-
ros) pelos direitos de luiz 
Gustavo ao Wolfsburg. o 
volante foi muito especula-
do pelo Internazionale de 
milão, da Itália, mas aca-
bou preferindo disputar a 
liga Francesa.

luiz Gustavo começou 
sua carreira jogando em 
times amadores de Pin-
damonhangaba. no bra-
sil, pouco jogou, passando 
pelo Corinthians alagoano 
e pelo Crb. Sua transfe-
rência para o futebol eu-
ropeu aconteceu em 2007, 
quando se transferiu para 
o Hoffenheim. 

Com boas atuações du-
rante os quatro anos no 
Hoffenheim, Luiz Gus-

tavo chamou atenção do 
maior time da alemanha, 
o bayern de munique. no 
bayern conquistou cinco 
títulos, inclusive a liga 
dos Campeões. 

o jogador foi transferi-
do ao Wolfsburg em 2013, 
ano que conquistou a Copa 
das Confederações pela 
Seleção brasileira.  em 
quatro anos, atuou em 108 
jogos, marcando 12 gols. 
na época, o brasileiro foi 
contratado por 15 milhões 
de euros, quase r$ 50 mi-
lhões de reais.

agora no marselha, luiz 
Gustavo jogará junto a joga-
dores renomados interna-
cionalmente, como o meia
-atacante francês Dimitri 
Payet, e o zagueiro franco-
senegalês Patrice evra. 

Jogador de Pinda é contratado por 
time francês por R$ 30 milhões
Luiz Gustavo assinou contrato com o Olympique de Marselha após 10 anos na Alemanha

Luiz Gustavo começou sua carreira jogando em times amadores de Pinda        

Divulgação

PMP 4399-10
EDITAL DE CITAÇÃO DA EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0506722-70.2010.8.26.0445-PROC.4399/10
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - 

 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Requerido: Marileide de Fatima Barat

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de . Encontrando-se a(s) executada(s) 
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) 
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro 
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Marileide de Fatima Barat
Execução Fiscal nº: 0506722-70.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - 
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03211328009000
Valor da Dívida: R$ 2.094,69

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de maio de 
2017.

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

Página 1
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Colônias de férias: recreação e lazer para 
jovens e crianças em período de férias

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOYCE DIAS

***
Com a chegada das 

férias  a opção para dis-
tração das crianças são 
as colônias de férias 
de Pindamonhangaba, 
organizadas para ofe-
recerem atividades re-
creativas para jovens e 
crianças. Gincanas, es-
portes, acampamentos 
e demais recreações 
são idealizadas para 
reporem as energias da 
garotada de maneira 
divertida para o próxi-
mo semestre, além de 
garantirem, uma op-
ção segura para os pais 
que não estão de férias 
do trabalho e não têm 
com quem deixar seus 
fi lhos.

O Salesianos de Pin-
da, gratuitamente, ofe-
recerá para jovens e 
crianças de 6 a 15 anos 
a “Colônia Buscolân-
dia”. Durante duas se-
manas, do dia 10 ao dia 
15 de julho, e do dia 17 
ao dia 22 de julho,  ha-
verá ofi cinas, aulas de 
hip-hop, basquete, vô-
lei, teatro, artesanatos 
e gincanas. 

A “Colônia Bus-
colândia” será das 14 
às 17 horas, com ins-
crições abertas para 
todas as crianças in-
teressadas. As matrí-
culas podem ser feitas 
nos Salesianos e virtu-
almente pelo link que 
está disponível na pá-
gina do Facebook “Ser 
Salesiano Aspiranta-
do”. 

Os documentos ne-
cessários para inscri-
ção são: RG ou certidão 
de nascimento, com-
provante de endereço 
e número de telefone 
do responsável. A sede 
dos Salesianos fi ca na 
rua São João Bosco, no 
bairro Santana.

Flamboaiã
Outra opção de co-

lônia de férias em Pin-
damonhangaba é o 
Acampamento Flam-
boiã,  na Estrada Mu-
nicipal do Tanque. O 
acampamento acon-

tece em uma fazenda 
e oferecerá em duas 
temporadas, para jo-
vens de 6 a 16 anos, 
com atividades com 
cavalos, tirolesa, remo, 
esqui aquático, pesca, 
trampolim, boião, te-
atro, jogos noturnos e 
etc. 

As temporadas são 
organizadas por paco-
tes. O primeiro deles 
para o período de  8 
a   15 de julho (6 a 14 
anos); o segundo de 15 
a 22 de julho (6 a 16 
anos). O pacote inclui 
um monitor para cada 
seis crianças, refeições 
e lanches. Mais infor-
mações pelo telefone 
3642-2232 ou pelo 
site www.fl amboaia.
com.br.

Paineiras
Do dia 24 ao dia 28 

de julho, no Paineiras 
Country Club, colônia 
de férias para sócios e 
não sócios. Das 13 às 17 
horas, gincanas, ofi ci-
nas, jogos e brincadei-
ras irão proporcionar 
dias de lazer e recrea-
ção, para crianças de 4 
a 12 anos de idade. 

O Paineiras Coun-
try Club  fi ca na rodo-
via Amador Bueno da 
Veiga, bairro do Socor-
ro. Mais informações 
pelos telefones 3642- 
8599/3522- 5356.

Don Pepe
No Buff et Don Pepe 

Kids também haverá 
brincadeiras, recrea-
ções, lanches e gulosei-
mas para crianças de 4 
a 10 anos. A “Colônia 
de Férias Don Pepe 
Kids” será de 17 a 21 de 
julho e de 24 a 28 de 
julho, das 13 às 17 ho-
ras. O valor é de 40 re-
ais por criança ao dia. 
Os pais podem optar 
por comprar paco-
tes diários ou se-
manais, sendo que 
terá desconto para 
os pacotes de cinco 
dias. 

As vagas são limi-
tadas e as reservas 
devem ser realizadas 
antecipadamente pelo-
telefone 3642-8138.

Nova Gokula sedia festival internacional
A comunidade Hare 

Krishna da Fazenda Nova 
Gokula realizará o “1º Fes-
tival Internacional Krish-
na West”, nos dias 21 a 24 
de julho. 

O evento visa a um 
conjunto de ações que 
promoverão o aprofun-
damento do conheci-
mento da Índia milenar e 
sua aplicação prática no 
Ocidente, de acordo com 
os propósitos da Iskcon 
(Sociedade Internacio-
nal para a Consciência de 
Krishna), apresentando 
uma proposta de conscie-
tização ética e espiritualis-
ta, de forma acessível para 
toda sociedade. 

Serão quatro dias com 
atrações educativas, ecoló-
gicas, culturais e artísticas, 
com a presença de Pierre 
Edel (Premamaya), músico e 
compositor, semifi nalista do 
“The Voice” França e Rússia; 
dança clássica indiana, pa-
lestras, exposições de arte.

A programação con-
ta também com  diversos 
shows com estilos varia-
dos, sempre à noite. Na 
tenda principal, o evento 
oferecerá um congresso 
de fi losofi a e desenvol-
vimento humano com a 
presença de acadêmicos 
de vários países como 
Howard J. Resnick, Ph.D. 
pela Universidade de Har-
vard, Estados Unidos e 

idealizador do projeto rural 
de Nova Gokula. 

Haverá ainda muitas 
atrações culturais e literá-
rias como lançamentos de 
livros, recital de poesias 
com a presença de escri-
tores da APL (Academia 
P i n d a m o n h a n g a b e n s e 
de Letras), apresentação 
de estudos acadêmicos, 
mesa redonda com a par-
ticipação autores, expo-
sição de telas e gravuras, 
além de diversos cursos e 
workshops. 

Mais informações e 

inscrições podem ser fei-
tas pelo site festivalkrish-
nawest.com.br e facebook.
com/FazendaNovaGokula.  

Comunidade
Localizada no bairro 

Ribeirão Grande, aos pés da 
serra da Mantiqueira, a fazen-
da Nova Gokula abriga o maior 
templo Hare Krishna da Amé-
rica Latina, com visitação aber-
ta ao público em geral.

A comunidade foi criada 
em 1978 por um grupo de 
devotos de Krishna, reuni-
dos em torno de um ideal 
espiritual. Atualmente a 

comunidade abriga sacer-
dotes, monges, estudantes 
e famílias inteiras em dife-
rentes casas ou em aloja-
mentos divididos em três 
vilas.

A fazenda hoje faz par-
te 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 
Proteção Ambiental da ser-
ra da Mantiqueira e tam-
bém é uma área de soltura 
e devolução de animais sil-
vestres.

Acampamento Flamboaiã oferece programação com jogos de campo para crianças e jovens que estão em período de férias

Salesianos Dom Bosco

Divulgação

Lazer, diversão e sociabilização entre a garotada no Salesianos

Entre as atrações religiosas e artísticas estão danças e recitais literários
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QUARTA-FEIRA

Criatividade marca 
Desfile Fashion da 
Sustentabilidade 

Alunos da Escola Municipal 
Professor Moacyr de Almeida 
promoveram, na última  sexta-
feira (30), o Desfile Fashion da 
Sustentabilidade, uma das ações 
do projeto Planeta Sustentável, 
que vem sendo executado desde 
o início deste ano.

Cerca de 150 estudantes es-
tiveram envolvidos na iniciativa 
e diversos temas foram traba-

lhados sobre a sustentabilidade 
em sala de aula, com discussões, 
vídeos, leituras e trabalhos de 
pesquisa. 

De acordo com a professo-
ra Érika Fernanda Cândido, a 
equipe pensou em envolver a 
comunidade de forma ativa no 
projeto e as professoras soli-
citaram às famílias dos alunos 
para confeccionar roupas feitas 

a partir de materiais recicláveis 
e reutilizáveis. “Desta forma, 
família, aluno e escola se empe-
nharam na organização do des-
file, que fechou o projeto”, expli-
cou Érika.

O resultado foi muita criati-
vidade. Trajes feitos com jornal, 
sacolas plásticas, filtros de café, 
papelão e CDs foram os grandes 
destaques da tarde festiva.

A turma da professora Talita Rocha deu um show de alegria

As professoras Fátima e Adriana posaram com os estudantes do 1º ano A e 1º B

Os alunos do 5º ano fizeram bonito e esbanjaram charme

Samuel Alvarenga e Danielle Reis foram destaques do 3º ano

Nickolas Batista, Maria Eduarda e Milena 
venceram entre as crianças da Pré-escola

Sabrina, Marina e João Gabriel 
foram os medalhistas do 1º ano A

A turma do 3º ano B da professora Érika 
entrou no clima da reciclagem

Os estudantes 
do 3º ano 
apresentaram 
roupas com 
diversos 
materiais

Aiandra Alves Mariano

Aiandra Alves Mariano
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