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INAUGURAÇÕES MARCAM FESTIVIDADES DE 10 DE JULHO
Entre as ações comemora-

tivas pelo aniversário da cida-
de,  a Prefeitura inaugurará a 
nova sede do SAMU e delega-
cia de Moreira César. A segun-
da-feira (10) começará com as 
solenidades oficiais de ani-
versário: o hasteamento das 
bandeiras no obelisco da Pra-
ça Monsenhor Marcondes, às 
8 horas, com apresentação da 
Corporação Musical Euterpe, 
seguida da missa em Ação de 
Graças no Santuário Mariano 
e Diocesano Nossa Senhora do 
Bom Sucesso (Igreja Matriz), 
celebrada pelo padre Victor 
Hugo.

PÁGINA 5

Na última quinta-feira, foi realizada uma vistoria nas dependências do SAMU, pelas equipes de Guaratinguetá e Pinda

Shows de aniversário da cidade 
começam nesta sexta-feira

Divulgação

Pindamonhangaba comemo-
ra seus 312 anos de emancipa-
ção político-administrativa com 
o mês recheado de atrações para 

a população. Neste fi nal de se-
mana, será realizada a tradicio-
nal festa no Parque da Cidade.

De sexta (7) a segunda-feira 

(10), serão realizados seis shows, 
de renomes nacionais e também 
valorizando os artistas regionais. 
A solidariedade também estará 

presente nesta festa, pois os in-
gressos serão trocados por 1 qui-
lo de alimento não-perecível, ex-
ceto sal e açúcar.         PÁGINA 5

Banda A Tropa se apresenta em Pindamonhangaba no primeiro dia de show

Divulgação

Mais segurança: 
Atividade Delegada 
retorna à cidade

Vigilância Sanitária 
interdita “bicas” por 
água imprópria

Atleta do 
município é 
convocado 
para Seleção 
Brasileira

Equipe de Pinda já 
está competindo 
nos Jogos Regionais
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... Mais uma vez aqui olhando as cicatrizes desse amor, 
eu vou fi car aqui e sei que vou chorar a mesma dor, agora 

eu tenho que saber o que é viver sem você ...” - 
Roberto Carlos

João Paulo 
OuverneySom da Terra

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

AMARANTO Blues Rock Bar 
Pinda:  14/7 (sábado 21h) - Save 
The Date. Bigfoot. Rua São João 
Bosco, 235, bairro Santana.

ANIVERSÁRIO DE PINDA 
Shows: Parque da Cidade 7/7 (sexta 
19h) - Banda A Tropa. 8/7 (sábado) 
- 19h - Sambatuque. 21hh - Sanda-

mí. 9/7 (domingo) - 19h - Banda La 
Brava. 21h - Malta. 10/7 (segunda) 
- 19h - Dj Hyago. 21h - Caio César 
& Diego.

ARENA 101 Pinda: 15/7 (sá-
bado) - Bruninho & David. Tell (12) 
3424-7673. www.arena101.com.br.

BAR DO GAÚCHO Pinda: 9/7 

(domingo 12h) - Churrasco Amigos 
do Gaúcho. César Barbosa. Bairro 
Cruz Pequena.

BELO SOL Taubaté: 7/7 (sexta 
21h) - Banda Alpha Valle. 

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 
Lorena: 8/7 (sábado) - Cacife Clan-
destino + Costa Gold. Elas vip. Tel 
3157-6200.  Via Dutra, sentido Gua-
rá-Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 7/7 
(sexta) - Banda Rodeio. 9/7 (domin-
go 21h) - Talis e Welinton + Robert 
Ferraz e banda. 28/7 (sexta) - Ban-
da Rodeio. Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 8/7 (sábado) –  David Souza + 
Banda  Vale Sertanejo. Mulher vip 
até 24h.

CLUBE DO LAZER Taubaté:  
Domingo:  9/7 - Essencial Music. 
16/7 - Universo. 23/7 - Clave de Sol 
do RJ. 30/7 - Ocean. Quarta-feira:    
12/07 - Jorginho e Banda. 19/07 
- Alexandre Vilela. 26/7 - Rogério 
Gobbo. 

ENCONTRO DE BANDAS DE 
ROCK Taubaté: 9/7 (domingo 11h) 
- Praça da Eletro. Apresentação de 
16 bandas de rock, veja no fl yer ao 
lado.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
7/7 (sexta 21h) – Baile Chuva de 
Prata. Banda Alpha Valle.  Equipe de 
freedancers do professor Evandro. 

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-
çapava: 7/7 (sexta) - Vila Baggage. 
14/7 (sexta) - Camila &Hanniel15/07 
(sábado) - Annita. Andreza + Talis e 
Welinton. 21/7 (sexta) - I Love Cai-
pirinha. Thainá Cardoso. 22/7 (sá-
bado) - Noite do Touro Louco. 26/7 
(quarta) - Fernando & Fabiano. 28/7 
(sexta) - Jônatas & Maurício. 29/07 
(sábado) - Inimigos da HP. 12/8 (sá-
bado) - Turma do Pagode.

FERROVIÁRIA Pinda: 7/7 
(sexta 21h) - Noite Sertaneja -  Cé-
sar Barbosa. No deck das piscinas. 
Associado não paga. Mesas para 
quem chegar primeiro. 14/7 - 
Noite Sertaneja. Trio Mato Gros-
so. 21/7 (sexta 21h) - Noite Ser-
taneja. Banda Gold. 28/7 (sexta 
21h) - Noite Sertaneja. Alexandre 
Vilela.

FERROVIÁRIA Pinda: 30/7 
(domingo 12h) - Churrasco com pa-
gode ao vivo. Grupo Bom Talento. 
Associado entrada franca. Não asso-
ciado ingresso à venda na tesouraria 
do clube.

FERROVIÁRIA Pinda: 11/8 
(Sexta 21h) - Noite dos Pais. Multi 
Band Show.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA:  8/7 (sábado) - Banda Alpha-
valle. Ingresso antecipado R$ 15. 

Tel. (12) 99708-2011.
PÁTIO DAS FLORES Pinda: 

22/7 (sábado 20h) - Túnel do Tem-
po. Flash back. R$ 25 com buff et de 
caldinhos. Estacionamento para os 
primeiros 120 veículos. Em benefício 
do Lar Irmã Terezinha.

MANGUERÃO Pinda: 7/7 (sex-
ta) - Não haverá baile por motivo de 
reforma. Retorna na próxima sema-
na. Ingresso R$ 10. Estacionamento 
gratuito.

PARQUE DA CIDADE Pinda: 
20/8 (domingo 9h) - 4ª PindaCar-
sFest. Campeonato de som,  tun-
ning,  rebaixados e bikes rebaixa-
das.

PINDABAR Pindamonhanga-
ba: Segunda Sertaneja com banda 
ao vivo. 31/7 - Banda Rodeio. Quar-
ta Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta 
– Roda de Samba. Sábado - Serta-
nejo. Domingo -  Fabiano Magalhães 
convida.

QUARTO DO SANTO Taubaté: 
6/7 (sexta) - Baile do Yuri Martins. 
7/7 (sábado) - I Love Funk. Mc Me-
nor .

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:  7/7 (sexta) - Alexandre & Adria-
no. 14/7 (sexta) - Loubet. Via Dutra, 
primeira entrada para Aparecida 
sentido São Paulo-Rio.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural: 8/9 (sábado) - Mar-
rom Sertanejo. 13/7 (quinta) - Wil-
son & Washington. Tel. (12) 99775-

0389.
RECINTO DE EXPOSIÇÕES 

Guará: 24/9 (domingo) - Raça Ne-
gra. Estrada velha Guará-Lorena.

RECINTO SÃO VITO Moreira 
César Pinda: Domingo às 20h:  9/7 
- Terra Nova. 16 - Banda Gold. 23 
- Residência Nova. 30 - Magnético 
Solo. 

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço com 
música ao vivo.  12/8 (sábado 22h) - 
A Festa. Talis e Welinton + Fernando 
& Fabiano.

RESTAURANTE Martim Pesca-
dor (Gabriel) Pinda: Todo sábado 
12h - Feijoada.Todo domingo 12h 
- Almoço cardápio variado e músi-
ca ao vivo. 9/7 - 11h - Som ao vivo 
com Nil Guerra.Toda terça-feira 
20h - Bailão Sertanejo com César 
Barbosa e caldinho. Ingresso e 
caldinho na faixa. só paga esta-
cionamento R$ 10 por carro. Mar-
mitex e self service. Espaço para 
camping e churrascaria. Locação 
para aniversários e casamentos.  
Pesqueiro em reforma. Estrada do 
Cantagalo,  bairro das Campinas, 
após o viaduto do bairro Cidade 
Nova. Telefone (12) 99651-7045 e 
99169-3592.

TAUBATÉ COUNTRY CLUB: 
15/7 (sábado) - Night Fevers. O 
melhor dos anos 70,80,90. Djs Mar-
quinho MK, Marcelo Boto e Alex 
Cristiano. 1º lote R$ 20.

Fatec realiza processo seletivo para 
professores de Ensino Superior

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
Na  Faculdade de Tec-

nologia de Pindamonhan-
gaba (Fatec), até  esta 
terça-feira (11),  estarão 
abertas as inscrições para 
o processo seletivo para 
professor de Ensino Su-
perior. A vaga é para atuar 
no curso de Gestão de Ne-
gócios e Inovação, especi-
fi camente destinada para 
a área da disciplina de Ad-
ministração, abrangendo 
tecnologias, licenciaturas 
e bacharelados.

As inscrições podem 
ser realizadas das 9 às 12 
e das 13 às 17 horas na 

Fatec, que fi ca na rodovia 
Vereador Abel Fabrício 
Dias, bairro Água Preta.

Na inscrição, o can-
didato deverá preencher 
uma fi cha que está dis-
ponível na faculdade, 
além de apresentar seu 
memorial circunstancia-
do (currículo baseado 
na Plataforma Lattes, do 
CNPq, com os devidos 
documentos comprobató-
rios) e uma cópia legível 
de algum documento de 
identidade, no prazo de 
validade.

A remuneração para 
o selecionado será de R$ 
29 por hora-aula, atuando 
em carga horária semanal 

de quatro horas-aula no 
período noturno.

Mais informações pe-

los telefones 3648-8756 
/ 3642-5648 e pelo email 
f133op@cps.sp.gov.br. 

Divulgação

Aniversário une 
cultura, lazer e 

celebrações

Os shows que fazem parte 
das comemorações do 
aniversário dos 312 anos de 

emancipação político-administrativa de 
Pindamonhangaba começam hoje (7). A 
abertura será marcada pela apresentação 
da centenária Corporação Musical 
Euterpe, que é do município. Logo após, 
quem animará o público será a banda A 
Tropa.

No sábado (8) terá Sambatuque e 
Sandamí (ex-vocalista e fundador do 
grupo Sambô) e no domingo (9) será a 
vez das bandas La Brava e Malta. No 
dia do aniversário da cidade (10) haverá 
apresentações do DJ Yago e da dupla 
sertaneja Caio César e Diego. Todos 
os shows serão no Parque da Cidade 
e  entrada é um quilo de alimento não 
perecível.

As atrações comemorativas do 
aniversário não fi caram apenas 
nas apresentações musicais, mas se 
estenderam a caminhada ecológica, 
romaria fl uvial, cavalgada, hasteamento 
da bandeira, missa em ação de graças, 
ofi cinas, espetáculos de danças e teatrais, 
entre outros. 

Com uma economia de 45% em relação 
à festa de 2016 – segundo informações 
da prefeitura – o evento deste ano optou 
por valorizar artistas da cultura local e 
regional, além diversifi car as atrações, 
levando-as para vários pontos da cidade. 
A ideia é agradar os munícipes e atrair 
turistas para as atividades culturais e 
gastronômicas. 

Que todos possam desfrutar das 
atrações de aniversário da “Princesa do 
Norte”!
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Divulgação

Retorno da Atividade Delegada busca 
trazer mais segurança à população

Pré-conferências 
da Saúde começam 
nesta sexta-feira

Com o objetivo de fo-
mentar e oferecer espa-
ço a empreendedoras e 
empreendedores negras 
e negros do Vale do Pa-
raíba e região, por meio 
da valorização de suas 
produções e da cultura 
de origem afrobrasileira 
em geral, acontece neste 
domingo (9), a “1ª Fei-
ra de Empreendedorxs 
Negrxs do Vale do Paraí-
ba”. O evento é resultado 
de uma parceria entre a 
Amoramor e o Coletivo 
Mixgenação e será reali-
zado na Casa Mix, das  10 
às 22 horas, em Pinda-
monhangaba, com entra-
da no valor (simbólico) 
de R$ 5. A Casa Mix fica 
na avenida São João Bos-
co, 460.  

“A ideia nasce da 
oportunidade de reu-
nir pessoas que possam 
gerar essa identificação 
junto a pessoas negras, 
que possam olhar e dizer: 
eu sou capaz, eu posso 
ter a ideia ‘x’ e fazer, um 
ajudando e fortalecendo 
o outro”, destaca Luana 
Rosa, da Amoramor. Se-
gundo Andréa Guaracia-
ne, da Casa Mix, o evento 
também visa a construir 
uma rede de relações 
entre os participantes, 
de forma colaborativa, 
disseminando valores da 
economia solidária. “Até 
para que, a partir desse 

Expositoras E ExpositorEs:

Acarajé - Anna Baiana ( Cruzeiro)
Amoramor – Artesanato, costura e Patchwork. 
(Pindamonhangaba)
Artes Visuais – Valdir Rodrigo ( Taubaté)
Bolos – La Olivia (Moreira César)
Bonecas – Jongo Guará (Guaratinguetá)
Bonecas de Pano – Negrita Arteira (São José 
dos Campos)
Brechó e Peixe com Coco – Mixgenação 
(Pinda)
Brincos e Acessórios – Luana Naves (São 
José dos Campos)
Camisetas – BDT (Jacareí)
Camisetas – Solange Barbosa Coletivo Zumbi 
( Taubaté) 
Camisetas e Cd’s – D’Origem (São José dos 
Campos)
Crochê – Márcia (Pindamonhangaba)
Faixas E Quitutes – Pâmela/Cristina/Mayara
Fotos – Crespura (Taubaté)
Pinturas e Grafites – Eric e Denner Souza 
(DasArt) (Caçapava)
Pinturas e Grafites – Leen Vandal e NURB (São 
José dos Campos)
Ilustrações – Alexandre Rocha (Pindamo-
nhangaba)
Jornal – O Purí (Pindamonhangaba)

Penteados – Adriana ( Pindamonhangaba)
Poesias Marginais – Oliver Oliveira (Guara-
tinguetá)
Poesias e Zines – Bob Nascimento (Taubaté)
Quitutes – Guido Campos (Pindamonhanga-
ba)
Reiki – Prana Espaço Terapeutico (Pindamo-
nhangaba)
Zine – Coletivo Nandi (Jacareí)

atividadEs E aprEsEntaçõEs 
artísticas:

Oficina de Percussão - Pinda
Roda de Samba do Fumaça - Pinda
Aula aberta de Stilleto com Jamila - São 
Paulo - (R$ 20 a aula)
Performe “Feira de Mangaio” com Álvaro 
Lima - Pinda
Performance “Carolina de Jesus” com Márcia 
Oliveira - Pinda
Bate-papo com o Coletivo Aqui Oh somos 
pretas! sobre Colorismo - São José dos 
Campos
Show com Dany Kriola - Jacareí
Performance com Pablo Malamin - Taubaté
Show com Dendê - Pinda
Discotecagem com DJ Célio Lopes - Pinda
Encerramento: Show com As Lavadeiras - 
Mogi das Cruzes

A Atividade Delegada 
voltou a funcionar esta se-
mana em Pindamonhan-
gaba, com mais policiais 
militares reforçando a se-
gurança no município. De 
acordo com o secretário 
de Proteção e Bem-Estar 
ao Cidadão, José Sodário 
Viana, inicialmente são 
25 policiais militares, po-
rém a quantidade poderá 
aumentar nos próximos 
dias - chegando a 32 - um 
aumento de 167% - em re-
lação ao início do progra-
ma no município - quando 
eram 12 policiais.

Na última semana, Pin-
damonhangaba recebeu o 
Credenciamento do Convê-
nio da Atividade Delegada 
para o município, com pu-
blicação no Diário Oficial 
do Estado - o que permitiu 
o reinício do programa.

Em seguida, houve 

uma reunião estratégica 
entre membros da Prefei-
tura e o comando da Polí-
cia Militar para definição 
dos trabalhos dos policiais 
da Atividade Delegada. 
“Com isso, todos os pro-
cessos foram concluídos 
e agora a população e os 
comerciantes estão mais 
seguros com esse o refor-
ço na PM”, completou o 
secretário.

Sobre os serviços des-
te policiais, José Sodário 
Viana explicou que “além 
de realizar as tarefas 
previstas no convênio 
entre a cidade e a PM, 
ainda existe o comple-
mento das atividades da 
Polícia Militar em ações 
efetivas de policiamen-
to ostensivo - visando 
aumentar a segurança 
e combater a criminali-
dade”, finalizou.

Pindamonhangaba recebe a 
1ª Feira de Empreendedorxs 
Negrxs do Vale do Paraíba
Realizado em parceria pela Amoramor e o Coletivo Mixgenação, evento 
reúne culinária, artes e cultura neste domingo (9) na Casa Mix

projeto, outros eventos e 
espaços desse formato se-
jam criados e estimulados 
gerando o crescimento da 
economia para os empre-
endedores e as empreen-
dedoras negras e negros 
da região”, afirma.

A feira reunirá artistas 
e expositores e exposito-
ras de São Paulo a Cru-
zeiro, passando por Mogi 
das Cruzes, somando ain-
da atividades culturais e 
artísticas.

O Comus (Conselho 
Municipal de Saúde), com 
apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, reali-
za, a partir desta sexta-fei-
ra (7) as pré-conferências 
de Saúde. A primeira será 
no Recinto São Vito, das 
18h30 às 22 horas.

Sempre no mesmo ho-
rário, também estão agen-
dadas pré-conferências no 
dia 11, no centro comuni-
tário Jardim Eloyna, dia 
14, no centro comunitário 
da Cruz Pequena e no dia 
21, no centro comunitário 
do Araretama.

A 8ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde terá o 
tema “Humanização na 
saúde: direito e deveres 
de todos”, e será realizada 
nos dias 11 e 12 de agosto. 
As inscrições para par-
ticipação da conferência 
serão abertas na primeira 
pré-conferência e segui-
rão até o dia do evento. 
É necessário preencher 

uma ficha de inscrição, 
que será entregue nas pré-
conferências.

As conferências muni-
cipais de saúde têm como 
objetivos principais ava-
liar a situação de saúde 
e propor diretrizes para 
a formulação da política 
de saúde e nos três níveis 
de gestão. Isso significa 
dizer que as deliberações 
das conferências devem 
servir para orientar os go-
vernos na elaboração dos 
planos de saúde e na defi-
nição de ações que sejam 
prioritárias nos âmbitos 
Municipal, Estadual e Fe-
deral.

O Conselho de Saúde 
é um órgão permanente-
mente de fiscalização do 
Sistema Único de Saúde 
e atua na formulação de 
estratégias e no controle 
da execução da política de 
saúde, inclusive nos as-
pectos econômicos, finan-
ceiros e deliberativos.

Confira a programação Completa: 

Vigilância Sanitária 
interdita bicas por 
água imprópria

A Vigilância Sanitária do 
município recebeu, nesta 
quinta-feira (6), Relatório 
de Ensaio de Potabilidade de 
Fonte Alternativa de Água 
de duas “bica” de águas da 
cidade: “bica da Galega” e 
“bica da Ponte Alta”. Ambas 
apresentaram coliformes 
totais e fecais, ou seja, não 
atendem o padrão de quali-
dade estabelecido pela Por-
taria 2914/11 do Ministério 
da Saúde.

Diante disto, foram feitas a 
interdição de ambas as fontes 
de água. A Vigilância Sanitária 

orienta a população a não fa-
zer uso destas águas,  já que, 
uma vez consumidas podem 
causar problemas à saúde.

Novo laudo será expedido 
no próximo mês, e se os valores 
estiverem adequados, as bicas 
serão liberadas novamente. 
De acordo com informações 
da Vigilância, nesta época de 
inverno é mais comum que 
haja alteração na qualidade da 
água principalmente de bicas, 
devido à seca, que possibili-
ta maior contaminação das 
águas com o menor escoa-
mento. 

Nova equipe terá de 25 a 32 policiais militares em Pindamonhangaba
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SEXTA-FEIRA

TEXTO ELABORADO POR ALUNOS DA UNIFATEA

Ações inclusivas transformam a 
vida de pessoas com deficiência física

GABRIELA RODRIGUES
JAQUELINE SILVA

LAÍSE MARCONDES
MONIQUE ASSIS

NATHALIA ANTUNES

Hoje, no Brasil, milhares 
de pessoas com algum 
tipo de defi ciência física 
são discriminadas nas 
comunidades em que vivem 

ou são excluídas do mercado de trabalho. O 
processo de exclusão é tão antigo quanto a 
socialização do homem.

Em compensação, muitas ações inclusivas 
têm promovido as pessoas com algum tipo de 
defi ciência ou necessidade especial, visando 
resgatar o respeito humano e a dignidade, no 
sentido de possibilitar o pleno desenvolvimento 
e o acesso a todos os recursos da sociedade. São 
duas dessas ações que serão apresentadas nesta 
reportagem.

Estudos indicam que 
a prática do esporte 
proporciona não somen-

te bem-estar, mas também 
melhora o desempenho. 
Segundo a fi sioterapeuta 
Renata Nunes Ferreira, a 
prática de esportes além 
de auxiliar na qualidade de 
vida, proporciona um sono 
melhor, a diminuição dos ri-
cos de doenças cardíacas, o 
aumento de força muscular 
e possibilita melhor movi-
mentação nas articulações. 
“Para as pessoas com neces-
sidades especiais, o esporte 
auxilia signifi cativamente na 
reabilitação possibilitando, 
principalmente, a indepen-
dência”.

Pensando nessas ne-
cessidades a Associação 
de Defi cientes Físicos de 
Lorena (Adefi l) e o Centro 
Social Urbano (CSU), criaram 
uma associação para que os 
portadores de necessida-
des específi cas pudessem 
voltar às atividades através 
da prática do esporte. Para 
a presidente do Conselho 
Municipal de Pessoa com 
Necessidade de Mobilidade, 
Solange Bertoline, o objeti-
vo é mostrar para as pessoas 
que os obstáculos podem ser 
ultrapassados. 

O atleta Jonas Raimun-
do, conheceu a associação 
por meio de um amigo e da 
irmã. “Fiquei muito feliz ao 
entrar na associação. É um 
lugar que eu aprendi a amar. 
Foi lá que eu aprendi a 
crescer, ter mais sabedoria, 
participando de grupos que 
fazem esportes”, disse.

“Nós seres humanos, 
sobrevivemos de desafi os”, 
afi rmou o professor de edu-
cação física do CSU, Élcio. 
Ele diz que o foco de suas 
aulas é auxiliar nas difi cul-

moção. A psicóloga Riceli 
Soares afi rma que os efeitos 
da prática vão além do físico 
e atingem, principalmente, 
o emocional. “Melhoram a 
autoestima”, afi rma.

Júnior, atleta e integran-
te da associação, conta que 
a sensação de liberdade que 
tinha quando ainda andava 
voltou quando começou a 
praticar esporte e a parti-
cipar de competições. “As 
únicas difi culdades que 
encontro são as adaptações 

Pedro Lopes, 11 anos, ca-
deirante, aluno da 4º 
série de uma escola em 

Lorena, recebeu uma carteira 
especial, criada por um pro-
fessor e aluno de Design, do 
Unifatea. 

Ele, que nasceu sem evidên-
cias de alguma defi ciência físi-
ca, teve sua vida mudada por 
volta de seus 6 anos de idade, 
com a descoberta da distrofi a 
muscular, que o levou aos 9 
anos a usar cadeiras de rodas.

O menino passou a ter 
uma vida diferente da qual 
vivia antes. O que era simples 
de fazer, como andar e brin-
car, tornou-se um pouco mais 
difícil, até mesmo a adapta-
ção na escola. Ele se sentia 
desconfortável e constrangi-
do por não haver uma mesa 
adaptada. Comentou com 
seus pais que levaram a quei-
xa até a secretaria da escola, 
que recorreu ao professor de 
Design Paulo Pina.

Para melhorar a adapta-
ção e o conforto de Pedro na 
escola em que estuda, Pina e 
seu aluno e estagiário Rodrigo 
Gayean propuseram a criação 
de uma carteira especial. O 
desenvolvimento do projeto 
para um portador de defi ciên-
cia física foi o primeiro criado 
pelo Unifatea.

Pedro, o aluno da 4ª série, 
disse que gostou muito e que 
sua nova carteira foi além da 
expectativa. “Na outra cartei-
ra eu não escrevia direito, ela 
não era muito boa”, conta.

A mãe de Pedro, Vivian Lo-
pes, afi rma que a carteira me-
lhorou a vida do fi lho. ‘Ele se 
sentiu aceito, incluso, respei-
tado e isso refl etiu nos estu-
dos. Eu vi a vontade da escola 
querer ajudar o meu fi lho”, 
comenta.

Para a criação da carteira 
especial foi feito um levanta-
mento antropométrico, a fi m 
de atender a necessidade do 
aluno. A execução do trabalho 
durou uma semana. A carteira 
foi entregue ao aluno no mês 
de março.”Foi muito gratifi -
cante participar do projeto e 
ver o aluno e os pais felizes. 
Um projeto que nos traz um 
aprendizado muito diferen-
te dos outros”, disse Rodrigo 
Gayean.

O projeto não possui di-
reito autoral. O arquivo de 
desenvolvimento fi cará dispo-
nível no próprio site do Unifa-
tea, em uma plataforma livre, 
onde todas as pessoas que 
também tenham a necessida-
de e queiram fazer a carteira, 
possam baixar o arquivo gra-
tuitamente.

dades dos cadeirantes, 
na movimentação que 
eles não conseguem 
executar, como 
também na loco-

e a acessibilidade que 
ainda faltam, mas 
no geral, minha vida 
mudou muito”, com-
plementa.

ESPORTE AJUDA PESSOA COM DEFICIÊNCIA A SUPERAR LIMITES

CARTEIRA ADAPTADA MELHORA 
ACESSO DE ALUNO CADEIRANTE

Atleta Júnior durante competição de paraciclismo

Raphael Zappa

Pedro ganhou 
novo estímulo 

para estudos 
com a carteira 

adaptada

Nathalia Antunes



Shows de aniversário 
da cidade começam 
nesta sexta-feira
Abertura será com a centenária Corporação 
Musical Euterpe. Festa acontece neste 
final de semana, no Parque da Cidade
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niversárioA
SEXTA-FEIRA

Em seu aniversário de 312 
anos de emancipação políti-
co-administrativa, Pindamo-
nhangaba recebe nova sede do 
Samu e Delegacia de Moreira 
César. A segunda-feira (10) 
começará com as solenida-
des oficiais de aniversário: o 
hasteamento das bandeiras no 
obelisco da praça Monsenhor 
Marcondes, às 8 horas, com 
apresentação da Corporação 
Musical Euterpe, seguida da 
missa em Ação de Graças no 
Santuário Mariano e Dioce-
sano Nossa Senhora do Bom 
Sucesso (Igreja Matriz), cele-
brada pelo padre Victor Hugo.

Às 10 horas, será realizada 
a cerimônia de inauguração 
da nova sede do 2º Distrito 
Policial de Pindamonhangaba, 
localizado em Moreira César. 
O prédio, agora próprio, está 
em área cedida pela Prefei-
tura, com 2.244,03 m² cons-
truídos, e conta também com 
almoxarifado central e centro 
de treinamento. De acordo 
com informações do delegado 
seccional dr. José Antonio de 
Paiva Gonçalves, a intenção é 
levar para o prédio novo vá-
rios outros setores da polícia.  

Considerada como uma das 
mais modernas do estado, a sede 
do 2º DP servirá como modelo 
para a construção de novas 
delegacias. Fica localizada na 
Avenida Manoel Teixeira de Sou-
za, 601, Laerte Assumpção.

Nova base do Samu

Ainda no dia 10, às 14h30, 
será realizada a inauguração 
da nova base do Samu (Servi-
ço de Atendimento Móvel de 
Urgência), na sede do Corpo de 
Bombeiros, que fica na rua São 
João Bosco, 965, Santana.

O novo modelo de Samu 
será de forma mista com ope-
rações realizadas em conjunto 
pela prefeitura e uma empresa 
contratada, e com a regulação 
em parceria com a cidade de 
Guaratinguetá. O serviço se 
chamará Samup (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia de Pindamonhangaba), 
pois atenderá exclusivamente 
pacientes da cidade.

Conta com três ambulân-
cias já credenciadas com o 
Ministério da Saúde, duas 
básicas e uma avançada. Além 
destas ambulâncias e toda a 
equipe de atendimento que 
servirá apenas a cidade de 
Pindamonhangaba, as opera-
ções serão integradas com o 
serviço de resgate do Corpo de 
Bombeiros.  

Todo o serviço do Samup 
seguirá as exigências do Mi-
nistério da Saúde. A central de 
regulação feita em parceria com 
a Prefeitura de Guaratinguetá já 
faz parte do sistema do ministé-
rio. Isto possibilitará ao serviço 
de Pinda receber todos os benefí-
cios de pertencer à rede.

Prefeitura realiza sorteio 
para ambulantes para festa 
no Parque da Cidade

Pindamonhangaba comemo-
ra seus 312 anos de emancipa-
ção político-administrativa com 
o mês recheado de atrações para 
a população. Neste final de se-
mana, será realizada a tradicio-
nal festa no Parque da Cidade.

De sexta (7) a segunda-feira 
(10), serão realizados seis shows, 
de renomes nacionais e valori-
zando os artistas regionais. A soli-
dariedade também estará presen-
te nesta festa, pois os ingressos 
serão trocados por 1 quilo de ali-
mento não-perecível, exceto sal e 
açúcar. As entidades assistenciais 
também irão vender produtos em 
prol de suas instituições, na praça 
de alimentação.

Mesmo com a crise econômi-
ca que o país enfrenta, Pindamo-
nhangaba não poderia deixar de 
ser homenageada em seu aniver-
sário. Neste ano, a Prefeitura está 
economizado cerca de 45% em re-
lação ao valor utilizado na festa de 
2016, mas com este esforço finan-
ceiro, mantém a festa à população. 
“É um momento de crise econô-
mica 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.

Além de ser uma tradição na 
cidade, a festa colabora, ainda, 
para a economia e para o turis-
mo. “Eventos como estes fazem 
a economia local girar. Com es-
tas atrações, incentivamos a po-
pulação a ficar no município in-
vestindo no comércio da própria 
cidade, além de atrairmos turis-
tas que vêm prestigiar nossos 
eventos”, lembrou o prefeito.

10 de Julho terá hasteamento 
de bandeiras e inaugurações

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, nesta sema-
na, sorteio para a definição dos 
ambulantes que comercializarão 
seus produtos dentro da festa em 
comemoração dos 312 anos de 
emancipação político-adminis-
trativa do município, dentro do 
Parque da Cidade.

No total, serão 18 ambulantes 
com produtos de comes e bebes, 
além de quatro pipoqueiros, dois 

vendedores de algodão doce e dois 
vendedores de bexiga e brinquedo.

O sorteio das vagas é realizado 
para que todos tenham chance de 
participar e comercializar seus 
produtos dentro da festa.

Além dos ambulantes, a festa 
contará com 16 barracas de 
entidades assistenciais da cidade, 
na Praça de Alimentação, além 
do estande do Fundo Social de 
Solidariedade.

Sorteio foi realizado no auditório da Prefeitura

Divulgação 

  Programação de Shows

A festa será aberta na sex-
ta-feira (7), às 19 horas, com a 
Corporação Musical Euterpe. 
Fundada na cidade de Pindamo-
nhangaba em 22 de agosto de 
1825 pelo Maestro João Batista 
de Oliveira, a Corporação Musi-
cal Euterpe conta com 192 anos 
de existência e está em ativida-
de desde sua fundação, sendo 
assim considerada a banda mu-
sical mais antiga em atividade 
ininterrupta do Brasil.

Após a apresentação da Eu-
terpe, será a vez do show com a 
banda A Tropa. Formada pelos 
músicos Kene Konaman, Jota P, 
Mateus da Mata, Marco Vinci, 
Marcos Guimarães, Alexandre 
Campos,  a banda foi vencedora 
do programa Astros. O clipe da 
música “Mantra” foi gravado na 
Pedra do Baú em Pindamonhan-
gaba, cidade natal dos músicos.

 
Sábado é dia de Samba

O sábado (8) terá dois shows 
super animados. Às 19 horas, o 
Sambatuque agita a galera. Se 
apresentarão: Marcelo Diaz de 
Mello - violão, Jonnes Alves - per-
cussão, Denilson Almeida - voz, 
Michel Santos - baixo, Gabriel 
Ribeiro - teclado, Marcelo Garoto 
- cavaco e Andre Ribeiro - bateria.

Em seguida, às 21 horas, 
quem se apresenta é o Sanda-
mí. Ex-vocalista do Sambô, o 
artista retorna a Pindamonhan-
gaba, cidade que já conquistou 
seu coração, agora em carreira 
solo. Além de cantor, ele é ins-
trumentista e compositor.

 Domingo Pop e Rock

No domingo (9), o público 
que curte pop rock vai confe-
rir, às 19 horas, o show com a 
Banda La Brava. Formada em 
2014, a banda é constituída de 
renomados músicos da região, 
que se juntaram nesse proje-
to cuja  especialidade é o pop 
rock contemporâneo e o rock 
clássico.

Às 21 horas, a Banda Malta 
será a atração, agora com a vo-
calista Luana Camarah. Vence-
dor da primeira temporada do 
programa SuperStar, exibido 
pela Globo em 2014, o grupo 
conquistou o país com o seu pop 
rock romântico. 

 
Eletrônica e Sertanejo

No dia do aniversário de 
Pindamonhangaba, segunda-
feira, 10 de Julho, a festa será 
aberta às 19 horas com o DJ 
Yago, que está preparando 
um set com muito sertanejo, 
pop rock internacional, funk 
e eletrônica. Sua apresentação 
aquecerá a galera para o show 
das 21 horas, com a dupla Caio 
César e Diego.

Os irmãos nascidos em Ca-
conde, interior de São Paulo, 
são conhecidos pela irreverên-
cia no palco e por cantarem mú-
sicas que conquistam de ime-
diato a preferência do público. 
Eles prometem manter o pique 
de agitação da plateia, apresen-
tando músicas de sua autoria e 
acrescentando “hits” das músi-
cas sertanejas mais conhecidas 
da galera.

Corporação Musical Euterpe participa da solenidade

Divulgação 

Divulgação 

Sandamí: Daniel San, além de cantor é compositor e instrumentista
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Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

AFL8284 B440235310 73662 08/06/2017 ARM5132 Z440022782 55412 21/06/2017
ARU4543 Z440022792 55412 21/06/2017 BGM7065 Z440022753 55412 20/06/2017
BHQ3220 E000002572 51851 28/06/2017 BHT2152 Z440022831 55412 23/06/2017
BSA3452 B440219196 70481 15/06/2017 BUF7371 Z440022749 55412 19/06/2017
BUH5640 B440238543 76331 14/06/2017 BUS5556 B440229271 56142 07/06/2017
BZQ5387 E000002575 51851 29/06/2017 CBV6609 B440229840 55250 12/06/2017
CDK6495 B440236859 54521 09/06/2017 CDN7755 B440238661 55414 09/06/2017
CDS5929 B440236703 55411 12/06/2017 CGL2486 B440236839 55680 09/06/2017
CJD0758 Z440022769 55412 20/06/2017 CJD4610 Z440022790 55412 21/06/2017
CMD4947 Z440022804 55412 22/06/2017 CNV5696 B440236998 54526 09/06/2017
CNV6217 B440236632 51851 10/06/2017 CON3015 Z440022743 55412 19/06/2017
CPJ1711 Z440022757 55412 20/06/2017 CQL4901 Z440022746 55412 19/06/2017
CRG9778 B440236471 76331 08/06/2017 CRG9778 E000002576 51851 29/06/2017
CUB8934 Z440022806 55412 22/06/2017 CUE8193 Z440022800 55412 22/06/2017
CVY1758 Z440022833 55412 24/06/2017 CWA4989 B440238623 61220 14/06/2017
CWU8401 Z440022808 55412 22/06/2017 CYG7266 B440236473 54521 13/06/2017
CYK8826 Z440022774 55412 20/06/2017 CYM3180 Z440022771 55412 20/06/2017
CZF1196 Z440022752 55412 19/06/2017 DEV4787 Z440022812 55412 23/06/2017
DEV9220 Z440022788 55412 21/06/2017 DEV9838 Z440022810 55412 22/06/2017
DFN4769 B440236996 54522 07/06/2017 DFQ3779 B440238572 55680 10/06/2017
DFQ3779 B440236635 51851 10/06/2017 DFQ3903 Z440022780 55412 21/06/2017
DGT9084 B440236704 55411 12/06/2017 DGU0514 Z440022786 55412 21/06/2017
DGU2954 Z440022828 55412 23/06/2017 DGZ0792 Z440022832 55412 23/06/2017
DIC9097 Z440022827 55412 23/06/2017 DIX2358 B440238567 55680 10/06/2017
DIX2367 Z440022809 55412 22/06/2017 DIX3779 Z440022760 55412 20/06/2017
DKQ1152 Z440022750 55412 19/06/2017 DLJ8631 B440236838 57380 08/06/2017
DNE8144 Z440022834 55412 24/06/2017 DOB7664 E000002569 57380 26/06/2017
DPF4996 B440236899 58000 10/06/2017 DSJ9496 Z440022744 55412 19/06/2017
DSJ9634 Z440022775 55412 20/06/2017 DSN7733 Z440022838 55412 24/06/2017
DSY6503 Z440022825 55412 23/06/2017 DTH7112 B440236702 55411 12/06/2017
DVT9717 E000002573 76331 29/06/2017 DWE4021 B440236620 51851 12/06/2017
DWM6041 B440236858 54010 09/06/2017 DWS9492 B440238573 55680 10/06/2017
DXB4819 Z440022781 55412 21/06/2017 DXW6034 B440236898 51930 09/06/2017
EAO8346 Z440022823 55412 23/06/2017 EAO8986 E000002570 76332 27/06/2017
EAO9274 E000002577 51851 29/06/2017 EAX2391 B440236633 51851 10/06/2017
EBB5139 Z440022830 55412 23/06/2017 EBW6246 Z440022822 55412 23/06/2017
EDH9594 Z440022805 55412 22/06/2017 EDI0501 B440238622 76331 14/06/2017
EFU1022 Z440022795 55412 21/06/2017 EGP5540 B440238530 51851 15/06/2017
EGU5806 B440236675 76331 08/06/2017 EIB9693 B440236631 51851 07/06/2017
EIN6053 B440236618 51851 08/06/2017 EIN8281 Z440022772 55412 20/06/2017
EIT0429 Z440022798 55412 22/06/2017 EIT0626 Z440022815 55412 23/06/2017
EKT5125 B440236900 51851 12/06/2017 EMF4563 B440237000 55414 09/06/2017
ENF0888 Z440022763 55412 20/06/2017 ENF6377 Z440022777 55412 20/06/2017
ENK9721 Z440022816 55412 23/06/2017 EOR8447 B440238611 55412 10/06/2017
EPH3227 Z440022821 55412 23/06/2017 EQX0157 Z440022785 55412 21/06/2017
ERM6569 Z440022761 55412 20/06/2017 ERM6675 B440236634 51851 10/06/2017
ERN0833 B440236049 55500 09/06/2017 ERQ6822 Z440022767 55412 20/06/2017
ETM1949 Z440022818 55412 23/06/2017 EUA4025 Z440022765 55412 20/06/2017
EVD9820 B440236960 51851 14/06/2017 EVI9014 Z440022748 55412 19/06/2017
EVI9488 Z440022836 55412 24/06/2017 EVM9279 Z440022802 55412 22/06/2017
EYE9594 Z440022840 55412 24/06/2017 EYH2589 B440236636 51851 10/06/2017
EYJ8537 B440236050 54521 14/06/2017 EYJ9050 Z440022826 55412 23/06/2017
EYJ9278 B440238541 51851 13/06/2017 EZJ2895 Z440022742 55412 19/06/2017
EZK0794 Z440022779 55412 21/06/2017 FBB3006 Z440022835 55412 24/06/2017
FBD4178 Z440022799 55412 22/06/2017 FBS9945 E000002578 76331 30/06/2017
FBZ4184 B440236706 55417 13/06/2017 FCA8394 Z440022839 55412 24/06/2017
FCQ2968 B440236860 54521 14/06/2017 FCU9980 B440238571 53800 10/06/2017
FDF2081 Z440022759 55412 20/06/2017 FDJ6153 Z440022829 55412 23/06/2017
FDS1144 B440234174 54521 07/06/2017 FEA1642 B440238542 51851 14/06/2017
FED5995 B440236617 76332 07/06/2017 FEK6548 Z440022801 55412 22/06/2017
FFN5514 Z440022807 55412 22/06/2017 FGK5758 Z440022783 55412 21/06/2017
FHF4614 B440236855 51851 06/06/2017 FHM2599 Z440022747 55412 19/06/2017
FIJ8495 Z440022837 55412 24/06/2017 FKU0778 B440236997 54526 12/06/2017

FKU1566 Z440022813 55412 23/06/2017 FKW2587 B440236999 76332 12/06/2017
FLO6731 B440238681 76332 14/06/2017 FNA8704 E000002571 51851 28/06/2017
FNS5369 B440238529 76331 09/06/2017 FNY5679 B440236857 55411 08/06/2017
FOP5130 Z440022773 55412 20/06/2017 FPU7050 Z440022755 55412 20/06/2017
FRC6868 Z440022794 55412 21/06/2017 FRP8867 E000002579 60411 03/07/2017
FSS7258 Z440022811 55412 23/06/2017 FTC2849 Z440022817 55412 23/06/2017
FTG9368 Z440022819 55412 23/06/2017 FTV8983 Z440022787 55412 21/06/2017
FUF7828 Z440022824 55412 23/06/2017 FUU9730 Z440022797 55412 21/06/2017
FUX7214 B440236840 61220 10/06/2017 FUZ4722 Z440022791 55412 21/06/2017
FXI8881 Z440022784 55412 21/06/2017 FXR9209 Z440022814 55412 23/06/2017
FXU6510 E000002574 76331 29/06/2017 GCY0530 B440238569 55680 10/06/2017
GDH8050 Z440022758 55412 20/06/2017 GDM3717 B440236705 55411 12/06/2017
GFG3979 B440238621 76331 08/06/2017 GFL4077 Z440022793 55412 21/06/2017
GGX1704 Z440022751 55412 19/06/2017 GPX6131 Z440022803 55412 22/06/2017
GRW4400 Z440022762 55412 20/06/2017 GRW6292 Z440022766 55412 20/06/2017
GUM9287 Z440022796 55412 21/06/2017 GYV9995 B440235311 60501 09/06/2017
HCQ6909 B440236994 55411 06/06/2017 JFD2156 Z440022778 55412 21/06/2017
JNY3168 B440238641 55411 11/06/2017 JZZ0738 Z440022770 55412 20/06/2017
KOW1635 Z440022756 55412 20/06/2017 KQT6280 Z440022789 55412 21/06/2017
LNO9959 B440236995 76332 06/06/2017 LPR1820 Z440022776 55412 20/06/2017
LPX4926 B440238570 55680 10/06/2017 LQT0017 B440236701 51851 12/06/2017
MLQ7957 E000002562 54523 21/06/2017 MRZ8044 B440236676 54521 14/06/2017
MTJ4512 B440238642 55411 11/06/2017 MUC0057 Z440022754 55412 20/06/2017
NIU5611 Z440022745 55412 19/06/2017 OUJ5207 Z440022764 55412 20/06/2017
PVY7570 Z440022768 55412 20/06/2017

       Pindamonhangaba,06 dejulhode 2017

Luciana Viana - Diretor do Departamento de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de 
Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 
do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 
404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes 
termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou 
informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver 
sido identificado na lavratura do auto de infração. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS 
PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO *** 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 
Nº 033/2017 (PMP 13642/2017) 

A autoridade superior, com base 
na análise técnica das amostras e 
da documentação complementar 
realizada pela Secretaria 
Municipal da Educação e Cultura, 
homologou, em 28/06/2017, e 
adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de polpa 
de fruta congelada, conforme 
termo de referência”, em favor de 
Caco Comercial de Frutas Ltda, 
os itens 02, 03, 04, nos valores 
unitários de R$ 9,90, R$ 14,85, 
R$ 14,10, respectivamente. Item 
fracassado: 01. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 
Nº 053/2017 (PMP 16537/2017) 

A autoridade superior homologou, 
em 26/06/2017, a adjudicação 
do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de 
empresa especializada em 
produção de materiais gráficos 
para publicidade e propaganda de 
campanhas e eventos realizados 
pela Prefeitura no período de 12 
meses”, em favor das empresas, 
os itens (item-vl unit em R$): 
Gráfica Bandeirantes Ltda ME: 
01-4,29; 02-1,23; 03-0,82; 04-
1,20; 05-0,20; 06-0,26; 07-
4,91; 10-1,26; 12-2,96; 23-2,25; 
Grupo Strategia Comunicação 
Visual e Serviços EIRELI ME: 
20-19,00; 21-37,50; 22-75,00; 
Mais Impressão Digital Ltda: 15-
1,54; 18-7,00; Ponto Indústria 
Comércio e Serviços EIRELI 
EPP: 08-63,50; 09-92,50; 16-
2,30; 17-2,60; Rodrigo R.A Vilela 
ME: 13-0,46; 14-1,16; 19-13,53. 
Item deserto: 11. 

PREGÃO REGISTRO DE DREÇO 
Nº 060/2017 (PMP 17573/2017) 

A autoridade superior, com base 
na análise técnica da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social, 
mantém o resultado do certame 
inalterado, e homologou, em 
29/06/2017, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de 
“aquisição de medicamentos”, 
em favor das empresas os itens 
(item-vl unit em R$): Aglon 
Comércio e Representações 
Ltda: 23-7,28; 28-5,40; 30-7,94; 
31-10,06; 32-23,20; 34-5,98; 
35-7,02; 49-2,09; Centrovale 
Soluções para a Saúde Ltda: 
51-0,1855; Cirúrgica São José 
Ltda: 14-0,792; 18-17,00; 41-
16,00; 42-14,4493; 43-0,94; 
Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda: 10-0,80; 21-0,60; 22-2,70; 
37-3,10; 38-0,92; 39-0,20; 50-
0,50; Cristália Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda: 24-7,128; 
25-18,2754; 26-10,88; 27-9,29; 
29-10,4148; 36-9,3695; Dupatri 
Hospitalar Comércio Importação 
e Exportação Ltda: 07-0,17; 40-
4,90; 44-0,16; 46-0,69; Inovamed 
Comércio de Medicamentos Ltda: 
52-0,28; Interlab Farmacêutica 
Ltda: 09-0,2495; 48-0,068. Itens 
desertos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 
111, 16, 17, 19, 20, 45, 47. Itens 
fracassados: 06, 12, 13, 15, 33. 

PREGÃO Nº 062/2017 (PMP 
17575/2017) 

A autoridade superior, com base 
na análise técnica da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social, 
mantém o resultado do certame 
inalterado e homologou, em 
03/07/2017, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na 
realização de serviços em exames 
de ultrassom de mama, pelo 
período de 12 meses”, em favor 
de Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba, o item 01, no 
valor total de R$ 76.800,00. 

*** AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 019/2017 (PMP 
11260/2017) 

Foi emitida em 24/05/2017, a 
autorização 562/2017, no valor de 
R$ 7.400,00, em favor de Legacy 
Produtos para Saneamento 
EIRELI EPP, oriunda da licitação 
supra, que cuida de “aquisição 
de tampão para galerias de 
águas pluviais e grelhas de ferro 
fundido, para serem utilizados no 
Distrito de Moreira César”. 

PREGÃO Nº 047/2017 (PMP 
15655/2017) 

Foram emitidas em 26/06/2017 
as autorizações: 733/2017, no 
valor de R$ 1.604,50, em favor de 
DL Ishizucka EPP; 734/2017, no 
valor de R$ 321,05, em favor de 
Geralda Pedrozo de Araujo EPP; 
735/2017, no valor de R$ 657,82, 
em favor de HSX Comércio e 
Serviços EIRELI; 736/2017, no 
valor de R$ 1.501,00, em favor de 
Raul Rabello Neto EPP; 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 057/2015 (PMP 
9008/2015) 

Foi firmado o aditamento 
01/2017, de 05/05/2017, ao 
contrato 093/2015, que cuida 
de “contratação de empresa 
especializada em cobertura 
securitária para seguro de 
veículos pertencentes à frota 
da Secretaria de Saúde”, para 
prorrogação até 19/05/2018, e 
reajuste de 3,5731%, passando 
o valor anual para R$ 3.173,48, 
assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Mapfre 
Seguros Gerais S/A, o Sr 
Francisco E. de Souza, e o Sr 
Paulo Roberto Martins. 

  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 WIV, 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

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

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 3ª 
Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 

 Leitura e Aprovação de Atas 
 Prestação de Contas das Verbas Estaduais – 1º Semestre 2017 
 Finalização das Comissões  
 Outros Informes 

 
 
 
Dia:   12/07/2017 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:    Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 

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

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

PMP 6007-07
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0011611-08.2002.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços

 Requerente: Municipio de Pindamonhangaba
 Requerido: Distribuidora de Bebidas Potenza de Pinda Ltda e outros

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 
DO(S) EXECUTADO(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 Municipio 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: Jose Gaudioso, Maria Antonieta Gaudioso
Documentos da Executada: CPF: 099.900.538-39, CPF: 122.043.538-41
Execução Fiscal nº: 0011611-08.2002.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 07/11/2002
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 2345
Valor da Dívida: R$ 1.447,72 EM 07/11/2002

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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PMP 6727-07
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA

 Processo Físico nº: 0011231-48.2003.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial 

Urbano
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Nair da C Morais

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: Nair da C Morais
Execução Fiscal nº: 0011231-48.2003.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 05/12/2003
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SO1140100200.
Valor da Dívida: R$ 733,41.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 25 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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Ciclista de Pinda 
participa de 
Campeonato 
Internacional

O ciclista João 
Victor Cesário, de 
Pindamonhangaba, re-
presentante da Equipe 
Hoffiman XCO, parti-
cipou no último dia 11 
de junho, da Copa In-
ternacional Levorin de 
Mountain Bike–XCO 
(Cross Country Olím-
pico), em São João Del 
Rei (MG). Ele ficou 
na oitava posição, na 

categoria sub 15 . 
O resultado foi 

considerado excelente 
pelo técnico por ser sua 
primeira participação 
em uma prova oficial 
competindo com atletas 
de nível internacional.

A próxima compe-
tição de João Victor 
será  em São Paulo, de 
22 a 24 de setembro, 
no Brasil Cycle Fair. 

Atleta é convocado para Seleção Brasileira
O atleta de Pindamo-

nhangaba Marcos Paulo 
Leal Ferreira, da moda-
lidade de atletismo, foi 
convocado para integrar 
a Seleção Brasileira na 
categoria dos 110 metros 
com barreiras. Ele repre-
sentará o País nos Jogos 
Sul-Americanos da Ju-
ventude, em Santiago, no 
Chile, entre os dias 6 e 8 
de outubro. Atualmen-
te, ele integra a equipe 
da Semelp (Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhan-
gaba) e é o primeiro co-
locado no ranking da sua 
categoria no sul-america-
no, sub 18.

Os atletas de Pinda 
vêm se destacando nos 
esportes, e é uma grande 
conquista para a cidade 
ter um munícipe repre-
sentando o País, como 
ressalta o técnico Luis 
Gustavo Consolino. “É 

importante por questão 
de experiência para o 
Marcos, principalmente 
por ele ser muito esfor-
çado e dedicado. Ele tem 
a possibilidade de con-
quistar uma bolsa, que 
irá abrir muitas portas 
para a carreira dele”.

Marcos vem treinan-
do por quase seis anos, e 
continuará se esforçando 
para garantir a boa colo-
cação no ranking.

Outro atleta também 
formado na cidade e que 
foi convocado para a Se-
leção foi Matheus Estê-
vão da Silva Borges, para 
competir na categoria 
2000 metros com obs-
táculos. Ele foi campeão 
brasileiro sub 16 no ano 
de 2016 representando 
Pinda, teve toda a sua 
formação em Pindamo-
nhangaba, e atualmente 
mora em Campinas com 
a família.

Marcos é o primeiro colocado no ranking 
sul-americano, sub 18, na categoria 
110m com barreiras

João Víctor durante prova em São João Del Rei

Cidade disputa os 61°Jogos 
Regionais em Caraguatatuba

COLABOROu COM O tEXtO
JEnnIFER GOnçALVES

***
P i n d a m o n h a n g a b a  

disputará os 61° jogos Re-
gionais, que acontecem 
em Caraguatatuba de 11 a 
21 de julho.  Cerca de 10 
mil pessoas, entre atletas, 
dirigentes, árbitros, téc-
nicos, de 40 cidades da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, Alto tie-
tê e parte da Grande São 
Paulo (2ª Região Esporti-
va do Estado de São Pau-
lo) passarão por Caraguá 
no período.

A delegação de Pinda 
conta com aproximada-
mente 400 pessoas, en-
tre atletas, professores, 
funcionários e dirigentes 
formados pela equipe da 

Semelp - Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer de 
Pindamonhangaba. São 
26 modalidades esporti-
vas, das quais o municí-
pio irá disputar 23, como 
futebol, futsal, basquete, 
vôlei entre outros.

Segundo o secretário 
de esportes, Everton Chi-
naqui, Pinda tem gran-
des chances de medalhas 
nos Jogos. “A perspectiva 
é positiva, podemos nos 
sair bem no atletismo, na 
GR em grupo e individual, 
além do futsal masculino 
e feminino”, cita. “todos 
os nossos atletas vêm trei-
nando bastante e estamos 
preparados para dar o 
nosso melhor nessa com-
petição, por isso espera-
mos conquistar uma boa 

colocação em todas as ca-
tegorias. Desejo boa sorte 
aos atletas e a comissão 
que está representando 
nossa cidade”, completa.

Caraguatatuba recebe-
rá o evento pela 8ª vez. 
A abertura oficial será no 
dia 12 de junho, às 19 ho-
ras, no Cemug (Centro Es-
portivo Municipal ubaldo 
Gonçalves), localizado na 
avenida José Herculano, 
50, no bairro Jardim Bri-
tânia.

 
Modalidades que 

Pinda irá participar:
Atletismo masculino e 

feminino, atletismo ACD 
masculino, basquetebol 
masculino e feminino (até 
21 anos), biribol masculi-
no, bocha masculino, ca-

poeira masculino e femi-
nino, ciclismo masculino 
e feminino, damas misto, 
futebol masculino (até 
20 anos) e feminino, fut-
sal masculino efeminino, 
ginástica artística mas-
culino e feminino (até 14 
anos), ginástica rítmica 
feminino, handebol mas-
culino e feminino, judô 
masculino e feminino, 
malha masculino, nata-
ção masculino e feminino, 
natação ACD masculino 
e feminino, taekwondo 
masculino e feminino, 
tênis masculino e femini-
no, tênis de mesa mascu-
lino, voleibol masculino 
e feminino (até 21 anos), 
vôlei de praia masculino, 
xadrez masculino e femi-
nino.

Os jovens atletas disputarão diversas modalidades esportivas de 11 a 21 de julho

Divulgação

Cerca de 400 pessoas estão na delegação de Pindamonhangaba
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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

EXPEDIENTE
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Com votação unânime 
dos vereadores, a Câmara de 
Pindamonhangaba garan-
tiu nesta segunda-feira, dia 
03 de julho, na 23ª Sessão 
Ordinária a aprovação - em 
2ª votação - da Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica 
do Município n° 01/2017, 
de autoria dos vereado-
res Rafael Goffi  Moreira 
(PSDB), Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Ce-
bola (PV), Gislene Cardoso 
– Gi (DEM), Carlos Moura 
– Magrão (PR) e Felipe Cé-
sar (PV), que “Acrescenta o 
artigo 136-A na Lei Orgâni-
ca do Município de Pinda-
monhangaba, instituindo 
o Orçamento Impositivo”. 
A proposta era o 1º item da 
Ordem do Dia e a primeira 
votação havia ocorrido em 
12 de junho, durante a 20ª 
Sessão Ordinária.

Com a proposta refe-
rendada pelo plenário, fi ca 
acrescentado na Lei Orgâ-
nica do Município de Pinda-
monhangaba, o artigo 136-
A, com a seguinte redação: 
“É obrigatória a execução 
orçamentária e fi nanceira 
da programação, incluída 
por emendas individuais do 
Legislativo Municipal, em 
Lei Orçamentária Anual”.

No parágrafo 1º, a reda-
ção fi cou assim estabelecida: 
“As emendas individuais ao 
Projeto de Lei Orçamentária 
serão aprovadas no limite de 
1,2% (um inteiro e dois dé-
cimos por cento) da receita 
corrente líquida, realizada 
no exercício anterior, sendo 
que a metade deste percen-
tual será destinada a ações e 
serviços públicos de saúde”.

Na justifi cativa apresen-
tada, os autores explicam 
que no dia 17 de março de 
2015, a Constituição foi al-
terada pela Emenda Cons-
titucional n° 86 e foi criado 
o chamado “Orçamento 
Impositivo”.  Desta forma, 
o vereador – legítimo re-
presentante da população 
e que tem a real noção dos 
problemas enfrentados pe-
los moradores da cidade – 
poderá utilizar essa impor-
tante ferramenta de atuação 
legislativa” em benefício da 

Com alteração na Lei con� rmada, 
Vereadores poderão indicar emendas no 

Orçamento de Pindamonhangaba
Emendas ao Orçamento Impositivo podem ser concretizadas até o limite de 1,2% da receita 

corrente líquida do ano anterior; Câmara confi rmou a abertura da CEI do Laboratório Municipal

população mais carentes. 
“Importante ressaltar que 
“as áreas de saúde e infraes-
trutura representam gran-
de parcela da problemática 
apresentada aos vereadores 
pela população”. Assim, re-
afi rma a justifi cativa, essa 
alteração e ampliação na Lei 
Orgânica Municipal, cujo 
objetivo é destinar metade 
das emendas propostas à 
área de saúde, certamente 
é um tópico de grande rele-
vância em nossa sociedade.

Imóvel para CDHU
O outro documento que 

estava listado na Ordem 
do Dia – Projeto de Lei n° 
97/2017, do Poder Executi-
vo, que “Altera a Lei n° 6.016 
de 19 de abril de 2017, que 
autoriza o Executivo Muni-
cipal a desafetar e alienar 
o imóvel que especifi ca por 
doação à Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo – CDHU” - também 
recebeu 10 votos em plená-
rio.

Com a aprovação por 
unanimidade, o artigo 1º do 
Projeto de Lei determina a 
“alteração da Lei n° 6.016, 
de 19 de abril de 2017, e in-
clui o artigo 2° A, com a se-
guinte redação: “Art. 2°A. 
A Prefeitura Municipal se 
obrigará, na Escritura de

Doação, a responder pela 
evicção do imóvel, devendo 
desapropriá-lo e doá-lo no-
vamente à donatária CDHU 
se, a qualquer título, for 
reivindicado por terceiros 
ou anulada a primeira do-
ação, tudo sem ônus para a 
CDHU”. Evicção é a perda 

ORDEM DO DIA

24ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 11 de julho 
de 2017, terça-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 87/2017, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal 
de Assistência Social – CMAS, Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS, e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 91/2017, do Vereador Rafael Goffi 
Moreira, que “Dispõe sobre a proibição de empresas 
condenadas em processos criminais de participarem de 
licitações ou celebrarem contratos administrativos de 
obras, serviços, compras, alienações e locações, no Mu-
nicípio de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 94/2017, do Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão, que “Denomina uma via 
pública no Loteamento Flamboyant de FRANCISCO 
ALVES CORRÊA”.
IV. Projeto de Lei n° 101/2017, do Vereador Carlos 
Moura – Magrão, que “Denomina uma via pública no 
Loteamento Residencial Viver Melhor Pindamonhangaba 
de JORGE DA SILVA”.
V. Projeto de Lei n° 102/2017, do Vereador Carlos Moura 
– Magrão, que “Altera a denominação da Rua JORGE 
DA SILVA, localizada no Bairro Alto do Cardoso”.
VI. Projeto de Resolução n° 07/2017, do Vereador 
Roderley Miotto, que “Dispõe sobre a criação da Frente 
Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro”. 

Pindamonhangaba, 05 de julho de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Presidente do COMUS realiza sorteio da composição da CEI do Laboratório sob os 
olhares do Presidente Magrão e dos vereadores Roderley Miotto e Professor Osvaldo

total ou parcial de um bem 
adquirido em favor de um 
terceiro, que tem direito 
anterior, por decisão judi-
cial, relacionada a causas 
de um contrato. Para fi car 
mais claro, um exemplo 
é quando alguém vende 
algo para um indivíduo e 
descobre-se que o produto 
não pertencia a pessoa que 
vendeu e sim a uma tercei-
ra, ou seja, é a venda de que 
produto que não lhe per-
tence.

Na mensagem explica-
tiva do projeto, o Chefe do 
Poder Executivo observa 
que “a inclusão do artigo 
2°A atende a solicitação 
da CDHU, como requisito 
para que possam dar pros-
seguimento ao empreen-
dimento com a construção 
das casas populares em 
Pindamonhangaba”.

CEI do Laboratório
Municipal
Com requerimento ide-

alizado pelo Presidente da 
Comissão de Saúde e As-
sistência Social, vereador 
Roderley Miotto (PSDB) 
e subscrito por 8 vereado-
res, a Câmara de Pindamo-
nhangaba confi rmou nesta 
sessão ordinária a abertura 
de uma Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) para 
apurar “as condições que 
levaram o Laboratório Mu-
nicipal a prestar um servi-
ço defi citário à população 
de Pindamonhangaba”. De 
acordo com o requerimen-
to, “até o fi nal de 2016, o 
Laboratório foi considera-
do como de excelência na 
região”. No documento, os 

vereadores signatários que-
rem avaliar o que aconteceu 
levando em consideração “os 
contratos vencidos, a falta 
de material, os atrasos nas 
entregas dos resultados dos 
exames, que está gerando um 
caos na saúde dos munícipes 
de Pindamonhangaba”. Não 
assinaram o documento os 
vereadores Jorge da Farmá-
cia e Felipe César.

Com a aprovação da CEI, 
o autor do requerimento, 
vereador Roderley Miotto 
é considerado – automati-
camente – o Presidente da 
Comissão. Em seguida, com 
a presença da Presidente do 
Conselho Municipal de Saú-
de (COMUS), Irene Ribei-
ro, o plenário defi niu, por 
sorteio, os outros dois inte-
grantes da CEI: vereadores 
Jorge Pereira Alves – Jorge 
da Farmácia (PR) e Felipe 
César – FC (PV). A Comissão 
Especial de Inquérito tem 90 
(noventa) dias para concluir 
os trabalhos.

Homenagens
Durante a sessão ordi-

nária e por meio do Reque-
rimento nº 1.949/2017, a 
vereadora Gislene Cardoso 
prestou homenagem ao se-
nhores Wellington do Car-
mo, Juliano Nunes da Silva 
e Carlos Magno Ronconi, 
do Projeto “Arte na Escola - 
Saindo das Ruas” e aos inte-
grantes do Grupo “Instintos 
Urbanos”. Os três homenage-
ados receberam Diplomas de 
“Honra ao Mérito” da Câma-
ra de Pindamonhangaba. 

O Projeto “Arte na Escola 
- Saindo das Ruas” foi criado 
pelo professor Carlos Magno 

 

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

Ronconi em 2002 com o 
apoio e patrocínio da Tenaris 
Confab e com a anuência da 
Diretoria Regional de Ensi-
no. No início contava com 3 
escolas na região de Moreira 
César e Cidade Nova. Poste-
riormente, no ano seguinte, 
já contava com 10 escolas e 
18 pontos de funcionamento 
em diversos bairros de Pin-
damonhangaba. Atingindo 
uma média de 1.200 alunos 
por ano, o Projeto “Arte na 
Escola - Saindo das Ruas” 
se tornou referência na re-
gião e é reconhecido em 
todo o Estado de São Paulo 
por seus resultados. O Pro-
jeto proporciona às crianças 
e jovens uma oportunida-
de direta de contato com a 
arte da dança e da capoeira 

dentro do ambiente escolar, 
aproximando os alunos e fa-
miliares ainda mais ao am-
biente da escola.

O Grupo “Instintos Ur-
banos” foi criado em 2012 
com o intuito de participar 
de apresentações, festivais 
e competições dentro e fora 
de Pindamonhangaba. É 
formado pelos professores 
do Projeto “Arte na Escola - 
Saindo das Ruas” e por alu-
nos das escolas estaduais de 
inúmeros bairros da cidade. 
A última conquista do grupo 
foi o 1º lugar na categoria 
júnior do “Festidança São 
José dos Campos”, organi-
zado pela Fundação Cultural 
“Cassiano Ricardo” e consi-
derado um dos maiores do 
País. 



Semana tem vários registros de acidentes na cidade
Colaborou Com o 

texto: VíCtor belmonte

a semana em Pinda foi mar-
cada por acidentes envolvendo 
carros, bicicleta, pedestres e até 
animais. o resultado foram pes-
soas com ferimentos leves e uma 
vítima ferida gravemente. um 
ciclista foi atropelado na tarde 
de quarta feira (5), no bairro al-
varenga. no Centro da cidade, no 
mesmo dia, um carro desgover-
nado invadiu a calçada e atrope-
lou três pessoas. na Dutra, um 
carro atropelou um boi na ma-
drugada de quinta feira (6).

o acidente mais grave foi o 
atropelamento de um ciclista. 
o homem, de 54 anos,   sofreu 
diversas fraturas e foi encami-
nhado pelo Samup para a utI 
da Santa Casa de Pindamo-
nhangaba.

No final da tarde de quarta 
(5), um carro invadiu a calçada 
na rua dos expedicionários, no 
Centro da cidade, atropelando 
três pessoas. o motorista teve 
um mal súbito e perdeu o con-
trole do automóvel, e após atro-
pelar os pedestres, ainda bateu 
em outro carro. Segundo infor-
mações da Pm, com as vítimas 
do atropelamento não aconte-

Polícia detém 
assaltantes 
em diferentes 
bairros de 
Pindamonhangaba

Colaborou Com o 
texto: VíCtor belmonte

Nesta semana, em patru-
lhamento rotineiro pelo mu-
nicípio,  a Polícia Militar fez 
abordagens e apreensões no 
bairro das Campinas, na terça 
feira (3) e no Jardim Regina, 
na quarta feira (4).

Na terça-feira (3), dois 
adolescentes, 15 e 16 anos, 
e um homem, 24 anos, foram 
apreendidos no bairro das 
Campinas quando tentavam 
se esconder ao avistarem a 
viatura policial.  Com eles, 
foram encontrados a quantia 
de R$ 935, documentos de 
uma moto roubada já recu-
perada pela polícia e um re-
vólver. O homem foi detido, 
e os adolescentes foram para 
a delegacia prestar depoi-
mentos, sendo liberados em 
seguida.

Na noite de quarta- fei-
ra (4), três suspeitos foram 
detidos por assaltar um 
restaurante no bairro Jardim 
Regina. Uma denúncia indi-
cou que os bandidos fugiam 
numa Kombi, que foi identifi-
cada pela polícia. Os suspei-
tos foram presos, sendo dois 
de 59 anos e um de 50 anos. 
Um deles era procurado por 
homicídio. 

O Vale do Paraíba é con-
siderada a região mais vio-
lenta do interior paulista. No 
ano de 2016, de acordo com 
dados da Segurança Pública, 
quase 12 mil roubos foram 
registrados, aumentando em 
mais de 17% em relação ao 
ano anterior.

Carro desgovernado atinge três pessoas e outro veículo no Centro da cidade

ceu nada grave e o motorista foi 
levado para a Santa Casa pela 
viatura do Corpo de bombeiros.

Por volta das 2 horas da ma-
drugada de quinta feira (6), 

um veículo com duas pessoas 
atropelou um boi na rodovia 
Presidente Dutra, na altura no 
quilômetro 94. os ocupantes 
do veículo sofreram ferimentos 

leves e foram encaminhados ao 
pronto-socorro de Pinda.

o número de acidentes tem 
diminuído na região, conse-
quentemente o número de mor-

tes causadas por acidentes tam-
bém vem caindo. no primeiro 
quadrimestre, em todo o Vale do 
Paraíba, a quantidade de mortes 
em trânsito diminuiu 33%.

NOVaDUtRa CaDaStRa CURRíCUlOS 
PaRa PROfiSSiONaiS COM DefiCiêNCia

A CCR NovaDutra está atuali-
zando o seu banco de profissionais 
para pessoas com deficiência ao 
longo da via Dutra, para futuras 
vagas nas áreas administrativas e 
operacionais, em todas as unida-
des de trabalho ao longo dos 402 
quilômetros da rodovia adminis-
trada pela Concessionária.

A coordenadora de Gestão de 
Pessoas da CCR NovaDutra, Elia-
na Ishicawa, ressalta que a única 
exigência, além da deficiência, é 

ter mais de 18 anos. “Procuramos 
profissionais dispostos a aprender. 
Não é necessária experiência, mas 
boa vontade”, afirma.

Ela reforça que a oportunidade 
faz parte do programa de Responsa-
bilidade Social da CCR NovaDutra. 
“Temos uma experiência de sucesso 
com profissionais com deficiência 
que hoje atuam em diversas áreas 
da empresa. Eles demonstram no 
dia a dia que qualquer limitação é 
um mero detalhe e são, constante-

mente, elogiados pelos seus líderes, 
colegas de trabalho e usuários. A 
CCR NovaDutra é uma empresa de 
oportunidades e isto engloba qual-
quer tipo de profissional, com defici-
ência ou não”, enfatiza. 

Os profissionais com deficiên-
cia interessados em fazer parte da 
equipe da CCR NovaDutra podem 
enviar o currículo para o e-mail 
vagas.novadutra@grupoccr.com.
br, com o título ‘Oportunidade para 
Profissionais com Deficiência’.

Vagas são para áreas administrativas e operacionais em todas as unidades

Foto da Internet/G1
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 7 de julho de 2017

Dupla Caipira - Colégio Mestre

Como acontece há quase 50 anos, a coroação da 
“Dupla Caipira” 2017 do Colégio Mestre trouxe um 
lindo casal de crianças. As faixas de “Caipira Mais 
Charmoso” e de “Bela Caipirinha” foram, respec-
tivamente, para Enzo Haziel Lima de Andrade e 
para Analú Fernandes Carvalho Pereira. Para-
béns ao casal e à professora Vanya D’Arace por 
manter essa tradição.  

Felicidades

Parabéns para Júlia 
Simões, aniversariante 
do dia 5 de julho. Seus 
fi lhos Deniele (com ela 
na foto) João Ricardo 

e Eduardo, o esposo 
João Simões, as netas, 

as noras e todos os seus 
amigos desejam bên-

çãos e alegrias.  

Muitas 
felicidades

Para o Magno Acácio, que 
completou mais um ano de 

vida na última terça-feira, 4 de 
julho. Muita felicidade, saúde e 
que todos os planos de Deus se 
cumpram em sua vida! São os 
votos dos fi lhos, pais e esposa 

Fabiana Dias (foto). 

Novo ciclo

Quem faz aniversário neste sábado, 8 de julho, é Alcemir Palma, di-
retor de Cultura da Prefeitura de Pinda. Ele recebe o cumprimento dos 
familiares, amigos e dos colegas de trabalho com votos de muito sucesso, 
sabedoria e alegria sem fi m. 

Parabéns

Tudo de bom para 
o jornalista Alexan-
dre Costa, o ‘Pió’, 
que faz aniversário 
nesta sexta-feira, 7 
de julho. Sucesso, 
conquistas e muitas 
alegrias são os votos 
da esposa, dos seus 
fi lhos, familiares e 
amigos.  

Muita alegria!

Para a jovem Francielly, que também fez 
aniversário no dia 4 de julho. Recebe o carinho 
dos amigos e de toda a família.

Tudo de bom

Muitas bênçãos para Thais Batista do Car-
mo, diretora de Gestão Institucional da prefei-
tura, que soprou velinhas na última terça-feira, 
4 de julho. Saúde, sucesso e felicidade eterna 
são os desejos dos seus pais, do seu fi lho Henri-
que (na foto), familiares e amigos.  
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