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UBS AZEREDO 
INICIA ATIVIDADES 
NESTA SEMANA

O atendimento da UBS Aze-
redo “Dona Terezinha Moretti”, 
inaugurada na sexta-feira (28), 
teve início nesta segunda-feira 
(31). A unidade está preparada 
para realizar, por mês, uma mé-
dia de 600 consultas médicas.

CORRIDA JULINA 
CORUPIN ATRAI 
CENTENAS DE 
PESSOAS

A “1ª Corrida Julina do Coru-
pin” aconteceu no sábado (29), 
na praça do Ouro Verde, onde 
as crianças do projeto treinam. 
A corrida contou com a presen-
ça de mais de 200 pessoas, de 
diversas cidades da região.
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Encontro Municipal de Pedagogia 
Waldorf mobiliza educadores

No último sábado (29), aconteceu o “Primeiro Encontro 
Municipal com a Prática da Pedagogia Waldorf”, que mobili-
zou educadores da Rede Municipal de Ensino. O evento contou 

com a palestra da professora e antropóloga Gabriela Jahnel, e 
com ofi cinas práticas de trabalhos manuais, ritmos no jardim 
de infância, movimento na aprendizagem e letramento. 

Mari Motta é a nova 
Miss Plus Size Regional

Mari Motta, de 33 anos, moradora do bairro Ara-
retama é a Miss Plus Size Regional 2018. Ela foi eleita 
durante um desfi le com 27 candidatas, que aconteceu 
no último sábado (29).

Candidatas de diversas cidades do Vale do Paraíba 
e do Litoral Norte participaram da competição. O tí-
tulo dá à vencedora a chance de representar a região 
na etapa estadual do concurso, no ano que vem.

Momento da coroação da nova Miss Mari Motta, feita por Eduardo Arauju, criador dos concursos Plus Size no Brasil

Clara Ribas

Maurício Lima de Paula

Seleção de Judô 
treinará em Pinda para 
Campeonato Mundial 

Equipe de basquete 
feminino joga 
amistosos contra 
Angola

Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora 
Aparecida chega à 
cidade

Músicas, dinâmicas de grupo, interação e muito aprendizado marcaram o evento



Artista plástico promove “Ofi cina 
de Cartum” em escola municipal

ALTAIR FERNANDESREGISTRO CULTURAL

Editorial

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  
RGD-Comunicação S/C Ltda - Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana 
- CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: 
rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 1º de agosto de 2017

Divulgação

 Agosto, mês de entidades seculares  
Agosto é o mês de aniversário de duas entidades centenárias de Pindamonhan-

gaba: no dia 6, a Santa Casa, no dia 22, a Corporação Musical Euterpe

Banda Euterpe: 192 anos de 
música 

Euterpe, que segundo a mitologia grega 
significa deusa da música e da poesia lírica, 

é a denominação da banda mais antiga do Brasil: 
Corporação Musical Euterpe de Pindamonhangaba. 
Fundada em 22 de agosto de 1825, sua criação ou 
organização é atribuída ao maestro João Batista de 
Oliveira, conhecido por João Pimenta.   Chegar à 
expressiva marca de 192 anos não foi sem períodos 
de extrema dificuldade e riscos de extinção. Para 
sobreviver passou por reformulações, algumas 
delas, infelizmente, não registradas em sua 
história. Daquilo que se registrou consta que uma 
das primeiras reorganizações da banda ocorreu 
em 1848, quando o maestro e compositor sacro, 
João Pimenta (a quem é atribuído sua fundação) 
aumentou  o número de seus componentes e 
adquiriu mais instrumentos. A atuação desse 
maestro foi tão significativa que a corporação 
chegou a ser denominada “Banda do João 
Pimenta”. A escritora e acadêmica Júlia San 
Martin Boaventura lançou em setembro de 
2016, em plenária solene festiva da APL-
Academia Pindamonhangabense de Letras, uma 
obra fruto de incansável trabalhos de pesquisa 
denominada “Euterpe – A fiel Depositária”. 
O livro é a referência para os interessados 
em conhecer a história dessa corporação 
musical que esteve e está presente nos importantes 
acontecimentos de Pindamonhangaba. 

As dificuldades da Euterpe em persistir nessa 
caminhada secular rumo aos 200 anos continuam a 
cada novo ano.

Santa Casa: 154 anos de 
atendimento hospitalar                            

A Ordem das Santas Casas de Misericórdia nasceu 
em Lisboa em 1498, ramifi cando por vários 

países e sempre difundindo a prática da caridade. No 
Brasil a primeira  Santa Casa surgiu em Santos, no dia 
2 de julho de 1543. A partir daí o papel das santas casas 
tem sido fundamental no atendimento aos carentes. 
Em Pindamonhangaba a Santa Casa teve origem no dia 
6 de agosto de 1863, levando-se em conta uma verba 
testamentária no valor de 20 contos de réis deixada 
pelo coronel Manuel Marcondes de Oliveira Mello 
(falecido nessa data). O benfeitor, que foi comandante 
da Guarda de Honra de D. Pedro I na Proclamação 
da Independência e 1º barão de Pindamonhangaba, 
havia deixado a referida quantia especialmente para a 
criação de uma entidade desta natureza. Inicialmente 
funcionou por 11 anos em um casarão doado pelo 
capitão Alfredo de Paula Salgado. O prédio fi cava 
na antiga rua Humaytá, atual Dr. Gregório Costa, 
exatamente onde hoje passam os trilhos da estrada 
de ferro (MRS-Logística).                                       Do 
centro da cidade a Santa Casa foi se instalar 
na ladeira Barão de Pindamonhangaba, que se 
chamava ladeira da rua Formosa, em casarão 
localizado pouco antes da esquina da ladeira com 
a rua Dr. Monteiro de Godoy, que se chamava rua 
dos Pescadores, próxima ao Bosque da Princesa.                                                               
Quatro anos depois, no dia 2 de fevereiro de 1925 é 
que foi inaugurada no local onde até hoje se encontra 
na Major José dos Santos Moreira com a Frederico 
Machado. Unindo as antigas instalações às novas 
unidades de ampliação, se tornou um moderno 
complexo hospitalar.  

Escolas Estaduais recebem 
novas matrículas o ano inteiro

Pós-graduação em 
Educação Inclusiva é 
novidade em Pinda

Quem está fora da Rede 
de Ensino Estadual paulis-
ta, mas deseja voltar à esco-
la, pode se matricular em 
qualquer dia do ano letivo e 
em qualquer uma das uni-
dades escolares. O cadastro 
é presencial e pode ser feito 
na escola mais próxima de 
casa ou local de trabalho. 
É preciso apresentar docu-
mento de identidade origi-
nal (Certidão de Nascimen-
to ou RG) e comprovante 
de residência.

O pai, a mãe ou o res-
ponsável deve procurar 
qualquer escola pública 

e solicitar a inscrição. O 
aluno, então, será encami-
nhado para uma das esco-
las mais perto de sua resi-

dência, onde houver vaga.
Para os adultos, o Es-

tado tem a Educação para 
Jovens e Adultos (EJA). 

A Fabad (Faculdade Bí-
blica das Assembleias de 
Deus) oferecerá o curso de 
pós-graduação em Educa-
ção Inclusiva em Pindamo-
nhangaba.  A formação visa 
preparar os professores na 
promoção e melhoria das 
questões pedagógicas (pla-
nejamento, currículo e ava-
liação), além de identifi car 
estratégias de ações para o 
desenvolvimento de inte-
rações sociais e familiares. 
Com essa novidade, a insti-
tuição chega ao 10º curso de 
pós-graduação.

O curso tem como pú-
blicos-alvo pedagogos, pro-

fessores, educadores, psi-
copedagogos, psicólogos, 
médicos, fonoaudiólogos, 
assistentes sociais e tera-
peutas ocupacionais, além 
de outros profi ssionais gra-
duados em diferentes áreas, 
interessados no tema. 

As aulas serão presen-
ciais a cada duas semanas, 
das 8 às 18 horas, com dura-
ção total de 18 meses.

Os interessados podem 
obter mais informações no 
site www.fabad.edu.br, pelo 
telefone (12) 3644-5172, ou se 
dirigindo até a instituição, no 
endereço rua São João Bosco, 
1.114, Santana.

Cerca de 50 alunos do 
quinto ano da Escola Mu-
nicipal professora Ruth 
Azevedo Romeiro, no lote-
amento Triângulo, tiveram 
uma aula bem diferente e 
divertida, na manhã da úl-
tima segunda-feira (31). 

A convite da direção 
da escola, o artista plásti-
co e cartunista Francisco 
Machado realizou uma 
“Ofi cina de Cartum” com 
a proposta de repassar às 
crianças as características 
dos gêneros: cartum, char-
ge e caricatura. Além de 
apresentar a eles técnicas 
de como desenhar um car-
tum começando do zero e 
quais são os materiais uti-
lizados. Tudo isso por meio 

É uma das opções para 
quem está atrasado com 
os estudos e pretende re-
gularizar a situação, para 
dar sequência na forma-
ção. Com duração de qua-
tro semestres dividido em 
termos, a EJA é aberto a 
estudantes com idade mí-
nima de 15 anos. Já o Mé-
dio é voltado a candidatos 
acima de 18 anos e sua con-
clusão se dá em três semes-
tres. Além da atenção ao 
currículo ofi cial, o projeto 
propõe aulas que dialogam 
com a vida profi ssional e o 
cotidiano dos alunos.

da elaboração de alguns 
personagens conhecidos. 

As crianças se diverti-
ram muito e aprenderam a 
fazer uma pequena anima-
ção, criando um foliscópio: 
uma sequência de imagens 
que cria o efeito de anima-
ção feito numa folha de 

sulfi te. Os alunos também 
conheceram outros tipos 
de brinquedos ópticos que 
eles podem fazer de forma 
bem simples usando ape-
nas papel, lápis e criativi-
dade. 

“Sem dúvida foi uma 
manhã bem diferente: 

os alunos combinaram 
o aprender com o diver-
tir, usando a criatividade 
como matéria-prima”, dis-
se Francisco, que também 
é servidor público. Esta é a 
segunda ofi cina de cartum 
que ele promove em esco-
las públicas.

Melhorias na saúde       

E os munícipes começam a semana 
com duas boas notícias na área da 
saúde: o atendimento da UBS Aze-

redo, inaugurada na última sexta-feira (28), 
teve início nesta segunda (31); e o pontapé 
inicial da reforma do Pronto Socorro Muni-
cipal.

A Unidade Básica de Saúde – que aten-
derá o loteamento Azeredo, Vale do Sol, Pa-
dre Rodolfo e região – está preparada para 
realizar, mensalmente, uma média de 600 
consultas médicas, 300 consultas de enfer-
magem e 300 procedimentos, além do aco-
lhimento dos munícipes em livre demanda. 
A UBS homenageia uma ilustre cidadã do 
distrito, a Terezinha Gertrudes – “Dona Te-
rezinha Moretti”.  

As obras de reforma do Pronto-socorro 
Municipal, que também tiveram início na 
segunda, começando pelo piso superior, de-
vem ser encerradas e entregues à população 
em 2018. De acordo com informações da 
prefeitura, todo o prédio será reformado e 
terá seus ambientes internos readequados. 

Resultado de um convênio fi rmado entre a 
Secretaria de Saúde do Estado e a prefeitura 
de Pindamonhangaba, a obra recebe um in-
vestimento total de R$ 1.919.027,36, soman-
do-se a contrapartida da prefeitura – que 
entende que investir em saúde vai além de 
construir e colocar prédios para funcionar, 
é também incentivar as práticas esportivas, 
sociais e culturais para que as pessoas pos-
sam ter lazer, diversão e integração.

Divulgação
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Prefeitura lança implementos agrícolas 
durante Dia do Produtor Rural

 

urbanização de 
córrego e construção 
de passarela é pauta de 
reunião em são Paulo

Uma comitiva de Pindamo-
nhangaba esteve em São Paulo, 
no último dia 24, para pleite-
ar melhorias para a cidade. A 
principal pauta da reunião foi 
a formalização do pedido de 
verbas para a execução de um 
projeto de urbanização do cór-
rego situado na rua Raimundo 
de Souza Martins, no residen-
cial das Américas, no bairro 
Araretama. 

O grupo, formado pelo pre-
sidente do PTB Afro do Vale do 
Paraíba, Benedito Sérgio Iri-
neu; pelo presidente da Amoar 
(Associação de Moradores do 
Araretama), Agenor de Olivei-
ra; pelo vice-presidente da As-
sociação Afro Livre, Marcelo 
Lourenço de Carvalho; e pelos 
diretores da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, José Maurício 
Sales de Abreu (Infraestrutura) 
e Rodrigo Lóssio Ferreira (Con-
vênios e Captação de Recursos) 
– foi recebido em São Paulo pelo 

presidente estadual do PTB, de-
putado Campos Machado.

O valor pleiteado para o pro-
jeto é de R$ 738 mil reais. “Esta 
melhoria vem sendo solicitada 
há mais de 20 anos por esta co-
munidade e só agora está sendo 
tratada pela prefeitura por meio 
da elaboração do projeto”, disse 
Benedito Irineu – um dos res-
ponsáveis pelas reivindicações.

Diversas reuniões foram re-
alizadas entre as entidades en-
volvidas e a prefeitura para a 
elaboração do esboço do pro-
jeto, que foi finalizado pela Se-
cretaria de Serviços Públicos e 
apresentado à comunidade em 
reunião no início de julho. O 
projeto contempla a restaura-
ção de uma passarela existente 
sobre o córrego e a construção 
de uma nova; a construção de 
praças e calçadas, além da lim-
peza da vala – que já vem sendo 
realizada pela prefeitura há pelo 
menos 15 dias.

Comitiva de Pinda formaliza pedido de verbas

COLABOROU COM O TExTO: 
JEnnIFER GOnçALVES

 
O Sindicato Rural de Pinda-

monhangaba recebeu diversas 
atividades em comemoração ao 
Dia Nacional do Agricultor (29 
de julho). No município, a data 
é conhecida como Dia do Pro-
dutor Rural e a comemoração 
teve início na quarta-feira (26) 
e se encerrou no sábado (29). O 
evento é realizado em conjunto 
pelo Sindicato Rural e Conselho 
de Desenvolvimento Rural, com 
apoio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

A grande atração do evento, 
no sábado (29), foi a entrega dos 
implementos agrícolas, realiza-
do pela Prefeitura, para com-
por a patrulha agrícola: uma 
plantadeira de pastagem, uma 
plataforma colhedora de forra-
gem e uma encanteiradora.

“Patrulha Agrícola visa dis-
ponibilizar máquinas e imple-
mentos agrícolas aos pequenos 
produtores do município, aumen-

tando a produtividade e ajudan-
do as pessoas que não possuem 
acesso ao maquinário”, explica 
o diretor de Agricultura, Paulo 
Ricardo Nicolás Imparato. Para 
utilizar o serviço, os produtores 
devem fazer uma solicitação no 
Departamento de Agricultura, 
localizado na avenida Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, 1.181.

O evento contou com café da 
manhã para os produtores ru-
rais, uma solenidade com a pre-
sença de diversas autoridades 
como o prefeito Isael Domingues 
e os presidentes de conselhos e 
sindicatos rurais, além de uma 
benção ecumênica e a quarta 
edição do “Gente do Campo Ali-
mentando a Cidade”.

O objetivo foi valorizar os 
produtores e divulgar a impor-
tância que eles possuem para a 
economia da cidade. O evento 
acontece há 60 anos, e este ano 
contou com diversos produtos 
do município, como arroz preto 
e de outras qualidade, queijos de 
vaca e de cabra, legumes, ver-

duras e doces típicos. Além da 
presença da feira de artesanato 
Arte Encanto e a barraca da 
Apae, que recebeu toda a renda 
obtida com a venda de alimentos 
e bebidas.

O tradicional Torneio Lei-
teiro premiou com 17 mil reais 
as duas categorias disputadas, 
regularidade e produtividade. 
Na regularidade, vence o animal 
que mais se aproximar da meta 
estipulada na sua inscrição - 
produzir 20, 25 ou 30 kg de lei-
te/dia. O vencedor foi o produtor 
Eduardo Faria Raposo Lopes.

Na produtividade, vence 
o animal que produzir maior 
quantidade de leite durante o 
torneio. O vencedor foi o produ-
tor José Renato Bicudo.

Os produtores puderam 
participar de palestras gratuitas 
como a Elanco Brasil e a Po-
li-Nutre, além da palestra com 
a equipe do Branco do Brasil, 
sobre o Plano Safra 2017/2018 
de linhas de créditos para pro-
dutores rurais.

evento acontece há 60 anos, e teve diversas apresentações e “benção ecumênica”

O atendimento da UBS Aze-
redo “Dona Terezinha Moretti”, 
inaugurada na sexta-feira (28), 
teve início nesta segunda-feira 
(31). A unidade está preparada 
para realizar, por mês, uma mé-
dia de 600 consultas médicas, 
300 consultas de enfermagem, 
300 procedimentos, além do 
acolhimento dos munícipes em 
livre demanda.

Os moradores do Loteamento 
Azeredo,Vale do Sol, Padre Ro-
dolfo e região serão atendidos no 
novo prédio, que tem um total de 
360 m² de área, com ambientes 
como consultórios, salas de aco-
lhimento, sanitários com aces-
sibilidade, salas para curativos, 
inalação, vacinas, procedimen-
tos, entre outros. Os funcionários 
estão motivados e têm como meta 
realizar um atendimento mais 
humanizado para as famílias.

A inauguração, realizada na 
sexta-feira, contou com a pre-
sença de autoridades, familiares 
da homenageada e do prefeito 
Isael Domingues. Ele lembrou 
sobre a importância da huma-
nização na saúde. “Para honrar 

a patronesse da unidade, Dona 
Terezinha, que tenhamos nesse 
prédio seu exemplo vivo na aco-
lhida às pessoas, com respeito e 
carinho”, disse o prefeito. “A vida 

é um eterno continuar. Demos 
continuidade a essa obra e com 
certeza toda a equipe que traba-
lhará nesse prédio dará continui-
dade ao exemplo de Dona Tere-

zinha Moretti”, concluiu.
A UBS homenageia Terezi-

nha Gertrudes - “Dona Terezi-
nha Moretti”, de acordo com o 
projeto de lei nº 119/2017, de 

autoria do vereador Carlos Edu-
ardo de Moura.

A nova UBS fica na rua Anto-
nio Bueno de Carvalho Filho, 61, 
Jardim Azeredo, Moreira César. 

executivo, Legislativo e familiares da homenageada participaram da solenidade de inauguração

Divulgação

Afro Livre 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.430, DE 23 DE JUNHO DE 2017.

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

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

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

“B) REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – 
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

4 – Representante da APAE

Titular:           Renata Aparecida Camargo  
Suplente:   Juliana Martins Torri 

5 – Representante do Ensino Superior/Técnico/EJA

Titular:           Luciana de Oliveira Ferreira 
Suplente:  Elizabeth Cursino Rodrigues 
...”

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2017.

Isael Domingues                                             
Prefeito Municipal                                     

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de 
junho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Memo 256/17SEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.437, DE 17 DE JULHO DE 2017.
 REGULAMENTA OS ARTIGOS 12, 13, 129 A 134 DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS MUNICIPAIS 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e, na forma da lei,

DECRETA:

Art. 1° Os requerimentos, recursos, reclamações, representações e demais pedidos 
formulados perante o Município de Pindamonhangaba deverão ser necessariamente 
instruídos com formulário assinado pelo interessado, declarando serem verdadeiras 
as informações e ciente das penalidades em caso de crime de falsidade, em que 
conste:

I – Qualificação completa com nome completo da pessoa física ou da pessoa jurídica 
e seus sócios e administradores, com respectivos documentos de identidade, CPFs, 
CNPJs, filiação (nomes completos da mãe e do pai), endereços completos para 
correspondência e de residências e domicílios com CEPs e números, telefones fixos 
e celulares, emails, estado civil e nome do cônjuge ou companheiro e respectivos 
CPFs, local de nascimento e de casamento do interessado, quantidade de filhos, 
seus nomes e CPFs;

II - Quantidade de imóveis dos quais o interessado é proprietário, possuidor ou 
detentor do domínio útil no Município, especificando suas siglas, números de 
matrículas, endereços completos com CEPs e numeração;

III – Informação se os imóveis indicados na forma do inciso II acima estão 
compromissados à venda ou alugados ou cedidos e o nome dos compromissários 
compradores, locatários ou comodatários, com seus CPFs, estado civil, e nomes e 
CPFs de seus cônjuges ou companheiros;

IV – Informação se o interessado exerce ou exerceu atividades sujeitas ao ISSQN 
e demais taxas ou tributos, indicando os números de suas inscrições mobiliárias, 
especificando as atividades e os períodos e localizações de seus estabelecimentos, 
indicando a sigla do imóvel, o número da matrícula e a qualificação completa do 
proprietário ou Locador, se o imóvel do estabelecimento for alugado ou cedido, 
gratuita ou onerosamente.

Art. 2° O formulário mencionado no artigo 1º deverá ser instruído com cópias de 
matrículas, certidões, carnês de IPTU, contratos de compromisso de compra e venda 
ou de comodato, contratos de aluguel, estatutos ou contratos sociais consolidados 
ou originais com as alterações, de pessoas jurídicas, cópias das certidões de 
nascimento e casamento do interessado, além de outros documentos necessários 
à atualização cadastral.

Art. 3° Sem prejuízo do formulário, no momento do atendimento os servidores que 
atendem os cidadãos nos guichês deverão confirmar os dados fornecidos pelo 
interessado e lançá-los no sistema municipal, de forma completa, para fins de 
atualização cadastral, sem omissões, sob pena de responsabilidade.

Art. 4° As Secretarias às quais os servidores que atendem os cidadãos nos 
guichês são vinculadas deverão adotar as providências necessárias no prazo 
de 60 (sessenta) dias para que os mencionados servidores tenham acesso aos 
cadastros de contribuintes, imobiliário e mobiliário, e possam atualizá-los, através 
de um procedimento seguro que registre o usuário do servidor que procedeu às 
atualizações.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal 
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Fabrício Augusto Pereira

Secretário de Administração
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.046, DE 26 DE JULHO DE 2017.

ALTERA A LEI ORDINÁRIA N° 6.040, DE 13 DE JULHO DE 2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art.1º Fica alterado o art. 3º da Lei n.º 6.040, de 13 de julho de 2017, que passa a 
viger com a seguinte redação:

“Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias 
do orçamento vigente, estando o Poder Executivo autorizado a promover, mediante 
Decreto, a abertura de crédito adicional especial e credito adicional suplementar, se 
necessário.” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei nº 120/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.047, DE 26 DE JULHO DE 2017.

Denomina de “Terezinha Gertrudes – Dona Terezinha Moretti” o Prédio da UBS 
(Unidade Básica de Saúde) localizada na Rua Antônio Bueno de Carvalho, no Bairro 
Jardim Azeredo no Distrito de Moreira César.
(Projeto de Lei nº 119/2017, de autoria do Vereador Carlos Moura-Magrão)
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de “TEREZINHA GERTRUDES – Dona Terezinha Moretti”, 
o Prédio da UBS (unidade Básica de Saúde) localizada na Rua Antônio Bueno de 
Carvalho, no Bairro Jardim Azeredo no Distrito de Moreira César.

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

Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAçÃO

Controle 145/17 - LIMPEZA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) AGRO 
PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA  
JACYRIO MARQUES MARTINHO,  S/N°, BAIRRO MOMBAÇA I inscrito no município  
sob a sigla SO110204056000, QUADRA 34, LOTE 1110, para que efetue a limpeza do  
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo,    no     prazo    de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela 
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
P/ Secretário de Administração

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAçÃO

*** AVISO DE LICITAçÃO ***

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 087/2017 (PMP 21902/2017) 
Para “aquisição de equipamentos e ferramentas. Aquisição necessária ao 
bom andamento das obras e serviços realizados pela Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria de Serviços Públicos”, com 
entrega dos envelopes até dia 17/08/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREçO Nº 088/2017 (PMP 21905/2017) 
Para “aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para as secretarias da 
administração geral, conforme termo de referência”, com entrega dos envelopes até 
dia 18/08/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 089/2017 (PMP 21907/2017) 
Para “aquisição de equipamento de informática para UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 17/08/17 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 091/2017 (PMP 21909/2017) 
Para “aquisição de gás de cozinha para atendimento da alimentação escolar, nas 
unidades escolares do Município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes 
até dia 11/08/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREçO Nº 093/2017 (PMP 22905/2017) 
Para “aquisição de cartuchos e toners para atender todas as secretarias da Prefeitura 
de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 11/08/17 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREçO Nº 094/2017 (PMP 22912/2017) 
Para “contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de 
centrais e rede de gases medicinais, de acordo com a NBR 12.188 e RDC 50, com 
fornecimento de materiais necessários e mão de obra especializada para a UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até 
dia 11/08/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREçO Nº 095/2017 (PMP 22920/2017) 
Para “aquisição de materiais de expediente a fim de atender aos diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 14/08/17 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

PREGÃO Nº 096/2017 (PMP 22937/2017) 
Para “aquisição de creme barreira para atender o paciente Luiz Otávio Laurindo 
Machado, conforme mandado judicial nº 8543-35.2011.8.26.0445/2014”, com entrega 
dos envelopes até dia 14/08/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 097/2017 (PMP 22938/2017) 
Para “aquisição de materiais para substituição da cobertura do DRH, conforme 
solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes 
até dia 11/08/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 098/2017 (PMP 22940/2017) 
Para “aquisição de móveis hospitalares. Aplicação: UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 15/08/17 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREçO Nº 099/2017 (PMP 22941/2017) 
Para “aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras de 
pavimentação do município, conforme solicitação da Secretaria de Serviços Públicos”, 
com entrega dos envelopes até dia 15/08/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREçO Nº 100/2017 (PMP 22942/2017) 
Para “aquisição de blocos e canaletas, conforme solicitação do Departamento de 
Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 16/08/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREçO Nº 101/2017 (PMP 22946/2017) 
Para “aquisição de tinta para demarcação à base de resina acrílica aplicada pelo 
processo mecânico (máquina ailess) ou manual (rolo ou trincha)”, com entrega dos 
envelopes até dia 16/08/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREçO Nº 102/2017 (PMP 22949/2017) 
Para “aquisição de materiais de pintura, conforme solicitação do Departamento de 
Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 16/08/17 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. 

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

 
 

 

 
CONVOCAÇÃO PARA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

 
 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, 

convocados a comparecer à 8ª Reunião Ordinária/2017 do Conselho Municipal do 

Idoso, no dia e local abaixo discriminados: 

 
 
 

Dia:                             03/08/2017 (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. Recomposição do Conselho Municipal do Idoso; 

III. Semana Municipal do Idoso (2017); 
IV. Assuntos pertinentes ao Conselho; 
V. 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 
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A bandeira tarifária das 
contas de energia em agos-
to será vermelha. O anún-
cio foi feito pela Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) na sexta-feira 
(28). No patamar 1, o cus-
to a cada 100 quilowatts
-hora (kWh) terá acrésci-
mo de R$ 3.

O sistema de bandei-
ras tarifárias indica aos 
consumidores o custo 
real da geração de ener-
gia no País. O funciona-
mento das bandeiras tari-
fárias é simples: as cores 
verde, amarela ou verme-

lha (nos patamares 1 e 2) 
indicam se a energia cus-
tará mais ou menos em 
função das condições de 
geração de eletricidade.

Para economizar ener-
gia, a Aneel recomenda 
que os consumidores usem 
lâmpadas econômicas, 
acumulem o maior núme-
ro de roupas para passá-las 
de uma só vez e retirem os 
aparelhos da tomada quan-
do não estiverem em casa.

Gastos extras
O sistema de bandei-

ras tarifárias foi criado 
em 2015 como forma de 

recompor os gastos ex-
tras com a utilização de 
energia de usinas ter-
melétricas, que é mais 
cara do que a de hidrelé-
tricas. A cor da bandeira 
é impressa na conta de 
luz (vermelha, amarela 
ou verde) e indica o custo 
da energia em função das 
condições de geração.

Quando chove menos, 
por exemplo, os reser-
vatórios das hidrelétri-
cas ficam mais vazios e é 
preciso acionar mais ter-
melétricas para garantir 
o suprimento de energia 

no País. A bandeira ver-
melha, patamar 1, é acio-
nada nos meses em que o 
valor do Custo Variável 
Unitário (CVU) da última 
usina a ser despachada 
for igual ou superior a R$ 
422,56/MWh e inferior a 
R$ 610/MWh.

Segundo a Aneel, a 
bandeira tarifária não é 
um custo extra na conta 
de luz, mas uma forma 
diferente de apresentar 
um valor que já está na 
conta de energia, mas que 
geralmente passa desper-
cebido.

Candidatos que fize-
ram inscrição na chama-
da regular do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) para o segundo se-
mestre de 2017 já podem 
conferir a lista de pré-se-
lecionados.

Neste semestre, o Fies 
oferece 75 mil novas vagas 
àqueles que procuram um 
financiamento para cur-
sar o Ensino Superior em 
instituições de ensino pri-
vadas. Foram registradas 
224,2 mil inscrições.

Quem estiver na rela-
ção deve concluir a inscri-
ção na página do SisFies 
entre 1º e 7 de agosto. De-
pois disso, é necessário va-
lidar as informações junto 
à Comissão Permanente 
de Supervisão e Acompa-
nhamento (CPSA) da ins-
tituição de ensino em até 
10 dias, contados a partir 

Bandeira tarifária das contas 
de luz de agosto será vermelha

Fies divulga lista de candidatos pré-selecionados
do dia seguinte ao da con-
clusão da inscrição.

O selecionado também 
deve comparecer a um 
agente financeiro do Fies 
em até 10 dias, contados 
a partir do terceiro dia útil 
seguinte à data da valida-
ção das informações.

Candidatos que não 
foram selecionados já fo-
ram automaticamente in-
cluídos na lista de espera. 
A convocação dos alunos 
que manifestarem inte-
resse em participar da lis-
ta de espera ocorrerá de 1º 
de agosto a 3 de setembro. 
O período de inscrições 
para as vagas remanes-
centes começa em 11 de 
setembro.

Juros zero
Com a oferta desta 

edição do programa, o 
Fies atingiu 300 mil va-
gas abertas desde maio de 

2016. A partir de 2018, o 
Novo Fies será dividido 
em três modalidades e vai 
garantir, ao todo, 310 mil 
vagas. Desse total, serão 
100 mil a juros zero, volta-
das para estudantes com 
renda mensal familiar per 
capita de até três salários 
mínimos.

Os recursos serão alo-
cados da União, de fundos 
constitucionais regionais 
e de recursos o Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), além dos fun-
dos regionais de desen-
volvimento das regiões 

Norte, Nordeste e Centro
-Oeste.

Uma medida provisó-
ria foi enviada ao Congres-
so Nacional para garantir 
a alteração no modelo do 
Fies. O texto preza, prin-
cipalmente, por evitar a 
descontinuidade do pro-
grama e riscos fiscais e 
operacionais, bem como 
garantir as medidas pre-
paratórias para adesão 
dos bancos, constituir um 
novo fundo garantidor e 
criar novos sistemas de 
tecnologia da informação 
para a seleção e o finan-
ciamento.
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idadeC
Bosque da Princesa 
recebe diversas atrações 
no fim de semana

 

Moreira César recebe eventos que valorizam arte urbana
 

Colaborou Com o texto: 
 Jennifer Gonçalves

No último fim de semana,-
dias 29 e 30, o Bosque da Prin-
cesa sediou pela primeira vez o 
3° Animacão Legal e a estreia da 
peça Lisístrata-s. Os dois even-
tos com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

A terceira edição do evento 
que apoia a causa animal acon-
teceu no sábado (29), do meio-
dia às 17 horas, e contou com 
diversas atrações, como brin-
cadeiras tradicionais para as 
crianças, bambolê, peteca e per-
na-de-pau.

O evento lotou com a pre-
sença do público de diversas 
idades, e o grande auge da tarde 
foi o desfile Pet, às 16 horas. Na 
categoria Miss Pet, a proteto-
ra voluntária da causa animal, 
Ana Luísa presenteou a cachor-
rinha Sol; Já no Mister Pet, Gil-
son anunciou a vitória do Scot; 
Como a mais queridinha do 
público a protetora Ariane pre-
miou a Flor; E para encerrar, 
como o mais charmoso, a prote-
tora Cida anunciou o Noa.

Além dos cachorros, o even-
to contou com a participação de 
gatos e até mesmo um hamster 
no desfile, e o intuito é que todas 
as pessoas participem com seus 
animais de estimação.

Os participantes colabora-
ram doando 1 kg de ração, e 
além do desfile o evento teve 
bazar beneficente, doação de 
mudas e adoção de animais, e 
a presença do cantor Rolando 
Martinez, com um repertório 
variado.

O coordenador de eventos, 
Ricardo Flores, ressalta o prin-
cipal objetivo do Animacão Le-
gal: “O evento foi um sucesso 

O terceiro Animacão Legal lotou o bosque e atração principal 
foi o desfile de pets

e superou as expectativas, um 
grande público compareceu. O 
objetivo da gestão é passar para 
as pessoas a importância da 
conscientização sobre a causa, 
dos cuidados com os animais”. 
A próxima edição está prevista 
para setembro.

Estreia teatral

O Bosque recebeu no domin-
go(30) a estreia da peça Lisístra-
ta-s, no período da tarde, apre-
sentada pela Cia. Novos Atores. 
A apresentação é baseada na 
comedia grega de Aristófanes, 

porém ganhou uma versão com 
discussão de temas atuais, for-
mada por uma parceria entre 
o diretor Victor Narezi e a Ana 
Roxo, famosa dramaturga.

O morador do bairro Vila 
Nair, Luiz Ricardo Antunes, foi 
prestigiar os amigos que esta-
vam se apresentando, além de 
ser um grande admirador de 
atividades culturais ao ar livre. 
“Estou adorando a peça, a po-
pulação necessita de mais ati-
vidades culturais como música, 
teatro e dança. Essas atividades 
se encaixam perfeitamente em 
uma tarde de domingo”, disse.

Gabriela Oliveira dos Santos, 
frequentadora do parque, pre-
sente com seus dois filhos, irmã 

e sobrinhos, disse que essas ati-
vidades culturais promovem um 
dia cheio de lazer para a família.

Flávio Souza

Grande público prestigiou a estreia da peça ao ar livre Lisístrata-s, com nova versão

Odirley Pereira

Colaborou Com o texto:
Jennifer Gonçalves

Nos dias 29 e 30, o Distrito 
de Moreira César recebeu, com 
o apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, eventos que valo-
rizam a cultura de rua e a arte 
urbana.

No sábado (29), durante à 
tarde, houve uma programação 
repleta de atividades no CEU 
das Artes. O evento “Cultura de 
Rua no Céu” foi o encerramento 
do Workshop “Rap e Medita-
ção”, ministrado pela naturopa-
ta, yogue e MC Dani da Terra e 
da MC de Taubaté, Annie.

O evento contou com pockets 
shows, apresentações de dan-
ças, e um lugar reservado para 
os grafiteiros, além de o micro-
fone ficar aberto para qualquer 
pessoa que tivesse interesse em 
se apresentar.

“Foi muito legal, os grafites, e 
a apresentação da Dani da Terra 
com o Rap Meditação, nós pu-
demos conscientizar os jovens 
sobre a manutenção dos equipa-
mentos, e iremos fazer um muti-
rão para finalizar e para manter 

Conhecido como “Nível 4”, o artista faz graffites há 12 anos

a manutenção dos muros, além 
de poder divulgar os nossos cur-
sos”, comenta o coordenador do 
CEU das Artes, Luis Claudio de 
Oliveira.

Já no domingo (30), aconte-
ceu o Sopa de Letras, Segundo 
Festival de Graffiti de Pinda-
monhangaba. Os grafiteiros 
puderam fazer uma interven-

ção artística no viaduto Jorge 
Augusto Mesquita, no centro 
de Moreira César.

A grafiteira Samanta Briet, 
de Caçapava, segue profissio-

nalmente a carreira desde 2012, 
e ressalta a valorização da arte. 
“É importante como revitaliza-
ção das ruas, além de ajudar na 
divulgação da cultura de rua”, 
disse. Sua marca característica 
é o desenho de uma gata, e ela 
pinta de acordo com o tempo 
disponível, podendo se dedicar 
por horas ou dias à arte.

Já Adriano R. da Silva, co-
nhecido como “nível 4”, é do 
bairro Mantiqueira e faz grafi-
tes há 12 anos. “É importante 
para o desenvolvimento da cul-
tura de rua, além de me auxiliar 
a ganhar um dinheiro extra”, 
contou. Sua principal caracte-
rística são as letras de seu nome 
em 3D.

A munícipe do bairro Parque 
São Domingos, Luana Rosa da 
Silva, estava apreciando o even-
to. Ela conhece alguns dos en-
volvidos e aprovou a iniciativa. 
“Acho a ideia maravilhosa, gos-
to de participar desses eventos 
por ser uma manifestação artís-
tica, que reúne pessoas que têm 
a mesma cultura”, completa.

Além do grafite, o evento con-
tou com apresentações de músi-
ca, dança, e batalha de MC’s.

Odirley Pereira
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sportesE
Colaborou Com o texto: 

VíCtor belmonte
***

a “1ª Corrida Julina 
do Corupin” aconteceu no 
sábado (29), na praça do 
ouro Verde, lugar onde as 
crianças do projeto trei-
nam às terças e quintas 
feiras. a corrida contou 
com a presença de mais 
de 200 pessoas, de diver-
sas cidades da região. 

Divididas em catego-
rias, de acordo com a fai-
xa etária, as crianças par-
ticiparam da corrida e se 
divertiram antes, com o 
aquecimento com o pro-
fessor de Zumba, Victor 
Santos.

entre os adultos, hou-
ve muita disputa durante 
a prova dos 5 quilôme-
tros. a primeira colocação 
foi decidida nos últimos 
metros da competição, 
quando ewerton luci-
lo ultrapassou Douglas 
Gouvea e sagrou-se cam-
peão. o pódio foi com-
pletado por João marcos 
antunes.

Pindamonhangaba 
receberá, mais uma 
vez, a seleção princi-
pal da Confederação 
Brasileira de Judô 
para treinamento 
intensivo na cidade.  
Os atletas se concen-
trarão em Pinda antes 
de integrar a equipe 
brasileira no Campeo-
nato Mundial de Judô 
– Budapeste 2017, que 
acontecerá no período 
de 28 de agosto a 3 de 
setembro na capital 
húngara. 

Foram selecionados 
18 judocas – 9 no femi-
nino e 9 no masculino 
– para a competição 
individual, além de 
outros três para com-
por o time brasileiro 
na disputa inédita por 
equipes mistas.

“O Mundial é o nos-
so maior foco neste 
primeiro ano do ciclo 
olímpico Tóquio 2020 
e estamos preparados 
para chegar bem a 
esta competição. Para 
isso, convocamos os 
nove melhores ju-
docas brasileiros no 
Ranking Mundial da 
FIJ, tanto no femini-
no, quanto no mas-
culino”, explicou Ney 
Wilson, gestor de Alto 
Rendimento da CBJ. 

A seleção feminina 
terá duas estreantes e 
sete atletas que já par-
ticiparam de Mundiais 
e Jogos Olímpicos. 
Stefannie Arissa Koya-
ma e Samanta Soares 
lutarão uma compe-
tição deste nível pela 
primeira vez ao lado 

das experientes Éri-
ka Miranda, Rafaela 
Silva, Ketleyn Quadros, 
Maria Portela, Mayra 
Aguiar e Maria Suelen 
Altheman. 

A formação masculi-
na também será com-
posta por novatos em 
Mundiais, como Phelipe 
Pelim e Eduardo Yudi 
Santos, e atletas mais 
“rodados”, como Eric 
Takabatake, Charles 
Chibana, Marcelo Con-
tini, Victor Penalber, 
Luciano Corrêa, David 
Moura e Rafael Silva 
“Baby”. 

Eles ficarão em 
Pinda até o dia 19 de 
agosto, quando come-
çam as saídas para a 
aclimatação em Paris, 
antes de embarcarem 
para a Hungria.      

Corrida Julina Corupin atrai centenas de pessoas

Seleção de Judô treinará em 
Pinda para Campeonato Mundial
Vinte e um atletas treinarão na cidade a partir do dia 6 
de agosto para a competição em Budapeste, na Hungria

aiandra alves mariano

A medalhista olímpica Mayra Aguiar volta a Pinda para treinamento. 
Em 2016 ela se preparou para as Olimpíadas no município
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Em fase final de prepa-
ração para a Copa amé-
rica, a Seleção brasileira 
feminina de basquete fará 
dois amistosos em Pinda-
monhangaba contra a sele-
ção de angola. o primeiro 
jogo será nesta terça-feira 
(1º/8), às 21 horas; o se-
gundo, quarta-feira (2). 
ambas as partidas no gi-
násio do ‘João do Pulo’. 

os jogos preparatórios 
servirão para o técnico 
Carlos lima analisar e tes-
tar o time de acordo com 
os treinos realizados. Para 
o preparador técnico da 
seleção será muito impor-
tante para saber o quanto 
estão condicionadas e re-
sistentes as jogadoras bra-
sileiras. 

A meta da seleção é fi-
car entre as três primeiras 
colocadas para conseguir 

uma vaga no mundial. na 
Copa américa, o brasil, 
que está no grupo a da 
competição, jogará con-
tra Venezuela, Colômbia, 
Ilhas Virgens e argentina.

ao todo, foram disponi-
bilizados 1.500 ingressos 
para a população, que es-
tão sendo trocados por 1kg 
de alimento. a expectativa 
é que o ginásio esteja lota-
do, para apoiar a Seleção 
brasileira. 

Equipe de basquete 
feminino fará amistosos 
contra Angola

A primeira colocação foi decidida nos últimos metros da competição, quando Ewerton Lucilo 
ultrapassou Douglas Gouvea e sagrou-se campeão 

A meta da seleção é ficar entre as três primeiras colocadas na Copa América

Victor belmonte

entre as mulheres, a 
vencedora dos 5 quilôme-
tros geral foi maria lucia-
na, da turma da Corrida, 

seguida de andreia Fer-
miano, da rK runner´s 
e Ketiley batista, da Se-
melp.

a corrida foi orga-
nizada pela associação 
evolução e pelo projeto 
Corupin. o presidente, 
e atleta, robson Karlos, 
conhecido como robi-
nho, agradeceu a todos 
que participaram. “agra-
deço de coração a todos os 
envolvidos no nosso mega 
evento, onde busquei unir 
famílias, amigos, comuni-
dade, qualidade de vida 
e esporte, tudo isso para 
mostrar para as nossas 
crianças que o esporte 
“corrida” é um caminho 
vitorioso”.

Resultados

na categoria 6 a 8 
anos, de 100 metros, en-
tre as meninas ana Clara 
de almeida foi a grande 
vencedora, seguida de Isa-
bela Cunha e emanuelle 
marcondes. Já no mascu-
lino, o vencedor foi Pedro 
Henrique ribeiro, e com-
pletaram o pódio Vinicius 
de Godoy e Pedro rangel.

a categoria de 9 e 10 
anos teve 400 metros 
como distância, as três 
primeiras colocadas no 
feminino foram: Jeniffer 

Camily, Camila Jessie e 
maria lais macruz. no 
masculino, os vencedores 
foram Hugo munhoz, Vi-
tor moreira e bruno Gus-
tavo. 

os atletas com idade 
entre 11 e 12 anos corre-
ram os 1000 metros. o 
vencedor foi Diego lucilo; 
em segundo, ficou Renan 
Vitor e, em terceiro, Pedro 
bastos. no feminino, Geo-
vana almeida foi a vence-
dora, seguida de Grazielle 
de alvarenga e maria luis 
de almeida. 

Participantes com ida-
de entre 13 e 14 anos tam-
bém correram os 1000 
metros. o vencedor foi 
ezequiel aguiar, em se-
gundo ficou Diego do 
Prado e em terceiro João 
Vitor barbosa. entre as 
meninas, letícia Diniz 
foi a grande vencedora, 
amanda romão a segun-
da e Gleisiane de alvaren-
ga a terceira.

também houve pre-
miação por faixa etária 
nos 5 quilômetros mascu-
lino e feminino. A classifi-
cação completa pode ser 
acessada através do site 
www.estounessa.com.br. 

após a corrida houve o 
arraiá do Corupin, com di-
versas comidas e bebidas 
típicas, shows e bingo, que 
contou com grande parti-
cipação da população. a 
renda foi revertida para as 
crianças do projeto Coru-
pin (Corredores de rua de 
Pindamonhangaba).

Kiko Ross/CBBR
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Clara Ribas

Mari Motta é a 
nova Miss Plus 
Size Regional

A imagem de Nossa 
Senhora Aparecida foi 
encontrada no rio Para-
íba do Sul pelos pesca-
dores no ano de 1717 e 
em 2017 completa 300 
anos.

Em comemoração 
aos ‘300 anos de Bên-
çãos’ da Santa, o San-
tuário Nacional está 
promovendo uma pro-
gramação especial para 
os devotos, incluindo a 
peregrinação da ima-
gem de Nossa Senhora 
Aparecida. Desde 2014 
a imagem peregrina vi-
sita as dioceses e arqui-
dioceses de todos os es-
tados do país.

No dia 1° de agos-

to, Pindamonhangaba 
receberá a imagem da 
Santa, que é símbolo 
de fé e bênçãos. Have-
rá uma carreata para os 
fiéis, às 19 horas, que 
sairá próximo ao super-
mercado Spani, sentido 
ao Parque da Cidade, 
onde será realizada a 
Santa Missa em consa-
gração a cidade. A missa 
desta terça-feira terá o 
apoio da Prefeitura, que 
irá ceder toda a estrutu-
ra para a realização da 
cerimônia.

A imagem permane-
cerá na cidade durante 
todo o mês de agosto visi-
tando todas as paróquias 
de Pindamonhangaba.

Metalúrgicos seguem com 
paralisações pela Campanha Salarial 

Mari Motta, de 33 
anos, moradora do bairro 
Araretama é a Miss Plus 
Size Regional 2018. Ela 
foi eleita durante um des-
file com 27 candidatas, 
que aconteceu no último 
sábado (29), no salão 
de eventos do Paineiras 
Country Club, em Pinda-
monhangaba. 

Candidatas de diversas 
cidades do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte partici-
param da competição. O 
título é de 2018 porque a 
vencedora irá representar 
a região na etapa estadual 
do concurso, no ano que 
vem.

Mari foi eleita por um 
corpo de jurados forma-
do por nove pessoas, es-
pecialistas no segmento 
Plus Size. Antes do desfi-
le, algumas apresentações 
animaram o público. E 
as candidatas desfilaram 
com a camiseta do con-
curso.  Para serem avalia-
das pelo júri, elas toma-
ram a passarela em traje 
casual e de gala.

Mari, que é jogadora 
de Rugby e nunca havia 

participado de nenhum 
concurso de beleza, ven-
ceu com uma diferença 
de 20 pontos à frente da 
segunda colocada. Ela so-
mou 338 pontos de 360 
possíveis nos quesitos Be-
leza, Simpatia, Elegância 
e Desenvoltura.

 “Não tenho palavras 
para agradecer a todos 
que me apoiaram. Es-
tou me sentido muito, 
mas muito feliz mesmo 
em representar todo esse 
grupo, que é formado por 
mulheres lutadoras, guer-
reiras e lindas, acima de 
qualquer esteriótipo ou 
padrão da sociedade. Es-
tou muito orgulhosa em 
fazer parte de um projeto 
que valoriza a mulher co-
mum”, destacou ela.

Joyce Figueiredo, de 
São Sebastião, que somou 
318 pontos; e Karolina 
Cuba, de Pindamonhan-
gaba, que obteve 310 pon-
tos, foram eleitas Prince-
sas Plus Size.  

Já Thainá Martins, de 
Pinda; e Raíssa Gardini, 
de Taubaté, ficaram o tí-
tulo de Musas. Também 

foram premiadas as can-
didatas Angélica de Paula, 
de São José dos Campos, 
com o título de Miss Fo-
togenia; e Vanessa Silva, 
com o posto de Miss Sim-
patia.

Na ocasião, um dos 
organizadores do even-
to, Allan Fernandes 
anunciou que em 2018 o 
concurso crescerá e Pin-
damonhangaba sediará 
a fase estadual da com-
petição. “Fomos convi-
dados pela direção do 
concurso nacional, a or-
ganizar e sediar a fase es-
tadual e será uma grande 
honra trazer esse grande 
projeto para nossa cida-
de”, afirmou.

Mari Motta será a re-
presentante da cidade 
no Miss Plus Size São 
Paulo 2018 no ano que 
vem. Mas antes disso, 
em novembro, Tati Stu-
chi, eleita Miss Plus Size 
Pinda 2015 e Miss Plus 
Size Vale do Paraíba em 
2016, representará a re-
gião no Miss Plus Size 
Brasil, que acontecerá no 
Rio de Janeiro.

Os trabalhadores da 
Novelis fizeram na última 
sexta-feira (28), a para-
lisação de uma hora pela 
Campanha Salarial. O ato 
faz parte de uma série de 
mobilizações nas fábricas 
ligadas ao Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba que já en-
volveram mais de 4.700 
trabalhadores.

Os atos ocorreram na 
Confab Tubos, Gerdau, 
Confab Equipamentos, 
Bundy, Novametal, GV 
do Brasil, Alutent, Elfer e 
novas paralisações ainda 
devem ocorrer nos próxi-
mos dias.

Além da questão de sa-
lário, a campanha deste 
ano discute a inclusão de 
novas cláusulas na Con-
venção Coletiva de Traba-
lho da categoria.

Um dos vários pontos 
da Reforma Trabalhista 
que está sendo combati-
do pelos metalúrgicos é o 
trabalho intermitente. De 
acordo com o presiden-
te do sindicato, Herivelto 
Vela, esse tipo de contrato 
vai permitir que empresas 
paguem apenas pelas ho-
ras trabalhadas, sem uma 
jornada contínua, e assim 
o funcionário poderá re-

ceber menos do que o piso 
da categoria.

“O trabalhador vai aca-
bar tendo que ficar à dis-
posição da empresa e não 
terá seu salário completo 
no fim do mês. Não va-
mos aceitar isso. Também 
estamos lutando para que 
outros pontos da reforma 
continuem sendo discuti-
dos coletivamente, em as-
sembleia, pra não deixar o 
trabalhador sozinho, cara 
a cara com o patrão”, dis-
se.

A pauta de reivindi-

cações foi entregue pela 
FEM-CUT/SP (Federação 
dos Metalúrgicos da CUT 
no Estado de São Paulo) 
para as bancadas patro-
nais no dia 4 de julho. Até 
o momento, não houve 
reunião.

Demissões
Os trabalhadores da 

Tenaris Confab Tubos fi-
zeram a paralisação de 
uma hora na segunda-
feira (31), contra quatro 
demissões irregulares e 
ameaçam entrar em greve 

se novas demissões ocor-
rerem.

De acordo com o Sindica-
to dos Metalúrgicos de Pin-
damonhangaba, a empresa 
não tem respeitado a Con-
venção Coletiva de Trabalho, 
que garante estabilidade de 
emprego aos funcionários 
que possuem sequelas em 
função do trabalho.

Além das demissões, 
o comunicado de greve 
aprovado também aborda 
a Campanha Salarial. A 
data-base da categoria é 
1º de setembro.

Imagem 
PeregrIna 
chega à cIdade

  Programação
1º a 3 – Paróquia São Vicente de Paulo
3 a 6 – Paróquia São Benedito
6 a 9 – Paróquia Santana
9 a 12 – Paróquia São Cristóvão
12 a 15 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima
15 a 18 – Paróquia São Miguel
18 a 21 – Paróquia Rainha dos Apóstolos 
21 a 24 – Paróquia Nossa Senhora da Assunção
24 a 27 – Paróquia Nossa Senhora das Graças
27 a 30 – Santuário Mariano Nossa Sra. Bom Sucesso

Trabalhadores da Novelis durante paralisação na sexta-feira (28)

Clara Ribas

O idealizador dos concursos Plus Size no Brasil, Eduardo Arauju, foi o 
presidente do júri e fez a coroação da Mari

Organizadores do evento ao lado das candidatas premiadas durante o desfile
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Além dos muros da escola 

 SOLIDARIEDADE
Com sucesso de público foram arrecadados 100 quilos de 
alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de Pinda.

Sair da rotina. Encon-
trar. Reencontrar. Convi-
ver. Ouvir. Trocar expe-
riências e aprender sob a 
perspectiva de uma peda-
gogia que busca a integra-
ção plena entre o fazer, o 
sentir e o agir, por meio 
do desenvolvimento físi-
co, espiritual, intelectual e 
artístico dos alunos, e com 
conteúdos e atividades 
mobilizadoras e sensíveis. 
Estas foram as principais 
propostas do “Primeiro 
Encontro Municipal com 
a Prática da Pedagogia 
Waldorf”, que aconteceu 
no último sábado (29), na 
faculdade Anhanguera, 
em Pindamonhangaba. 

O evento contou com 
a palestra da professora 
e antropóloga Gabrie-
la Jahnel, e com oficinas 
práticas de trabalhos ma-
nuais, ritmos no jardim 
de infância, movimento 
na aprendizagem e letra-
mento. 

Ao final do encontro, 
os participantes foram 
unânimes classificando a 
iniciativa como “maravi-
lhosa”, “gratificante”, “hu-
mana”, “rica”, e “comple-

ta”. A professora da Escola 
Municipal Odete Correa 
Madureira, Marília Maia, 
acrescentou: “Esse encon-
tro reacende a luz interna 
porque todos nós estamos 
buscando uma educação 
mais humana, com apren-
dizados significativos! E 
esse encontro certamente 
contribui para essa nossa 
busca”, afirmou.  

“A pedagogia Waldorf 
é inspiradora, me leva a 
olhar cada criança com 
maior sensibilidade e usar 
as artes como ferramenta 
essencial para cativar meu 
aluno. Apreciei cada mo-
mento do encontro. Hoje 
mesmo nossa equipe já 
inseriu uma prática dessa 
pedagogia para iniciar a 
aula e o resultado foi ex-
celente”, comentou Bruna 
Aparecida da Silva Olivei-
ra, professora na EM Ayr-
ton Senna.

O evento foi voltado, 
prioritariamente, para 
professores e auxiliares 
de classe da Rede Muni-
cipal de Pinda, mas rece-
beu mais de 200 inscritos, 
com lista de espera e pú-
blico de outras cidades.

I Encontro Municipal com a prática da Pedagogia Waldorf mobiliza educadores

Início do evento foi marcado por músicas que embalam o dia a dia nas salas de aula da Pedagogia Waldorf

Pedagogia Waldorf é fundamentada na filosofia 
educacional do austríaco Rudolf Steiner Dinâmicas deram mais realidade aos ensinamentos

Proposta do município é tornar-se também referência na formação de educadores, que pensem o processo de aprendizagem como algo “além da escola”

Maurício Lima de Paula

Maurício Lima de Paula Maurício Lima de Paula

Maurício Lima de Paula

“Conhecer práticas de outras 
pedagogias amplia nosso repertório 

habilitando-nos a outras lingua-
gens, outros meios de sensibilizar 
e de motivar nossas crianças, nos 
tornam educadores mais comple-

tos. Dessa forma, contribuímos, por 
meio da formação permanente de 
professores, para a autonomia, 
para a criatividade, para a res-
ponsabilidade e para a inovação 

no trabalho docente.” 

PROf. JúLIO VALLE - SEcREtáRIO DE EDucAçãO E cuLtuRA

“Esta é uma das grandes mis-
sões da nossa gestão: sermos um 
município referência também na 

formação de professores. Com mais 
esse encontro, tenho certeza de que 

caminhamos para isso.”.

ISAEL DOmInguES -PREfEItO
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