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Proerd forma mais de 400 
crianças no bairro Cidade Nova

Na manhã de quinta-feira (14), no bairro Cidade Nova, mais de 400 alunos do 5° ano do Ensino Fundamental se formaram no Proerd - 
Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência, desenvolvido pela Polícia Militar. A ação tem o objetivo de combater o uso 
de drogas, orientando os alunos sobre o assunto.

Festival de Hip 
Hop será neste 
fi m de semana

Neste sábado (16) e no 
domingo (17), o Teatro 
Galpão recebe a 3ª edição 
do Festival Pinda de Hip 
Hop. O evento será das 17 
às 22 horas no sábado;  e 
no domingo, das 14 às 19 
horas.

PÁGINA 7

PINDA PARTICIPA DO “DIA 
D” DE MULTIVACINAÇÃO 

No sábado (16), será realizado o “Dia D” da Campanha Na-
cional de Multivacinação, quando postos de saúde estarão aber-
tos das 8 às 17 horas.

PRAÇA MONSENHOR 
MARCONDES 
RECEBE “SETEMBRO 
VERDE”

ESTUDANTES 
DEBATEM MEIO 
AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE  

ESCOLA DE 
VÔLEI ABRE 

NOVAS 
TURMAS
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Joyce Dias

Divulgação

PÁGINA 5

Além do conteúdo adquirido, no fi m do curso, os autores das melhores redações ganham uma bicicleta

 A abertura do festival será marcada pela exibição do documentário “Triunfo”, que conta a história do dançarino e coreógrafo 
pernambucano, Nelson Triunfo
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“... É INCRÍVEL COMO A GENTE às vezes passa pelo 
amor sem saber que está diante do que sempre procurou ... 
Olha, meu amor, nem o tempo apagou a falta que você me 
faz, a saudade que você deixou ainda é demais, nessa hora 

é que a gente sabe o que é solidão...” - Roberto Carlos
João Paulo 

OuverneySom da Terra
- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

AMARANTO Blues Rock Bar 
Pinda: 16/9 (sábado) –   Banda 
BellaTorRockinstones. The Rolling 
Stones Cover. 29/7 (sábado) - Ca-
pital Inicial.

ARENA 101 Pinda: 16/9 (sá-

bado) -Tequila Nelas. Diego Rocha 
+ Renan Mareso + Tops Djs. 7/10 
(sábado) - Gustavo

BAR DO GAÚCHO Pinda: 
18/9 (segunda 20h) - César 
Barbosa. Aniversário Elenise. 

A partir desta data terá jan-
tar toda segunda-feira. Estra-
da do Ribeirão Grande, km 2.

BELO SOL Taubaté:  16/9 
(sexta 21h) - Anjinho do Vale. 
Academia de Dança Clayton Lima 
e Evandro. Ofi cina de Dança. . Es-
trada das Amoreiras, Estoril.

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

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  FestSeptember. Comemo-
ração de 20 anos. 20 horas de fes-
ta durante dois dias.  15/9 (sexta) 
-  Avalon, Chapeleiro, Upgrade + 
7 bandas. 16/9 (sábado) - ViniVici, 
Berg, Capital Monkey + 7.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
15/9 (sexta 22h) -  Cristiano Barre-
to + Ronize&Nael. Elas vip até 0h. 
Comitivas e traiadosvip até 23h30. 
Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 16/9 (sábado) – Wagner 
Silva + Dj Toni Balada. Aniversário 
de 16 anos da casa. Bolo e cham-
panhe na faixa. Elas vip até 0h.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Domingo: 17/9 - Banda Universo. 
24/9 - Banda Alphaville. Quarta-

feira: 20/09 - Trio Paraíso. 27/9 
- Musical Bios. Tel (12. Tel) 3633-
5389.

CREIX TÊNIS CLUBE Tre-
membé: 16/9 (sábado 23h) -  Klei-
ton & Adriano. Vários free-dan-
cers. Pegue seu cartão fi delidade.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
15/9 (sexta 21h) – Baile Chuva de 
Prata. equipe de freedancers do 
professor Evandro.

FERROVIÁRIA Pinda sexta-
feira:  15/9 - Banda Gold. 22/9 - 
Trio Mato Grosso). 29/9 - Jantar 
solidário com o SOS. Banda Musi-
cal Class. Outubro - 6/10 - César 
Barbosa e banda. 13/10 - A defi nir. 
20/10 - rio Mato Grosso. 27/10 - 
Gerson & Daniel.

FERROVIÁRIA Pinda: 17/9 
(domingo 20h)  - “Domingo na 
Ferrô – Urban Mix”, um novo espa-
ço destinado ao encontro da gale-
ra de Pindamonhangaba e Vale do 
Paraíba que curte uma ótima bala-
da com o melhor do pop rock rock 
dance. Djs Trajano Ferrari, Marce-
lo Ratto, Alex Cristiano e Adriano 
Leme. Terá painel de led e telão 
com vídeos clips. Ingressos  R$ 20 
para não associados e R$ 10 para 
associados e podem ser adquiridos 
na tesouraria do clube, Diniz Dis-
cos, Neto Jeans, Kibe Kid e Blood 
Link Tatto. Realização é da Only e 

AgoraVale. Maiores informações 
pelo telefone 2126-4444.

EXPOSIÇÃO RURAL Lagoi-
nha: 21/9 (quinta) - Thales &Jova-
ni (R$ 5). 22/9 (sexta) - Banda 8 
Segundos (R$ 10). 23/09 (sábado) 
- Fábio Satim (R$ 15). 24/09 (do-
mingo) - Giuliano Castro (R$ 5).

MANGUERÃO Pinda: A di-
reção informa que o baile está 
suspenso por motivo de refor-
mas, devendo retornar em bre-
ve.

PARQUE AQUÁTICO Pin-
da: 1/10 (domingo 17h) -  Jor-
ge Aragão. Tel 3642-7009 / 
98190-5706. Estrada Municipal 
do Goiabal, 351. 

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

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da: 15/9 (sexta) - Caio e Calefe. 
22/9 (sexta) - Eric Bruto & Gusta-
vo. 29/9 (sexta) - André Moraes.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 16/9 (sába-
do) - Bruno &Hyago. 21/9 (quin-
ta) - Wilson &Washington.Tel. (12) 
99775-0389.

RECINTO DE EXPOSIÇÕES 
Guará: 24/9 (domingo) - Raça Ne-

gra. Estrada velha Guará-Lorena.
RECINTO SÃO VITO Morei-

ra César Pinda: Domingo às 20h:   
17/9 - Banda Gold. 24/9 - Flávio 
Sideral. Tel (12) 3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço 
com música ao vivo. 23/9 (sába-
do) - Chimarruts. Pela 1ª vez no 
Colméia. Abertura da Banda Pane-
la. Ingressos limitador.

RESTAURANTE Martim 
Pescador (Gabriel) Pinda: Todo 
sábado 12h - Feijoada. Todo do-
mingo 12h - Almoço  com música 
ao vivo.  Marmitex e self service. 
Espaço para camping e churras-
caria. Locação para aniversários 
e casamentos.  Pesqueiro em 
reforma. Estrada do Cantaga-
lo,  bairro das Campinas, após o 
viaduto do bairro Cidade Nova. 
Telefone (12) 99651-7045 e 
99169-3592.

RODEIO CUNHA: 28/9 
(quinta) - Higor Rocha. 29/9 
(sexta) - Zé Neto & Cristiano 
30/9 (sábado) -  Pedro Paulo & 
Alex. 1º/10 (domingo) - Lucas & 
Priscila.

VALE MUSIC FEST Taubaté: 
15/9 (sexta) - Jorge & Matheus. 
16/09 (sábado) - Matheus &Kauan. 
E muito mais! Via Dutra, km 157, 
atrás da Polícia Rodoviária.

ERRATA
A crônica da página 2 da edição de ontem (quarta-feira, 

13), intitulada “DA JANELA DOS OLHOS DE DEA D’ALESSAN-
DRO, A INFÂNCIA EM PINDAMONHANGABA, é de autoria de 
Juraci Faria e não de Maurício Cavalheiro. Em vez de ‘Nossa 
Terra – Nossa Gente’ foi colocada a vinheta que  identifi ca a 
coluna ‘Proseando’.

Praça Monsenhor 
Marcondes recebe 
“Setembro Verde”

APL está também 
no Shopping 
Pátio Pinda

Nesta sexta-feira (15) 
a partir das 18 horas,  no 
Shopping Pátio Pinda, 
acontece o sarau festivo 
de inauguração do es-
paço da APL-Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras. Mais que um local 
onde   poderão ser adqui-
ridos livros, CDs e demais 
produções dos autores 
acadêmicos, será o ponto 
de encontro entre a APL e 
a população, que poderá 
participar de seus lança-
mentos de livros, decla-
mar ou simplesmente ler 
poesia em saraus promo-
vidos pela  entidade.

A iniciativa é uma 
parceria que envolve o 
Shopping, o Fundo So-
cial de Solidariedade e 
a APL. Neste evento de 
inauguração os escri-
tores acadêmicos esta-
rão autografando suas 
obras à disposição para 
aquisição, haverá decla-
mação de poesia e anima-
ção musical.

A diretoria da Acade-
mia Pindamonhangaben-
se de Letras, Elisabete 
Guimarães, agradece ao 
Shopping e ao Fundo So-
cial de Solidariedade pela 
oportunidade concedida.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

***
Pindamonhangaba 

realiza a “8ª Semana 
da Mobilização Social 
pela Educação e Inclu-
são”. Como o próprio 
nome sugere, a inicia-
tiva busca apoio e par-
ticipação da sociedade 
nas questões relacio-
nadas à educação e à 
inclusão social. 

A abertura será nes-
te sábado (16), na pra-
ça Monsenhor Mar-
condes, às 9 horas, 
com o “Setembro Ver-

de”. Haverá a “Cami-
nhada da Mobilização 
Social pela educação e 
inclusão”, que contará 
com a presença de alu-
nos da Apae de Pinda-
monhangaba. 

A programação se 
estenderá até o pró-
ximo dia 20, com pa-
lestra e debates sobre 
mudanças e desafios 
da educação. 

O evento, que tem o 
apoio da prefeitura e de 
diversos outros parcei-
ros, é gratuito. A popula-
ção está convidada a par-
ticipar da mobilização.

Diversidade cultural   

É sempre bom falar de cultura. Ainda 
mais quando se enxerga a diversidade 

da cultura brasileira e suas nuances. Neste 
contexto, o termo nuance não se refere à 
“sutileza”, mas à “mudança gradativa”. E a 
aceitação da diversidade cultural em nosso País 
vem acontecendo de forma bem gradativa.

O caminho para as mudanças e quebra 
de paradigmas é longo, mas já começou 
a ser trilhado por pessoas que tentam 
apresentar (com danças, intervenções, gestos 
e atitudes) os vários tons da cultura brasileira. 
Principalmente, aquela que acontece longe dos 
grandes centros urbanos.  

Eventos como o “Festival Pinda de Hip 
Hop”, que acontece neste fi m de semana em 
Pindamonhangaba podem ser momentos 
para a discussão e para a refl exão sobre a 
diversidade e formas de expressão existentes.

A abertura da terceira edição do evento 
será no sábado (16), no Teatro Galpão, com 
a exibição do documentário “Triunfo” – que 
conta a história do dançarino e coreógrafo 
pernambucano, Nelson Triunfo – importante 
fi gura no cenário do Hip Hop brasileiro, e 
responsável por infl uenciar movimentos da 
cultura de rua como DJs, MCs, grafi teiros e 
b-boys. 

Durante os dois dias de evento haverá 
apresentações de Rap ao vivo com alguns 
nomes conhecidos neste meio artístico, além 
de batalhas de duplas no Break, com comissão 
de jurados formada por artistas de grande 
projeção neste  cenário.

O objetivo principal da iniciativa é fomentar 
a cultura do Hip Hop na região e incentivar 
os artistas do Vale do Paraíba a continuarem 
participando e promovendo eventos que gerem 
refl exões e impactos positivos. 

O festival é gratuito e aberto ao público, 
e conta com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba por meio do Departamento 
de Cultura.



Programa de prevenção às drogas forma 
estudantes no bairro Cidade Nova

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOyCE DiAs

Na manhã da última quin-
ta-feira (14), no bairro Cidade 
Nova, mais de 400 alunos do 5° 
ano do Ensino Fundamental (i) 
se formaram no Proerd - Progra-
ma Educacional de Resistência 
às Drogas e a Violência. Desen-
volvida pela Policia Militar, a ini-
ciativa tem o intuito de combater 
o uso de drogas conscientizando 
os alunos sobre o assunto.

A formatura envolveu estu-
dantes de escolas localizadas no 
bairro e em regiões próximas. O 
curso, aplicado pelos cabos PMs 
Gonzaga e Maristela, ensina es-
tratégias para desenvolvimento 
da competência social, noções 
de cidadania, habilidades de co-
municação, autoestima, tomada 
de decisões, resolução de confli-
tos e objetivo de vida.
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Neste sábado (16), 
será realizado o “Dia D” 
da Campanha Nacio-
nal de Multivacinação, 
quando postos de saúde 
estarão abertos em todo 
o País. Pindamonhanga-
ba participará com cinco 
locais de vacinação, das 
8 às 17 horas.

Estarão abertos neste 
sábado a Sala de Vaci-
nas da Saúde da Mulher 
(prédio do CIAF), UBS 
Feital, UBS Araretama 
II, UBS Castolira e Cisas 
de Moreira César. Esta-
rão disponíveis nesses 
locais as vacinas BCG, 
Rotavírus, Poliomielite, 
Pentavalente, Pneumocó-
cica conjugada 10-valen-
te, Pneumocócica conju-
gada C, Febre Amarela, 
Sarampo, Caxumba e 

Rubéola, Influenza, Vari-
cela, Hepatite A e HPV.

Segundo o Ministério 
da Saúde, cerca de 47 
milhões de crianças e 
adolescentes menores de 
15 anos estão convoca-
dos para comparecerem 
aos postos e atualizar a 
caderneta de vacinação.

Com o slogan “Todo 
mundo unido fica mais 
protegido”, a campanha 
começou no dia 11 de 
setembro e segue até o 
próximo dia 22 em cerca 
de 36 mil postos fixos 
de vacinação em todo o 
país. Ao todo, 350 mil 
profissionais participam 
da ação.

O Ministério alerta 
que muitas doenças que 
foram erradicadas no 
Brasil ou mesmo contro-

ladas ainda não estão 
eliminadas e podem re-
presentar risco para não 
vacinados. Está havendo 
o surto de sarampo nos 
países desenvolvidos, 
por exemplo, e se não for 
mantida elevada a cober-
tura vacinal, essas doen-
ças voltarão a circular 
no mundo, já que o fluxo 
de turismo e comércio 
no mundo globalizado 
facilita a circulação de 
doenças entre os países.

Segundo o Ministé-
rio da Saúde, em 2017, 
foram registradas 
mortes por sarampo em 
países como Alemanha, 
Portugal, Itália, França, 
Bulgária e Romênia. Na 
Venezuela também houve 
casos de sarampo e mor-
tes por difteria.

Em visita à prefeitura, estudantes do Delta debatem meio ambiente e sustentabilidade 

Os alunos autores das 
melhores redações 
foram premiados com 
uma bicicleta

Ao final deste curso, que teve 
dez semanas de duração, os alu-
nos participaram de um concur-
so de redação, sendo que aqueles 
que mais se destacaram foram 
premiados durante a formatura. 
Os três melhores colocados ga-
nharam uma bicicleta. Durante 
a solenidade os estudantes tam-
bém declaram publicamente a 
decisão de dizer “não às drogas”.

Participaram do evento a 
Banda da Policia Militar e auto-
ridades locais. O Proerd já atua 
nas escolas municipais e priva-
das de Pindamonhangaba há 18 
anos com esse objetivo de pro-
mover ações de prevenção ao 
uso de drogas.

Pinda participa do “Dia D” de 
Multivacinação neste sábado

Em Pinda, haverá cinco locais de vacinação

Cerca de 40 alunos da Escola 
Municipal Professora Ruth Azeve-
do Romeiro, do bairro Delta, em 
Pindamonhangaba, tiveram um 
dia diferente: em vez da sala de 
aula, eles foram até a prefeitura 
para falar sobre meio ambiente. 

Em um bate-papo educativo, os 
alunos apresentaram para o prefei-
to isael Domingues um projeto de 
conscientização desenvolvido pela 
unidade de ensino para manter a 
cidade limpa. 

Na ocasião, eles fizeram vários 
questionamentos e o prefeito teve a 
oportunidade de esclarecer as dú-
vidas dos alunos sobre temas como 
“meio ambiente”, “limpeza urba-
na” e “sustentabilidade”. 

Os estudantes também entrega-
ram uma carta com sugestões e indi-
cações de ações que auxiliem na ma-
nutenção da limpeza da cidade. Essa 
mesma carta será, agora, entregue 
aos pais dos alunos, para que todos 
possam colocar as ações em prática.

A visita aconteceu na última terça-
feira (12) no Gabinete do Executivo. 

Joyce Dias

Divulgação

Além do debate, os alunos deixaram uma carta com sugestões para a manutenção e a limpeza da cidade

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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A Câmara dos Ve-
readores de Pindamo-
nhangaba realizou na 
segunda-feira, dia 11 de 
setembro, a 30ª Sessão 
Ordinária no plenário do 
Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”. As duas pro-
postas que constaram 
na Ordem do Dia, cau-
saram muita discussão 
devido aos pareceres 
contrários emitidos pelo 
IBAM – Instituto Brasi-
leiro de Administração 
Municipal e da Comissão 
de Justiça e Redação, 
em contrapartida com os 
pareceres favoráveis do 
Departamento Jurídico 
e da Comissão de Saúde 
e Assistência Social da 
Câmara.

O Projeto de Lei n° 
99/2017, de autoria do 
vereador Rafael Gof-
fi Moreira (PSDB), que 
“Dispõe sobre a obriga-
toriedade da disponibi-
lização, pelos estabele-
cimentos bancários, de 
produto asséptico para 
seus clientes, na forma 
em que especifica”, teve 
rejeitado os pareceres do 
IBAM e da Comissão de 
Justiça e Redação por 7 
a 3, sendo posteriormen-
te aprovado a proposta 
por 7 a 3 também. Em 
sua justificativa, o par-
lamentar alega que o ar-
tigo 196 da Magna Car-
ta afirma que a saúde é 
direito de todos e dever 
do Estado. Assim se faz 
salutar a preocupação 
pública com relação a 
distribuição de produto 
asséptico para os clien-
tes das agências bancá-
rias. 

Isso porque a disponi-
bilização de citado mate-
rial auxiliará na assepsia 
das mãos dos usuários, 
e, por consequência, aju-
dará na prevenção da 
transmissão de bacté-
rias, vírus, e micro-or-

Plenário aprova projetos na área 
da Saúde que beneficia população

Com parecer favorável do Departamento Jurídico e da Comissão de Saúde e 
Assistência Social, vereadores aprovaram as proposituras apresentadas que 

obrigam os bancos a disponibilizar álcool gel para os clientes e as instituições 
de saúde a afixarem informações sobre acompanhamento de menores conforme 

dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente

ganismos presentes nas 
mãos dos seres huma-
nos, que podem causar 
algum malefício à saúde 
de outros. 

Dessa forma, o ob-
jetivo desta proposição 
legislativa é justamente 
contribuir com a saú-
de pública local, tendo 
em vista o grande flu-
xo de pessoas junto as 
agências bancárias, bem 
como auxiliar nossa ci-
dade, e, primordialmen-
te nossa população, no 
que delimita questões de 
saúde pública. 

Após a sanção do pre-
feito, os estabelecimen-
tos bancários ficam obri-
gados a disponibilizar 
produto asséptico (álco-
ol em gel) para assepsia e 
proteção à saúde de seus 
clientes. O álcool em gel 
deverá ser acondiciona-
do em recipiente insta-
lado preferencialmente 
próximo aos caixas ele-
trônicos, e balcões para 
retirada de senhas ou 
autoatendimento e em 
quantidades de recipien-
tes proporcional à quan-
tidade de clientes que 
frequentem os estabele-
cimentos bancários, que 
terão o prazo de trinta 
dias, a contar da data 
da publicação desta Lei, 
para se adaptarem às 

ORDEM DO DIA
31ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 18 de setembro de 

2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 58/2017, do Vereador Ronaldo Pinto de 
Andrade – Ronaldo Pipas, que “Institui e inclui no calendário 
ofi cial do município o DIA MUNICIPAL DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO DO AUTISMO a ser comemorado anualmente no 
primeiro sábado do mês de abril”. (Apresentado Substitutivo)

II. Projeto de Lei n° 140/2017, do Vereador Carlos Moura – 
Magrão e da Vereadora Gislene Cardoso, que “Institui e inclui 
no Calendário Ofi cial de Festas do Município o Evento Festival 
das Cores a ser comemorado no mês de setembro na Fazenda 
Nova Gokula”.

III. Projeto de Lei n° 143/2017, do Poder Executivo, que “Dis-
põe sobre o reenquadramento de referência salarial no quadro 
da Prefeitura Municipal para o cargo de “Fiscal de Obras””.

IV. Projeto de Resolução n° 15/2017, do Vereador Roderley 
Miotto, que “Altera o caput do artigo 2° da Resolução n° 7 
de 2017 que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de 
Prevenção e Combate ao Câncer, e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

suas disposições, sendo 
que o descumprimento 
acarretará multa ao es-
tabelecimento infrator. 

Outra proposta apro-
vada, o Projeto de Lei n° 
104/2017, também de 
autoria do vereador Ra-
fael Goffi Moreira, que 
“Dispõe sobre a fixação 
de aviso nos hospitais, 
maternidades e postos 
de saúde públicos ou 
privados no Município 
de Pindamonhangaba, 
informando o direito de 
pai, mãe ou responsá-
vel de permanecer com 
seu filho ou tutelado, 
em caso de internação 
hospitalar, conforme 
preconiza o Estatuto 
da Criança e do Ado-
lescente”, também teve 
rejeitado os pareceres 
do IBAM e da Comissão 
de Justiça e Redação da 

 

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

Câmara, por 8 a 2, sendo 
aprovado o Projeto igual-
mente por 8 votos a 2. O 
vereador justificou sua 
proposta em diversas leis, 
inclusive a nossa Carta 
Magna, a Constituição 
Federal, bem como pare-
ceres e súmulas do STF 
– Supremo Tribunal Fe-
deral. Esta proposta ob-
jetiva que o cidadão que 
não tenha acesso a essa 
informação, a descubra 
ou a conheça, através dos 
materiais de publicida-
de a serem afixados nos 
hospitais, maternidades 
e postos de saúde da rede 
pública, privada ou con-
veniada. Ademais, este é 
um momento difícil para 
um genitor, a internação 
de um filho ou tutelado, 
este terá conhecimento 
prévio e rápido de seu 
fundamental direito que 

é estar ao lado do mesmo 
quando da internação. 
Portanto visa garantir 
que a informação, o seu 
direito fundamental seja 
amplamente divulgada. 
Todavia como nenhum 
direito é absoluto, com-
portando exceções le-
gais, esse mesmo direito 
de estar o genitor ao lado 
de seu filho ou tutelado 
no momento da interna-
ção, poderá ser obstado, 
pelo médico plantonista, 
caso o genitor não apre-
sente condições físicas, 
psicológicas, ou esteja 
alcoolizado, ou sob efei-
to de substância entor-
pecente.  

Com a aprovação des-
te Projeto de Lei, após 
sancionado pelo prefei-
to, nas dependências dos 
hospitais, maternidades 
e postos de saúde da rede 
pública, particular e con-
veniados, deverá ter um 
aviso, com o timbre do 
estabelecimento de saú-
de e afixado em local es-
tratégico que facilite sua 
visualização pelo público 
como: porta de entrada; 
porta de saída; recepção; 
pronto-socorro; setor de 
Pediatria; entrada da ala 
de internação, entre ou-
tros, informações com o 
seguinte teor: “De acor-

do com o artigo 12 da Lei 
Federal n° 8069, de 13 
de julho de 1990 — Es-
tatuto da Criança e do 
Adolescente, é direito do 
pai, mãe ou responsá-
vel legal permanecer em 
tempo integral ao lado 
de seu filho ou tutelado, 
nos casos de internação 
destes, e é dever do es-
tabelecimento de saúde 
proporcionar condições 
para esta permanência”. 
O descumprimento des-
ta lei será passível de 
multa a ser revertida ao 
Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Próxima Sessão
Ordinária
A 31ª Sessão Ordiná-

ria de 2017, será realiza-
da no dia 18 de setembro 
de 2017, segunda-feira, 
a partir das 18 horas, no 
Plenário “Francisco Ro-
mano de Oliveira”, lo-
calizado na rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860 – 
Loteamento Mombaça. 
A sessão é aberta à po-
pulação e poderá, ainda, 
ser acompanhada através 
da transmissão “ao vivo” 
pelo canal 04 da opera-
dora de TV a cabo NET e 
pela internet no portal do 
legislativo: www.pinda-
monhangaba.sp.leg.br.
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Turma de 
handebol 
do bairro 
Cidade 
Nova

Festival Pinda de Hip Hop será neste � m 
de semana, com grandes artistas do meio

O Vale do Paraíba está 
recebendo, desde quin-
ta-feira (14), um grande 
festival de música: o Vale 
Music Fest, com sete noi-
tes de shows. O evento 
acontece no km 157 da 
rodovia Presidente Du-
tra, sentido São Paulo, 
Jardim das Indústrias, 
São José dos Campos. 

Grandes nomes como 
Wesley Safadão, Gusttavo 
Lima, Jorge & Matheus e 
Marília Mendonça pro-
metem animar o público. 
São duas atrações por dia 
e um DJ convidado.

O primeiro show do 
festival foi com a dupla 
Maiara & Maraisa. Na mes-
ma noite, também subiu ao 
palco o Nego do Borel. 

Nesta sexta-feira (15), 
Jorge e Matheus e Gusta-
vo Mioto agitam a plateia. 
A dupla da região Talis & 
Welinton, se apresenta 
no sábado (16). Gustavo 

 COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

***
Durante a próxima sema-

na, do dia 18 a 22, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba por 
meio do Departamento de Meio 
Ambiente,  da Casa Verde e do 
Conselho Municipal do Meio 
Ambiente (Condema) promo-
verá a “Semana da Árvore”.

O “Dia da Árvore” é co-
memorado de fato no dia 21 
de setembro, e serve para 
conscientizar as pessoas so-
bre a importância da preser-
vação ambiental.

A semana do “Dia da Ár-
vore” é especialmente im-
portante para a cidade de 
Pindamonhangaba, já que o 

ilustre engenheiro Dr. João 
Pedro Cardoso, nascido no 
município foi quem instituiu 
a data no País. O diretor de 
Meio Ambiente Fred Gama 
acredita que a data auxilia 
na comunicação da Prefei-
tura com os munícipes em 
relação ao meio ambiente da 
cidade, onde todos podem 
discutir sobre novas ideias 
que ajudem na preservação 
da cidade. “O meio ambiente 
possui três datas importan-
tes: O “Dia da Água” no dia 
22 de março, o “Dia Mundial 
do Meio Ambiente” em 5 de 
junho e o “Dia da Árvore” no 
dia 21 de setembro. Todas 
as datas nós transformamos 
em semanas de conscienti-

zação, promovendo diversas 
atividades para a população. 
É necessário ressaltar que é 
importante preservar a natu-
reza todos os dias, mas nessas 
datas nós aproveitamos para 
dialogar com a população, 
com uma aproximação maior 
dos munícipes”, destaca.

Programação
A abertura da semana 

será na segunda-feira (18), 
às 8 horas com a palestra do 
historiador Dr. José Lelis so-
bre o criador da data, e a im-
portância dela; Às 9 horas, 
o Dr. José Luiz, do Instituto 
Florestal também irá pales-
trar sobre a importância da 
árvore; Das 11 às 12 horas, 
o diretor de Meio Ambiente 

Fred Gama falará de ideias 
para a regulamentação da 
Lei de arborização, todos 
no auditório da Prefeitura; 
a equipe do Departamen-
to de Meio Ambiente irá 
promover um plantio de 
mudar no residencial An-
drade das 8 às 11 horas; No 
período da tarde, das 13 às 
16 horas o auditório rece-
berá uma mesa redonda e a 
equipe da Casa Verde pro-
moverá uma exposição de 
quadros com árvores e jogos 
ambientais.

A programação segue até 
a sexta-feira (22) e pode ser 
conferida no site ofi cial da 
Prefeitura: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA DIVULGA 
SELECIONADOS PARA 
FESTIVAL DA JUVENTUDE

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
Neste  sábado (16) e 

no domingo (17), o Teatro 
Galpão recebe a 3ª edição 
do Festival Pinda de Hip 
Hop com o apoio da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Depar-
tamento de Cultura. No 
sábado, o evento será das 
17 às 22 horas, e no do-
mingo das 14 às 19 horas.

A abertura do festival 
no sábado será marcada 
pela exibição do documen-
tário “Triunfo”, que conta 
a história do dançarino e 
coreógrafo pernambuca-
no, Nelson Triunfo, fi gura 
importante no cenário do 
Hip Hop brasileiro, e res-
ponsável por infl uenciar 
movimentos da cultura de 
rua como DJs, MCs, grafi -
teiros e b-boys.

Logo após, terão início 
as apresentações de Rap 
ao vivo com: Paradoxo, Clã 
SP, Dendê, Infame, Verda-
deiros e Apes.

No domingo, o público 
assistirá às batalhas de du-
plas no Break. A comissão 
de jurados será formada 
por b-boy Dile, b-boy Fe-
lipinho e a b-girl Bia e, a 
batalha de MCs, apresen-

tado pelo mestre de ceri-
mônia “Dendê”. O encer-
ramento será às 19 horas, 
com o show do convidado 
especial Axel Alberigi – 
“A.X.L”.

Axel é um artista da 
região que se integrou na 
cultura do Hip Hop desde 
muito jovem, iniciou no 
Graffi  ti, mas com o tem-
po encontrou no Rap sua 
forma de se expressar. O 
artista possui grande pro-
jeção no cenário Hip Hop, 
lançando diversos discos, 
como o trabalho “Caos 
Pessoal” que o levou aos 
palcos do programa “Ma-
nos e Minas” da TV Cul-
tura e em outras mídias, 
além de apresentações em 
outros estados do país.

“A intenção é fomentar 
a cultura do Hip Hop na 
região e incentivar os ar-
tistas aqui do Vale, além 
de continuar promoven-
do o evento para que cada 
vez mais pessoas possam 
ser impactadas”, comen-
ta o organizador DJ Célio 
Lopes. O Festival Pinda 
de Hip Hop é gratuito e 
aberto ao público, o Teatro 
Galpão é localizado na rua 
Luiza Marcondes de Oli-
veira, 2.750, Parque das 
Nações.

Astros da música brasileira 
agitam Vale Music Fest

Lima e Mc Kevinho ani-
mam o público no do-
miungo (17). A maratona 
de apresentações prosse-
gue no dia 21, com Wesley 
Safadão; dia 22,  a princi-
pal atração da noite será a 
dupla Henrique e Juliano; 
dia 23, Marília Mendonça 

encerra a festa em grande 
estilo.

Além de todas as apre-
sentações, o Vale Music 
Fest também contará com 
ambientes temáticos, pra-
ça de alimentação, esta-
cionamento com capaci-
dade para mais de 6 mil 

veículos e espaço de en-
tretenimento.

Os ingressos estão à 
venda no site  www.va-
lemusicfest.com.br e 
custam a partir de R$ 
50, com doação de um 
quilo de alimento não 
perecível.

O Departamento de 
Cultura da Prefeitu-
ra fi nalizou, na tarde 
desta quinta-feira (14), 
a seleção e a ordem de 
apresentação dos parti-
cipantes do “IV Festival 
de Música da Juventu-
de”. Neste ano, o evento 
será realizado no Teatro 
Galpão, dias 19, 20 e 21, 
a partir das 18 horas, 
com entrada gratuita.

O festival abrange to-
dos os gêneros musicais 
e será dividido em duas 

categorias: Composição 
inédita e Interpretação. 
O valor do prêmio para 
o primeiro lugar será 
R$ 2.588,08, o segundo 
receberá R$ 1.294,04 e o 
terceiro R$ 647,02.

Na terça-feira (19), 
será realizado o Ensaio 
Geral. Na quarta-feira 
(20), será a eliminatória 
da categoria Composi-
ção. E, na quinta-feira 
(21), a fi nal das cate-
gorias Composição e 
Interpretação.

“Semana da Árvore” terá 
programação especial na cidade

O artista Apes é um dos rappers que se apresentará no sábado (16)

Divulgação

Divulgação

Confi ra a ordem de apresentação

Nesta sexta-feira (16) Jorge e Matheus se apresentarão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Secretaria de Gestão e Articulação Política

Pindamonhangaba, 11 de Setembro de 2017

ATA DA REUNIÃO DE SORTEIO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA PARA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA

Aos onze do mês setembro de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos da manhã, 
no auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
n° 1400, bairro Alto Cardoso - Pindamonhangaba / SP, CEP: 12400-010, em obediência à Lei 
Federal 12.232/2010 em seu Artigo 10, parágrafo 4°. A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Gestão e Articulação Política, Departamento de Comunicação, realizou o sorteio 
que defi niu a subcomissão técnica referente à concorrência pública para contratação de agência de 
propaganda a ser publicada. Participaram da sessão o diretor de Comunicação, Lucas de Aguiar 
Rodrigues Cembranelli, o diretor de Convênios e Captação de Recursos, Rodrigo Lóssio Ferreira, 
e a diretora do Departamento de Gestão Institucional, Thais Batista do Carmo. Foram sorteados os 
seguintes nomes para compor a subcomissão técnica: Deniele Simões – RG 27619459-7, Jucélia 
Batista Ferreira - RG: 680911 SSP/RO, Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli - RG: 275.688.90-2. 
Sendo só, eu Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli lavrei a presente Ata, que segue assinada por 
mim, pelo Diretor de Convênios e Captação de Recursos, Rodrigo Lóssio Ferreira, e a diretora do 
Departamento de Gestão Institucional, Thais Batista do Carmo.
Atenciosamente,

Lucas Aguiar Rodrigues Cembranelli - Diretor de Comunicação
Rodrigo Lóssio Ferreira - Diretor de Convênios e Captação de Recursos

Thais Batista do Carmo - Diretora de Gestão Institucional

Conselho de Defesa do Meio Ambiente            
 

 

CONVOCAÇÃO 
  
 
 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da 
Reunião Ordinária de 2017”

 
 
 

- Abertura da Semana da Árvore
- Discussão sobre a Lei da Arborização Urbana
- Palestras Pertinentes 
 

 
Dia:  18/09/2017 (segunda
Horário: 8:30 às 17:00 hs 
 

Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Frederico Lúcio de Almeida Gama

 
 

Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos,

se estamos envolvidos e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos.

 
 
 
 

 

Conselho de Defesa do Meio Ambiente             

 
 
 

CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da 
Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 

Abertura da Semana da Árvore 
Discussão sobre a Lei da Arborização Urbana 

segunda-feira) 
hs  

Local: Auditório da Prefeitura Municipal 

 
 
 
 

Frederico Lúcio de Almeida Gama 
Presidente 

Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos,

se estamos envolvidos e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos.

2017 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “3ª 

Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, 

se estamos envolvidos e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005240-76.2012.8.26.0445 A MM. Juíza de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER à Renata Nunes Fontalvo, com último endereço conhecido na rua Professor Baltazar de Godoy Moreira,
641, Jardim Residencial Doutor Lessa - CEP 12422-520, Pindamonhangaba-SP, portadora do CPF 291.707.858-80,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, objetivando
a cobrança do valor de R$ 2.766,85 (maio/2016), relativo aos danos causados em automóvel segurado da autora (fiat/
Elba Weekend, ano/ modelo 1994/1994, placas CAH0441), em acidente de trânsito ocorrido no dia 20/10/2010, na
rua Capitão Vitório Basso, em Pindamonhangaba/SP, conforme descrito na inicial. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de setembro de 2017.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 090/2017 (PMP 21908/2017) 
A autoridade superior homologou, em 05/09/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames de 
ultrassonografi as, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Pro Imagem Ltda, o lote 01, no 
valor total de R$ 1.033.800,71. Lote 02: fracassado. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2017 (PMP 22942/2017) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria Municipal de serviços Públicos 
e diligência realizada no atestado de capacidade da empresa Totis-X Ltda ME, anexa aos autos, 
mantém o resultado do certame inalterado, e assim homologou, em 04/09/2017, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de blocos e canaletas, conforme solicitação do 
Departamento de Serviços Municipais”, em favor das empresas: CBTS Comercial Brasileira de 
Tubos e Saneamento EIRELI EPP, o item 01, no valor unitário de R$ 2,02; Totis-X Ltda ME, o item 
02, no valor unitário de R$ 2,52; Raul Rabello Neto EPP, o item 03, no valor unitário de R$ 3,20; 
Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, no valor unitário de R$ 1,74. 

PREGÃO Nº 105/2017 (PMP 24060/2017) 
A autoridade superior, com base na vistoria técnica realizada pelo Departamento Municipal 
de Trânsito, acolhido pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e no parecer da 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, negou provimento à intenção de recurso manifestado 
em ata pela empresa TDR Transportes e Serviços EIRELI ME, e homologou, em 12/09/2017, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de transporte de pacientes pela modalidade de fretamento contínuo, exclusivamente 
em âmbito municipal (inclusive o Distrito de Moreira César), incluindo as despesas com motorista, 
combustível e manutenções corretivas e preventivas pelo período de 12 meses”, em favor da 
empresa Naressi & Naressi Transportes Ltda ME, o item 01, no valor total de R$ 675.000,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 065/2017 (PMP 19209/2017) 
Foi fi rmado o contrato 070/2017, para “contratação de empresa para disponibilizar profi ssional 
especializado em nefrologia para realização de consultas”, no valor de R$ 150.420,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates 
da Fonseca. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 080/2017 (PMP 20041/2017) 
Foi emitida a autorização 1017/2017, de 21/08/2017, no valor de R$ 3.830,00, em favor da empresa 
DL Ishizucka EPP; e a autorização 1018/2017, de 21/08/2017, no valor de R$ 2.269,70, em favor da 
empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI; para “aquisição de material elétrico para uso nas obras 
e manutenções diversas executadas no Distrito de Moreira César”. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 113/2015 (PMP 14445/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 28/06/2017, ao contrato 133/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal, ar comprimido/concentrador de 
oxigênio, cilindros, dióxido de carbono, cânulas, umidifi cador, visando atender o reabastecimento de 
oxigênio, ar em todas as unidades básicas de saúde, ambulância, unidade de resgate do corpo de 
bombeiros, oxigênio terapia domiciliar em pacientes portadores de insufi ciência respiratória”, para 
prorrogação até 28/06/2018; para reajuste de 3,0883%, conforme variação do IPC FIPE, passando 
o valor do contrato para R$ 638.558,83; e para supressão de 25%, passando o valor do contrato 
para R$ 478.919,12, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa White Martins Gases Industriais Ltda, o Sr Alvaro Fontarolli e o Sr Rafael Gonçalves. 

PREGÃO Nº 132/2014 (PMP 15876/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 30/06/2017, ao contrato 132/2014, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel 
pessoal, conforme termo de referência”, para prorrogação até 02/07/2048, e alteração da tarifa 
“CV1”, que passará de R$ 0,27 para R$ 0,18, assinando pela contratante o Sr Fabrício Augusto 
Pereira, e pela contratada, empresa Tim Celular S/A, o Sr Alexandre de Menezes Valério Nunes, e 
o Sr Sandro Marques Barbosa Coutinho. 

PREGÃO Nº 133/2016 (PMP 13963/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 01/08/2017, ao contrato 188/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em processamento de roupa hospitalar, constituindo-se de lavagem 
(incluindo umectação, quando necessária), centrifugação, secagem, dobragem, embalagem e 
reparo de rouparia”, para prorrogação até 19/08/2018, e reajuste de 2,1164%, passando o valor 
total para R$ 28.453,71, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa R. L. Soares de Arruda Lavanderias ME, o Sr Rodolfo Lois Soares de Arruda. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2017 (PMP 22905/2017) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica do Departamento de Tecnologia e 
Informação , homologou, em 14/09/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
cartuchos e toners para atender todas as secretarias da Prefeitura de Pindamonhangaba”, em favor 
das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Fabrício de Ramos & Cia Ltda: 01-3,16; 04-284,23; 
52-372,00; R A Manco Serviços ME: 02-110,00; 03-120,00; 05-565,00; 06-85,00; 07-95,00; 10-
395,00; 16-221,00; 17-176,00; 22-500,94; 23-500,94; 24-500,94; 65-704,00; Tech Laser Comércio 
de Cartucho e Toner Ltda ME: 08-86,00; 09-96,50; 11-465,00; 12-455,00; 13-465,00; 14-465,00; 
15-467,00; TR2 Comércio e Serviços Ltda EPP: 18-1084,00; 19-375,00; 20-449,87; 21-756,00; 
25-370,00; 26-370,00; 27-416,41; 28-412,00; 29-514,00; 30-427,00; 31-110,00; 32-134,00; 33-
490,00; 34-96,00; 35-110,50; 36-1068,00; 37-519,00; 38-519,00; 39-519,00; 40-519,00; 41-474,00; 
42-594,50; 43-480,00; 44-480,00; 45-187,00; 46-101,00; 47-101,00; 48-101,00; 49-1195,00; 50-
405,00; 51-1290,00; 53-505,00; 54-725,00; 55-725,00; 56-725,00; 57-1310,00; 58-410,00; 59-
860,00; 60-1240,00; 61-802,00; 62-620,00; 63-365,00; 64-1500,00; 66-960,00; 67-1120,00; 68-
490,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.198, DE 18 DE AGOSTO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e em razão do parecer da Comissão Processante, Resolve sobrestar pelo período de 11 a 30 de 
setembro de 2017, os trabalhos da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 10.137, 
14/06/2017, Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, nos termos do Memorando nº 
811/2017-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2017.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.185, DE 07 DE AGOSTO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e em razão do parecer da Comissão de Sindicância e nos termos do Memorando nº 751/2017 – 
DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, Resolve designar a Comissão constituída através da 
Portaria Interna nº 9.760, de 25 de janeiro de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 027/2015, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 
29 de julho de  2017, sejam concluídos os trabalhos da Comissão. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 29 de julho de 2017.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2017.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios JurídicosW

 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 095/2017 (PMP 22920/2017) – reabertura 
Para “aquisição de materiais de expediente a fi m de atender aos diversos Departamentos da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes 
até dia 27/09/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.913, DE 22 DE AGOSTO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,  
RESOLVE Retifi car a Portaria Geral nº 4.904, de 1º de agosto de 2017, onde se lê “contados a 
partir de 1º de agosto de 2017” leia-se “contados a partir de 04 de outubro de 2017”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 1º de agosto de 2017.
 Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.911, DE 17 DE AGOSTO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e com fundamento na alínea “b”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 
de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho 
da servidora municipal Sra. Ana Claudia Loyo Ozorio, pelo prazo de 02 (dois) anos 
contados a partir de 23 de agosto de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de 
agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.903, DE 27 DE JULHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento da Lei Federal nº 9.394/96, Decreto Municipal nº 
5.256, de 10 de dezembro de 2015 e de acordo com a análise técnico-pedagógica 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo Interno nº 
20.008/2017,  

Resolve 
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Unidade Educacional “ESCOLA EMÍLIO 
RIBAS”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.118.302/0001-48, nome empresarial 
Pitágoras Empreendimentos Educacionais Ltda, com endereço na Rua Japão, nº 
1.111, Parque das Nações, Pindamonhangaba/SP, sendo o representante legal o Sr. 
Valêncio Geraldo de Paiva Fonseca. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de julho 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 27 de 
julho de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

                                                        
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO N° 5.452, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.

INSTITUI OS GESTORES, A COMISSÃO DE SELEÇÃO E A COMISSÃO DE MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, 
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
  
ISAEL DOMINGUES, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no exercício 
de suas atribuições legais, e:
Considerando, o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 
Federal n° 13.204 de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias 
voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos fi nanceiros entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 
de fi nalidades de interesse público, a qual, inclusive, defi ne diretrizes para a política de fomento e 
de colaboração com organizações da sociedade civil e institui o termo de colaboração e o fomento;
 Considerando o Decreto n° 8.726, de 27 de abril de 2016, que dispõe sobre regras e procedimentos 
do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações 
da sociedade civil; e
Considerando o disposto na Instrução Normativa n°02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. 
     
DECRETA: 
Art.1° Ficam instituídos os seguintes níveis de gestão de parceria: GESTÃO DE PARCERIAS DA 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e GESTÃO DE PARCERIAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE do município de Pindamonhangaba.
Art.2° Compete ao gestor de cada nível:
I - Acompanhar e fi scalizar a execução da parceria;
II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados;
III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas fi nal, com base no relatório 
técnico da comissão de monitoramento e avaliação;
V - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação.
Art.3° Ficam instituídas as seguintes comissões: COMISSÃO DE SELEÇÃO e COMISSÃO 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO do município de Pindamonhangaba. 
Art.4° As comissões são órgãos colegiados da administração pública, composto por servidores, 
sendo, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus membros funcionários ocupantes de cargos 
permanentes do quadro de pessoal desta Prefeitura.
Art.5° Compete à comissão de seleção o processo de avaliação das propostas, a divulgação e a 
homologação dos resultados dos chamamentos públicos e processos seletivos congêneres.
Art.6° Compete à comissão de monitoramento e avaliação o monitoramento do conjunto das 
parcerias fi rmadas entre as entidades do terceiro setor e o Departamento de Assistência Social; 
Parágrafo único. A comissão de monitoramento e avaliação deverá realizar visitas in loco nas 
entidades parceiras com a fi nalidade de elaborar relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, 
os quais deverão ser homologados pela mesma;
Art.7° O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de fundo específi co 
serão realizados pelos respectivos conselhos, cabendo à comissão de monitoramento e avaliação 
a homologação dos relatórios técnicos.
Art.8º Para subsidiar os trabalhos, as comissões de que trata este Decreto poderão solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
Art.9° As despesas decorrentes com a execução desse Decreto correrão por conta de verbas 
próprias do orçamento, suplementadas se necessário. 
Art.10 Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2017. 

Isael Domingues  -   Prefeito Municipal                                
Fabiano Vanone - Secretário de Gabinete

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de setembro de 
2017.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

                                                        
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.446, DE 21 DE AGOSTO DE 2017.
Dispõe sobre a cobrança de tarifa de caminhões, automóveis, caminhonetes, ônibus e carretas, em 
trânsito pelo Município, pelo serviço de conservação e manutenção das vias públicas.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos § 3º da Lei nº 4.794, de 26 de maio de 2008, alterado pela Lei nº 4.803, de 18 
de junho de 2008,
CONSIDERANDO o reajuste dos valores praticados pelo posto de pedágio da Rodovia Federal que 
atravessa o território municipal;

DECRETA:
Art. 1º A tarifa a ser cobrada pelo Município, referente ao Serviço de manutenção do pavimento das 
vias públicas, será fi xada de acordo com o tipo de veículo e eixo, a saber:
a) Automóvel, Caminhonete, furgão (simples) - R$14,40 (quatorze reais e quarenta centavos)
b) Caminhões, Carretas, Ônibus (por eixo)  - R$14,40 (quatorze reais e quarenta 
centavos)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e Publicada na Secretario de Negócios Jurídicos, em 21 de agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

                               
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.219, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 de fevereiro de 2015, NOMEIA 
as servidoras: Carolina Pereira Gonçalves Pinto (Presidente), Lucyani Villela Monteiro Moreira e 
Débora Helena Gonçalves (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face da servidora Fernanda Saar e Saar, engenheira de 
segurança do trabalho, matrícula 840800, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 
para apurar conduta inadequada quanto à suposta subtração de documento, conforme relatado no 
Processo nº 36776/2015.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2017.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de setembro de 
2017.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

                      
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº  4.921, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve 
designar a servidora Adriana Andraus Agel para a função de Gerente de Divisão de Assistência 
Farmacêutica a partir de 13 de setembro de 2017. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2017.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de setembro de 
2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.920, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve 
designar a servidora Eliane Aparecida dos Santos Ferreira para a função de Gerente de Unidade a 
partir de 13 de setembro de 2017. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2017.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de setembro de 
2017.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.919, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve 
cessar a designação da servidora Adriana Andraus Agel para a função de Gerente de Unidade a 
partir de 13 de setembro de 2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2017.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de setembro de 
2017.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.918, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve 
designar a servidora Silvia Azilar Tessari para a função de Gerente de Divisão de Vigilância 
Sanitária a partir de 13 de setembro de 2017. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2017.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de setembro de 
2017.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

           PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PINDAMONHANGABA 
              ESTADO DE SÃO PAULO 

             DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
Secretaria de Gestão e Articulação Política 

               

 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, n.° 1.400 - CEP 12420-010 - Pindamonhangaba - SP 

Fone (12) 3644.5600  R. 5815/ 5816/ 5817 
Site: www.pindamonhangaba.sp.gov.br E-mail: dco@pindamonhangaba.sp.gov.br 

     
Pindamonhangaba, 11 de Setembro de 2017 

 
 
ATA DA REUNIÃO DE SORTEIO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA PARA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA 
 
Aos onze do mês setembro de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos da manhã, 
no auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Av. Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, n° 1400, bairro Alto Cardoso - Pindamonhangaba / SP, CEP: 12400-010, em 
obediência à Lei Federal 12.232/2010 em seu Artigo 10, parágrafo 4°. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Gestão e Articulação Política, Departamento de 
Comunicação, realizou o sorteio que definiu a subcomissão técnica referente à concorrência 
pública para contratação de agência de propaganda a ser publicada. Participaram da sessão o 
diretor de Comunicação, Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli, o diretor de Convênios e 
Captação de Recursos, Rodrigo Lóssio Ferreira, e a diretora do Departamento de Gestão 
Institucional, Thais Batista do Carmo. Foram sorteados os seguintes nomes para compor a 
subcomissão técnica: Deniele Simões – RG 27619459-7, Jucélia Batista Ferreira - RG: 
680911 SSP/RO, Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli - RG: 275.688.90-2. Sendo só, 
eu Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli lavrei a presente Ata, que segue assinada por 
mim, pelo Diretor de Convênios e Captação de Recursos, Rodrigo Lóssio Ferreira, e a diretora 
do Departamento de Gestão Institucional, Thais Batista do Carmo. 
 
Atenciosamente, 

 

     

Lucas Aguiar Rodrigues Cembranelli 
Diretor de Comunicação 
 
 
Rodrigo Lóssio Ferreira 
Diretor de Convênios e Captação de Recursos  
 
 

Thais Batista do Carmo 
Diretora de Gestão Institucional  
 

Lucas Aguiar Rodrigues Cembranelli - Diretor de Comunicação

Rodrigo Lóssio Ferreira - Diretor de Convênios e Captação de Recursos

Thais Batista do Carmo - Diretora de Gestão Institucional
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“1ª Pinda Fight” acontece em novembro
Colaborou Com o 

texto: VíCtor belmonte

no dia 18 de novembro, em  
Pindamonhangaba, acontecerá 
a primeira edição do Pinda Fi-
ght, competição de mma que 
deverá atrair grande público. o 

evento contará  com lutadores 
de todas as regiões do estado 
de São Paulo  e de minas Gerais, 
em diversas categorias, com lu-
tas entre homens e também en-
tre mulheres.

ao todo, serão 13 lutas, desde 
a categoria iniciante até a dispu-

ta de cinturão. Serão duas dis-
putas de cinturão, na categoria 
peso-pesado, quando estarão se 
enfrentando anderson “mon-
tanha” e Sandro, e na categoria 
meio leve, de até 77 quilos, com 
a luta entre evandro barbosa e 
robertinho.

o card principal contará com 
nove lutas, entre elas a disputa 
feminina entre bianca Sattel-
mayer e Janaina onofre.

a competição será na asso-
ciação atlética Ferroviária, às 
20 horas. a expectativa é de que 
pelo menos quatro mil pessoas 

compareçam à primeira edição 
do torneio. os ingressos estão 
sendo vendidos na barbearia 10 
de julho (centro) e na academia 
Classe a Fitness (araretama). 
no primeiro lote, cada convite 
custa r$ 20 (arquibancada) e 
r$ 40 (VIP). 

Escola de vôlei abre novas turmasConfira onde as equipes de Pindamonhangaba estarão 
competindo neste fim de semana e leve sua torcida!

AgEndA dE CompEtiçõEs

sExtA-fEirA (15)
 
Evento: Campeonato Paulista de Futsal Feminino Sub 20
Pinda x Taubaté
Local: Ginásio Vila Aparecida - Taubaté
Horário: 19 horas
 
Evento: Intercambio de Natação
Local: Sport Club Corinthians Paulista - São Paulo
 
sábAdo (16)
 
Evento: Campeonato Paulista de Judô - 
Fase Final - Sênior Divisão Especial
Local: São Paulo
 
Evento: Campeonato Paulista Futsal Masculino Categorias de Base
Pinda x Franco da Rocha
Local: Franco da Rocha
 
Evento: Copa São Paulo de Futebol Masculino Sub 17
Pinda x Caraguatatuba
Local: Caraguatatuba
 
Evento: 7ª Etapa Copa Valeparaibana de Xadrez
Local: Taubaté
 
domingo (17)
 
Evento: Campeonato Paulista de Desenvolvimento de Rugby
Local: São Paulo
 
Evento: Jogos do Vale - Handebol
Categoria: Mirim Masculino e Feminino
Local: Jacareí
 
sEgundA-fEirA (18)
 
Evento: Liga Paulistana de Handebol 
Categorias: Cadete Masculino e Feminino
Pinda x Taubaté
Local: Ginásio de Esportes Cidade Nova

a Semelp - Secretaria muni-
cipal de esportes e lazer - está 
com inscrições abertas para no-
vas turmas de vôlei para jovens 
de 8 a 15 anos. as aulas serão 
realizadas no Centro de treina-
mento luís Caloi, nas segundas, 

quartas e sextas-feiras, às 9 e às 
10 horas. 

as aulas são gratuitas. Para 
se inscrever, basta compare-
cer na secretaria do luís Caloi 
e apresentar duas fotos 3x4, 
cópias do comprovante de re-

sidência e rG ou certidão de 
nascimento.

De acordo com o secretário 
de esportes everton Chinaqui, 
“praticar exercícios físicos é a 
principal maneira de se aliar 
saúde e lazer”. 

Aulas acontecem no Ct Luís Caloi, são gratuitas e destinadas a jovens de 8 a 15 anos

o card principal contará com nove lutas, entre elas a disputa feminina que será entre bianca sattelmayer e Janaina onofre

Divulgação Divulgação

Divulgação
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2017

IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Felicidade sem limites

Tudo de bom para Fabiano Vanone, aniversariante 
dessa quinta-feira, 14 de setembro. Bênçãos sem fi m, 
saúde e muita sabedoria são desejos dos seus amigos 
e familiares, em especial, do seu fi lho Giovane, dos 
seus pais Orestes e Edna e da sua namorada Amanda.

Muitas bênçãos!

É o que desejamos para Joyce Dias, estagiária do 
Jornal Tribuna do Norte, que faz aniversário neste 
domingo, 17 de setembro. Recebe os cumprimentos 
dos colegas de trabalho e também de toda a família.

Parabéns!

Para a jovem Ra-
faela Almeida de 
Souza, aniversariante 
da terça-feira, 12 de 
setembro. Recebe todo 
o carinho da família e 
dos amigos.

Alegria! Alegria!

Quinta-feira, 14 
de setembro,  foi um 
dia de festa para 
Olindina Santana, 
que completou mais 
uma primavera. 
Seus amigos e fa-
miliares desejam 
toda a felicidade do 
mundo para ela.

Novo ciclo

Quem também fez aniversário neste 14 de setembro foi o 
publicitário Frankillyn Yorioka. Que estes novos 365 dias sejam 
de muitas conquistas, criatividade e luz. Quem deseja bênçãos 
infi nitas são teus amigos e familiares, em especial, a dona Ivani. 

Felicidades!

Para Maria Helena Romão Gomes, que completou 
mais um ano de vida no dia 13 de setembro. Recebe os 
cumprimentos da família Romão e amigos.

Tudo de bom!

Para o jovem fotógrafo Rafael Yugi, que fez aniver-
sário no dia 13 de setembro. Recebe as felicitações de 
todos os colegas jornalistas e dos familiares.
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