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O Teatro Galpão 
recebe, neste sábado 
(23), às 20 horas, o 
espetáculo gratuito 
“Cirquim do Serafi m”. 
A apresentação ocorre 
graças à parceria 
entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e 
o Governo do Estado, 
por meio do Circuito 
Cultural Paulista.

Com classifi cação 
livre para todos os 
públicos, o espetáculo 
tem 60 minutos de 
duração e os ingressos 
devem ser retirados a 
partir das 19 horas, na 
bilheteria do Teatro.

SEGUE A 
CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO 
ANTIRRÁBICA 

No fi m de semana, a Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba continua promovendo a 
campanha de vacinação an-
tirrábica para cães e gatos. A 
campanha se estenderá até o 
dia 7 de outubro, somente aos 
sábados e domingos.

PINDA SEDIA 
RODADA DO 
PAULISTA DE 
FUTSAL

No sábado (23), o ginásio 
da Ferroviária será palco das 
disputas pelo Campeonato 
Paulista de Futsal 2017 - cate-
gorias de Base, contra os times 
do São Paulo FC. As partidas 
terão início às 13 horas.

BIBLIOTECA 
PROMOVE FEIRA 
DE TROCA DE 
LIVROS 

Neste domingo (24), das 
8h às 17h, a Biblioteca Pública 
Municipal do Bosque da Prin-
cesa, promoverá uma feira de 
troca de livros. Para participar 
da troca, os visitantes podem 
levar qualquer livro.

ATIVIDADES 
ENCERRAM 
“SEMANA DA 
ÁRVORE”

ALUNOS DE ESCOLA 
PÚBLICA INICIAM 
PROJETO DE 
TELEJORNAL

CIDADE RECEBE 
PRODUÇÕES DO 
PONTOS MIS 
NESTA SEXTA

PÁGINA 5

PÁGINA 3

PÁGINA 5

INSCRIÇÕES 
PARA ESTÁGIO 
EM FARMÁCIA 
TERMINAM NA SEXTA

PÁGINA 2

PÁGINA 3
Divulgação

Dupla “Esfarrapada e Faminta” promete arrancar gargalhadas da plateia com humor ingênuo

PÁGINA 5 PÁGINA 7



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, 22 de setembro de 2017

“... POR AMOR, QUANTAS 
LOUCURAS EU JÁ FIZ, pra não deixar 
de ser feliz, eu me atrevi a te esquecer... 

Meu amor, Quase morri de solidão 
quando tentei tirar você do coração...” - 

Zezé di Camargo & Luciano

João Paulo 
Ouverney

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

ARENA 101 Pinda: 23/9 (sá-
bado) - Talis e Welinton + Tops 
Djs. 7/10 (sábado) - Gustavo Mio-
to.

BAR DO MINEIRO Pinda: 
23/9 (sábado) - Diovane dos Te-
clados. 

BELO SOL Taubaté:  14/10 
(sábado 21h) - Ney do Vale & Ga-
briel. Academia de Dança Clayton 
Lima.  28/10 (sábado 21h) - Jantar 
Dançante. Noite das Massas. Trio 
Astro Rei. 17/12 (domingo 11h) - 
Diovane dos Teclados + Alexandre 
Vilela e Luiz Gustavo + Marcos 
Henrique + Banda Gold + Astro 
Rei + Ney du Vale & Gabriel + 
Marquinho dos Teclados. Estrada 
das Amoreiras, Estoril.

BOTECO DO SIDÃO Tre-
membé: Banda ao vivo toda quin-
ta-feira + Dj Marlboro. Caipirinha 
em dobro.  Mulher, comitiva e 
traiadosvip até 23h30.

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: 23/9(sábado) - Root Rock 
Reggae. Tel 3157-6200.  Via Du-
tra, sentido Guará-Lorena.

CÉSAR BARBOSA Agenda:  
22/9 (sexta) - Boteco do Nado 
Pinda. 23/9 (sábado) - Quiosque 
do Zebrinha. Estrada do Ribeirão 
Grande, km 2.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
22/9 (sexta 22h) -  Rodrigo Mello + 
Daverton Campos + Bruno Araújo. 
Tequileiros e tequileiras. Elas vip 
até 0h. Comitivas e traiadosvip até 
23h30. Estrada do Barreiro.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 23/9 (sábado) – Renan 
& Juliana + Dj Toni Balada. As 
Abusadas. Prêmios em dinheiro 
e combos às primeiras colocadas. 
Elas vip até 0h.

CLUBE DO LAZER Taubaté:  
Domingo: 24/9 - Banda Alphaville. 
27/9 - Musical Bios. Tel (12. Tel) 
3633-5389.

CREIX TÊNIS CLUBE Tre-
membé: 23/9 (sábado 23h) 
-  Banda ao vivo. Vários free-dan-
cers. Pegue seu cartão fi delidade.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
22/9 (sexta 21h) – Baile Chuva de 
Prata. Diovane dos Teclados. 26/9 
(terça 21h) - Diovane dos Tecla-
dos. Inauguração dos bailes terça-
feira.  Equipe de freedancers do 
professor Evandro.

FERROVIÁRIA Pinda sexta-
feira:  22/9 - Trio Mato Grosso (fez 
grande sucesso o mês passado e 
estará de volta). 29/9 - Jantar so-
lidário com o SOS. Banda Musical 
Class. Outubro - 6 - César Barbosa 
e banda. 13 - A defi nir. 20 - rio 
Mato Grosso. 27 - Gerson & Da-
niel. 

GATO MEXICAN HOUSE 
Taubaté: 22/9 (sexta) - Engenha 
Fantasy. Djs Matheus Moreira + 
Nery. A melhor fantasia ganha um 

compo.
Em frente ao Taubaté Sho-

pping Center.
EXPOSIÇÃO RURAL Lagoi-

nha: 22/9 (sexta) - Banda 8 Se-
gundos (R$ 10). 23/9 (sábado) 
- Fábio Satim (R$ 15). 24/9 (do-
mingo) - Giuliano Castro (R$ 5).

LUSO BRASILEIRO São 
José:  26/8 (quarta) - Zé Neto & 
Cristiano + Pedro Paulo. Clube de 
Campo. 

MANGUERÃO Pinda: A di-
reção informa que o baile está 
suspenso por motivo de reformas, 
devendo retornar em breve.

PARQUE AQUÁTICO Pinda: 
1º/10 (domingo 17h) -  Jorge Ara-
gão. Tel 3642-7009 / 98190-5706. 
Estrada Municipal do Goiabal, 351. 

PESQUEIRO SANTO ANTO-
NIO Taubaté: 22/9 (sexta) - Glau-
ber Nascimento. Tel 3608-6619.

PINDABAR:  Segunda Serta-
neja com banda ao vivo. Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta 
– Roda de Samba. Sábado - Ser-
tanejo. Domingo -  Fabiano Maga-
lhães convida. 24/9 (18h) - GBT 8 
anos. Grupo Bom Talento - Aperte 
o Play.

QUIOSQUE DO ZEBRINHA 
Pinda: 23/9 - César Barbosa. Es-
trada do Ribeirão Grande.

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida:  22/9 (sexta) - Eric Bruto 
& Gustavo. 29/9 (sexta) - André 
Moraes.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: Toda quinta 

baile com banda ao vivo. 23/9 
(sábado) - Anjinho do Vale. 30/09 
(quinta) - 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:   
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 Pes-
cador (Gabriel) Pinda: Todo sába-
do 12h - Feijoada. Todo domin-
go 12h - Almoço  com música 
ao vivo.  Marmitex e self ser-
vice. Espaço para camping e 
churrascaria. Locação para 
aniversários e casamentos. 
Estrada do Cantagalo,  bairro 
das Campinas, após o viadu-
to do bairro Cidade Nova. Te-
lefone (12) 99651-7045 e 99169-
3592.

RODEIO CUNHA: 28/9 
(quinta) - Higor Rocha. 29/09 
(sexta) - Zé Neto & Cristiano. 
30/9 (sábado) -  Pedro Paulo & 
Alex. 1º/10 (domingo) - Lucas & 
Priscila.

THIAGO VIANA ACÚSTI-
CO/Banda Análise Tributo Legião 
Urbana Cover. Contatos: (12) 
36462516 e 992010849.

Inscrições para 
estágio em farmácia 
terminam na sexta

As inscrições para 
o Processo Seletivo nº 
01/2017, para estágio de 
nível superior do curso 
de Farmácia, se encerram 
nesta sexta-feira (22), às 
16 horas. As inscrições 
são gratuitas e o processo 
seletivo é realizado pelo 
CIEE - Centro de Integra-
ção Empresa Escola - e a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

O processo seletivo des-
tina-se ao preenchimento 
de 20 vagas de estágio por 
alunos do curso de Farmá-
cia, e as inscrições devem 
ser feitas pessoalmente 
no Ciee, na rua Dr. Pedro 
Costa, 330, centro, Tauba-
té. Os testes serão aplica-
dos na terça-feira (26), no 
mesmo local. As provas 

terão questões de Língua 
Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Gerais.

Edital completo com 
todas as informações e 
exigências deste processo 
seletivo estão no site da 
Prefeitura (www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br), 
no botão Concursos. Ga-
barito e Caderno de Ques-
tões serão divulgados na 
quarta-feira (27), e a clas-
sifi cação fi nal (pontuação 
total atribuída na prova) 
será divulgada a partir do 
dia 3 de outubro, ambas 
no site da Prefeitura.

O valor da bolsa auxílio 
para este estágio é corres-
pondente a R$ 472,44 men-
sais, por 4 horas diárias. É 
concedido auxílio transpor-
te mensal de R$30.  

Vamos compartilhar!
 

No domingo (24), a Biblioteca Pública 
Municipal promoverá uma feira de troca 

de livros.

Quem quiser participar, basta levar qualquer 
livro e escolher entre os títulos do acervo 
separados exclusivamente para isso, ou trocar 
com outros leitores presentes no local. O objetivo 
da ação é disseminar informação. 

Um livro que já foi lido e que está “juntando 
poeira” na estante pode ser muito útil para outra 
pessoa. Mas, vamos combinar, fazer aquela 
“limpa” na estante e desapegar de alguns livros 
não é fácil. Mas é muito necessário. Esse processo 
de desapego faz bem para você, para os livros e 
para a alma. 

O desapego leva tempo. Não é hoje ou amanhã 
que você vai tirar todos os livros que realmente 
não precisa. Alguns livros precisam de um 
tempo a mais na nossa estante, até realmente 
encontrarem outro dono para chamar de seu. 

Comece tirando um livro por semana da sua 
estante. A repetição, a observação, pode fazer 
você lembrar que tem um livro ali no canto que 
você nem gostou tanto assim. 

Comece no próximo domingo e faça disso um 
hábito. Além de tudo o que já foi citado, você terá 
outros livros para “desbravar”. 

A feira de troca de livros na Biblioteca do 
Bosque acontece todo o 4° domingo do mês.

Doutor João Simões, o amigo, nos deixou...

ALTAIR FERNANDES
***

Na quarta-feira, 20 de 
setembro, pela manhã, con-
cluiu a sua caminhada entre 
nós o advogado, radialista, 
escritor e estimado cidadão 
Dr. João Simões. Nascido 
em Termas-SP em 31 de 
janeiro de 1942, Simões foi 
mais uma dessas pessoas 
que por alguma razão vêm 
aportar nas terras da Prin-
cesa do Norte e aqui fi ncam 
raízes, não saem mais. Fis-
gado pelo anzol da Pinda-
monhangaba, foi aqui que 
se despediu de uma legião 
de amigos e colegas granje-
ados ao longo de sua produ-
tiva atuação no município. 
Aos 75 anos, partiu dessa 
terra para outra das inúme-
ras Moradas do Senhor.

Pessoa de boa índole, 
caráter invejável entre os 

bons, João Simões foi pos-
suidor de um extenso currí-
culo de trabalhos prestados 
à sociedade. Foi diretor da 
Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo (Fcesp), 
membro-fundador da Coo-
perativa de Créditos Mútuos 
dos Servidores da Fescesp, 
Sesc e Senac.  Na área da co-
municação, na qual foi igual-
mente talentoso, nos vem a 
lembrança de que foi um dos 
apresentadores do progra-
ma jornalístico denominado 
‘Café da Manhã’, da extinta 
94 FM, que ia ao ar nos anos 
oitentas.  

Sociável e desportista, 
também haverá de ser lem-
brado  pela atuação junto 
à diretoria da Associação 
Atlética Ferroviária e na 
presidência do Aeroclube 
de Pindamonhangaba, onde 
até há pouco prestava assis-

tência jurídica, estando en-
tre os responsáveis pela não 
extinção dessa histórica en-
tidade local. Foi também de 
destaque a sua atuação nos 
trabalhos pela implemen-
tação do Memorial Aeroes-
pacial Brasileiro (MAB), em 
São José dos Campos.

Como advogado, Dr. 
João Simões era muito re-
quisitado, exercendo ativi-
dades nas áreas trabalhista, 
civil e previdenciária. Como 
escritor espiritualista, escre-
veu os livros  Potencial Hu-
mano e Revolução Política 
(este último tratava de um 
novo sistema de governo, 
enfocando não só o aspecto 
político, mas a relação entre 
os seres humanos entre si e 
com o cosmos). Obras que 
identifi cam  que o espírito de 
João Simões estava alguns 
passos à nossa frente. 

Tivemos o privilégio de 
compartilhar de sua inte-
lectual e prazerosa com-
panhia na APL-Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, entidade literária 
na qual ocupava a cadeira 
nº 19H, cujo patrono é o 
Dr. Rodrigo Romeiro. 

O que aqui registramos 
é simples lampejo diante da 
imensa luz que era João Si-
mões...  Foi verdadeiro ‘ami-
go do peito’ para muita gente.

Dr. João Simões era 
diplomado pela APL-Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras  

Arquivo TN
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Campanha de vacinação antirrábica 
continua neste � m de semana

Neste sábado (23) e 
no domingo (24), a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba prossesegue com a 
Campanha de Vacinação 
Antirrábica para Cães e 
Gatos. A campanha, que 
se iniciou no dia 26 de 
agosto, vai até o dia 7 de 
outubro, sendo realizada 
somente aos fi ns de se-
mana.

Até o momento, é es-
timado que cerca de 8 
mil animais do municí-
pio já foram atendidos. 
A vacinação é voltada à 
imunização de cães e ga-
tos, a partir de 3 meses 
de idade.

Neste fi m de semana, 
serão 22 pontos de va-
cinação na área urbana. 
Além dos postos de saú-
de, centros comunitários, 
haverá postos fi xos em 
diversas praças, como a 
Praça do Quartel e Praça 
da Bíblia. A equipe esta-

rá presente também nos 
bairros: Vale das Acácias, 
Feital, Alto do Cardoso, 
Mombaça, Pasin, entre 
outros. A lista completa 
pode ser acessada com os 
locais e horários exatos 
no site ofi cial da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba. 
(http://www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br)

O diretor do Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana, ressalta a 
importância de todos os 
munícipes compareçam 
com seus animais nos 
pontos de vacinação.  “A 
importância da vacina-
ção antirrábica é que so-
mente fazendo uso dela 
que podemos assegurar 
a sanidade do animal. 
Neste aspecto, ainda é a 
única maneira de manter 
o animal imune a esta en-
fermidade, consequente-
mente erradicar a doença 

REP DESTA 
SEGUNDA-
FEIRA SERÁ 
SOBRE 
COLESTEROL

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***

Nesta segunda-feira 
(25), no Cepic (Centro 
de Práticas Integrativas 
e Complementares), 
às 14 horas, será 
realizada a edição 
de setembro da REP 
(Roda de Estudo de 
Plantas), com o tema 
“plantas que auxiliam 
no tratamento do 
colesterol”.

O colesterol é 
um tipo de gordura 
fundamental para 
o funcionamento 
do organismo, 
porém quando os 
níveis são elevados 
pode ocasionar o 
risco de doenças 
cardiovasculares. 
Por isso, é necessário 
manter uma dieta 
pobre em gorduras e 
praticar regularmente 
exercícios físicos.

Os profi ssionais 
participantes da 
REP auxiliam dando 
dicas de cuidados 
com o colesterol de 
forma natural, com 
plantas medicinais, 
conhecendo as 
propriedades das 
plantas estudadas.

O evento é 
gratuito e destinado 
aos profi ssionais 
da área da saúde e 
interessados em geral. 
Para participar, é só 
comparecer à sede 
do Cepic, na rua 
Albuquerque Lins, 245, 
em frente ao prédio da 
Receita Federal.

na cidade”, disse.
A iniciativa é necessá-

ria para que os animais 
possam viver uma vida 
longa e saudável. Os fi lho-
tes que não forem vacina-

dos podem não alcançar 
a fase adulta enquanto 
os cães mais velhos fi-
cam suscetíveis a ado-
ecer a qualquer mo-
mento. Os humanos 

também podem con-
trair as doenças zoo-
noses, transmitidas 
para os homens atra-
vés dos animais, como 
a raiva e a leptospirose.

Postos de vacinação

Alunos de escola 
pública iniciam 
projeto de 
telejornal

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

***
Alunos e professores 

da Escola Estadual 
Professor José Wadie 
Milad estão empenhados 
no novo projeto da 
escola – O telejornal. 

O telejornal conta 
com diversas pautas 
relacionadas à escola, 
como as novidades, as 
conquistas de alunos, 
as exposições que 
são feitas, lembretes 
sobre semana de 

provas, entre outras 
notícias.

Os alunos começaram 
a gravar em setembro, 
e o telejornal já possui 
duas edições. O projeto 
envolve alunos do 
Ensino Médio e do 
Ensino Fundamental, 
professores e a equipe 
gestora.

Todos  podem ter 
acesso ao telejornal 
do Milad, que está 
disponível na página 
do Facebook “Professor 
José Wadie Milad”. 

Cães e gatos devem 
ser vacinados

Divulgação

Atividades encerram 
“Semana da Árvore”

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

***
A “Semana da Árvo-

re”, que teve início na 
segunda-feira (18), segue 
até está sexta-feira (22), 
com diversas ações. A se-
mana é promovida pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio do 
Departamento de Meio 
Ambiente, da Casa Verde 
e do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente (Con-
dema).

Um dos destaques da 
programação é a carre-
ta da Sabesp, que está 
no estacionamento da 
prefeitura desde quarta-
feira (20), e busca levar 
informação para crianças 

e adolescentes de forma 
interativa. O projeto “So-
mos Água” tem um per-
curso com duração de 20 
a 30 minutos e, logo no 
início, o público é apre-
sentado à tela de 360°, 
para experiência visual 
sobre o percurso da água 
desde a nascente até as 
torneiras. 

A carreta continua no 
estacionamento da Pre-
feitura até sexta-feira 
(22), é gratuita e aberta 
ao público em geral, e o 
horário de funcionamen-
to é das 8 às 11 e das 13 às 
16 horas.

O encerramento da 
“Semana da Árvore”, na 
sexta-feira (22), começa 
com a palestra do diretor 

de Meio Ambiente, Fred 
Gama, na Escola Eunice 
Bueno. Haverá uma dis-
cussão com as cooperati-
vas sobre reciclagem no 
auditório da Prefeitura, 
das 8 às 12 horas. A sede 

da Casa Verde promove-
zrá um concurso de foto-
grafi as das 13 às 16 horas. 
E o Condema fará  ‘blitz 
ambiental’ na praça Mon-
senhor Marcondes, tam-
bém das 13 às 16 horas. 

Ação realizada no Castolira buscou a 
revitalização do local

Divulgação
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Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
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Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Os 3 projetos de Lei e 
o Projeto de Resolução 
que estavam relaciona-
dos na Ordem do Dia da 
31ª Sessão Ordinária re-
alizada nesta segunda-
feira, dia 18 de setembro, 
no plenário do Palácio 
Legislativo “Dr. Geral-
do José Rodrigues Alck-
min” foram analisados e 
discutidos pelos parla-
mentares de Pindamo-
nhangaba. Destes itens, 
2 foram aprovados por 9 
votos a zero e dois foram 
retirados pelos autores. 
O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) não par-
ticipou da sessão.

Autismo
No início da Ordem 

do Dia, o plenário ava-
liou o Projeto de Lei n° 
58/2017, do vereador 
Ronaldo Pinto de Andra-
de – Ronaldo Pipas (PR), 
que “Institui e inclui no 
calendário oficial do mu-
nicípio o Dia Municipal 
de Conscientização do 
Autismo a ser comemo-
rado anualmente no pri-
meiro sábado do mês de 
abril”. O projeto recebeu 
um Substitutivo e ambos  
foram aprovados.

O objetivo do Dia 
Municipal de Conscien-
tização do Autismo é 
proporcionar maiores 
informações sobre os 
sintomas, tratamentos e 
preconceitos, conscien-
tizando as pessoas sobre 
a luta dos autistas e mos-
trando a necessidade de 
sua inclusão na socieda-
de, respeitando suas li-
mitações.

Segundo a justificati-
va apresentada pelo au-
tor, vereador Ronaldo 
Pipas, “o  autismo é um 
distúrbio do desenvolvi-
mento humano que, ape-
sar dos muitos anos de 
estudo, ainda conserva 
divergências até mesmo 
científica. Seja pela di-
versidade de característi-

Dia de Conscientização do Autismo será 
comemorado anualmente em abril, diz 

Projeto de Lei aprovado pelo Legislativo
Substitutivo foi aprovado pela totalidade dos votos dos parlamentares;
Colegiado também confirmou a inclusão do “Holi - Festival das Cores”

no Calendário Oficial de Festas de Pindamonhangaba

cas ou pela falta de infor-
mação deste transtorno, 
muitos jovens autistas e 
seus familiares sofrem 
preconceitos nos mais 
diversos grupos da socie-
dade”. Para o parlamen-
tar, “esse projeto visa 
melhorar esses olhares 
questionadores cheio de 
preconceitos que a socie-
dade tem sobre uma pes-
soa portadora de autismo 
e a inclusão social dessas 
pessoas portadoras em 
diversas situações como 
educação, saúde, lazer, 
trabalho, entre outros”.

Festival das Cores
O outro projeto ana-

lisado pelo plenário 
foi o Projeto de Lei n° 
140/2017, do vereador 
Carlos Moura – Ma-
grão (PR) e da vereado-
ra Gislene Cardoso – Gi 
(DEM), que “Institui e 
inclui no Calendário Ofi-
cial de Festas do Municí-
pio o Evento Festival das 
Cores a ser comemorado 
no mês de setembro na 
Fazenda Nova Gokula”. 
O documento recebeu a 
totalidade dos votos dos 
presentes no plenário.

Ao justificar a apre-
sentação do projeto, os 
vereadores Magrão e 
Gislene Cardoso infor-
maram que o Festival 
das Cores é um evento 

ORDEM DO DIA
32ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 25 de setembro de 

2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Decreto Legislativo n° 04/2017, da Comissão de 
Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre as contas da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba relativas ao Exercício de 2015”.

Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Obs.: De acordo com o art. 273 do Regimento Interno - “Nas sessões 
em que se discutirem as contas municipais não haverá a fase do 
Expediente nem a de Explicação Pessoal, sendo todo o seu tempo 
destinado à Ordem do Dia, lavrando-se a respectiva ata”.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

milenar na Índia, onde 
a grande diversão é a 
brincadeira com o pó 
colorido (a base de ami-
do de milho), embalados 
com uma variada atra-
ção musical e artística 
de qualidade e praça de 
alimentação rica com 
seus aromas e sabores

inigualáveis. “A pro-
posta do Festival das 
Cores é também cele-
brar a primavera no mês 
de setembro (estação 
das cores), promovendo 
um evento alegre, inclu-
sivo, gratuito e aberto 
ao publico em geral de 
todo o Brasil”.

Os parlamentares 
disseram, ainda, que “a 
Fazenda Nova Gokula é 
popular no Vale do Pa-
raíba por fazer parte do 
Circuito Turístico Man-
tiqueira e ser um produ-

 

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

 ATO N° 20, DE 22 DE AGOSTO DE 2017
Constitui uma ComissãATO N° 21, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
 
Estabelece prazos para exame do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o período de 2018 a 2021 do Município de Pindamonhangaba”.

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

  Art. 1º A Comissão de Finanças e Orçamento marcará audiência 
pública a ser realizada até o dia 11 de outubro de 2017, para discussão do Projeto de Lei 
que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 do Município de 
Pindamonhangaba”.

  Art. 2° Os Vereadores inframencionados passam a atuar 
juntamente à Comissão de Finanças e Orçamento, na análise do referido projeto de lei:
  1- Antonio Alves da Silva
  2- Gislene Cardoso
  3- Felipe César
  4- Janio Ardito Lerario
  5- Jorge Pereira Alves
  6- Rafael Goffi  Moreira
  7- Ronaldo Pinto de Andrade 

  Art. 3° Os Vereadores poderão apresentar emendas ao Projeto de 
Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 do Município 
de Pindamonhangaba”, dirigindo-se à Comissão de Finanças e Orçamento, constituída 
pelos Vereadores: Roderley Miotto, Professor Osvaldo Macedo Negrão e Renato Nogueira 
Guimarães, até as 17h do dia 31 de outubro de 2017.

  Art. 4° A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá seu parecer 
sobre o Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 
do Município de Pindamonhangaba”, e sobre as emendas apresentadas, até o dia 10 de 
novembro de 2017.

  Art. 5° A apreciação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período de 2018 a 2021 do Município de Pindamonhangaba” será no dia 
20 de novembro de 2017.

  Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

  Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2017.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicada no Departamento Legislativo

to turístico formatado do 
município de Pindamo-
nhangaba recebendo por 
volta de 20 mil turistas ao 
longo do ano entre bra-
sileiros e estrangeiros”. 
Eles concluíram a justifi-
cativa argumentando que 
“o objetivo da inclusão do 
Holi – Festival das Cores 
no calendário de festas 
da cidade é ampliar ainda 
mais a movimentação de 
visitantes e consequente-
mente aquecer a econo-
mia na região do bairro do 
Ribeirão Grande”.

Retirados da Pauta
Os dois projetos res-

tantes da pauta de vota-
ções foram retirados pelos 
seus autores. O Projeto de 
Lei n° 143/2017, do Poder 
Executivo, que “Dispõe 
sobre o reenquadramen-
to de referência salarial 
no quadro da Prefeitura 

Municipal para o cargo 
de Fiscal de Obras” saiu 
da pauta após um ofício 
enviado pelo Executivo 
solicitando a exclusão da 
Ordem do Dia. Segundo 
o documento, a Prefeitu-
ra diz que “é necessário 
realizar uma melhor ava-
liação e alguns ajustes no 
projeto para ser apresen-
tado posteriormente”.

E o segundo item ex-
cluído foi o Projeto de 
Resolução n° 15/2017, do 
vereador Roderley Miot-
to Rodrigues (PSDB), 
que “Altera o caput do ar-
tigo 2° da Resolução n° 7 
de 2017 que dispõe sobre 
a criação da Frente Par-
lamentar de Prevenção e 
Combate ao Câncer, e dá 
outras providências”. Se-
gundo o autor – que pro-
pôs a retirada –, a Frente 
Parlamentar permane-
cerá com 3 vereadores 

e aqueles que quiserem 
participar das discussões 
e dar suas contribuições 
“serão bem-vindos” às 
reuniões da Frente Par-
lamentar.

32ª Sessão Ordinária
O Departamento Le-

gislativo da Câmara de 
Pindamonhangaba con-
firmou para a próxima 
segunda-feira, dia 25 de 
setembro, a realização 
da 32ª sessão ordinária 
de 2017. A reunião no 
Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira” é 
aberta à comunidade. A 
sede da Câmara fica na 
rua Alcides Ramos No-
gueira, 860 – Mombaça. 
A sessão plenária tem 
transmissão “ao vivo” 
pelo canal 4 da Opera-
dora NET e, também, 
pela internet no portal 
www.pindamonhangaba.
sp.leg.br.
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SÁBADO É DIA DE “CIRQUIM DO 
SERAFIM” NO TEATRO GALPÃO

Cidade recebe produções do Pontos MIS nesta sexta

BIBLIOTECA 
PROMOVE FEIRA DE 
TROCA DE LIVROS 

 

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

 
Nesta sexta-feira (22), dois 

pontos de Pindamonhangaba 
receberão duas produções na-
cionais que fazem parte da pro-
gramação dos Pontos MIS, de 
forma gratuita.

A programação conta com o 
curta “Ernesto no País do País 
do Futebol” e o longa “Os Xere-
tas”, que serão exibidos na bi-
blioteca de Moreira César, às 10 
horas, e no CEU das Artes, às 15 
horas.

O curta, dirigido por André 
Queiróz e Thaís Bologna, “Ernes-

to no País do País do Futebol”, 
conta as aventuras de um garo-
to argentino que mora no Brasil, 
durante a Copa do Mundo.

 Já “Os Xeretas”, com a dire-
ção do Michael Ruman e classi-
fi cação de 8 anos, mostra três 
amigos inseparáveis que encon-
tram uma menina que faz parte 
do povo Aleph. Para retornar de 
volta ao seu mundo, o grupo de 
crianças ajudará a garota a en-
contrar seu medalhão que foi 
roubado.

As duas produções também 
serão exibidas na biblioteca do 
Castolira, no dia 29 de setem-
bro, às 15 horas.

COLABOROU COM O 
TEXTO JENNIFER GONÇALVES

Neste domingo (24), 
das 8 às 17 horas, a Bi-
blioteca Pública Munici-
pal Ver. Rômulo Campos 
D’Arace, localizada no 
Bosque da Princesa, pro-
moverá a Feira de Troca 
de Livros.

Para participar da tro-
ca, os visitantes podem 
levar qualquer livro e es-
colher entre os títulos do 
acervo separados exclu-

sivamente para isso, ou 
trocar com outros leitores 
presentes no local.

A feira acontece todo o 
4° domingo do mês. “O in-
tuito é disseminar infor-
mação. O Brasil é um País 
que não possui o hábito 
de ler, por isso, temos 
a necessidades de criar 
novos leitores, e a biblio-
teca facilita o acesso da 
população aos livros”, 
explica e a coordenado-
ra da biblioteca Carmen 
Pamplim.

BIBLIOTECA 

O Teatro Galpão recebe, 
neste sábado (23), às 20 horas, 
o espetáculo gratuito “Cirquim 
do Serafim”. A apresentação 
ocorre graças à parceria entre 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departa-
mento de Cultura, e o Governo 
do Estado, por meio do Circui-
to Cultural Paulista.

Com classificação livre para 
todos os públicos, o espetáculo 
tem 60 minutos de duração e 
os ingressos devem ser retira-
dos a partir das 19 horas, na 
bilheteria do Teatro.

Nesta montagem do Grupo 
Circo Navegador, dois palha-
ços cultuam a imagem do se-
nhor Serafim, o finado dono 
do circo, e perpetuam a sua 
presença por meio da crença 
de que ele ainda pode voltar. 
A dupla “Esfarrapada e Famin-

ta”, porém, feliz e com um hu-
mor ao mesmo tempo ácido e 
ingênuo, chega de uma longa 
caminhada em busca de seus 
sonhos, carregando na baga-
gem as dificuldades de uma 
vida de muito trabalho e pou-
cos prazeres.

Montam um cirquinho esti-
lizado que se apresenta apenas 
com os contornos dos mastros 
da lona, que são coloridos com 
fitas de cetim e pequenas lâm-
padas. Eles têm a consciência 
de que são apenas operários 
de montagem do circo e que 
nunca serão artistas. Mas, na 
prática, fazem o espetáculo 
sem perceber, esbanjando a 
simplicidade típica dos palha-
ços.

A espera pelo senhor Sera-
fim, o dono do circo, é o mo-
tivador dos palhaços esfome-
ados que vão trapaceando um 
ao outro em busca de passar o 
tempo e enganar a fome, en-
quanto a plateia se diverte com 
as trapalhadas clássicas e as 
soluções inusitadas para pro-
blemas inexistentes.

Espetáculo será encenado 
neste sábado, às 20 horas, 
no Teatro Galpão, com 
entrada gratuita

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.208, DE 30 DE AGOSTO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR 
por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 30 de agosto de 2017, nos termos do 
Memorando nº 877/2017 – DRH/Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 001/2017, comissão constituída pela Portaria Interna nº 
10.110, de 25 de abril de 2017, alterada pela Portaria Interna nº 10.130, de 1º de 
junho de 2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 30 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 30 de 
agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.202, DE 28 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 por 30 (trinta) dias, contados a partir de 25 de agosto de 2017, os trabalhos 
da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 10.149, 29/06/2017, Processo 
Administrativo Disciplinar nº 008/2017, nos termos do Memorando nº 897/2017-DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 25 de agosto de 
2017.
Pindamonhangaba, 28 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 28 de 
agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.917, DE 30 DE AGOSTO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e com fundamento na alínea “a”, § 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. Erika Fabiane Araujo de Melo, pelo prazo de 11/07/2017 a 
31/12/2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
11 de julho de 2017.
Pindamonhangaba, 30 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 30 de 
agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  4.916, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento na Lei Federal nº 9.394/96 e no disposto no III 
do art. 5º do Decreto Municipal nº 5.256, de 10/12/2015, e de acordo com a análise 
técnico-pedagógica da Secretaria de Educação e Cultura, conforme Processo Interno 
nº 25302/2017,

RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a mudança de endereço da Escola Infantil “Brincando e 
Aprendendo”, nos segmentos Creche e Pré-Escola, mantida pela empresa ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRINCANDO E APRENDENDO SC LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 60.134.194/0001-40, do endereço na Rua dos Bentos nº 40, 
Bairro São Benedito, para o endereço na Rua Major José dos Santos Moreira nº 15, 
Centro, Pindamonhangaba/SP.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos ao início do ano letivo de 2017.
Pindamonhangaba, 30 de agosto 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 30 de 
agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.049, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
Denomina uma via pública no Loteamento Residencial Viver Melhor Pindamonhangaba 
de JORGE DA SILVA.
(Projeto de Lei nº 101/2017, 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 JORGE DA SILVA, a Rua 06 do Loteamento Residencial 
Viver Melhor Pindamonhangaba.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretário de Infraestrutura e Planejamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
agosto de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.048, DE 02 DE AGOSTO DE 2017.
Altera a denominação da Rua JORGE DA SILVA, localizada no bairro Alto do Cardoso.
(Projeto de Lei nº 102/2017, 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 Altera a denominação da Rua Jorge da Silva, localizada no bairro Alto do 
Cardoso, para Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Lei 5.804, de 07 de julho de 2017.
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de 
agosto de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.044, DE 19 DE JULHO DE 2017.
Denomina a Rua 12 (doze) do Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant, 
Pindamonhangaba/SP de Rua NELI VICENTIN.
(Projeto de Lei nº 82/2017, de autoria do Vereador Rafael Goffi Moreira)
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 Rua NELI VICENTIN, a Rua 12 (doze) do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant, no município de Pindamonhangaba/SP.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Urbano Reis Patto Filho
Secretário de Infraestrutura e Planejamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de 
julho de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA 
RITA DE CÁSSIA DE PINDAMONHANGABA PARA REFORMA ESTATUTÁRIA 
SOCIAL E ADEQUAÇÕES AO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
   Edital de convocação
A presidente da Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba, 
Sra. Maria Aparecida Monteiro Salgado Bui, convoca a diretoria e todos os seus 
associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 03 de Outubro de 2017, à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 130 fundos, 
Centro, Pindamonhangaba-SP, em primeira chamada às 15:00 horas com 2/3 de 
seus associados, e às 15:30 horas em segunda chamada com qualquer número de 
presentes para deliberar sobre a alteração estatutária social e adequações ao código 
civil brasileiro, conforme Lei 13019 do dia 31 de julho de 2014 e Lei 13204 do dia 14 
de dezembro de 2015.
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2017

Maria Aparecida Monteiro Salgado Bui-Presidente

 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:

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 (PMP 25558/2017) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada para reforma do ESF – Equipe Saúde 
da Família – Triangulo, com fornecimento de material e mão de obra”, com entrega 
dos envelopes até dia 09/10/17 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. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 207/2015 (PMP 21587/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 24/08/2017, ao contrato 217/2015, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado 
em endocrinologia para realização de consultas”, para prorrogação até 22/09/2018, e 
reajuste de 1,9939% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor mensal para 
R$ 47.371,23, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Happy Med Clínica Médica Ltda, o Sr Edmundo Mitsuo Okamoto. 

PREGÃO Nº 170/2016 (PMP 16968/2017) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 10/08/2017, ao contrato 189/2016, que cuida 
de “contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados 
de vigilância eletrônica (alarme monitorado), com fornecimento de equipamentos, 
incluindo o fornecimento, a instalação e manutenção de todas as peças, partes ou 
componentes, bem como de todos os materiais de instalação necessários ao seu 
perfeito funcionamento (em regime de comodato), conforme termo de referência”, 
para prorrogação até 19/08/2018, assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Security Comércio e Serviços de Sistemas de 
Segurança Ltda, o Sr roberto Garcia Ibraim. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Portaria Interna n° 01 de 20 de Setembro de 2017

Aprova o Regimento  Escolar e Homologa o Plano Gestão para o quadriênio 2017-
2020.

Júlio César Augusto do Valle, Secretário de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições e com fundamento na LF 9394/96, Indicação CEE 09/97 
e 13/97, Deliberação CEE 10/97, Decreto Municipal nº 5.256/2015, alterado pelo 
Decreto 5.371/2016  e à vista da análise da Comissão de Especialistas da Secretaria 
de Educação e Cultura.

   RESOLVE:
Art. lº - Fica aprovado o Regimento Escolar  da Escola  Emilio Ribas, mantida pela 
empresa PITÁGORAS EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA-EPP, CNPJ/
RF 12.118.302/0001-48, com sede na Rua Japão, nº 1.111, Parque das Nações, 
Pindamonhangaba/SP, autorizado a funcionar pela Portaria Geral nº 4.903, de 27 de 
julho de 2017, publicada no Jornal a Tribuna do Norte de 15/09/2017, página 6, com  
o Curso de Educação Infantil nos segmentos de Creche e Pré-Escola.
Art.2º - A Secretaria de Educação e Cultura zelará pelo fiel cumprimento das normas 
estabelecidas no Regimento Escolar objeto desta Portaria.
Art. 3º  - Fica homologado o Plano de Gestão  com validade para o quadriênio 2017-
2020.
Art. 4º  - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir dia 30/01/2017.

Pindamonhangaba, 18 de Setembro de 2017.

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE e Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,  torna público e estabelece a 
retificação dos itens compostos no Edital  Nº 01/2017.

Onde se lê:
2.1 A inscrição deverá ser efetuada a partir de 11 de SETEMBRO de 2017, das 9h00 
às 11h00 e das 14h00 às 16h00. As inscrições se encerram dia 15 de SETEMBRO 
2017 às 16h00, através das inscrições gratuitas a ser realizadas pessoalmente no 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, situado à Rua Dr Pedro Costa 330, 
Centro, Taubaté / SP. 
Leia-se:
2.1 A inscrição deverá ser efetuada a partir de 11 de SETEMBRO de 2017, das 9h00 
às 11h00 e das 14h00 às 16h00. As inscrições se encerram dia 22 de SETEMBRO 
2017 às 16h00, através das inscrições gratuitas a ser realizadas pessoalmente no 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, situado à Rua Dr Pedro Costa 330, 
Centro, Taubaté / SP. 

Onde se lê:
3.1. O Processo Seletivo classifica os candidatos, levando-se em consideração os 
pontos obtidos nos testes, que serão aplicados no dia 19 de SETEMBRO de 2017 
(TERÇA) no Centro de Integração Empresa Escola - CIEE situado à Rua Dr. Pedro 
Costa 330, Centro, Taubaté / SP. 

Leia-se:
3.1. O Processo Seletivo classifica os candidatos, levando-se em consideração os 
pontos obtidos nos testes, que serão aplicados no dia 26 de SETEMBRO de 2017 
(TERÇA) no Centro de Integração Empresa Escola - CIEE situado à Rua Dr. Pedro 
Costa 330, Centro, Taubaté / SP. 

Onde se lê:
4.1  O Gabarito e o Caderno de Questões serão divulgados no dia 20 de SEMESTRE 
de 2017 sem horário definido, no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br/ .

Leia-se:
4.1 O Gabarito e o Caderno de Questões serão divulgados no dia 27 de SETEMBRO 
de 2017 sem horário definido, no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br/ 

Onde se lê:
5.2. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do 
dia 21 de SETEMBRO de 2017  sem horário definido no site da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba www.pindamonhangaba.sp.gov.br/

Leia-se:
5.2. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir 
do dia 03 de Outubro de 2017  sem horário definido no site da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba www.pindamonhangaba.sp.gov.br/

Os demais itens do Edital 01/2017 permanecem inalterados.

Pindamonhangaba, 11 de Setembro de 2017.

____________________________________
   Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
____________________________________

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO – 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

 
 
 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “11ª Reunião 
Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 Leitura e Aprovação de Ata 
 Eleição Complementar – Conselheiro CMDCA 
 Apresentação de Vídeo – APAE 
 Lar Nova Esperança – Departamento de Ass. Social 
 Outros Informes 

 
Data:  26/09/2017 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
 
 

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo 
Presidente 

 
 
 
 

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

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

 

Palacete Dez de Julho E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Rua Deputado Claro César, 33, Centro, CEP 12.400-220 

 
 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 
 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

 

Data: 26 de setembro de 2017 – terça-feira 
Horário: 18h 
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
 
Pauta:  
 - Aprovação da ATA 

 - Informe do Conselho Diretor do FMAPC 

 - Resultado da reunião do CMC e Comissão de Educação, Cultura, 

Turismo e Esporte da Câmara de Vereadores 

 - Informe da Comissão Eleitoral, formada para a eleição da Sociedade 

Civil no CMC 

 - Programação do mês de outubro 

 

 

Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2017 
 

 
 

Pedro de Camargo 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.924, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
Altera a Portaria Geral nº 4.648, de 1º de junho de 2016, que institui a Comissão 
para acompanhamento das atividades do convênio – Projeto Estadual do Leite “Viva 
Leite”.
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º  Altera a Portaria Geral nº 4.648, de 1º de junho de 2016, nos representantes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que 
passam a vigorar:
III-Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
Titular:  Carlos Henriete Bevilacqua Piccolo – RG 34.848.252-8
Suplente: Sérgio Augusto Baldin Júnior  – RG 23.430.247-1
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 11 de setembro de 2017.
Pindamonhangaba, 20 de setembro 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 Assuntos Jurídicos, em 20 de setembro de 
2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

SPORT CLUB SABATINÃO 

 EDITAL

SPORT CLUB SABATINÃO, João Roberto de Castro Correa, brasileiro, solteiro, 
professor, portador RG. nº27.962.178-4 SSP/SP., por ser Presidente da Diretoria 
convoca todos os demais associados, para instalação de Assembleia Geral, 
a comparecerem no dia dois do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete 
(02/10/2017), às 19:00 hs.em Primeira Chamada e 19:30 hs., em Segunda Chamada, 
endereço: Rua José Maria Morgado, nº 108, bairro Maria Aurea, Pindamonhangaba-
SP., CEP.: 12420-570, para eleição de Segundo Secretário, em substituição ao Sr. 
Adilson dos Santos, que renunciou por foro íntimo.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2017.

João Roberto de Castro Correa
Fone: (12) 99749-2089
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sportesE
Pinda sedia rodada do Paulista de Futsal

 

Atletas da melhor idade participam de torneio em Lorena

SábAdo (23)

Evento: Campeonato Paulista de Futsal - Categorias de Base
Local: Ginásio da Associação Atlética Ferroviária
Semelp Pinda/CPP/AA Ferroviária x SPFC
Categorias: Sub 18, Sub 16, Sub 14 e Sub 12
Horário: A partir das 13 horas
 
Evento: Abertura da Semana do Idoso
Local: Praça da Cascata
Horário: 9 horas
 
Evento: Etapa Final - Campeonato Estadual de Atletismo
Categorias: Sub 16 e Sub 18
Local: São Bernardo
 
Evento: Copa Integração de Voleibol Feminino
Categoria: Sub 14
Local: Jacareí
 
Evento: I Etapa Festival Mirim de Natação - Segundo Semestre
Local: São José dos Campos
 
Evento: IV Categorias - Liga Intermunicipal de Ginástica Artística
Categorias: Pré-infantil e Infantil Feminina
  
domingo (24)

Evento: Copa São Paulo de Futebol Masculino
Categoria: Sub 17
Semelp Pinda x Legionários Bragança Paulista
Horário: 14 horas
Local: Campo do Fluminense
 
Evento: Etapa Final - Campeonato Estadual de Atletismo
Categorias: Sub 16 e Sub 18
Local: São Bernardo
 
Evento: Campeonato Paulista de Judô por Faixas
Local: Mogi das Cruzes
 
Evento: 4ª Copa Sosa de Tae Kwon Do
Local: Aparecida
 
Evento: Festival de Judô Escolar - SESC
Local: Taubaté
 
Evento: Taça Mulher de Futebol Feminino
Local: Taubaté

Agenda de Competições
Confira onde as equipes de Pindamonhangaba estarão com-

petindo neste fim de semana e leve sua torcida!

Equipes participantes do torneio

As equipes de Pindamo-
nhangaba de vôlei feminino 
adaptado participaram, nesta 
semana, de um torneio realiza-
do em Lorena. A cidade foi re-
presentada pelas categorias 60 
e 70 anos.

Os resultados foram: cate-
goria A (60 anos)  - 1º Lorena, 
2º São José dos Campos, 3º 
Pindamonhangaba e 4º Guara-
tinguetá;  categoria B (acima de 
70 anos)  - 1º Guaratinguetá, 2º 
Lorena, 3º São José dos Cam-

pos, 4º Pindamonhangaba.
A participação das equipes 

de Pinda neste torneio faz par-
te da preparação para os JoriI 
2018 - Jogos Regionais do Ido-
so, que será realizado em São 
Sebastião, no mês de fevereiro.

No sábado (23), o ginásio da 
Associação Atlética Ferroviá-
ria será palco das disputas pelo 
Campeonato Paulista de Futsal 
2017 - categorias de Base, con-
tra os times do São Paulo FC. As 
partidas terão início às 13 horas, 
com a equipe Sub 18, seguidas 
das categorias Sub 16, Sub 14 e 
Sub 12.

A participação das equipes 
que representam Pindamo-
nhangaba na competição se dá 
através de uma parceria entre a 
Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer - Semelp e o Proje-
to de Lei de Incentivo Estadual 
“Crianças Primeiros Passos” 
- Projeto Social Grêmio União. 
Além disto, para este segundo 
semestre, a Associação Atlética 
Ferroviária se aliou às equipes 
e recebe as partidas na primeira 
fase.

O campeonato teve início em 
agosto e está na sétima rodada. 
São 14 equipes participantes, 
divididas em três grupos, que 
jogam na primeira fase en-
tre si, em turno e returno. As 
equipes Pindenses têm obtido 
ótimo desempenho no Estadu-
al, estando entre os primeiros 
colocados. A equipe Sub 18, 
formada pelos alunos das equi-
pes de treinamento da Semelp 
e comandada pelos professores 
Lucas Torão e Adilson Caju, é 

vice-lider na classificação geral 
e líder isolado no grupo, com 5 
pontos à frente do segundo co-
locado. A equipe Sub 16, tam-
bém formada pelos alunos da 
Semelp e comandada por Torão 
e Caju, está em segundo lugar 
na classificação geral e no gru-
po. A equipe Sub 14, formada 
pelos alunos do Projeto Crian-
ças Primeiros Passos - Grêmio 
União e comandada pelo pro-
fessor Pedro Vittorazo, segue 
em 4º lugar na classificação 
geral e líder no grupo, e tem o 

Equipe Sub 18 que representa Pinda no Paulista de Futsal

CHAvE dE PindA no CAmPEonAto PAuLiStA 
dE FutSAL 2017 - CAtEgoriAS dE bASE:

SEMELP PINDA/C. P. P./AA FERROVIÁRIA
CTC. VILA EMA - SÃO PAULO
SPFC
UFMV/FRANCO DA ROCHA FUTSAL
AD MOGI DAS CRUZES/VILA SANTISTA

Equipe de ciclismo conquista bons resultados em competições

artilheiro da competição até 
agora: Dagoberto Souza, com 8 
gols marcados.

As três equipes, até o mo-

mento, estão garantindo a clas-
sificação para a chave Ouro na 
segunda fase da competição. 
Apenas a equipe Sub 12, tam-

bém do Projeto Crianças Pri-
meiros Passos, comandada pelo 
técnico Marco Aurélio Gomes, 
está em 13º lugar na classifica-
ção geral e quinto lugar na cha-
ve e ainda segue se classificando 
para a chave prata na segunda 
fase.

Para o sábado, os times que 
enfrentarão as fortes equipes do 
São Paulo FC. buscam obter em 
casa bons resultados e continuar 
garantindo as boas campanhas, 
com o apoio dos familiares e da 
torcida.

Divulgação

COLABOROU COM O TExTO:
 VíCTOR BELMONTE

A equipe Top Speed Cycling 
Team é de Pindamonhangaba e 
participa de diversas competições 
ciclísticas na região, e também em 
cidades mais distantes, conseguin-
do bons resultados, com repre-
sentantes chegando ao pódio em 
diversas ocasiões.

Por três anos Pindamonhanga-
ba ficou sem uma equipe de ciclis-
mo. A situação mudou em 2016, 
com a criação da Top Speed. Os 
integrantes já eram conhecidos, e, 
com o apoio de Marcelo Belgard, 
se uniram para o novo desafio.

A primeira competição do 
grupo foi o Campeonato da Liga 
Valeparaibana de Ciclismo, e 
até hoje se mantêm no circuito. 
Também já participaram de jogos 
regionais, e competições de longas 
distâncias como a “Ubatuba-Pa-
raty”, quando percorreram mais 

de 100 quilômetros entre a ida e a 
volta.

No Campeonato da Liga Va-
leparaibana a equipe vem conse-
guindo bons resultados, brigando 
por títulos. Alberto Rosa está em 
primeiro lugar na categoria MTB, 
e na mesma categoria, Marcos 

ocupa o terceiro lugar. Na cate-
goria estreantes, Luciano venceu 
a última etapa e agora está em 
segundo lugar.

Os ciclistas agora treinam 
para as últimas três etapas do 
campeonato, e assim fechar o ano 
com outros bons resultados. 

Atletas têm conquistado marcas importantes

Divulgação

Divulgação
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2017

IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Parabéns ao André!

Que comemora mais um ano de vida neste sábado, 
dia 23 de setembro, ao lado da esposa Karina, dos 
fi lhos Yuri e Luiz Matheus, e da nora Angélica.

Dose dupla!

Felicidades para o Rodrigo Rodrigues e 
Douglas Aparecido, aniversariantes de quin-

ta-feira, 21 de setembro.  “Muitas bençãos e 
principalmente saúde”, é o que a amiga Célia 
deseja para os aniversariantes que irão come-
morar a data juntos  com os amigos na praia.

Três aninhos!!!

Parabéns para a linda Catarina Pereira 
Teberga Norberto, aniversariante desta 
sexta-feira, 22 de setembro. Papai, mamãe, 
vovôs e vovós, titios e titias, familiares e 
amiguinhos desejam muita saúde e muitas 
bençãos. Haja muita luz em seu caminho!

Felicidade

Parabéns para o aniversariante do dia 24 de se-
tembro, Douglas Silva Santos. Seus amigos da Prefei-
tura e familiares lhe sejam muita felicidade!

Feliz aniversário!

Para o diretor de Receita e Fiscalização Fa-
zendária da Prefeitura, Vicente Correa da Silva, 
que comemora mais um ano de vida no próximo 
dia 28 de setembro. Recebe os cumprimentos dos 
colegas de trabalho, das fi lhas Patrícia, Pâmela e 
Paula e da noiva Rosely.

Parabéns

Felicidade para Marcela Rufato, que 
comemora aniversário no dia 24 de setem-
bro, recebendo o abraço de seus familiares 
e amigos, em especial dos amigos da Prefei-
tura.

Muito amor!

É o que desejamos para a jovem Larissa 
Bueno, que completou 16 anos na quinta-
feira, 21 de setembro. Recebe todo o carinho 
dos pais Manoel e Karina, da irmã Manuela 
e das tias corujas Alexandra e Salete.

Princesa!

Sábado, 23 de setembro,  início da Primavera e 
também um dia especial para a princesa Nina Alves, 
que completa 12 anos! Sua mãe Ádila, seu pai Allan 
e o irmão Igor desejam que a vida dela seja sempre 
fl orida como a mais linda estação do ano!

Muita festa!

Esta semana foi de festa para Patrícia Kelly Ribei-
ro da Silva, que fez aniversário na segunda-feira, 18 
de setembro. Ela comemorou a data ao lado dos fi lhos 
Caio Miguel e Kauê Vicente.
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