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“Esporte do Bem” 
concorre ao 
‘Prêmio Acolher’

O projeto social “Esporte do 
Bem”, de Pindamonhangaba, 
foi um dos vencedores da 6º 
edição do ‘Prêmio Acolher’, 
promovido pela Natura. A 
iniciativa da empresa revela 
o projeto de oito consultoras 
de beleza Natura e dois de 
consumidores nos temas: 
“Educação, Meio Ambiente, 

Arte e Cultura e Tema 
Livre” e os premia com R$ 
10 mil reais cada. Agora, os 
projetos estão concorrendo a 
um prêmio sustentabilidade 
com um adicional de R$ 5 
mil reais em uma votação 
online que irá até o dia 15 de 
novembro.

PÁGINA 7

No fi nal de cada mês, a 
Farmácia Municipal recebe e 
distribui os medicamentos do 
Componente Especializado, 
fornecidos de acordo com o 

cronograma do Governo do 
Estado. 

Neste mês, a distribuição dos 
medicamentos será realizada 
nos dias 23, 24, 25 e 26 de 

outubro, das 8 às 17 horas. Os 
pacientes deverão comparecer 
no dia agendado para que não 
haja grande concentração de 
pessoas em um único dia.

FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL PREMIA VENCEDORES
De 2 a 15 de outubro, no Es-

paço Cultural Teatro Galpão, foi 
realizado o 20º Festil - Festival 
de Teatro Estudantil.  Vinte e 
três espetáculos de grupos tea-
trais estudantis se apresentaram 
e os melhores foram premiados 
no encerramento do festival.

PÁGINA 5

Farmácia Central indica melhores 
dias para retirada de medicamentos
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Iniciativa une prática esportiva, preservação ambiental e sustentabilidade

Divulgação

Divulgação

Livro Infantojuvenil 
conta a história 
de Pinda
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Shopping tem 
programação 
musical para 
animar os clientes
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Morador da 
cidade vence 
rodada do 
Cartola FC
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“TEM COISAS QUE A GENTE não tira do 
coração, momentos que fi cam pra sempre na re-
cordação, já tenho também outro amor, também 
minha vida refi z, que bom te encontrar e dizer 
que também sou feliz” - Roberto Carlos.

Estapar � rma parceria com a Visa para Área Azul de Pinda
A Estapar, empresa que atua na 

Área Azul de Pindamonhangaba, 
anuncia parceria com a Visa, empre-
sa de tecnologia de pagamento. Para 
cada recarga na Área Azul Digital, no 
valor mínimo de R$ 30 pagos pelo 
Visa Checkout no site ou aplicativo 
Vaga Inteligente da Estapar, o usuário 
receberá o valor adicional de crédito 

de R$ 10. O crédito será concedido 
automaticamente na carteira virtual 
da Estapar, para o usuário usar como 
quiser.

Para participar, basta o cliente re-
alizar a compra dos créditos no site 
ou aplicativo da Estapar pelo Visa 
Checkout, serviço da Visa que agi-
liza as compras online: os usuários 

cadastram suas informações de pa-
gamento apenas uma vez e a partir 
daí fazem suas recargas. 

A promoção ocorrerá até o dia 30 
de outubro de 2017. A funcionalida-
de está disponível nos sistemas iOS e 
Android e também no site da Estapar. 
Acesse o regulamento pelo site www.
estapar.com.br/promo_visacheckout.

PÁTIO PINDA TEM PROGRAMAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAR OS CLIENTES
Para comemorar a Prima-

vera, o Shopping Pátio Pinda 
recebe os seus clientes de quin-
ta-feira a domingo com apre-
sentações musicais gratuitas 
para todos os gostos. Quinta-
feira, sexta-feira e sábado são 
diversos gêneros, como pop, 
rock, sertanejo. O domingo é 
reservado para o pagode.

Um dos artistas que se 
apresenta é Gustavo Cruz, 

que varia entre o pop, MPB, 
chegando ao sertanejo, que é 
sua especialidade. Para ele, a 
experiência de se apresentar 
em um centro de compras é 
desafi adora e ao mesmo tem-
po interessante. “Sei que mui-
tas pessoas não estão ali por 
causa da música especifi ca-
mente, então cabe a mim des-
pertar o interesse deles en-
quanto fazem suas compras, 

curtem com a família”, afi r-
ma. O cantor conta que por 
ser uma apresentação com 
público bem variado surgem 
pedidos de músicas específi -
cas, que às vezes não estão no 
repertório. 

As apresentações aconte-
cem na Praça de Alimentação. 
De quinta-feira a sábado, das 
19  às 22 horas, e no domingo 
das 18 às 21 horas.

Divulgação

ARENA 101 pinda: 14/10 
(sábado) - a casa não funcionárá 
por motivos técnicos.  

BELO SOL Taubaté:   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 Henri-

que + Banda Gold + Astro Rei + 
Ney du Vale & Gabriel + Marqui-
nho dos Teclados. Estrada das 
Amoreiras, Estoril.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda:  Baile todo 
sábado às 18h30. Para pessoas 
a partir de 50 anos. Sócios não 
pagam e não-sócios R$ 10,00 

por baile. Av. Abel Corrêa Gui-
marães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  21/10 - Racionais 
MC. Noite do Halloween. Tel 
3157-6200.  Via Dutra, sentido 
Guará-Lorena. 

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
20/10 (sexta 22h) - Caio César & 
Diego + Banda Vale Sertanejo. 
Aniversário do promoter Danni 
Willian. Caiporoska na faixa 
para as 100 primeiras pessoas. 
22/10 (domingo 20h) – Balada 
country com banda ao vivo. 
Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 21/10 (sábado) – Lucca& 
Rafael + Dj Toni Balada. Elas 
vip até 0h.

CLUBE DO LAZER Taubaté:  
Domingo:   22/10 - Ocean. 29 - 
Tropicalientes.

Quarta-feira:   25/10 - Mar-
quinho dos Teclados.  Tel (12. 
Tel) 3633-5389.

CLUBE JAPONÊS Pinda: 
21/10 (sábado) - Baile com 
André & Andresa. Realização 
Gonzaga & Botelho. R$ 15,00 por 
pessoa.

CREIX TÊNIS CLUBE 
Tremembé: 21/10 (sábado 23h) -  
Banda ao vivo. Vários free-dan-
cers. Pegue seu cartão fi delidade.

ESPORTE CLUBE TAUBA-
TÉ: 20/10- Marquinho Dos 
Teclados no Chuvadeprata-
Taubate. 28/10- Astro Rei na 

ChácaraBelo Sol. 31/10- Alpha 
Vale no ChuvadeprataTaubate- 
Terça Dançante da Academia de 
Dança de Salão do prof. Evandro 
Nascimento.

ESTÂNCIA NATIVA VALE 
Caçapava: 20/10 (sexta) - 
Fernando & Fabiano + Mc 15. 
FERROVIÁRIA Pinda sexta-fei-
ra:  20/10 - Trio Mato Grosso. 
27/10 - Gerson & Daniel 

FESTA DE SÃO JUDAS 
TADEUPinda:  20/10 – Sexta – 
Dedos e Línguas. 21/10 – Sába-
do – Heron & Heitor e amigos. 
22/10 – Domigo – Bruno &Hya-
go. 23/10 – Segunda – Paulo e 
Antônio. 24/10 – Terça – Coral 
Nossa Senhora Rosa Mística. 
Davi. 25/10 – Quarta – Coral 
CEFAS. 26/10 – Quinta – Jô & 
Sérgio. 27/10 – Sexta – Banda 
Gold. 28/10 – Sábado – Ronaldo 
Baracho. 29/10 – Domingo – 
Coral Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. Rafi nha.

GATO MEXICAN HOUSE 
Taubaté:  19/10 (quinta) - Mc Cha-
pô. Todos vip até 0h. 20/10 (sexta) 
- Amnésia Party 2. Em frente ao 
Taubaté Shopping Center.

LUSO BRASILEIRO São José:  
01/12 (sexta) - Ana Carolina.

MANGUERÃO Pinda: A 
direção informa que o baile está 
suspenso por motivo de refor-
mas, devendo retornar em breve.

MUTLEY Taubaté:  20/10 
(sexta) - Guerra dos Sexos. Fábio 

& Guilherme.  21/10 (sábado) 
- Oktober  Feste. Banda Rock 
Way.

PESQUEIRO SANTO AN-
TONIO Taubaté: 20/10  (sexta) 
- Sextaneja. Grupo Pralana. Elas 
vip até 0h. Caipiroska R$ 30,00 
a noite toda. 27/10 (sexta) - Eric 
Bruto & Gustavo + Marcos & 
Michelle. 

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

PORCA MISÉRIA Taubaté:  
20/10 (quinta) - CirculadôdiFu-
lô. 21/10 (sexta) - Abduzidos pela 
Tequila. DJESS + Alef + JotaP. 
Rua Joaquim Távora, 80. Tel 
3432-1233.

QUARTO DO SANTO Tauba-
té: 20/10 (sexta) - Vai Dar PT. 
Mc Rahell.

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida:   20/10 (sexta) - Festa à 
Fantasia. Talis e Welinton. 24/11 
(sexta) - Antony & Gabriel.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural:  Toda 
quinta baile com b anda ao vivo. 
21/10 (sábado) - Ney du Vale & 
Gabriel. 26/10 (quinta) - Wilson 
& Washington. Tel. (12) 99775-
0389.

RECINTO SÃO VITO Moreira 
César Pinda: Domingo às 20h:   

Banda Gold. 22/10 - Marquinho 
dos Teclados. 29 - A defi nir. Tel 
(12) 3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 21/10 (sábado) - Luau do 
Robô. Paulo Meyer e banda + 
César Barbosa + Dj Adriano. Todo 
domingo - Almoço com música ao 
vivo. Periodicamente realiza shows 
com artistas e bandas famosas.

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.

Estrada do Cantagalo,  bair-
ro das Campinas, após o viaduto 
do bairro Cidade Nova. Telefone 
(12) 99651-7045 e 99169-3592.

SÍTIO DOM CARMELO 
Tremembé: 22/10 (domingo 9h) 
- Cavalgada do Sítio D. Carmelo. 
Concentração na Fazendinha 
(av. Joaquim Ferreira da Silva, 
Parque 3 Marias).

TANGAROA Taubaté: 20/10 
(sexta 21h) - Fábio Junior.

THE BULLS  MUSIC BAR 
Tremembé: Inauguração. Banda 
Sacode a Poeira. Av. General 
Gabriel Fonseca, 311.

THIAGO VIANA ACÚSTICO/
Banda Análise Tributo Legião 
Urbana Cover. 

Contatos: (12) 36462516 e 
992010849.

A grande maioria dos esportes faz bem. 
Para o corpo, para a mente, para a 
sociabilização e entretenimento e para 

o fortalecimento de vínculos. E quando uma 
prática esportiva se chama “Esporte do Bem”, 
é muito provável que exista um bom motivo 
para se ter este nome... E tem! 

O projeto social “Esporte do Bem” de Pin-
damonhangaba foi um dos vencedores da 6a 
edição do “Prêmio Acolher”, promovido pela 
empresa Natura.  

A premiação revela projetos de consultoras 
de beleza e de consumidores com os temas 
“Educação, Meio Ambiente, Arte e Cultura e 
Tema Livre”; reconhecendo com dinheiro (R$ 
10 mil) cada projeto, além do adicional de R$ 
5 mil com o prêmio “Sustentabilidade”. 

Idealizado por uma gestora de ativida-
des esportivas da Secretaria Municipal de 
Esportes, o projeto tem por objetivo ensinar 
crianças aliando esporte e conscientização 
ambiental. Entre as atividades estavam o 
recolhimento de latinhas em pontos espalha-
dos pela cidade, a criação de equipamentos 
esportivos a partir de materiais recicláveis e 
uma gincana com o apoio de voluntários e da 
comunidade.

Um dos grandes diferenciais da iniciativa é 
envolver a comunidade, as crianças, a preser-
vação do meio ambiente, a sustentabilidade 
e o esporte com baixo custo para se manter. 
Isso é sustentável. Isso é ‘Esporte do Bem’!

Esporte e 
consciência ambiental
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COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

 Nos dia 16 e 17, acontece-
ram mais duas palestras sobre 
assuntos pertinentes aos edu-
cadores, dando continuidade ao 
ciclo formativo, promovido pela 
Secretaria de Educação e Cultu-
ra, em comemoração ao mês da 
Educação.

Na segunda-feira (16), no au-
ditório da Faculdade Anhangue-
ra, foi discutido o tema “Financia-
mento público da educação”. “Foi 
uma noite de refl exões, descober-
tas e aprendizado. Descobrimos 
o que é e qual o nosso papel, e 
principalmente que orçamento 
e dinheiro não são sinônimos. 
A palestrante Rose Nascimen-
to acertou no alvo, agora com-
preendo muito melhor o tema”, 
afi rmou a diretora pedagógica da 
prefeitura, Luciana Ferreira.

Já para a professora de edu-
cação infantil do Cmei Frei Rei-
naldo Niebog, Luciana Auxi-

No fi nal de cada mês, 
a Farmácia Municipal de 
Pindamonhangaba rece-
be e distribui os medica-
mentos do Componente 
Especializado, fornecidos 
de acordo com o cronogra-
ma do Governo do Estado. 
Nesses dias, o fl uxo de pa-
cientes aumenta em uma 
média de mais mil pesso-
as que vão ao local retirar 
esses itens, além do movi-
mento normal de retirada. 

Neste mês, a distribui-
ção dos medicamentos do 
Componente Especializa-

Farmácia Central indica 
melhores dias para retirada 
de medicamentos

do será realizada nos dias 
23, 24, 25 e 26 de outubro, 
entre 8 e 17 horas. Os pa-
cientes deverão compare-
cer no dia agendado para 
não concentrar muitas 
pessoas em um único dia.

Além disso, a Farmá-
cia Central orienta que as 
pessoas que retiram outros 
medicamentos de uso con-
tínuo e controlados, que 
possam se organizar para 
fazer sua retirada prefe-
rencialmente em outros 
dias. “Os pacientes que 
não necessitam de medi-

camentos especializados, a 
gente comunica que se pu-
derem evitem se deslocar 
à Farmácia Central nesses 
dias. Nossa intenção é que 
a distribuição de medica-
mentos seja mais organi-
zada e que os pacientes 
tenham mais conforto e 
sejam melhor acolhidos”, 
explicou a farmacêutica 
Lídia Maria Barcha Girol-
do dos Santos, responsável 
pela farmácia central e as-
sistência farmacêutica. 

Diariamente, a Farmá-
cia Municipal atende cer-

ca de 800 receitas, para a 
retirada de medicamentos 
controlados e de especia-
lidades, além dos medica-
mentos da atenção básica, 
para moradores da região 
central da cidade. Os mo-
radores das demais regi-
ões da cidade devem fazer 
a retirada de medicamen-
tos da atenção básica nos 
postinhos que atendem 
seus bairros.  

“É importante esta 
informação para que os 
pacientes saibam que 
podem retirar alguns 

medicamentos básicos 
no posto de saúde mais 
próximo de suas casas. A 
orientação é para que eles 
procurem estes itens no 
próprio bairro antes de 
se deslocar até a farmácia 

central”, ressalta Lídia. 
Com essa orientação, a 

prefeitura tem como meta 
aperfeiçoar o trabalho re-
alizado na Farmácia Mu-
nicipal e organizar o aten-
dimento da população.

Ciclo formativo continua 
promovendo palestras 
para os educadores de Pinda

liadora Fonseca Pinto, o tema 
tratado é muito importante para 
os educadores, pois esclarece e 
faz refl etir sobre a gestão fi nan-
ceira e pública do município.  
“Veio contribuir e fomentar a 
participação do educador na 
compreensão das decisões ju-
rídicas e administrativas para 
o bom uso do dinheiro público. 
Nesse cenário, todo educador 
e a comunidade escolar atuam 
como colaborador e co-respon-
sável pelas decisões e projetos 
de coletividade da construção 
da sociedade que se pretende 
construir. Uma sociedade justa, 
igualitária, solidária e democrá-
tica”, disse.

Jovens e Adultos - Já na 
terça-feira (17), no Palacete 10 
de Julho, o tema foi “Educação 
de jovens e adultos: Uma edu-
cação inclusiva, uma educação 
acolhedora”, com a professora 
Silvia Telles, da USP. “A palestra 
promoveu o despertar de me-

mórias afetivas, refl exões perti-
nentes sobre a alfabetização de 
jovens e adultos. Entre muitas 
provocações feitas pela pales-
trante, fi quei sensibilizada com 
o despertar da consciência, o to-
que no outro pela palavra bem 
colocada, fruto da experiência e 
do respeito com o ser humano”, 
ressaltou a diretora Luciana.

Próximas atividades - O 
último assunto que será abor-
dado pelo ciclo formativo é “+ 
Meninas + Ciências + Mate-
mática”, com Andréia Lunkes 
Conrado, no auditório da Facul-
dade Anhanguera, no dia 24, às 
18h30.

Além do ciclo formativo, a 
comemoração do mês da Edu-
cação foi marcada também por 
uma mostra de fi lmes. A última 
exibição será no dia 25, às 19 
horas, no Palacete 10 de Julho, 
com apresentação do documen-
tário “Quando sinto que já sei”. 
A entrada é gratuita.

Os educadores se reuniram para discutir sobre o “Financiamento público da educação”

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A Gerdau realizou, na última 
semana, dois dias de integração 
com os estagiários aprovados 
no processo seletivo da Gerdau 
Summit, joint venture entre a 
Gerdau e as companhias japo-
nesas Sumitomo Corporation e 
The Japan Steel Works (JSW), 
em Pindamonhangaba.

No primeiro dia, os novos co-
laboradores receberam as boas-
vindas do Líder da Gerdau Sum-
mit, Jeff erson Felipe Marko, e 

Gerdau Summit 
promove integração 
com novos estagiários

da Líder da área Industrial e 
Tecnologia, Claudia Regina Se-
rantoni. Na sequência, os jovens 
participaram de um treinamento 
sobre Segurança do Trabalho e 
Saúde Ocupacional. Já no segun-
do dia, o tema da programação 
foi a apresentação institucional 
da companhia e um bate-papo 
com a área de Pessoas, momen-
to em que puderam tirar dúvidas 
sobre carreira, treinamentos e 
outros processos da Usina.

ENCONTRO 
CULTURAL RAIS 
SERÁ NO SÁBADO

Neste sábado (21) a Rais promoverá o 1° En-
contro Cultural RAIS, das 15 às 18 horas, na Casa 
Patchô, em comemoração ao Mês da Criança, com 
muitas atividades especais.

O objetivo é vivenciar narrativas capazes de 
aguçar a imaginação e fazer os participantes via-
jarem sem sair do lugar, trazer brincadeiras que 
despertem a criança que habita dentro de cada um 
e valorizar a natureza das crianças de hoje.

A programação contém contação de histórias 
com Laila Gama, ofi cina de pintura com a artista 
plástica Bhavani, brincadeiras com o Núcleo de 
Recreação da Cia. Teatro Severina e ofi cina de 
Bambolê com João Victor, membro do grupo Psi-
colare. Haverá também lanche colaborativo.

O 1°Encontro Cultural RAIS é gratuito e aberto 
para o público em geral. A Casa Patchô fi ca na rua 
Ignácio Henrique Romeiro, 16, Chácara Galega.

Reorganização é para aperfeiçoar o trabalho 
realizado na Farmácia Municipal
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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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O Plenário da Câ-
mara de Vereadores 
de Pindamonhanga-
ba se reuniu nesta 
segunda-feira, dia 
16 de outubro para 
a realização da 35ª 
Sessão Ordinária e o 
único Projeto de Lei 
que estava relaciona-
do na Ordem do Dia 
acabou sendo adiado 
por 15 dias, a pedido 
do autor, o vereador 
Ronaldo Pinto de An-
drade – Ronaldo Pi-
pas (PR). O plenário 
acatou o adiamento 
por votação unânime.

O Projeto de Lei n° 
118/2017 que “Deter-

Pr o j e to  d e  L e i  q u e  a b o r d a 
q u e s tõ e s  d e  d i r e i to s  e 

d e v e r e s  d e  p a c i e n te s  d a 
c i d a d e  te m  v o t a ç ã o  a d i a d a

mina a obrigatorieda-
de do Pronto Socorro 
e Postos de Saúde, de 
afixar informações 
sobre os direitos e 
deveres dos pacien-
tes” nem chegou a 
ser discutido, uma 
vez que, no início dos 
trabalhos da Ordem 
do Dia, o autor já so-
licitou o adiamento 
por 15 dias para “rea-
valiar algumas ques-
tões do projeto”.

Como não houve 
inclusões de novos 
Projetos de Lei, a 
sessão ordinária aca-
bou sendo encerrada 
pela presidência da 
Casa.

36ª sessão ordinária
A Câmara de Pin-

damonhangaba deverá 
realizar na próxima se-
gunda-feira, dia 23 de 
outubro, às 18 horas a 
36ª sessão ordinária 
do ano. A reunião é pú-
blica e aberta e aconte-
cerá no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de 
Oliveira”. A sede da 
Câmara fica na rua Al-
cides Ramos Noguei-
ra, 860 – Mombaça. 
A sessão plenária tem 
transmissão “ao vivo” 
pelo canal 4 da Opera-
dora NET e, também, 
pela internet no portal 
www.pindamonhanga-
ba.sp.leg.br.

 
LEI N.º 6.062, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe sobre a exigência de afi xação em farmácias e drogarias de placa ou cartazes 
contendo advertências quanto aos riscos da automedicação, e dá outras providências.
(Projeto de Lei n° 107/2017, de autoria do Vereador Roderley Miotto)

  VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do 
parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

  Art. 1º As farmácias e drogarias devem afi xar em local visível, próximo 
ao local de venda dos medicamentos, placa ou cartaz com os seguintes dizeres:

“MANTENHA OS MEDICAMENTOS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.
“NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO E SEM ORIENTAÇÃO DE 
UM FARMACÊUTICO. ISSO PODE POR EM RISCO A SUA VIDA”.

  Art. 2° As placas ou cartazes, de que trata o caput do art. 1°, devem 
ser confeccionados de acordo com os critérios estabelecidos na regulamentação desta 
lei, devem ter dimensões sufi cientes para que possam ser lidas a boa distância, devem ser 
afi xadas em locais que apresentem ampla e perfeita visualização por parte dos clientes do 
estabelecimento.

  Art. 3° O não cumprimento desta lei sujeitará às seguintes 
penalidades:
  I- Notifi cação, com prazo de 30 (trinta) dias para a adequação à lei;
  II- Decorrido o prazo do inciso I, e constatado o não cumprimento da 
lei, será aplicada multa de R$ 500,00 (quinhentos reais);
  III- Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro;
  IV- Persistindo a infração, além da cobrança da multa, será aplicada 
sucessivamente a seguinte penalidade:
  a) Suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias;
  b) Cassação do alvará de funcionamento.

  Art. 3° Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.
 
  
  Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2017.
 

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO
PRESIDENTE

 

ORDEM DO DIA
36ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 23 de outubro de 

2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 03/2017, do Poder Executivo, que “Comunica VETO 
ao Autógrafo n° 52/2017 que Institui e inclui no Calendário 
Ofi cial do Município de Pindamonhangaba a SEMANA DE 
COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES”. 

II. Veto n° 05/2017, do Poder Executivo, que “Comunica 
VETO ao Autógrafo n° 54/2017 que Cria o Cadastro Único das 
Associações de Bairro do Município de Pindamonhangaba”.

Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Pro� ssionais da Construção Civil 
recebem honrarias em Sessão 

Solene no Legislativo
de Pindamonhangaba

Ato solene aconteceu nesta segunda-feira, dia 
16 de outubro e lembrou a importância dos 

trabalhadores da construção civil para o Brasil

Projeto do vereador Ronaldo Pinto de Andrade – 
Ronaldo Pipas determina a obrigatoriedade do 
Pronto Socorro e dos Postos de Saúde de afi xar 

informações sobre os direitos e deveres dos pacientes

ROBSON MONTEIRO

Os trabalhadores da Cons-
trução Civil de Pindamonhan-
gaba foram lembrados e enal-
tecidos nesta segunda-feira, dia 
16 de outubro, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Olivei-
ra” durante a realização da Ses-
são Solene em homenagem aos 
“trabalhadores da Construção 
Civil”. A solenidade foi realiza-
da por meio da Lei Estadual nº 
15.553/2014 e do Requerimen-
to nº 2.908/2017, de autoria do 
vereador Rafael Goffi  Moreira 
(PSDB).

Presidida pelo autor do Re-
querimento que deu origem ao 
evento, a Sessão Solene também 
contou com a presença do vere-
ador Ronaldo Pinto de Andrade 
– Ronaldo Pipas (PR) e da Ge-
rente de Base do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção Civil de São Paulo 
(Sintracon), Ana Paula Tavares 
de Oliveira (que representou o 
presidente do Sintracon, Depu-
tado Estadual Antonio de Souza 
Ramalho – Ramalho da Cons-
trução).

Após a abertura ofi cial, a exe-
cução dos Hinos Nacional e de 
Pindamonhangaba e a saudação 
inicial aos presentes, o presiden-
te da Mesa de Honra, vereador 
Rafael Goffi  concedeu a palavra 
à oradora ofi cial, Ana Paula Ta-
vares de Oliveira.

Em seu pronunciamento, a 
Gerente de Base do Sintracon 
elencou as atividades desenvol-
vidas pela entidade em benefício 
dos trabalhadores da construção 
civil. “Vocês dedicam a vida e o 
trabalho a um dos maiores seto-
res da economia do Brasil. Em-
bora esse setor acumule índices 
negativos desde 2014, a força de 
trabalho da construção civil ain-
da é forte”, frisou Ana Paula. 

Ela também se referiu à Re-
forma Trabalhista. “Essas mu-
danças chegam num discurso 
de alternativa para recupera-
ção deste setor, mas é preciso 
cuidado quando se fala dessa 
modernização. Na verdade, é 
preciso ampliar a modernização 
dos empresários brasileiros e fa-
zer com que eles modernizem e 
ampliem a qualidade de vida do 
trabalhador da construção ci-
vil”, observou a oradora. Segun-
do ela, “hoje existe um enorme 
desrespeito aos direitos dos tra-
balhadores da construção civil”. 

Ana Paula disse ainda que 
“a maior preocupação da nossa 
entidade é com a preservação 
da vida. Vocês, trabalhadores 
da construção civil, são a nossa 
principal preocupação, pois lu-
tamos todos os dias para dar o 
melhor de nós para que vocês 
possam desenvolver a sua ativi-
dade de forma segura e efi caz”. 
A gerente do Sintracon fi nali-
zou: “A escola onde estudam os 
fi lhos da nossa sociedade, a casa 
onde nossos políticos dormem e 
vivem, as pontes por onde trafe-
gam os veículos, as ruas e estra-
das que ligam bairros e cidades, 
a igreja onde vocês agradecem 
pela vida e pelo trabalho são 
frutos do trabalho incansável 
dos trabalhadores da constru-
ção civil. Essa é uma classe que 
merece ser valorizada a cada dia 
pois literalmente constrói esse 

Estado e esse País”.
Após o pronunciamento da 

oradora ofi cial, o vereador Rafa-
el Goffi   - que presidiu a sessão 
- entregou Diplomas de “Honra 
ao Mérito” alusivos à data aos se-
guintes trabalhadores da Cons-
trução Civil: João Carlos de As-
sis, Marcelo Chaves, Osvaldo da 
Silva Oliveira e Robson Barssoti 
Molinari Dias.

No momento do encerra-
mento, Rafael Goffi  voltou a 
elogiar a importância dos traba-
lhadores da construção civil na 
cadeia produtiva e econômica 
do Pais. “Gostaria de reiterar a 
importância da Construção Ci-
vil para o País. Este é um setor 
da economia formado por uma 
enorme quantidade de ativida-
des econômicas, diferentes e in-
terligadas umas às outras, desde 
a produção dos materiais mais 
básicos até a venda de imóveis 
no mercado imobiliário”, enfati-
zou Rafael Goffi .

De acordo com o vereador, 
“a movimentação econômica 
gerada pela produção de um 
empreendimento contribui para 
gerar crescimento nas taxas de 
emprego e demandas de mer-
cado, o que faz com que muitos 
trabalhadores tenha o emprego 
garantido e que a vida em so-
ciedade seja melhor. Devemos 
agradecer a todos os profi ssio-
nais dedicados à área da cons-
trução civil”.
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Livro Infantojuvenil “A Cidade da Gente” conta a história de Pinda

O livro “Pindamonhangaba - A 
Cidade da Gente”, traz lugares, 
personagens e tradições que con-

tam a história do município e são apre-
sentados como um grande roteiro para 
conhecer os encantos locais. O projeto, 
realizado pela Editora Olhares em parce-
ria com a Secretaria Municipal de Edu-
cação, foi patrocinado pela Novelis, em-
presa de reciclagem de alumínio, através 
da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e 
produzido a partir da interação com pro-
fessores e alunos da rede municipal de 
ensino, que definiram os temas a serem 
tratados e produziram redações sobre 
cada um deles. Assinada pelo escritor 
José Santos, a obra também contou com 
uma plataforma virtual de colaboração, 
divulgada nas demais escolas da cidade 
para professores e alunos.

Coordenador da pesquisa e autor do 
texto, José Santos já publicou dezenas 
de livros infantojuvenis. Ele visitou as 

escolas para realizar atividades com es-
tudantes e professores, tanto de incen-
tivo ao livro e à leitura, como também 
de memória. Por sua vez, a ilustradora 
Nara Isoda fez dezenas de ilustrações 
exclusivas para o livro, retratando de 
forma criativa cada assunto tratado.

De acordo com o secretário de Edu-
cação e Cultura de Pindamonhangaba, 
professor Júlio Valle, o projeto contri-
bui para uma de suas maiores propos-
tas: estimular a construção da relação 
de pertencimento e da identidade de 
crianças como cidadãos de Pindamo-
nhangaba. “A Cidade da Gente permitiu 
que conhecessem e escrevessem sobre 
nossa história, nossa cultura, nossa 
gastronomia. Durante a elaboração dos 
textos e mesmo antes, nas pesquisas e 
atividades que precederam a escrita, vi-
mos nossas crianças orgulhosas da cida-
de em que vivem, compartilhando nos-
sos pontos mais relevantes, dedicadas 

a um movimento de pesquisa intenso 
envolvendo saberes tradicionais, histó-
rias, contos e causos. A participação e o 
engajamento da família e das professo-
ras neste processo foram notáveis”, ex-
plica o secretário.

Lançamento

O lançamento do livro “Pindamo-
nhangaba - A Cidade da Gente” será re-
alizado durante a “Virada da Educação 
de Pindamonhangaba”, nesta sexta-feira 
(20), às 15 horas, no Ceu das Artes. O 
evento, que contará com a presença do 
prefeito Isael Domingues, do secretário 
de Educação e de representantes da No-
velis - que abriga em Pindamonhangaba 
o maior centro de reciclagem e lamina-
ção da América do Sul - promoverá a ca-
pacitação de 40 professores e sessão de 
autógrafos com o autor e alunos partici-
pantes do projeto.

De acordo com Eunice Lima, di-
retora de Comunicação e Relações 
Governamentais da Novelis América 
do Sul, o projeto ajuda a aproximar 
a comunidade local da sua história. 
“Conhecer melhor nossas origens e as 
tradições de nossa cidade nos torna 
cidadãos melhores e mais conscien-
tes. A Novelis está em Pindamonhan-
gaba há 40 anos e se orgulha em fazer 
parte dessa trajetória. Acreditamos 
que é nosso compromisso trabalhar 
para uma cidade melhor”, declara a 
executiva.

 A coleção “A Cidade da Gente” já 
passou por outras seis cidades, do Ma-
ranhão ao Rio Grande do Sul, investi-
gando a história e o cotidiano de peque-
nas e médias cidades brasileiras com 
apoio das crianças de escolas públicas 
locais. O volume de Pindamonhangaba 
terá 2.600 exemplares, que serão doa-
dos à cidade.

Festival de Teatro Estudantil premia vencedores

ALunos expõem projeto “expo monstros” no museu
No mês de novembro, os alu-

nos do 5°ano A da Escola Profª 
Odete Corrêa Madureira realiza-
rão a “Expo Monstros”, no Mu-
seu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina.

A iniciativa do projeto “Expo 
Monstros“ partiu da leitura 
do livro “A Rua do Berro”, de 
Tommy Donbavard, da editora 
Salamandra. Os alunos ficaram 
envolvidos pela narrativa do 
autor que fala sobre monstros 
como vampiros, múmias, zum-
bis, bruxas e lobisomens.

Interessados pelo assunto, os 
alunos começaram a perguntar 
sobre a origem dos monstros e 
o professor Diogo Fernando dos 
Santos teve a ideia de discutir 
melhor a temática. Ele decidiu 
explorar a Grécia antiga com a 
origem do mito sobre monstros, 
deuses e heróis incentivando as 
crianças a pesquisarem, elabo-
rarem resumos e exporem oral-
mente os resultados alcançados.

Para a exposição, os alunos 
construíram painéis de maneira 
criativa utilizando diferentes tex-

turas como barbantes, fio de pia-
çava, tampinhas, Bombril, atadu-
ras, tecido, entre outros materiais.

Eles utilizaram conhecimento 
matemático para medir e ampliar 
seus desenhos nos painéis e escri-
ta com a produção de histórias as-
sustadoras com o auxílio do pro-
fessor com base no conhecimento 
adquirido durante o processo.

Durante a elaboração da ex-
posição, os alunos realizaram 
esculturas dos monstros mito-
lógicos e elaboraram um mo-
mento literário, com três alunas 
contando as histórias para ou-
tras salas. As crianças preparam 
também uma atividade de dese-
nho e escrita para os alunos me-
nores, sobre a mesma temática.

“A exposição foi um sucesso 
por haver comprometimento dos 
alunos e professor, houve organi-
zação, cada um sabia o que fazer 
durante a amostra de arte. Os alu-
nos souberam orientar e explicar 
aos visitantes qual era o sentido 
daquela exposição e o que tinham 
feito em conjunto”, comenta a res-
ponsável, Solange Arantes Correa.

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOyCE DIAS

De 2 a 15 de outubro, no Es-
paço cultural Teatro Galpão, foi 

realizado o 20º Festil - Festival 
de Teatro Estudantil.  Vinte e 
três espetáculos de grupos te-
atrais estudantis de São Paulo, 
Maranhão e Mato Grosso do Sul 

se apresentaram e foram avalia-
dos pelos membros do juri do 
festival.

As apresentações foram nas 
categorias Adulto e Infantil, 

sendo que em cada uma delas, 
além dos primeiros colocados, 
foram selecionados:  melhor 
maquiagem,  melhor sonoplas-
tia, melhor iluminação, melhor 

cenografia, melhor figurino e 
melhores atores.

No juri popular, o público es-
colheu os espetáculos que foram 
premiados com o troféu “Luiza 
Bartholomeu” e troféu “Edson 
Sansil”.

O festival envolveu a partici-
pação de pelo menos 600 pes-
soas, entre alunos, diretores, 
professores e profissionais da 
área.  

Um dos realizadores do fes-
tival, Renan Teixeira revela: “o 
evento foi excelente, os espe-
táculos estavam maravilhosos; 
conseguimos atingir três esta-
dos diferentes com os grupos 
participantes”.

O Festil é realizado pela Es-
cultural, em parceria com a Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
com a Ambac (Associação de 
Moradores do Alto Cardoso) e 
com a Fapi/Funvic. 

Premiados no 
20º Festival de Teatro 
Estudantil realizado de 
2 a 15 de outubro no 
Teatro Galpão

As crianças desenvolveram um projeto sobre monstros, que será exposto no Museu

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400   –  CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P. 
 TEL/FAX:  (12) 3644.5600 

 
PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 022, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.                                                                                                

 
 

 
 

Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870, 
de 21 de dezembro de 2001 e suas alterações, 

 
Resolve: 
 
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), a Senhora a seguir relacionada, para o respectivo emprego, de acordo com a 
classificação e convocação realizada pela Secretaria de Administração: 

 
 
- Valéria Cintra de Andrade 
Emprego: Ajudante 
Investido através do Concurso Público n° 01/2003 
Data: 29 de setembro de 2017 
 
 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir da respectiva data de admissão. 

 
 
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2017. 

 
 

 
Isael Domingues 
Prefeito Municipal 
 
 
Fabrício Augusto Pereira 
Secretário de Administração 
 
Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos 

em 02 de outubro de 2017. 
 
 
Thiago Vieira Carvalho 
Diretor de Recursos Humanos 

 

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 – 13ª 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 “13ª Reunião 
Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 Leitura e Aprovação de Ata 
 FUMCAD 2018 
 Semana da Criança e do Adolescente 
 Prestação de Contas – IA3 
 Outros Informes 

 
Data:  24/10/2017 (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 

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

 
CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 “4ª 
Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 

 
 

 
Abordagem sobre reciclagem; 
 
Revisão do estatuto do CONDEMA; 

 
             Planejamento para assembleia geral para os novos membros; 
                  
            Árvore queimada próximo ao Feital. 
      
  

Dia:  25 /10/2017 (quarta-feira) 
Horário: 14:00 hs (quatorze  horas) 

 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

 
 

Local: Avenida Albuquerque Lins, 138 - São Benedito - CEP: 12402-
010 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 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 Nº 027/2017 (PMP 13635/2017) – reabertura 
Para “aquisição de equipamentos hospitalares para estruturação da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 06/11/17 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 111/2017 (PMP 25622/2017) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na realização de exames de 
videonasolaringoscopia, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até 
dia 06/11/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 121/2017 (PMP 27375/2017) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de plotagem e cópias de 
projetos”, com entrega dos envelopes até dia 06/11/17 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. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 042/2017 (PMP 13765/2017) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, referente às amostras, homologou, em 10/10/2017, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de eletrodomésticos de cozinha para atendimento às 
unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme termo de referência”, em 
favor da empresa Entek Equipamentos Taubaté Ltda, os itens 01, 03, no valor total de 
R$ 35.490,70, e da empersa Ferrini & Rissato Ltda ME, os itens 05, 07, no valor total 
de R$ 18.686,28. Itens fracassados: 02, 04, 06. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2017 (PMP 25627/2017) 
A autoridade superior, com base na análise técnica feita pelo Serviços Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), homologou, em 
09/10/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição 
de equipamentos de proteção individual (EPIs), com a fi nalidade de atender os 
trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (SES e a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEC)”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): DPS Distribuidora de Peças, Equipamentos e Serviços EIRELI 
ME: 02-4,20; 08-51,95; 09-61,66; 10-62,00; 12-8,40; 15-40,20; 16-11,76; 18-10,42; 
23-6,30; 24-1,61; 28-4,77; 29-15,89; 30-0,74; 34-1,18; Habiatar Comércio e Serviços 
de Manutenção Ltda EPP: 06-28,00; 07-49,00; 19-2,08; 21-5,94; 22-2,00; 32-28,50; 
33-6,61; 35-1,70; 37-84,74; 39-269,00; 41-135,00; 42-18,00; 43-60,00; 44-20,00; J 
& M – EPI’s e Uniformes Ltda ME: 05-109,00; 40-109,00; JCB Materiais Ltda ME: 
11-85,00; 13-28,00; 14-396,00; Momilli Comercial Ltda EPP: 01-16,30; 04-11,90; 17-
35,00; 20-20,80; 25-10,30; 26-9,90; 36-387,00; 38-6,50; 45-13,40. Itens desertos: 03, 
27, 31. 

PREGÃO Nº 126/2017 (PMP 27382/2017) 
A autoridade superior, face à análise da documentação exigida no termo de referência 
pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura (memorando nº 66/2017), e 
conforme proposta consolidada da empresa, homologou, em 06/10/2017, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em serviços 
de manutenção preventiva e manutenção corretiva para os freezers e refrigeradores 
das unidades escolares, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência”, 
em favor da empresa A. G. da Silva Manutenção ME, no valor total de R$ 80.967,20. 

O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto no Departamento 
de Licitações e Compras, sito na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, 
Bairro Alto do Cardoso, com encerramento às 17:00 do dia 21/11/2017, o Edital 
de Chamamento Público n.º 003/2017 (PMP n.º 20.434/2017) tendo por objeto a 
qualifi cação de entidades sem fi ns lucrativos para o desempenho de atividades nas 
áreas de saúde. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br, bem como no Departamento de Licitações e Compras a partir das 08:00min do 
dia 23/10/2017. Maiores Informações poderão ser obtidas no endereço supra, das 
08h00min às 17h00min, ou através do tel.: (12) 3644-5600. Pindamonhangaba, 19 
de outubro de 2017.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** IMPUGNAÇÃO / AVISO DE LICITAÇÃO ***

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 (PMP 27390/2017) – reabertura 
A autoridade superior, face ao parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, negou provimento à 
impugnação interposta pela empresa Engevale Construtora Ltda. (PMP 31640/2017), 
em 19/10/2017, e determinou a reabertura do certame, sem alteração do ato 
convocatório da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada 
para construção do Centro de Iniciação de Esporte – CIE – Crispim, com fornecimento 
de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia 22/11/2017, às 14h e 
início da sessão às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 

RELAÇÃO DE EXTRATOS DAS PARCERIAS FIRMADAS 
ENTRE AS ORGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PARA O EXERCÍCIO DO ANO 2017

 
EXTRATO PARCERIA nº 34/2017

Processo Administrativo: nº 16.119/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba - Secretaria 
de Saúde e Assistência Social 
/ Associação Pró Coalizões 
Comunitárias Antidrogas do Brasil

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD 
destinado o desenvolvimento do 
projeto da Associação Pro Coalizões 
Comunitárias Antidrogas do Brasil, 
que visa proporcionar aos jovens 
e adolescentes a percepção dos 
riscos e agravos decorrentes do 
uso e abuso de drogas e suas 
principais consequências, e 
mobilizar a comunidade em geral 
para que auxiliem no processo de 
desenvolvimento da prevenção e 
dos cuidados com os adolescentes 
e jovens, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social 
e pelo Conselho Municipal da 
Criança e do adolescente.

Prazo: 04/08/2018

Valor: R$ 45.000,00

Data da assinatura : 04/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 35/2017

Processo Administrativo: Nº 16.221/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba - Secretaria de 
Saúde e Assistência Social / Lar São 
Judas Tadeu

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD 
tem a fi nalidade de proporcionar 
um espaço de convivência que 
fortaleça os vínculos familiares 
e sociais, prevenindo situações 
de risco social, contribuindo 
para seu desenvolvimento social 
e assegurando um espaço de 
referência para o convívio grupal, 
comunitário e social, garantindo a 
ampliação do seu universo cultural, 
através de acesso a atividade de 
canto e dança, compreendidos 
no plano de trabalho aprovado 
pelo Departamento de Assistência 
Social e pelo Conselho Municipal da 
Criança e do adolescente.

Prazo: 04/08/2017

Valor: R$ 53.600,00

Data da assinatura : 04/08/2018

EXTRATO PARCERIA nº 36/2017

Processo Administrativo: Nº 16.158/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba - Secretaria 
de Saúde e Assistência Social/ 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD 
que visa canalizar recursos para 
acertar o passo e poder continuar a 
atender as pessoas com defi ciência 
intelectual ou múltiplas do município, 
com qualidade, viabilizando meios 
e novas estratégias de recursos 
fi nanceiros e de uma proposta 
pedagógica adequada aos recursos 
tecnológicos, a fi m de desenvolver 
diversas habilidades no contato 
com a natureza, a terra, as plantas 
e os meios tecnológicos, de forma 
pratica e efi ciente, compreendidos 
no Plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência e pelo 
Conselho Municipal da Criança e do 
adolescente.

Prazo: 04/08/2018

Valor: R$ 112.500,00

Data da assinatura : 04/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 37/2017

Processo Administrativo: Nº 16.310/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba - Secretaria 
de Saúde e Assistência Social/ 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD que 
visa ampliar a ação formadora das 
habilidades criativas, pessoal e social 
da pessoa com defi ciência intelectual, 
além de informar a sociedade sobre 
as reais potencialidades desse aluno, 
compreendidos no Plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de 
Assistência e pelo Conselho Municipal 
da Criança e do adolescente.

Prazo: 04/08/2018

Valor: R$ 20.000,00

Data da assinatura : 04/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 38/2017

Processo Administrativo: nº 16.122/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba - Secretaria 
de Saúde e Assistência Social / 
Associação para Auxílio da Criança e 
do Adolescente Projeto Crescer

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD destinado 
o desenvolvimento do projeto da 
Associação para auxílio da Criança e 
do Adolescente Projeto Crescer, que 
visa desenvolver um trabalho que 
contribua para proteção de crianças e 
adolescentes com intuito de minimizar 
casos de violação dos direitos, 
orientando e apoiando às vítimas e 
seus familiares através do atendimento 
psicossocial, compreendidos no 
plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social e 
pelo Conselho Municipal da Criança e 
do adolescente.

Prazo: 04/08/2018

Valor: R$ 100.000,00

Data da assinatura : 04/08/2017

EXTRATO PARCERIA nº 39/2017

Processo Administrativo: nº 15989/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba - Secretaria de 
Saúde e Assistência Social / Lar da 
Criança Irmã Júlia

Objeto:

Repasse da verba FUMCAD 
destinado ao desenvolvimento do 
projeto que visa oferecer serviço de 
acolhimento provisório para crianças 
afastadas do convívio familiar por 
meio de medida protetiva de abrigo, 
em função de abandono ou cujas 
famílias ou responsáveis encontram-
se temporariamente impossibilitados 
de cumprir a função de cuidado e 
proteção, compreendidos no plano de 
trabalho aprovado pelo Departamento 
de Assistência Social e pelo Conselho 
Municipal da Criança e do adolescente.

Prazo: 4/8/2017

Valor: R$ 89.825,89

Data da assinatura : 04/08/2018

EXTRATO PARCERIA nº 40/2017
Processo Administrativo: nº 16.126/2017

Parceiros:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Secretaria de Saúde e Assistência Social 
/ IA3 - Instituto de Acolhimento e apoio ao 
adolescente

Objeto:

Repasse de verba FUMCAD destinado 
o desenvolvimento do projeto da 
Instituto de Acolhimento e Apoio ao 
Adolescente - IA3, que visa gerar 
oportunidade de trabalho e renda como 
resultado do desenvolvimento humano 
e da educação profi ssionalizante, que 
possibilite a emersão da situação de 
vulnerabilidade econômica e social, 
além da participação democrática 
em diferentes arranjos coletivos, 
compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de 
Assistência Social e pelo Conselho 
Municipal da Criança e do adolescente.

Prazo: 04/08/2018

Valor: R$ 184.000,00

Data da assinatura : 04/08/2017
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sportesE
“Esporte do Bem” está concorrendo 
ao ‘Prêmio Acolher’ da Natura

Cartoleiro de Pinda é 
campeão na rodada 26

Sexta-feira (20)

Evento: Liga Paulista de Basquetebol Sub 19 Masculino
Semelp Pinda x Lorena
Local: Lorena
 
Evento: Torneio Nacional de Ginástica Ritmica
Local: Chapecó/SC
 
Sábado (21)

Evento: Copa Integração de Voleibol Pré-Mirim Feminino
Local: Ginásio Juca Moreira
Horário: A partir das 8 horas
 
Evento: Troféu São Paulo de Ginástica Rítmica
Local: São Bernardo do Campo
 
Evento: Amistoso de Basquetebol Feminino Sub 16
Semelp Pinda x Americana
 
Evento: Torneio Nacional de Ginástica Ritmica
Local: Chapecó/SC
 
domingo (22)

Evento: Campeonato Paulista de Malha
Local: Ilhabela
 
Evento: Circuito Valeparaibano de Xadrez
Local: Lorena
 
Evento: Circuito Ligavale de Tae Kwon Do
Local: Caçapava
 
Evento: Taça Mulher de Futebol Feminino
Semelp Pinda x Caçapava
Local: Taubaté
 
Evento: Torneio Nacional de Ginástica Rítmica
Local: Chapecó/SC

Confira onde os atletas de Pindamonhangaba competirão 
neste fim de semana e leve a sua torcida!

Agenda de Competições

Colaborou Com o 
texto: VíCtor belmonte

Na semana passada, Luiz 
Carlos Alves, um apostador do 
Cartola FC, morador de Pin-
da, foi o vencedor da rodada e 
ganhou R$ 3.500 em vale-com-
pras. O Cartola FC é um esporte 
fantasy de futebol, um jogo pro-
movido pela SporTV e que já  se 
tonou febre entre os brasileiros. 
Em todo o País, a cada rodada 
são mais de 5 milhões de times 
escalados.  Cada jogador escala 
seu time de acordo com os atle-
tas que entrarão em campo no 
Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol. Cada um tem uma pon-
tuação que é definida de acordo 
com o seu desempenho no jogo, 
e de acordo com a posição que 
cada um atua.

Há também o Cartola FC 
Pró, onde os assinantes têm a 
chance de concorrer a vários 
prêmios durante o decorrer de 
todo o campeonato. Foi neste 
jogo que o morador de Pinda 
se destacou. 

Na rodada 26, Luiz Carlos, 
um fanático torcedor do São 
Paulo, somou mais de 101 pon-
tos com seu time – Faith No 
More FC. 

Luiz tinha apenas 80 car-
toletas (o “dinheiro” que cada 
jogador tem para escalar o seu 
time), muito abaixo da média 
nacional, que é de cerca de 120 
cartoletas. Por esse motivo o 

pindamonhangabense teve que 
montar um time mais econô-
mico.

Luiz apostou em jogadores 
do São Paulo e do lanterna 
Atlético Goianense, com quatro 

atletas do time paulista e três 
boleiros, mais o técnico do time 
goiano. Porém, entre os seus 
jogadores o que mais pontuou 
foi Brenner, do Botafogo, que 
fez 14,20 pontos.

arquivo pessoal

Com um time de 80 cartoletas, Luiz Carlos “mitou” no Cartola

Colaborou Com o texto 
Jennifer GonçalVes

o projeto social “esporte 
do bem”, de Pindamonhan-
gaba, foi um dos vencedores 
da 6º edição do ‘Prêmio aco-
lher’, promovido pela natura. 
a iniciativa da empresa revela 
o projeto de oito consultoras de 
beleza natura e dois de consu-
midores nos temas: educação, 
meio ambiente, arte e Cultura 
e tema livre e os premia com 
r$ 10 mil cada. agora, os pro-
jetos estão concorrendo a um 
prêmio sustentabilidade com 
um adicional de r$ 5 mil  em 
uma votação online que irá até 
o dia 15 de novembro.

“Concorremos com quase 
400 outros projetos e passa-
mos por seleção, depois um 
desafio, uma entrevista e as-
sim, fomos contemplados. 
agora estamos concorrendo 
ao prêmio adicional de meio 
ambiente, concorremos dire-
tamente com outro projeto de 
minas e precisamos do voto de 
todos, para trazer para Pinda 
mais esta conquista”, explicou 
a gestora de atividades espor-
tivas da semelp e autora do 
projeto vencedor, Priscila ma-
teus.

o “esporte do bem” é uma 
iniciativa da gestora, que teve 
por objetivo ensinar crianças 
entre 5 e 10 anos aliando espor-
te e conscientização ambiental. 

a iniciativa teve o recolhimen-
to de latinhas em pontos espa-
lhados pela cidade, a criação 
de equipamentos esportivos a 
partir de materiais recicláveis 
e uma grande gincana com o 
apoio de diversos voluntários e 
da comunidade.

“o projeto envolve a comuni-
dade, as crianças, a sustentabili-
dade e o esporte, e ele tem baixo 
custo para se manter. É muito 
bom poder contribuir de algu-
ma forma para a preservação do 
meio ambiente, aliando o espor-
te que já é uma ferramenta de 

transformação de vidas à sus-
tentabilidade. a preservação do 
meio ambiente é o maior ganho 
do projeto!”, comentou Priscila.

todo o valor adquirido com 
a premiação será revertido em 
investimentos para as próprias 
crianças da semelp (secretaria 

municipal de esporte e lazer 
de Pindamonhangaba) atendi-
das pelo projeto. a votação irá 
até o dia 15 de novembro e para 
participar basta acessar o link: 
http://votacaoacolher.com.br/
vote/meio-ambiente/esporte-
do-bem-4

Voltado para crianças entre cinco e dez anos, o projeto “Esporte do Bem” alia o esporte à conscientização ambiental

Divulgação
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SEXTA-FEIRA
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IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Aniversário do 
Cardosão

Aniversariante 
desta sexta-feira, 
20 de outubro, 
o locutor e 
apresentador 
sertanejo Luís 
Carlos Cardoso 
recebe os parabéns 
de familiares 
e amigos. 
Cumprimentos 
especiais da 
“Família Sertaneja” 
do Espaço Cultural 
“Cardosão” (pátio 
da feira do Mercado 
Municipal). Ao 
Cardosão, o nosso 
abraço! 

Parabéns!

Para João Waine, 
funcionário do 
Jornal Tribuna 
do Norte há mais 
de 30 anos! Ele é 
o aniversariante 
desta sexta-feira, 
20 de outubro, 
e recebe o 
carinho e votos 
de felicidades 
dos colegas de 
trabalho, dos 
familiares, e da 
esposa Márcia 
(foto).

Felicidades!

Para Magda 
Félix, que 
completa 
mais um ano
 de vida nesta 
segunda-
feira, 23 de 
outubro. 
Recebe as 
felicitações 
dos amigos e 
familiares.

Tudo de bom!

Para o jovem 
Mateus 
Mariano, que 
fez aniversário 
no dia 16 de 
outubro. Ele 
recebe o carinho 
dos pais Salatiel 
e Márcia, da 
irmã Letícia, 
do cunhado 
Wellington e 
dos sobrinhos 
Pedro, Calebe e 
Alice.

Sucesso

Muito sucesso e prosperidade aos fi sioterapeutas 
José Carlos Nogueira Júnior, Mônica Marceli Souza 
Santos, Maria Alice Maia e Joice Camila Ramalho 
de Paiva e à cirurgiã-dentista Cristiane Pereira dos 
Santos Araújo, que comemoram, neste mês, 1 ano de 
Azzera Clínica.

Novo ciclo

Tudo de bom para a lindíssima Taís-
sa Fujarra, aniversariante do dia 19 
de outubro. Bênçãos sem fi m e muitas 
conquistas são desejos dos pais Nil-
son e Letícia, dos irmãos Vitor e Vitó-
ria, do noivo Dener, dos amigos e de 
todos os familiares. 




