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“Caminhada Rosa” abre ações 
de combate ao câncer de mama
Pindamonhangaba comemora o “Outubro 

Rosa”, com atividades de conscientização no 
controle do câncer de mama e sobre a saúde 

da mulher, durante todo o mês. A campanha “Em 

Outubro, Pense Rosa” será aberta ofi cialmente 
neste sábado (7), a partir das 8h30, na praça Mon-
senhor Marcondes.

O evento de abertura contará com a apresenta-

ção da Corporação Musical Euterpe e, em seguida, 
acontece a já tradicional “Caminhada Rosa”, com 
saída e chegada na praça. 

PÁGINA 3

C.E.“Zito” recebe ‘Festa do Dia das Crianças’ no domingo
Domingo é dia de festa no 

Centro Esportivo “Zito”, em 
Moreira César. Crianças de to-
das as idades estão convidadas 
a brincar nas atrações da “Festa 
do Dia das Crianças”, organiza-
da pela Semelp - Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer.

A partir das 13h30, brinca-
deiras, apresentações artísti-
cas, música, jogos recreativos 
e até piscina estarão esperan-
do as crianças para muita di-
versão.

PÁGINA 7

Alunos da 
Rede Municipal 
assistem  
apresentação de 
teatro infantil

PÁGINA 5

PÁGINA 3

Campanha 
de Vacinação 
Antirrábica 
termina no fi m 
de semana

PÁGINA 3

PALACETE E MUSEU RECEBEM 
EXPOSIÇÃO DE ARTE EXPRESSIONISTA

A garotada poderá brincar, dançar e até “cair na água”

PÁGINA 7

Pinda sedia 
Copa SP de 
Ginástica 
Rítmica

CONSELHO DE 
CULTURA ABRE 
INSCRIÇÕES

PÁGINA 2

Imagem de Internet, meramente ilustrativa

Divulgação

A “Caminhada Rosa” faz parte da programação e busca a conscientização de todos, em especial das mulheres
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Alunos aprendem através da música 
sobre manifestações culturais do Brasil

O CMEI Dr. Francisco 
Lessa Junior, do bairro 
Cidade Jardim, realizou 
na última sexta-feira (29), 
mais uma atividade com 
a temática “Música” com 
os alunos do Infantil I-A, 
com a professora Maria do 
Carmo Silva Camargo.

“Tendo música como 
parte de todas as mani-
festações sociais e cultu-
rais, o trabalho passa a ser 
muito signifi cativo, uma 
vez que aborda a aprecia-
ção e o conhecimento de 
diversos gêneros musi-

cais, seus compositores e 
intérpretes junto com ma-
nifestações típicas de al-
gumas regiões do Brasil”, 
comentou a professora 
Maria do Carmo.

Neste dia, os alunos ti-
veram a oportunidade de 
conhecer o trabalho do 
compositor e cantor Luiz 
Gonzaga, brincar, dan-
çar e explorar um espaço 
representativo montado 
pela professora, aguçando 
a curiosidade, o ritmo e o 
convívio em grupo ao som 
do forró.

Os alunos descobrem através dos ritmos musicais a 
diversidade cultural do Brasil

Divulgação

Conselho de Cultura abre 
inscrições para Sociedade Civil

O Conselho Municipal de 
Cultura está com inscrições 
abertas para pessoas da 
sociedade civil que queiram 
integrar sua diretoria, para 
o mandato 2017/2019, nos 
segmentos: Artesanato, Mú-
sica, Literatura, Cultura Po-
pular, Dança, Artes Visuais/
Audiovisual , Artes Cênicas 
e Cultura Afro-Brasileira.

Para a inscrição, o can-
didato deverá comprovar 
envolvimento em atividades 
culturais no município por 
meio de documentos, fotos 
ou matérias de jornal ou 
outros meios de comunica-
ção. A eleição ocorrerá no 
dia 24 de outubro, às 19 
horas, na sede do Conselho 

Municipal de Cultura, lo-
calizada no Palacete 10 de 
Julho (rua Deputado Claro 
César, 33, Centro).

As inscrições deverão ser 
realizadas mediante requeri-
mento por escrito, em formu-
lário padrão, disponibilizado 
pelo Conselho Municipal de 
Cultura – CMC a ser retirado 
no Departamento de Cultura.

O período das inscrições 
é até 24 de outubro, das 8 
às 17 horas, durante o ho-
rário de funcionamento do 
Departamento de Cultura, 
no Palacete 10 de julho. Có-
pias da Lei N. 5118/10 e do 
Regimento Interno estarão à 
disposição no Departamento 
de Cultura.

ARENA 101 pinda: 7/10 
(sábado) - Gustavo Mioto + 
Tops Djs. 2ª classifi catória do 
Fun Music, maior festival de 
música universitária do país. 
Convites pelo site www.que-
roingresso.com 

BAR DA ÁGUA PRETA 
Pinda: 7/10 (sábado 20h) - Mi-
randa & Souza Neto com o me-
lhor do modão sertanejo. Porções 
variadas e cerveja gelada.

“VOCÊ VERÁ QUE É MESMO ASSIM, que a 
história não tem fi m, continua sempre que você res-
ponde sim à sua imaginação, a arte de sorrir cada 
vez que o mundo diz: não!” - Guilherme Arantes.

BAR DO MINEIRO Pin-
da:Show ao vivo toda quinta-
feira. Rua JuóBananéri, Alto do 
Cardoso. 

BELO SOL Taubaté:  14/10 
(sábado 21h) - Ney do Vale & 
Gabriel. Academia de Dança 
Clayton Lima. 28/10 (sábado 
21h) - Jantar Dançante. Noite 
das Massas. Trio Astro Rei. 
17/12 (domingo 11h) - Diova-
ne dos Teclados + Alexandre 

Vilela e Luiz Gustavo + Marcos 
Henrique + Banda Gold + Astro 
Rei + Ney du Vale & Gabriel + 
Marquinho dos Teclados. Estra-
da das Amoreiras, Estoril.

CENTRO DE CONVI-
VÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda: 
6/10 (sexta 19h30) - Jantar 
Benefi cente. Ademar Espaço 
Musical. R$ 25,00 por pessoa 
com direito ao ingresso, jantar 
e sobremesa (bebidas à parte). 
Baile todo sábado às 18h30. 
Para pessoas a partir de 50 
anos. Av. Abel Corrêa Guima-
rães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GOR-
DO Lorena:  7/10 - Gustavo 
Mioto. Tel 3157-6200.  Via 
Dutra, sentido Guará-Lorena. 

CHICK NA ROÇA Tauba-
té: 6/10 (sexta 22h) - Portei-
ra Aberta até 0h. Cristiano 
Barreto + Paulo Mendes & Raul 
+ Pâmela & Paula. Caipiroska 
ou Catuaba na faixa para as 50 
primeiras mulheres. Estrada do 
Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO 
Roseira: 7/10 (sábado) – Luc-
ca& Rafael + Maycon do Vale & 
Daniel + Dj Toni Balada. Elas 
vip até 0h.

CLUBE DO LAZER 
Taubaté:  Domingo:    8/10 - 
Rafas. 15 - Savor de Verão. 22 
- Ocean. 29 - Tropicalientes. 
Quarta-feira:  11/10 - Rogério 
Gobbo. 18 - Alexandre Vilela. 
25 - Marquinho 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: 7/10 (sábado 
23h) -  Banda ao vivo. Vários 
free-dancers. Pegue seu cartão 
fi delidade.

ESPORTE CLUBE 
TAUBATÉ: 6/10 (sexta 21h) 
– Baile Chuva de Prata. Banda 
ao vivo. 11/10 (quarta véspera 
do feriado 21h) - Alexandre 
Vilela & Luiz Gustavo.  Equipe 
de freedancers do professor 
Evandro.

ESTANCIA NATIVA 
VALE Caçapava: 7/10 (sábado) 
- Guilherme Santiago + Rodrigo 
Marim.

FERROVIÁRIA Pinda sex-
ta-feira:  6/10 - César Barbosa e 
banda. 13/10 - Halloween Retrô 
60/70/80/90. Djs Marquinho 
Overdance e Serginho. Porções, 
churrasco e caldinhos. Homem 
R$ 15,00 e mulher R$ 10,00. 
Associado não paga. 20/10 
- Trio Mato Grosso. 27/10 - 
Gerson & Daniel 

FORRÓ MANGUEI-
RÃO Aparecida: 12, 13 e 14/10 
(quinta a domingo 22h) - Forró 
com Barros & Zilá. Em frente à 
Basílica.

GATO MEXICAN HOU-
SE Taubaté:  7/10 (sábado) 
- Oktoberfest. Luana Camarah 
+ Bellator + Panela  +DjsMa-

guizinho, Serginho, Adriano 
K, Dalmo e Patrick. 20/10 
(sexta) - Amnésia Party 2. Em 
frente ao Taubaté Shopping 
Center.

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

MUTLEY Taubaté:  6/10 
(sexta) - Especial Raimundos. 
O Rappa + Charlie Brown Jr. 
07/10 (sábado) - Banda Lika a 
Box. Hora do Mutley Bar.

PAINEIRAS COUNTRY 
CLUB Pinda: 7/10 (sábado) - 
Oktoberfest. Luana Camarah 
+ Bellator + Panela + DjsMa-
guizinho, Serginho, Adriano K, 
Dalmo e Patrick. 

PESQUEIRO SANTO 
ANTONIO Taubaté: 6/10  
(sexta) - Top Sertanejo. Va-
nessa Martins + Zé Rickardo 
+ Karina Amaral. Av. Dr. José 
Ortiz Patto, 3.201, Res. Santo 
Antonio. Tel 3608-6619.

PINDABAR Pindamo-
nhangaba:  Segunda Sertaneja 
com banda ao vivo. Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sex-
ta – Roda de Samba.  Sábado 
- Sertanejo.  Domingo -  Fa-
biano Magalhães convida.

QUARTO DO SANTO 
Taubaté: 6/10 (sexta) - Baile do 
Pai. McsJhowzinho e Kadi-
nho. 11/10 (quarta véspera de 
feriado) - Menor da VG. Elas 
free até 0h. 

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida:   6/10 (sexta) - Jads& 
Jackson + DjDenny Lopes.

RECANTO CAIPIRA Pin-
da, no Sindicato Rural: Banda 
ao vivo toda quinta-feira. 7/10 
(sábado) - Marrom Sertanejo. 
11/10 (quarta véspera do feria-
do) - Wilson & Washington. 
Tel. (12) 99775-0389.

RECINTO SÃO VITO 
Moreira César Pinda: Domingo 
às 20h:  8/10 - Ademar Espaço 
Musical. 15 - Banda Gold. 22 - 
Marquinho dos Teclados. 29 - A 
defi nir. Tel (12) 3642-2087.

RESTAURANTE COL-
MÉIA Pinda: 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 
domingo 12h - Almoço  com 
música ao vivo. Marmitex e 
self service. 20/10 (terça 20) – 
Volta do jantar dançante com 
música ao vivo.

Espaço para camping e 
churrascaria. Locação para 
aniversários e casamentos. Es-
trada do Cantagalo,  bairro das 
Campinas, após o viaduto do 
bairro Cidade Nova. Telefone 
(12) 99651-7045 e 99169-3592.

THIAGO VIANA ACÚS-
TICO/Banda Análise Tributo 
Legião Urbana Cover. 

Contatos: (12) 36462516 e 
992010849.

É dia de festa!

Em outubro comemoramos o “Dia das Crian-
ças”. Estendendo um pouco mais as celebra-
ções, temos o “Mês das Crianças”. Todo dia é 

dia de criança, de mães, de pais, de avós, de profes-
sores, enfi m, de cada pessoa e de suas profi ssões. 
Mas, já que existem datas para as comemorações, 
deixe que cada um comemore à sua maneira.

E por falar em comemorar, no próximo domin-
go (8), o Centro Esportivo José Ely de Miranda, 
o “Zito”, em Moreira César, receberá crianças de 
todas as idades para confraternizarem em um 
ambiente cheio de brincadeiras, de apresentações 
artísticas, de músicas, de jogos recreativos e com 
muita diversão na piscina. 

Organizada pela Semelp (Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer), e com entrada gratuita, a 
“Festa do Dia das Crianças”, este ano, acontecerá 
em duas edições: uma no distrito e a outra no Cen-
tro Esportivo “João do Pulo”, no dia 12 de outubro.

Além das brincadeiras, haverá estandes da 
Brinquedoteca e da Biblioteca, futebol de sabão, 
tobogã, pula-pula, apresentações artísticas, jogos 
recreativos, maquiagem de rosto, unhas e cabelos 
artísticos, caricatura, apresentações de dança, de 
zumba e Dj.

Diversão contribui para a saúde e para a inte-
gração das crianças!
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AberturA oficiAl do “outubro 
rosA” será neste sábAdo

AberturA
 
Dia 7/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher – 
Local: praça Monsenhor Marcondes
 8h30 - 4ª Caminhada  Rosa do 
CMDM  - Gerando Consciência 
Gerando Consciência, aferição de 
pressão, glicemia, autoexame da 
mama Ação Social da Funvic. Local 
da concentração: praça Monsenhor 
Marcondes
12h30 - Aulão de zumba e shi-ban 
rosa no deck da piscina da Ferroviá-
ria, aberto para não sócios.
 
Dia 8/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher – 
Local: praça Monsenhor Marcondes

Dia 9/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher – 
local: praça Monsenhor Marcondes
 
Dia 10/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher – 
Local: praça Monsenhor Marcondes
 
Dia 11/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher – 
Local: praça Monsenhor Marcondes
 
Dia 14/10
8 às 14 horas - Mobilização na Pra-
ça do Cisas
Coordenação: ONG Missionários Tra-
balhadores da Colheita Final
Atividades: Serviços de Beleza - cabe-
lo, sobrancelha, maquiagem, massa-
gem relaxante. Orientação jurídica, 
auxílio desempregado - como organi-
zar um Currículo
Coordenação: Enfermagem Escola 
Futura
Serviços: Aferição de pressão arterial, 
peso e altura (IMC), glicemia capilar, 
orientações do Centro de Proteção e 
Assistência à Mulher (Cepam)
 
Dia 15/10
9h30 - Gerando Consciência  - Local: 
praça  Pr. José Ezequiel, no Araretama  
 
Dia 16/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher – 
Local: praça Monsenhor Marcondes
18h - Sessão Solene na Câmara Mu-
nicipal
Dia todo - Intensificação da coleta de 
preventivo e solicitação de mamogra-
fias na UBS Azeredo
 
Dia 17/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher – 
Local: praça Monsenhor Marcondes
19h -  Palestra Saúde da Mulher – 
Local: Igreja S. Francisco. Rua Dr. 
Manoel Marcondes Romeiro, 799
Dia todo - Intensificação da coleta de 
preventivo e solicitação de mamogra-
fias na UBS Azeredo
 
Dia 18/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher - 
– Local: praça Monsenhor Marcondes
 14h - Palestra Saúde da Mulher na 
Casa da Amizade
Dia todo - Intensificação da coleta de 
preventivo e solicitação de mamogra-
fias na UBS Azeredo
 
Dia 19/10
Dia todo - Intensificação da coleta de 
preventivo e solicitação de mamogra-
fias na UBS Azeredo
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher - 
– Local: praça Monsenhor Marcondes
 

Dia 20/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher - 
– Local: praça Monsenhor Marcondes
14 horas - UBS Azeredo - Café Rosa 
com mulheres cadastradas na unida-
de. Palestra alusiva ao tema.
Dia todo - Intensificação da coleta de 
preventivo e solicitação de mamogra-
fias na UBS Azeredo
 
Dia 21/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher - 
– Local: praça Monsenhor Marcondes
19h30 - Coquetel Rosa e Palestra 
Saúde da Mulher  - Rede de Mulheres  
da Igreja Bola de Neve
 
Dia 22/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher – 
Local: praça Monsenhor Marcondes
14 às 17h - Gerando Consciência, afe-
rição de pressão, glicemia, auto exa-
me da mama – Ação Social da Funvic. 
Local: praça do Cisas, Moreira César
 
Dia 23/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher 
- Praça Monsenhor Marcondes
 
Dia 24/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher - 
– Local: praça Monsenhor Marcondes
19h30 - Coquetel Rosa e Palestra 
Saúde da Mulher - Rede de Mulheres 
DARAS da Igreja Vida Cristã. Local: 
avenida  Doutor Francisco Lessa 
Júnior, 319 – Quadra Coberta
20h - Palestra Saúde da Mulher – 
Local: Igreja São Benedito – centro 
- praça Emilio Ribas, 51
 
Dia 25/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher - 
– Local: praça Monsenhor Marcondes
20h - Palestra Saúde da Mulher  - Lo-
cal:  Igreja S. Cristóvão – rua Maria 
Monteiro, 180 - Alto do Cardoso
 
Dia 26/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher 
- Praça Monsenhor Marcondes
 
Dia 27/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher  
– Local: praça Monsenhor Marcondes
8h30 - Caminhada e zumba – Con-
centração na OAB
13h - Conscientização do câncer de 
mama em animais - – Local: praça 
Monsenhor Marcondes

Dia 28/10
8 às 17h - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher - 
– Local: praça Monsenhor Marcondes
12h às 18h - 4º Animacão Rosa – 
Local: Bosque da Princesa
 19h - Coquetel Rosa e Palestra Saúde 
da Mulher - Rede de Mulheres da 
Igreja Quadrangular – Local: rua 
Agenor Ferreira, 487, Santa Cecília
 
Dia 29/10
9h – Domingo no Parque Rosa  (Pas-
seio Ciclístico, Zumba e shows). Local: 
Parque da Cidade
 
Dia 31/10
8h - Caminhada Rosa - Concentração 
no Recinto São Vito
 15h - Missa Rosa - Igreja São Vicente 
de Paula
Coordenação: Associação Terapia e 
Lazer
Parceiros: EE Deputado Claro César, 
EE Rubens Zamith, Projeto Jataí, 
Escola Art Toledo, Cepam, unidades 
de saúde locais

Campanha de VaCinação antirrábiCa 
termina neste fim de semana

O projeto ‘Viva Bem’ da Fun-
dação José Carlos da Rocha tem 
proporcionado melhorias signifi-
cativas com a prática de exercícios 
físicos para dezenas de idosos do 
Lar São Vicente de Paulo, de Pin-
damonhangaba, onde é aplicado 
há quatro anos.

A iniciativa consiste em exercí-
cios duas vezes por semanas para 
os internos das instituições. Entre 
as atividades desenvolvidas estão: 
treinamento funcional para me-
lhorar as condições de vida no dia 
a dia, como sentar, deitar, levan-
tar, caminhar - deslocamento do 
quarto até o refeitório, banheiro e 
todas as funções de equilíbrio e de 
coordenação motora. “Os exercí-
cios passados ao grupo de vovôs e 
vovós visam fortalecer a muscula-
tura para que eles tenham qualida-
de de vida em suas ações cotidianas 
- facilitando o alcance de suas me-
tas físicas - cama, banheiro, vaso 
sanitário, chuveiro, refeitório - e 
evitando quedas - que é uma das 
situações que mais causa danos e 
complicações às pessoas de idade 
elevada “, explicou a professora 
Flávia do Amaral - educadora física 
especializada em idosos.

Pindamonhangaba come-
mora o “Outubro Rosa”, com 
ações de conscientização no 
controle do câncer de mama e 
sobre a saúde da mulher, du-
rante todo o mês. A campanha 
“Em Outubro, Pense Rosa” 
será aberta oficialmente neste 
sábado (7), a partir das 8h30, 

na praça Monsenhor Marcon-
des.

O evento de abertura oficial 
contará com a apresentação da 
Corporação Musical Euterpe e, 
em seguida, acontece a já tradi-
cional “Caminhada Rosa”, com 
saída e chegada na praça. Ou-
tras apresentações artísticas e 

culturais estão programadas 
para toda a manhã de sábado, 
junto com o lançamento de um 
container que terá, diariamen-
te, ações para a conscientiza-
ção sobre o tema.

A prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, do Fundo 
Social de Solidariedade e do 

Conselho Municipal de Defesa 
da Mulher se uniram para a re-
alização das ações, com apoio 
da Funvic, do Instituto Fênix, 
da ONG Missionários da Co-
lheita Final e da ONG GAPC, 
entre outros parceiros.

Além da programação, que 
será realizada no Shopping Pá-

tio Pinda, no campus da Fun-
vic, na praça Monsenhor Mar-
condes, na Praça do Cisas, no 
Parque da Cidade, entre outros 
locais, as unidades de saúde 
dos bairros realizarão, durante 
o mês todo, programações in-
ternas em alusão ao tema, para 
a população atendida.

em outubro pense rosa
programação

“Caminhada rosa” tem saída e chegada na praça monsenhor marcondes

Sábado (7) será o último dia da 
Campanha de Vacinação Antirrábi-
ca em Pindamonhangaba. Na data, 
serão atendidos bairros da zona 
rural, das 8 às 16h30.

As vacinas estarão disponíveis 
no posto de saúde da Cruz Grande 
e equipes percorrerão casa a casa 
nos seguintes bairros/comunida-
des: Usina, Hare, Nogueiras, Es-
trada das Borboletas, Sertãozinho, 
Róla, Buraqueira, Cruz Pequena, 
Colméia, Tetequera, Graminha, 
Bicas, Taipas, Fazenda Mantiquei-
ra, Sapucaia e região central do 
Ribeirão Grande.

A campanha teve início no dia 
26 de agosto e percorreu todas as 

mais de 8 mil animais da 
cidade já foram vacinados 

regiões do município, entre área 
urbana e rural, sendo realizada 
somente aos fins de semana. Mais 

de 8 mil animais do município já 
foram atendidos. A vacinação é 
voltada à imunização de cães e ga-
tos, a partir de 3 meses de idade.

O diretor do Departamento 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, nessa última 
oportunidade. “A importância da 
vacinação antirrábica é que somente 
fazendo uso dela que podemos as-
segurar a sanidade do animal. Neste 
aspecto, ainda é a única maneira 
de manter o animal imune a esta 
enfermidade, consequentemente 
erradicar a doença na cidade”,disse.

Divulgação

Projeto melhora qualidade de vida de idosos

Segundo ela, além dos resul-
tados básicos, como fortaleci-
mento dos músculos dos braços 
e das mãos para pegar objetos e 
se apoiar, e das pernas para loco-
moção, há melhorias mais signifi-
cativas em conjuntos musculares 
mais complexos.

Dona Maricota, de 98 anos, do 
Lar São Vicente de Paulo, que uti-
lizava cadeira de rodas de modo 
dificultoso - hoje mantém o obje-
to apenas como medida preven-
tiva para seu deslocamento. Atu-
almente ela já consegue entrar e 

sair da cadeira e tem forças nos 
braços para ‘empurrar’ a cadeira.

Para chegar a esse ponto de 
evolução com o grupo de idosos e 
devolver a autonomia física a eles, 
Flávia do Amaral utiliza exercí-
cios como alongamento, forta-
lecimento muscular, equilíbrio, 
coordenação motora - com faixa 
elástica, bolas de diversos tama-
nhos,  bexigas, cones - escada de 
agilidade, equipamento de acade-
mia da melhor idade, barras para-
lelas, halteres, caneleiras, dentre 
outros.

“Viva bem” incentiva idosos à pratica de atividade física

Divulgação

Imagem de Internet, meramente ilustrativa
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SEXTA-FEIRA

Na última quinta-
feira (28), o Te-

atro Galpão recebeu o 
espetáculo infantil “Mer-
lim, Arthur e o Bobo”, da 
Cia. Asfalto de Poesia, 
que faz parte do Circuito 
Sescoop/SP de Cultura.

Essa aventura musi-
cal apresenta uma fábula 
que discute as relações 
de poder e a união pelo 
bem comum, por meio 
do humor e irreverência 
da arte da palhaçada. Na 
história, três guardiãs 
viajam por todos os can-
tos contando e cantando 
a fantástica história de 
uma ilha distante, onde 
o povo sofre com a luta 
cruel dos poderosos pela 
coroa. Durante a suces-
são sangrenta ao trono, 
o bobo da corte tenta, em 
vão, alertar todos os reis 
para a dura vida do povo.

 O Circuito volta a 
Pindamonhangaba depois 
de dois anos, e três escolas 
do município puderam 
prestigiar o espetáculo 
cultural: EM Professora 
Maria Zara Miné Renoldi 
dos Santos (Jardim Cris-
tina), EM Prof. Moacyr 
de Almeida (Bela Vista) e 

COLABOROU COM O TEXTO
 JENNIFER GONÇALVES 

Pindamonhangaba está recebendo, 
em dois pontos da cidade, a exposição 
da artista Judith Ribeiro de Carvalho. 
A APL (Academia Pindamonhanga-
bense de Letras) fi cou responsável por 
organizar a exposição do Palacete 
10 de Julho, que receberá as telas da 

exposição “Natureza”, até o dia 30 de 
outubro. Já o Departamento de Cultu-
ra da prefeitura organizou a mostra 
no Museu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina, que rece-
berá até o dia 31, a exposição “Registro 
de Momentos”    .

A artista possui reconhecimento 
nacional e internacional e sua técnica 

se baseia na mistura de estilos, princi-
palmente a linguagem expressionista.

“Eu comecei a fazer desenho com 5 
anos de idade, foi depois de uma visita 
na casa dos meus avós. Criança deveria 
fi car quieta, por isso fi quei de olhos nas 
visitas e depois que eles foram embora eu 
fi z uma caricatura e até mesmo minha 
mãe se surpreendeu. Essa paixão por 

arte já nasceu comigo”, comenta Judith.
Todos os quadros da artista trazem 

mensagens ou poesias.
O Palacete 10 de Julho funciona de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras. Já o Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina atende 
os visitantes de segunda a sábado, das 
9 às 12 e das 13 às 17 horas. 

Crianças da Rede Municipal assistem 
apresentação de teatro infantil

EM Padre Mário Antonio 
Bonotti (Maria Áurea). De 
acordo com a gestora re-

As crianças puderam prestigiar a peça “Merlim, Arthur e o Bobo”

Ofi cina da Comunicação

A Escola Municipal João 
Cesário, localizada no bairro 
Feital, vem desenvolvendo com 
seus alunos projetos relaciona-
dos à leitura e à escrita. Visan-
do desenvolver nos alunos o 
gosto pela poesia, os professo-
res do 5° ano estimularam as 
crianças durante o 2° bimestre 
a produzirem poemas.

Após uma seleção realiza-
da na escola, 17 poemas foram 
inscritos na categoria infantil 
do Festipoema, dos quais três 
foram selecionados sendo eles: 
“Peixe no aquário”, do aluno 
Bruce 5° ano A, “Como saber 
amar”, da aluna Nicole do 5º 
ano C, e “Jardim Encantado” 
da aluna Karen do 5°ano C.

As alunas Karen da Silva 
Conceição e Nicole Paulina 
Martins da Silva foram pre-
miadas com o 2° e o 3° lugar, 
respectivamente na XI edição 
do Festipoema, que ocorreu 
nos dias 30 de setembro e 1° de 
outubro. A escola parabeniza 
todos os alunos participantes.

Alunas da EM João Cesário são 
premiadas no Festipoema

Karen da Silva Conceição conquistou o 2º lugar na 
categoria Infantil do Festipoema

Divulgação

PALACETE E MUSEU RECEBEM EXPOSIÇÃO DE ARTE EXPRESSIONISTA

Comidas, bebidas, arte-
sanato, feira de orgânicos, 
bazar e muito mais são 
atrações deste sábado (7), 
no evento “Arte na Roça”, 
que será realizado das 14 
às 18 horas, no O Bom da 
Roça (rod. Dr. Caio Gomes 
Figueiredo, 5.120). Have-

rá, ainda, participação de 
projetos de castração de 
animais e vários exposito-
res, com renda revertida 
para cuidados e castração 
de animais. A entrada é 
gratuita. O evento tem o 
apoio da Adote, Jaya, Pa-
tinhas Angelicais e Burity.

“Arte na Roça” é atração 
do sábado em Pinda

gional Elaine de Abreu 
Prolungatti, a atividade 
foi bastante proveitosa 

para as crianças. “Os alu-
nos se divertiram muito e 
a peça contribuiu para a 
formação do seu repertó-
rio de histórias, que são 
sempre trabalhadas em 
sala de aula. É uma ativi-

dade diferente na rotina 
de aprendizado das crian-
ças e que estimula bastan-
te sua criatividade”, co-
mentou.

A atração conta com 
o apoio das cooperati-

vas Uniodonto de Pinda 
e Sicoob Unimais Manti-
queira em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.051, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017.

Denomina uma via pública no Loteamento Residencial e Comercial Flamboyant de 
ABGAIL RANDIS DA MATA.
(Projeto de Lei nº 92/2017, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario e 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 ABGAIL RANDIS DA MATA, a Rua 18 do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de setembro 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 06 de 
setembro de 2017

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.210, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento no art. 39 da Lei Municipal nº 5.751, de 24 
de fevereiro de 2015, NOMEIA as servidoras: Carolina Pereira Gonçalves Pinto 
(Presidente), Lucyani Villela Monteiro Moreira e Débora Helena Gonçalves (membros), 
para comporem a comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR em face do servidor Daniel Ramos, motorista especializado, 
matrícula 163710, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para apurar 
recebimento de pagamentos indevidos à título de horas extras, conforme relatado no 
Processo nº 29885/2013.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de 
setembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.212, DE 06 DE SETEMBRO 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 90 (noventa) dias, contados a partir de 03 de setembro de 2017, o prazo para 
conclusão do Processo Administrativo nº 028/2015, comissão constituída pela 
Portaria Interna nº 9.774, de 23 de fevereiro de 2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 03 de setembro 
de 2017.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 06 de 
setembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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DECRETO  Nº 5.449, DE 1º  DE SETEMBRO DE 2017. 
 
Constitui o Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município 
de Pindamonhangaba – CONDEMA, biênio 2017/2019 
 
 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com os artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 4.955, de 1º de 
setembro de 2009, 
     

D  E   C   R   E   T   A : 
 

Art. 1º Ficam nomeados os senhores a seguir indicados para constituírem o 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba – CONDEMA, 
biênio 2017/2019: 
  
I– REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 

 
a) Representante da Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização 

Fundiária 
Titular: Frederico Lúcio de Almeida Gama  
Suplente: Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza 
 

b) Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Titular: Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca 
Suplente: Renata Alessandra Pereira 
 

c) Representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
Titular: Fabrizio Macchia Rezende 
Suplente: Silvia Vieira Mendes Pires 
 

d) Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento 
Titular: Luciana Ayukio Yui 
Suplente: Telma Maria da Costa 
 

Art. 2º O mandato dos conselheiros do CONDEMA será de 02 (dois) anos. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 25 de julho de 2017. 
 

Pindamonhangaba,  1º de setembro de 2017. 
 
 
 

                       Isael Domingues 
                                                  Prefeito Municipal 

 
 
 

          Marcus Vinícius Faria Carvalho                              Ricardo Alberto Pereira Piorino 
Secretário de Habitação, Meio Ambiente                  Secretário de Gestão e Articulação Política 
            e Regularização Fundiária 

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de setembro de 
2017. 

 
         Anderson Plínio da Silva Alves  
       Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  4.925, DE  21  DE SETEMBRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE 
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria Geral nº 4.844, de 27 de abril de 2017, que constituiu 
o Conselho Municipal de Assistência Social, com mandato de 02 (dois) anos, nos 
representantes da Secretaria da Fazenda e Orçamento, que passam a vigorar:

a) REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO

TITULAR:   Fernando Prado Rezende 
SUPLENTE: Tânia Aparecida de Oliveira D’avila

Art. 2º Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 28 de julho de 2017.
Pindamonhangaba, 21 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 Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de 
setembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.926, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a Lei Municipal nº 5.382, de 08/05/2012 e o Decreto 
Municipal nº 4.891, de 18/09/2012,

RESOLVE
Art. 1º Alterar a Portaria Geral nº 4.857, de 22 de maio de 2017, que constitui a 
Comissão para Revisão das Normas relativas aos Centros Comunitários do Município 
de Pindamonhangaba, e substituir os representantes indicados nos incisos I e II que 
passam a vigorar:
“...
II- Marcela Franco Moreira Dias   – Secretária de Infraestrutura e Planejamento
...
V- Carlos Daniel Zenha de Toledo – Diretor do Departamento Judicial”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretária de Administração

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de 
setembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2017 (PMP 29920/2017) 
Para “contratação de empresa especializada em locação de escavadeira hidráulica 
com operador, para execução de 2400 horas de serviço”, com entrega dos envelopes 
até dia 23/10/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 135/2017 (PMP 29937/2017) 
Para “aquisição de impressos para atender as Unidades de Saúde Municipal por um 
período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 24/10/17 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 136/2017 (PMP 29945/2017) 
Para “aquisição de dietas para atender pacientes de ação judicial”, com entrega dos 
envelopes até dia 24/10/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2017 (PMP 29946/2017) 
Para “aquisição de fi lme radiográfi co para impressoras DRY por um período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 25/10/17 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2017 (PMP 29950/2017) 
Para “aquisição de materiais hidráulicos, conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos”, com entrega dos envelopes até dia 25/10/17 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. 

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 02/2017 
Processo Administrativo: nº 21259/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Repasse de verba Municipal destinado a contribuição para o processo de proteção 
social básica do município, concedendo benefícios para as famílias em estado de 
vulnerabilidade social, compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 30.844,80 
Data da assinatura : 03/08/2017 
EXTRATO PARCERIA nº 03/2017 
Processo Administrativo: Nº 21.207/2017 

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

Objeto: Repasse de verba Municipal destinado a prevenir a institucionalização e a 
segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos com deficiência intelectual 
e/ou múltipla, assegurando-lhes o direito á convivência familiar e comunitária, 
capacitando e promovendo a sua integração à sociedade, compreendidos no Plano 
de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência e pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 50.028,30 
Data da assinatura : 02/08/2017 
EXTRATO PARCERIA nº 04/2017 
Processo Administrativo: nº 21176/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 

Objeto: 
Repasse de verba Municipal destinado a promoção e integração das políticas 
sociais voltadas a criança, adolescente e jovem, compreendidos no plano de 
trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 38.587,50 
Data da assinatura : 03/08/2017 
EXTRATO PARCERIA nº 05/2017 
Processo Administrativo: nº 21.256/2017 

Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Liceu Coração de Jesus 

Objeto: 
Repasse de verba Municipal destinado ao desenvolvimento do serviço de 
convivência e fortalecimento e fortalecimento de vinculo, compreendidos no plano 
de trabalho aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 48.951,00 
Data da assinatura: 03/08/2017 
EXTRATO PARCERIA nº 06/2017 
Processo Administrativo: nº 21.239/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Repasse de verba Municipal destinado ao desenvolvimento e contribuição para o 
processo de proteção social básica do município, concedendo benefícios para as 
famílias em estado de vulnerabilidade social, compreendidos no plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 58.268,70 
Data da assinatura : 03/08/2017 
EXTRATO PARCERIA nº 07/2017 
Processo Administrativo: nº 21.260/2017 

Parceiros: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Assistência 
Social / Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 

Objeto: 

Repasse de verba Municipal destinado a propiciar, à população em situação de rua 
migrante, acolhimento, escuta e oportunidade que possa auxiliar seu retorno a 
cidade de origem ou que possibilite o prosseguimento de sua vagem, favorecendo 
ainda sua autonomia e a sua reinserção familiar e social - "Posto de Atendimento 
ao Migrante (PAM)", compreendidos no plano de trabalho aprovado pelo 
Departamento de Assistência Social e pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social. 

Prazo: 31/12/2017 
Valor: R$ 25.319,25 
Data da assinatura : 03/08/2017 
 

 
 

 
 

    
  

 

 
 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017 
 
 
 
  Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo indicados, à  “2ª Reunião Extraordinária de 2017”, cuja 
pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 
 Posse dos Conselheiros – Biênio 2017-2019 
 Eleição da Nova Diretoria Executiva 
 Outros Informes 

 
 

Data:  17/10/2017 (terça-feira) 
Horário:      18h00 (dezoito horas) 
Local:          Palacete 10 de Julho 
 

 
 
 
 

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretária de Infraestrutura e Planejamento 

 
 
 
 
 
 

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

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 6ª 
Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 

 Leitura e Aprovação de Atas 
 Parecer CMAS – Demonstrativo Financeiro MDS - 2016 
 Parecer e Deliberação sobre Registro de Entidades 
 Audiência Pública - 2017 
 Outros Informes 

 
 
 
Dia:   11/10/2017 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 

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

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

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível para Venda no Polo Regional do 
Vale do Paraíba:

Produto                              Unidade                     Quantidade             Valor

Alevinos de Guaru         Unitário                         1.000                 R$ 0,40

Juvenis de Guaru         Unitário                         1.000                 R$ 0,60

Reprodutores de Guaru          Unitário                         1.000                 R$ 1,00

Alevinos de Paulistinha       Unitário                         1.000                 R$ 0,80

Juvenis de Paulistinha          Unitário                          1.000                 R$ 1,00

Reprodutores de Paulistinha   Unitário                           1.000                R$ 2,00
Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 23 de Outubro de 2017, até o dia 15 de Dezembro de 
2017, de Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 10:00 h e das 14:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida 
Professor Manoel César Ribeiro, n.1920 - CEP: 12.400-280 - Cidade: Pindamonhangaba/SP. Tel.: 
(12) 3642-3921. Observação: Para a aquisição dos produtos o interessado deverá comunicar-se 
previamente via telefone para certificar-se da disponibilidade. Processo 9.816/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1503339-91.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Vinícius Jesus Alves Pinto e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DOS 
EXECUTADOS ABAIXO RELACIONADOS, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Vinícius Jesus Alves Pinto - CPF: 109.573.578-00 e Tatiana Alves Pereira de 
Lima-CPF 267.838.338-52 
Execução Fiscal nº: 1503339-91.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 10609/2012 
Valor da Dívida: R$ 2.273,11 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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sportesE

Sexta-feira (6)

evento: Jogos dos Idosos - 
Final Estadual
Local: Sertãozinho
 
Sábado (7)

evento: Copa Vale Voleibol - Pré Mirim
Local: Juca Moreira
Horário: A partir das 8 horas
 
evento: Copa São Paulo de Ginástica 
Ritmica Adulto e Infantil - 2ª fase
Local: Quadra Coberta
Horário: A partir das 9 horas
 
evento: Copa São Paulo de 
Ginástica Artística - 2ª fase
Local: São Caetano do Sul
 
evento: Liga Paulista de Basquete 
Categoria: Sub 19 Masculino
Semelp Pinda x Caraguatatuba
Local: Ilhabela
 
evento: Jogos dos Idosos - 
Final Estadual
Local: Sertãozinho
 
domingo (8)
 
evento: Dia da Criança
Local: Centro Esportivo Zito
Horário: A partir das 13h30
 
evento: Torneio Valeparaibano 
de Xadrez
Local: Paineiras Country Club
Horário: A partir das 8h
 
evento: Copa São Paulo de Futebol 
Sub 17 Masculino
Semelp Pinda x EC  XV de Caraguatatuba
Local: Campo do Fluminense
Horário: 14 horas
 
evento: Liga Paulistana de Handebol
Categorias: Cadete Masculino e 
Feminino
Local: Taubaté
 
evento: IV Etapa Desafio da Natureza 
de Mountain Bike
Local: Roseira

AgEndA dE 
CompEtiçõEs

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

Semelp realiza “1º Torneio da Escola de Esportes”

C.E. “Zito” rECEbE FEsta do 
dia das Crianças nEstE domingo

Domingo é dia de festa no 
Centro Esportivo “Zito”, em Mo-
reira César. Crianças de todas as 
idades estão convidadas a brin-
car nas atrações da “Festa do Dia 
das Crianças”, organizada pela 
Semelp - Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer da Prefeitura.

A partir das 13h30, brinca-
deiras, apresentações artísticas, 
música, jogos recreativos e até 
piscina estarão esperando as 
crianças para muita diversão.

Haverá estandes da Brinque-
doteca e Biblioteca, futebol de 
sabão, tobogã, pula-pula, apre-
sentações artísticas, jogos recrea-
tivos, maquiagem de rosto, unhas 
artísticas, cabelo artístico, carica-
tura, escoteiros, apresentações de 
dança, zumba e Dj Yago.

Importante ressaltar que, para 
as atividades nas piscinas, crian-
ças menores de 7 anos poderão 
participar somente se estiverem 
acompanhadas por uma pessoa 
maior de idade. A brincadeira 
é para crianças até os 15 anos, e 
todos devem, obrigatoriamente, 
trajar maiô, biquíni, sunga ou 
shorts de banho. Não será per-
mitido entrar na água com vesti-
mentas que não sejam essas.

A entrada é gratuita e, no dia 
12, será a vez do C.E. “João do 
Pulo” receber o evento, também 
a partir das 13h30. para participar das brincadeiras na piscina é necessário estar com traje de banho

Divulgação

Cerca de 1.200 adolescen-
tes, faixa etária até 17 anos, 
estão participando do 1º 
Torneio da Escola de Esportes, 
realizado pela Semelp - Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer da Prefeitura - nas mo-
dalidades de basquete, fu;tsal, 
futebol, handebol e vôlei.

Os alunos formaram vários 
times, divididos por categorias 
de acordo com a idade, e as 
disputas estão ocorrendo des-
de o dia 27 de setembro, nos 
ginásios da cidade, iniciando 
pelas partidas de futsal.

De acordo com a gestora 
de esportes da Semelp, pro-
fessora Priscila Mateus, “o 
torneio tem como objetivo 
promover a oportunidade dos 
alunos das escolas de esportes 
de vivenciarem uma compe-
tição, fazer novos amigos, 
conhecer e jogar em outra 
quadra”.

A avaliação é feita atra-
vés das atitudes, fair play, 
desempenho antes, durante e 
pós  jogo, pelos técnicos das 
equipes principais, juntamen-
te com os professores.

As semifinais e finais do 
torneio acontecerão junto 
com o Festival de Esportes, 
também realizado pela Se-
melp, nos dia 25 e 26 de no-
vembro e 2 e 3 de dezembro.

O secretário da Semelp, 
prof. Everton Chinaqui, con-
vida toda a população a pres-
tigiar o torneio. “Essa é uma 
oportunidade e um incentivo 
para nossos alunos, para que 
se desenvolvam em suas moda-
lidades, e também uma ma-
neira de prestigiar um pouco 
do trabalho dos nossos profes-
sores nas escolas de esportes. 
O apoio da torcida é sempre 
muito importante”, garantiu.

Alunos formaram times e iniciaram as disputas pelo futsal

ginastas do pré-infantil de pinda, que 
fizeram sua estreia em competições 
na etapa anterior da Copa sp

pindA sEdiA CopA sp 
dE ginástiCA RítmiCA 
nEstE sábAdo

Divulgação

Pindamonhangaba recebe a Copa 
São Paulo de Ginástica Rítmica - cate-
gorias Infantil e Adulto - neste sábado 
(7), a partir das 14 horas, na Quadra 
Coberta.

Além das equipes de GR de Pinda, 
estarão presentes ginastas de diversas 
equipes de São Paulo, Mogi das Cruzes, 
Guarulhos, Taubaté, São José dos Cam-
pos, Americana, entre outras cidades. 
As competições serão individuais e em 
conjunto, e a premiação está estimada 
para as 17h30.

A entrada é gratuita e toda a popu-
lação está convidada a prestigiar as 
atletas representantes da cidade.

Divulgação



MATRÍCULAS

2018

DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO

Com uma trajetória centenária de amor à educação, o Bom 

Jesus atua continuamente para uma formação de valor e de 

qualidade. Para isso, conta com uma proposta pedagógica 

diferenciada, que considera a abordagem investigativa como 

propulsora da ampla aprendizagem dos alunos, ao proporcionar 

sua participação ativa na criação do conhecimento, além de 

trabalhos que incentivam a prática dos valores humanos, 

ccomo a disciplina de Formação Humana e o projeto Virtudes 

e Atitudes. Assim, o Colégio busca formar pessoas que usam 

o conhecimento adquirido para criar novas maneiras de ser, 

de fazer e de agir, preparadas para se tornarem agentes de 

transformação em prol de uma sociedade mais humana

e mais justa para se viver.

Bom Jesus Externato
Praça Barão do Rio Branco, 59 - Centro

Pindamonhangaba | 3642 5755

ociaisS
8 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 6 de outubro de 2017

SEXTA-FEIRA
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IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Parabéns!
Ricardo 

Garcez soprou 
velinhas nessa 

quinta feira, 
5 de outubro. 

Ele comemorou 
os seus 40 anos 

de idade com 
a família e 

amigos. 

Tudo de bom!

Para  a professora 
Renata Andréa 
Mello, aniversariante 
da última segunda-
feira, 2 de outubro. 
Recebeu os 
cumprimentos dos 
amigos e da família, 
em especial da fi lha, 
a jornalista Ana 
Camila (foto).

Feliz aniversário!

Para o jornalista Marcos Cuba, que 
completou mais um ano de vida na quarta-
feira, 4 de outubro. Muito sucesso e 
prosperidade em sua caminhada! São os votos 
dos amigos e dos familiares.

Muita felicidade!

No dia 7 de outubro, festeja 94 anos idade a 
Dona Cida, esposa do senhor Alcebíades Randes. 
Parabéns à dona Cida!

Aniversariante!

Parabéns Ilze Carvalho, ani-
versariante do dia 4 de outu-
bro. Mamãe e vovó amorosa, 
Ilze recebeu os cumprimentos 
dos fi lhos, netos, irmãos, de-
mais familiares e amigos. Es-
pecial abraço do irmão Altair 
(jornal Tribuna do Norte).




