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PÁGINA 5

Sorteados do “Bem Viver” � cam sabendo 
em qual bloco e apartamento irão residir

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, no ginásio 
da Associação Atlética Ferroviá-
ria, o primeiro sorteio na segun-
da-feira (27) para os idosos e 
portadores de necessidades es-
peciais; e nesta terça-feira (28), 
fará o sorteio para os demais 
contemplados do “Bem Viver”. 
O evento ocorrerá às 9 horas.

PÁGINA 3

Contemplados do “Bem Viver” preenchem cadastros e recebem informações de voluntários, durante evento

Na última sexta-feira (24), o giná-
sio do Centro Esportivo João Car-
los de Oliveira, o “João do Pulo”, 
fi cou lotado com a abertura ofi cial 
da edição 2017 do Festival de Es-
portes. O evento, promovido pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
tem como objetivo avaliar o tra-
balho desenvolvido pela Secreta-
ria de Esportes junto aos alunos 
das diversas escolinhas esportivas 
da cidade durante o ano. Mais de 
2.300 alunos, de 7 a 17 anos, par-
ticipam do Festival.

“Miss Beleza Negra” elege a pindense Larissa Macedo
Larissa Macedo, de Pin-

damonhangaba, foi a grande 
vencedora do concurso “Miss 
Beleza Negra Vale do Paraíba”. 
Por voto do júri chegou a dar 

empate entre ela e a candidata 
Beatriz Monteiro, mas, com o 
voto das colegas de passarela o 
desempate aconteceu, elegendo 
Larissa a mais “Bela Negra do 

Vale do Paraíba”.
A fi nal aconteceu no último 

domingo (26), na Associação 
Atlética Ferroviária.

PÁGINA 6

Em uma seletiva bem disputada, Larissa agradou o júri e a torcida

ABERTURA DO FESTIVAL 
DE ESPORTES LOTA O 
GINÁSIO “JOÃO DO PULO”

Processo seletivo para 
o primeiro semestre de 
2018 oferece 440 vagas em 
Pindamonhangaba.

Primeiro � m 
de semana do 
Mutirão no 
Goiabal cadastra 
mais de 
200 imóveis

PÁGINA 3 PÁGINA 3

Senac recebe 
inscrições para 
gradução à 
distância

PÁGINA 2

distância

Luis Cláudio/Portal R3

Divulgação

ESTÃO ABERTAS 
AS INSCRIÇÕES 
PARA VESTIBULINHO 
DA ETEC
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REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Gilberto Freitas

Divulgação

APL CONCLUI A SÉRIE DE POSSES DE 2017 AOS QUADROS DE ACADÊMICOS
Na noite de sexta-feira 

(24), em sua sede no Pala-
cete 10 de Julho (avenida 
Deputado Claro César, 33 
– centro),  a APL-Acade-
mia Pindamonhangaben-
se de Letras recebeu em 
seu quadro de membros 
honorários a poetisa, pro-
fessora Maria de Fátima 
Marotti. Reconhecida 
como incentivadora da 
produção poética nas es-
colas por onde passa, a 
professora assumiu a ca-
deira nº 1H, que tem como 
patrono Dom José Mar-
condes Homem de Melo. 

Fátima Marotti foi a séti-
ma e a última a assumir 
cadeira na APL neste ano 
de 2017, entre acadêmicos 
honorários e titulares. 

Fátima Marotti

A série teve início 
na sessão plenária 
solene do dia 28 de 
abril, quando a escritora 
Erika de Araújo Caldas, 
assumiu a cadeira nº 17H, 
patrona: Aurora Pierre 
Artese, do quadro de 
membros honorários.

Erika Araújo

Na plenária de 26 
de maio. O Dr. Paulo de  
Andrade foi recebido para 
ocupar  a cadeira nº 8H, 
que tem como patrono o 
jornalista José Fonseca 
Marcondes, o Jota Mar-
condes.                                    

Paulo de Andrade

Plenária de 30 de 
junho. O acadêmico 
Edson de Souza deixou 
o quadro de membros 
honorários e foi recebido 
no quadro de titulares, 
onde passou a ocupar 
a cadeira de nº 23T, 
que tem como patrono 
José Geraldo Nogueira 
Moutinho.                               Edson de Souza

Plenária de 1º de 
setembro. O músico 
Kleber Duarte Santiago 
integrou o quadro de 
membro honorários, 
ocupando a cadeira 
nº 2H, que tem como 
patrono o Dr. Eloy de 
Miranda Chaves.          Kleber Santiago

Plenária de 29 de 
setembro. O professor 
e poeta William Castilho 
Novaes foi recebido para 
o quadro de membros 
honorários, assumindo a 
cadeira nº 6H - patrono: 
Professor Mário de Assis 
Cesar.

William Castilho

Plenária de 24 de ou-
tubro.  A APL recebeu em 
seu quadro de membros 
titulares a acadêmica ho-
norária Ana Maria Iade-
luca. A atriz, poetisa e pu-
blicitária passou a ocupar 
a cadeira nº 35T, que tem 
como patrono o historia-
dor Ângelo Paz da Silva.                            Ana Maria
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Senac EAD recebe inscrições 
para a graduação a distância

O Centro Universitá-
rio Senac recebe inscri-
ções para a graduação a 
distância. Os interessa-
dos podem escolher uma 
das 13 opções da institui-
ção, sendo a de Tecnolo-
gia em Gestão Ambiental 
a novidade para o primei-
ro semestre de 2018. As 
inscrições para a gradu-
ação em tecnologia, ba-
charelado ou licenciatura 
já podem ser realizadas 
pelo Portal Senac EAD.

Após optar pelo curso, 
o interessado pode utili-
zar a nota de redação do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), além 
de ter opção de ingresso 
por Portador de Diplo-
ma, de modo que quem já 
possui diploma de gradu-
ação pode realizar a ma-

trícula automaticamente, 
sem necessidade de passar 
por uma nova avaliação.

Os cursos de gradua-
ção em tecnologia, bacha-
relado ou licenciatura do 
Senac EAD têm duração 
entre dois e quatro anos. 
As aulas são ministradas 
totalmente pela inter-
net, sendo preciso reali-

zar duas avaliações pre-
senciais por semestre no 
polo escolhido. O Centro 
Universitário Senac conta 
atualmente com quatro 
pólos no Vale do Paraíba 
e Serra da Mantiqueira: 
Campos do Jordão, Gua-
ratinguetá, São José dos 
Campos e Taubaté. Em 
2018, um anova unidade 

REDE DE HOTÉIS LANÇA FESTIVAL BURGER WEEK

será inaugurada em Pin-
damonhangaba.

Os cursos da gradu-
ação a distância dispo-
níveis são Bacharelado 
em Administração; Ba-
charelado em Ciências 
Contábeis; Tecnologia 
em Comércio Exterior; 
Tecnologia em Gestão 
Ambiental; Tecnologia 
em Gestão Comercial; 
Tecnologia em Gestão 
Financeira; Tecnolo-
gia em Gestão Pública; 
Tecnologia em Gestão 
da Tecnologia da Infor-
mação; Tecnologia em 
Gestão de Recursos Hu-
manos; Tecnologia em 
Logística; Tecnologia 
em Marketing; Tecnolo-
gia em Processos Geren-
ciais; e Licenciatura em 
Pedagogia.

Os hotéis Novotel , Mer-
cure e Ibis de São José dos 
Campos  receberam jorna-
listas e blogueiros do Vale 
do Paraíba, na última quin-
ta-feira (23), para uma noi-
te de degustação do Festi-
val Burger Weed. O evento 
aconteceu no restaurante 
do Novotel e reuniu mais de 
30 profi ssiomais. O festival 
acontece nos hoteis da Rede 
Accor Hotels até o próximo 
dia 8 de dezembro.

Idealizado pela AccorHo-
tels, a novidade estará em 
cartaz em 156 hotéis da rede 
espalhados pela região sul
-americana do continente, 
aberto tanto para os hóspe-

des quanto visitantes, que 
podem escolher o hambúr-
guer no hotel mais próximo 
de sua casa ou trabalho.

No Brasil, a tradicional 
combinação de pão e carne 
– bovina, de frango, suína 
e até vegetariana – que há 
tempos é tendência gourmet 
país a fora, conta com cria-
ções especiais feitas pelos 
chefs dos hotéis da rede.

O Novotel Burger, por 
exemplo, é uma suculenta 
opção de hambúrguer de 
picanha com queijo meia 
cura derretido, cebola cara-
melizada e crispy de bacon 
no pão integral. Acompa-
nha batata rústica, chips de 

mandioquinha ou de batata 
doce, além de molho aioli 
para fi nalizar.

O hambúrguer vegeta-
riano, presente em todas as 
unidades, é feito com grão 
de bico, beterraba e erva fi -
nas, servido com legumes 

grelhados e queijo em pão 
integral ou clássico polvilha-
do com gergelim.

 O cardápio completo e 
os hotéis participantes po-
dem ser encontrado no site: 
https://www.accorhotels.
com/burguer-week.

“Revelando São Paulo” 
começa na quarta-feira 
(29), na capital

A partir desta quar-
ta-feira (29), o Parque do 
Trote e Mart Center, na 
zona norte de São Paulo, 
recebe o “Revelando São 
Paulo”, com o que há de 
mais tradicional em mú-
sica, dança, artesanato e 
culinária de todo o estado.

Com a participação 
de representantes de 170 
cidades paulistas, serão 
oitenta espaços de culi-
nária e 100 ambientes de 
artesanato, além de varia-
das atrações como os 160 
grupos de cultura popular 
tradicional, 12 Ranchos 
Tropeiros.

O “Revelando São Pau-
lo”, maior e mais impor-
tante festival de cultura 
tradicional paulista, volta 
à capital com força total, 
de 29 de novembro a 3 de 
dezembro, sempre das 9 
às 21 horas. 

Um dos destaques do 
festival é a culinária, com 
mais de 200 receitas de 
diferentes municípios do 
estado, com valores en-
tre R$ 5 e R$ 20. Durante 
todos os dias do evento, 
os visitantes podem apro-
veitar clássicos da comida 
caipira, caiçara e tropeira, 
como a paçoca de carne, 
o bolo de roda, o bolinho 
caipira, o requeijão de 
prato, o buraco quente e a 
linguiça caipira.

O artesanato, feito com 
matéria-prima local de 
diversas regiões do es-
tado e técnicas trans-
mitidas entre gerações, 
também ganha espaço. 
Quem for ao festival 
pode conferir a tradição 
da cerâmica na produção 
de panelas, vasos, pra-
tos, copos e objetos de de-
coração.

“Bem Viver” 
e viver bem  

       

“Ter um lugar para chamar de 
seu”. É assim que os 261 sorteados 
do empreendimento “Bem viver” 

vêem a chance de morar em um dos 1.536 
apartamentos do Conjunto Habitacional.  

Considerado “o maior sonho do 
brasileiro”, a aquisição da casa própria é 
uma grande conquista para muitas pessoas; 
e nesta semana mais de mil famílias de 
Pindamonhangaba estarão mais perto dessa 
oportunidade. Isso porque a prefeitura 
realizou o primeiro sorteio na segunda-
feira (27) para os idosos e portadores 
de necessidades especiais; e nesta terça-
feira (28), fará o sorteio para os demais 
contemplados do “Bem Viver”. 

Localizado no bairro Araretama, o 
Empreendimento Habitacional é resultado 
de uma parceria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o Governo Federal, por 
meio do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, 
e o Governo Estadual, através do CDHU e 
“Minha Casa Paulista”.

Ações como esta comprovam que a união 
das esferas municipal, estadual e federal 
pode trazer benefícios sólidos para aqueles 
que contribuem com impostos e com o 
desenvolvimento das cidades: os munícipes.  
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Segue até o dia 13 de dezembro 
o período de inscrições ao pro-
cesso seletivo da Escola Técnica 
Estadual (Etec) para o primeiro 
semestre de 2018. O vestibulinho 
oferece 440 vagas em Pindamo-
nhangaba para o CursoTécnico e 
Técnico Integrado ao Médio.

No município, há ofertas na 
Etec João Gomes de Araújo para 
os cursos técnicos de Adminis-
tração; Cozinha; Informática; 
Mecânica e Serviços Jurídicos, 
todos no período noturno. Além 
desses, há vagas para cursos téc-
nicos integrados ao Ensino Mé-
dio, com jornada integral. Neste 
caso, as ofertas são para Admi-
nistração; Informática; Mecâni-
ca; e Nutrição e Dietética.

Em Pinda também há va-
gas para o curso de 
Recursos Humanos 
na EE Prof. Rubens 
Zamith, em Moreira 
César, no período no-
turno. Já a EE Alzira 
Franco oferece vagas 
para o curso de Ad-
ministração, também 
à noite.

A inscrição para o 
processo seletivo deve 

Estão abertas as 
inscrições para 
Vestibulinho da Etec
PROCESSO SELETIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 
2018 OFERECE 440 VAGAS EM PINDAMONHANGABA. 

ser feita exclusivamente pelo site 
vestibulinhoetec.com.br. Para 
efetivar a inscrição, é preciso im-
primir o boleto bancário e pagar 
a taxa de R$ 27,80 (em dinheiro) 
em qualquer agência bancária. O 
exame será realizado no dia 21 de 
janeiro de 2018.

Para concorrer a uma das 
vagas, o candidato deve ter con-
cluído o Ensino Fundamental 
nas modalidades regular, Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA) 
ou o Exame Nacional para Certi-
fi cação de Competências de Jo-
vens e Adultos (Encceja). Quem 
pretende se matricular no Ensi-
no Técnico precisa ter concluído 
ou estar cursando a partir do se-
gundo ano do Ensino Médio.

As emoções foram diversas. 
Alegria contagiante. Olhos ma-
rejados. Euforia e sensação de 
conquista.

Para o casal Thiago Men-
donça e Alexsandra Flávia Apo-
linário tudo foi “preparado por 
Deus” e veio na hora certa. “Des-
de que nos unimos queríamos 
nossa casa própria, nosso lar”, 
disse ela. “Ser contemplada nes-
te sorteio só comprova que nossa 
união foi coroada. Estamos mui-
to, mas muito felizes mesmo.”

Pelo brilho nos olhos e pelo 
sorriso estampado é possível 
perceber que para eles, assim 
como para todos os 261 sorte-
ados, dessa segunda-feira (27), 
do empreendimento “Bem vi-
ver”, a aquisição da casa própria 
é um grande sonho.

 “Estou alicerçada, graças a 
Deus!”, declarou a dona George-
te Barros, de 70 anos. Ela disse 
que estava “sem palavras” e que 
a emoção a impedia de expres-
sar em fala o tamanho da sua 
felicidade. “Estou muito feliz, 
fi lha. Muito feliz. É o que posso 
dizer”. Nós acreditamos, dona 
Georgete; e desejamos muitos 
outros recomeços.

Para o prefeito Isael Domin-
gues, “a ação traz dignidade à 
população e mostra que a união 
dos esforços permite a realização 
de obras em prol daqueles que 
realmente precisam: os muníci-
pes. O local possui infraestrutura 
adequada para se viver de forma 
digna e confortável”, destacou.

VIVER BEM: 
Sorteados do “Bem Viver” � cam sabendo 
em qual bloco e apartamento irão residir

 SOBRE OS 
SORTEIOS 

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
realizou, no ginásio 
da Associação Atlé-
tica Ferroviária, o 
primeiro sorteio na 
segunda-feira (27) 
para os idosos e por-
tadores de neces-
sidades especiais; 
e nesta terça-feira 
(28), fará o sorteio 
para os demais con-
templados do “Bem 
Viver”. O evento 
ocorrerá às 9 horas.

Segundo infor-
mações da Secre-
taria de Habitação 
da Prefeitura, não é 
necessário a presen-
ça do sorteado na 
ocasião e não haverá 
prejuízo algum caso 
a pessoa não esteja 
presente nem envie represen-
tante. Os dois sorteios fi carão 
registrados e os interessados 
podem procurar a Secretaria de 
Habitação para saber qual será 
seu apartamento.

Localizado no bairro Arare-
tama, o Empreendimento Ha-
bitacional é resultado de uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e o Gover-
no Federal (Programa Minha 
Casa, Minha Vida), e Governo 
Estadual (CDHU / Minha Casa 
Paulista).

PRIMEIRO FIM DE SEMANA DO 
MUTIRÃO NO GOIABAL CADASTRA 
MAIS DE 200 IMÓVEIS

Mais de 200 proprie-
tários de imóveis compa-
receram nos dois primei-
ros dias, sábado (25) e 
domingo (26),do mu-
tirão da regularização 
do bairro do Goiabal, 
realizado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba.  

Os moradores foram 
até o centro comunitário 
para levar a documenta-
ção para o início do pro-
cesso de regularização do 
bairro. Representantes 
da Secretaria de Planeja-
mento e servidores coor-
denadores da Prefeitura 
fi zeram o atendimento e 
o recolhimento dos docu-
mentos. No sábado (25) 
o fl uxo de atendimento 
foi maior, chegando a 
100 atendimentos só no 
período da manhã. Além 
de servidores municipais, 
que fi zeram o acolhi-
mento, os moradores 
contaram com a asses-

soria e orientação de um 
advogado da secretaria 
de Negócios Jurídicos da 
Prefeitura.

O prefeito Isael Do-
mingues participou do 
mutirão e explica que 
“este é o primeiro passo 
para a sonhada regula-
rização. Estive presente 
toda a manhã de sábado 
para ajudar no acolhi-
mento. Conversei com 
moradores que possuem 
o imóvel há mais de 
30 anos, e agora nosso 
planejamento é conseguir 
defi nitivamente atender 
estas pessoas e regulari-
zar o bairro”, comentou o 
prefeito

O mutirão continua 
no próximo sábado (2) e 
domingo (3), no mesmo 
local, das 9 às 16 horas.

Para participar, os 
proprietários de lotes 
ou imóveis no Goiabal 
devem comparecer ao 

centro comunitário apre-
sentando os seguintes 
documentos: RG e CPF 
do proprietário; com-
provante de endereço de 
onde o proprietário resi-
de atualmente; certidão 
de casamento ou de nas-
cimento ou ainda decla-
ração de união estável; 
cópia do carnê de IPTU 
caso possua; compro-
vante de renda; com-
provante de inscrição 
no CadÚnico se houver; 
e contrato de compra e 
venda se houver.

Além dos documen-
tos, o interessado deve 
ainda levar preenchida 
uma fi cha de inscrição 
que pode ser retirada 
em diversos locais no 
próprio bairro, como es-
cola e unidade de saúde, 
ou pode ser baixada do 
site da Prefeitura: www.
pindamonhangaba.
sp.gov.br.

O casal Thiago e 
Alexsandra disse 

que o sorteio veio 
“coroar” a união 

deles

Georgete Barros, de 70 
anos, irá residir no Bloco 
Cerejeiras 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.063, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

Institui e inclui no Calendário Ofi cial do Município de Pindamonhangaba o DIA DO 
TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
(Projeto de Lei nº 137/2017, do Vereador Rafael Goffi  )

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 instituído no Calendário Ofi cial do Município de Pindamonhangaba, o DIA 
DO TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 25 de outubro.

Art. 2º O DIA DO TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL tem como objetivo 
conscientizar a população sobre a importância da construção civil e de todos os 
profi ssionais que atuam nesta área.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2017.
Isael Domingues                                      

Prefeito Municipal    
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de 
outubro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.069, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017.

Autoriza o município de Pindamonhangaba a contratar com a Desenvolve SP – 
Agência de Fomento do Estado de São Paulo -, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do Município de Pindamonhangaba autorizado 
a celebrar com a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, operações de crédito até o montante de R$ 216.000,00 (duzentos e 
dezesseis mil reais), destinadas a aquisição de veículos para a frota municipal no 
âmbito da Linha Frota Nova Municípios, cujas condições encontram-se previstas no 
artigo 2º desta Lei, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º As operações de crédito de que trata o art. 1º desta Lei subordinar-se-ão às 
seguintes condições gerais:
a) a taxa de juros do fi nanciamento é a de 9,5% ao ano, calculada pro rata die, 
acrescida de atualização monetária do IPCA, ou aquele que venha a substituí-lo no 
caso de sua extinção, pagáveis inclusive durante o prazo de carência, à Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo.
b) o prazo total de fi nanciamento será de até 72 (setenta e dois) meses, 
contados a partir da assinatura do contrato de fi nanciamento, sendo de até 6 (seis) 
meses o prazo de carência com juros pagos trimestralmente.
c) a participação do Município, a título de contrapartida, só será requerida 
caso o valor do objeto do fi nanciamento ultrapasse o limite do valor a ser contratado 
neste fi nanciamento.
§ 1º A taxa de juros prevista no item “a” deste artigo será reduzida a 0% (zero por 
cento) ao ano, calculada pro rata die, desde que adimplente o Município, acrescida 
de atualização monetária pela variação mensal do IPCA e calculada pro rata die, ou 
aquele que venha a substituí-lo no caso de sua extinção, devidos inclusive durante o 
prazo de carência do fi nanciamento.

Art. 3º Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das 
operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de fi nanciamento 
e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, 
das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), 
cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e sufi ciente para 
a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo único - As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação 
em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a 
serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.

Art. 4º O Chefe do Executivo do Município está autorizado a constituir a Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo como sua mandatária, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das 
receitas de transferências mencionadas no caput do art. 3º, os recursos vinculados, 
podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos 
contratos a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único.  Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento 
do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.

Art. 5º Fica o Município autorizado a:
a) participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem 
a execução da presente Lei.
b) aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP 
- Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de crédito, 
vigentes à época da assinatura dos contratos de fi nanciamento.
c) aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes da execução dos contratos.

Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações 
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos 
contratos de fi nanciamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 7º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a 
fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora 
autorizadas.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2017.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
João Carlos Muniz 

Secretário da Fazenda e Orçamento 
Ricardo Alberto Pereira Piorino        

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

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 165/17

 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 160/2017 (PMP 34911/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na locação de veículo para execução 
do serviço de captura e transporte municipal de animais de grande porte com plantão 
de 24 horas, incluindo motorista, ajudante/auxiliar de serviços gerais, manutenção 
veicular preventiva corretiva e combustível pelo período de 12 meses”, com entrega 
dos envelopes até dia 11/12/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 165/2017 (PMP 34944/2017) 
Para “aquisição de madeiras para a CIRB, conforme solicitação do Departamento de 
Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 12/12/17 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 167/2017 (PMP 34963/2017) 
Para “aquisição de alimentação enteral para cumprimento de mandado judicial por 
um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 12/12/17 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 169/2017 (PMP 34970/2017) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão, 
diagramação, editoração e de impressão de livros elaborados pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Pindamonhangaba, conforme especifi cações 
do termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 11/12/17 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 

Avenida Albuquerque 
Fone: (12) 3642-1249         

3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CME (Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba)
    
    
Educação  de Pindamonhangaba, no  uso de suas atribu
conforme  Decreto Municipal nº 5.456/2017 de 25 de setembro de 2017,  para comparecerem no:
DIA: 30 de novembro  de 2017(quinta
LOCAL: Na  sua sede  sito  na Casa d
HORÁRIO: às 18h30 min em  primeira  convocação  e às 19h  em segunda convocação,   para a  reunião 
ordinária, conforme calendário publicado  no Jornal a tribuna do Norte,  com a  seguinte 
 
 
1º) – Devolutiva aos conselheiros da Convocação do Secretário Municipal de Educação e Cultura formulado 
pelo oficio nº 07/2017 do Conselho Municipal de Educação;
 
2º) - Justificativa da ausência no CME nas comemorações do dia do Professor na Câmara Municipal;
 
3º) - Participação do CME na audiência pública realizada no dia 16/11/2017 na Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba, relativo a reorganização das escolas municipais para 2018, publicado no Jorn
Norte de 22/11/2017, página 4, Poder Legislativo; 
 
4º) - Republicação pela Secretaria de Educação Municipal de Educação e Cultura das Portarias de Atribuição e 
Projetos Especiais, Remoção e Designação de Gestores Regionais de Educação Bási
 
5º) - Fortalecimento dos laços entre CME, FUNDEB, CAE e Comissão do Plano de Carreira e Valorização do 
Magistério Municipal– PCR; 
 
6º )- Mudança CONAE municipal para abril de 2018;
 
7º )– Promover reunião com o a Equipe do Fórum Municipal de Educação;
 
8º)- Logística da confraternização final entre os membros conselheiro do CME, outros conselhos e demais 
autoridades educacionais ;  
 
9º) - Discutir o Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano letivo de 2018;

10º)-  Devolutiva da participação do CME
Jogos Municipais dos idosos (22/10), na Cerimônia de Abertura no Festival de Avaliação das Escolinhas de 
Esportes SEMELP (24/10). 
 
11º) – Outros assuntos de interesse do CME 
 
Obs: Os membros não puderem comparecem, nos termos regimentais,
email institucional. 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 
5.194/2011 

 
Biênio 2017-2019 

Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro – CEP 12410-030 – Pindamonhangaba
1249         -         e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br

TERMO DE CONVOCAÇÃO 
ORDINÁRIA DO CME (Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba)

  MAURA PRADO VIEIRA, Presidente do Conselho Municipal de 
Pindamonhangaba, no  uso de suas atribuições legais,  CONVOCA  os

conforme  Decreto Municipal nº 5.456/2017 de 25 de setembro de 2017,  para comparecerem no:
de 2017(quinta-feira), 

: Na  sua sede  sito  na Casa dos Conselhos, localizada  à  Avenida Albuquerque Lins, 138, Centro,
: às 18h30 min em  primeira  convocação  e às 19h  em segunda convocação,   para a  reunião 

ordinária, conforme calendário publicado  no Jornal a tribuna do Norte,  com a  seguinte 

Devolutiva aos conselheiros da Convocação do Secretário Municipal de Educação e Cultura formulado 
pelo oficio nº 07/2017 do Conselho Municipal de Educação; publicado no  Jornal Tribuna e Portal R3.

o CME nas comemorações do dia do Professor na Câmara Municipal;

Participação do CME na audiência pública realizada no dia 16/11/2017 na Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba, relativo a reorganização das escolas municipais para 2018, publicado no Jorn
Norte de 22/11/2017, página 4, Poder Legislativo;  

Republicação pela Secretaria de Educação Municipal de Educação e Cultura das Portarias de Atribuição e 
Projetos Especiais, Remoção e Designação de Gestores Regionais de Educação Básica;

Fortalecimento dos laços entre CME, FUNDEB, CAE e Comissão do Plano de Carreira e Valorização do 

Mudança CONAE municipal para abril de 2018; 

Promover reunião com o a Equipe do Fórum Municipal de Educação; 

Logística da confraternização final entre os membros conselheiro do CME, outros conselhos e demais 

Discutir o Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano letivo de 2018; 

articipação do CME: Na Entrega 18 novas viaturas à cidade 
dos idosos (22/10), na Cerimônia de Abertura no Festival de Avaliação das Escolinhas de 

Outros assuntos de interesse do CME  

não puderem comparecem, nos termos regimentais, deverão justificar suas faltas através do 

Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2017. 
 

Maura Prado Vieira 
Presidente do CMEP 

 
Denise Ferrari Gontijo  

Vice-presidente do CMEP 
 

Benedito Lobo 
Secretário Executivo do CMEP 

 

  

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 

Pindamonhangaba-SP 
mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br 

ORDINÁRIA DO CME (Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba) 

, Presidente do Conselho Municipal de 
ições legais,  CONVOCA  os membros  nomeados 

conforme  Decreto Municipal nº 5.456/2017 de 25 de setembro de 2017,  para comparecerem no: 

os Conselhos, localizada  à  Avenida Albuquerque Lins, 138, Centro, 
: às 18h30 min em  primeira  convocação  e às 19h  em segunda convocação,   para a  reunião 

ordinária, conforme calendário publicado  no Jornal a tribuna do Norte,  com a  seguinte  ordem do dia : 

Devolutiva aos conselheiros da Convocação do Secretário Municipal de Educação e Cultura formulado 
publicado no  Jornal Tribuna e Portal R3. 

o CME nas comemorações do dia do Professor na Câmara Municipal; 

Participação do CME na audiência pública realizada no dia 16/11/2017 na Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba, relativo a reorganização das escolas municipais para 2018, publicado no Jornal a Tribuna do 

Republicação pela Secretaria de Educação Municipal de Educação e Cultura das Portarias de Atribuição e 
ca; 

Fortalecimento dos laços entre CME, FUNDEB, CAE e Comissão do Plano de Carreira e Valorização do 

Logística da confraternização final entre os membros conselheiro do CME, outros conselhos e demais 

( 30/10), na  Abertura dos 
dos idosos (22/10), na Cerimônia de Abertura no Festival de Avaliação das Escolinhas de 

deverão justificar suas faltas através do 
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EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA  
SOCIEDADE CIVIL PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO TRABIJÚ 

GESTÃO 2017/2019  
 

I. A Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária de 

Pindamonhangaba, através do Departamento do Meio Ambiente, no uso de suas 

atribuições, em atendimento aos incisos VII a XII do artigo 6° da Lei Municipal n. 

4900/2009, com as alterações da Lei n.5.478/2012, convoca a sociedade civil 

organizada para a Assembleia de eleição dos novos membros representantes para a 

gestão 2017/2019.  

II. Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte 

composição:  

a. Um representante das associações comunitárias ou de moradores do entorno do 

Parque; 

b. Um representante de produtores rurais; 

c. Um representante escolhido pelas entidades ambientalistas da cidade ou da região 

com trabalho no tema e com pelo menos 2 (dois) anos de existência; 

d. Um representante da comunidade científica com comprovada atuação e 

experiência em ciências naturais, ambientais ou correlatas, indicado pelas 

instituições de pesquisa e de ensino superior com trabalho comprovado na região 

do Vale do Paraíba; 

e. Um representante dos órgãos estaduais com atuação na área ambiental no 

Município, indicado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente; 

f. Um representante escolhido pela área de Turismo, Hotelaria, Comércio, 

Indústria e Mineração. 
 

DA ASSEMBLEIA 

A Assembleia de eleição ocorrerá às 14 horas, do dia 12 de dezembro de 2017, no 

auditório da Prefeitura Municipal. 

Na Assembleia, os representantes inscritos e habilitados passarão por um processo de 

eleição entre as partes e definirão, por segmento, quem será o titular e quem será o 

suplente. 

Após trinta minutos da eleição dos representantes da sociedade civil, iniciar-se-á em 

ato continuo a assembleia para a posse dos novos conselheiros, representantes do 

poder público e da sociedade civil, e eleição para a nova Diretoria Executiva. 

O Coordenador do Conselho poderá convidar os membros para compor a sua diretoria 

executiva e apresentar a assembleia para aprovação, sendo: 1 vice-presidente e 2 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 
 

 
Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil – Biênio 

2017/2019  
A Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral dos representantes 

da sociedade civil informa a todos os interessados a lista dos eleitos na 
Assembleia realizada no dia 23/11/2017: 

 
 

Instituição Representantes 

ACCI “Cônego Nestor José de Azevedo 
Ana Gilda Ferraz 

Geni da Cunha 

ACCI Francisca Inácia Ribeiro 
Adilson Lima da Silva 

Aparecido Ribeiro 

ACCI Moreira César 
Suely Santos Luciano 

Neusa Maria da Silva 

Associação de Hipertensos e 
Diabéticos Terapia e Lazer – Pró-

Saúde de Moreira César 

Ana Maria Merenciano de Carvalho 

Antonio Bernardo 

Lar Irmã Terezinha 
Sueli Macedo Gimenes 

Nadialici da Silva Melo 

Lar São Vicente de Paulo 
Sonia Cristina Rossi 

Antonio Alves de Moraes Júnior 
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

Instituição: ______________________________________________________________  

Endereço Completo: _______________________________________________________ 

Telefone de contato: _______________________________________________________ 

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________ 

Representante Legal 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ______________________ CPF: _________________________________________ 

Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________ 

Indicados para o processo eleitoral  

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

 
Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2017. 

 
__________________________________________________  

(Identificação e Assinatura do Representante Legal) 
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secretários, podendo esses membros serem escolhidos entre os membros titulares e 

suplentes.  

 

DA INSCRIÇÃO 

Para a inscrição e habilitação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição (anexo1) devidamente assinada pelo representante legal da 

instituição; 

b) Cópias do CPF e RG dos candidatos. 

Prazo para a inscrição: de 01 a 08 de dezembro de 2017. No horário das 8 às 12 horas 

e das 14 às 17 horas, na Central dos Conselhos Municipais, com endereço na Avenida 

Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba/SP. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao tomar 

ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito neste Edital.  

b) O mandato de conselheiro do Conselho Gestor do Parque Natural do Trabijú não será 

remunerado e é considerado serviço relevante para o Município. 

c) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral responsável por este edital, a 

saber: José Fernando Jerônimo Flores, Frederico Lúcio de Almeida Gama e Rafael 

Ribeiro Cavalcante de Souza.  

 
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2017. 

 
 
 

Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária 
Departamento de Meio Ambiente 

Prefeitura de Pindamonhangaba/SP 
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EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL DE REPRESENTANTES DA  
SOCIEDADE CIVIL PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE DEFESA DE MEIO 

AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 
GESTÃO 2017/2019  

 
I. A Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária de 

Pindamonhangaba, através do Departamento do Meio Ambiente, no uso de suas 

atribuições, em atendimento aos incisos VII a XII do artigo 6° da Lei Municipal n. 

4900/2009, com as alterações da Lei n.5.478/2012, convoca a sociedade civil 

organizada para a Assembleia de eleição de vaga remanescente para a gestão 

2017/2019.  

II. O representante da sociedade civil organizada deverá obedecer à seguinte 

composição:  

III. 01 (um) representante das instituições acadêmica ou pesquisa de nível superior do 

Município 
 

DA ASSEMBLEIA 

A Assembleia de eleição ocorrerá às 14h horas, do dia 12 de dezembro de 2017, 

Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria. Na Assembleia, os 

representantes inscritos e habilitados passarão por um processo de eleição entre as 

partes e definirão, por segmento, quem será o titular e quem será o suplente. 

 

DA INSCRIÇÃO 

Para a inscrição e habilitação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição (anexo 1) devidamente assinada pelo representante legal da 

instituição; 

b) Cópias do CPF e RG dos candidatos. 

a. Prazo para a inscrição: de 01 a 08 de dezembro de 2017. No horário das 8 às 12 

horas e das 14 às 17 horas, na Central dos Conselhos Municipais, com endereço na 

Avenida Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba/SP. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

b. Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao 

tomar ciência deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito 

neste Edital.  

c. O mandato de conselheiro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de 

Pindamonhangaba não será remunerado e é considerado serviço relevante para o 

Município. 
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

Instituição: ______________________________________________________________  

Endereço Completo: _______________________________________________________ 

Telefone de contato: _______________________________________________________ 

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________ 

Representante Legal 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ______________________ CPF: _________________________________________ 

Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________ 

Indicados para o processo eleitoral  

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

 
Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2017. 

 
__________________________________________________  

(Identificação e Assinatura do Representante Legal) 
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d. c) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral responsável por este 

edital, a saber: Frederico lúcio de Almeida Gama, Maria José Mendes e 

Alexsander Rosa Carvalho. 

 
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2017. 

 
 
 

Frederico Lúcio de Almeida Gama 
Presidente do CONDEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1502732-
78.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida 
Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Executado: Diva Aparecida Moreira da 
Silva e outros

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). Hélio Aparecido 
Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 

DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 
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) 
especifi cados, 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 sufi cientes para 
satisfação do débito.

Executada: Neuza Moreira da Silva, Maria 

Cortez Moreira, Antônio Moreira, Jorge 
Moreira, Renato Moreira, Mário Moreira, 
Diva Aparecida Moreira da Silva
Documentos da Executada: CPF: 185.769.448-
12, CPF: 019.193.238-80, CPF: 019.372.768-48, 
CPF: 695.698.278-15, CPF: 831.024.268-91, 
CPF: 036.594.268-57, CPF: 002.657.578-78
Execução Fiscal nº: 1502732-78.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 10/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 33001
Valor da Dívida: R$ 1.187,50

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Abertura do Festival de Esportes 
lota o ginásio “João do Pulo”

Mais de trinta estudantes 
participaram de torneio de xadrez

Grêmio 
Padaria 
Pão Quente 
é campeão 
do Salonão 
2017

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

***
A fi nal do Campeonato 

Salonão aconteceu na úl-
tima sexta-feira (24), no 
Ginásio Esportivo do Alto 
do Tabaú, entre as equipes 
do Grêmio Padaria Pão 
Quente e Prainha. 

Como era de se espe-
rar,  foi um jogo muito 
aguerrido, com ambos os 
times buscando o título de 
campeão. No tempo regu-
lamentar  o jogo terminou 
em 1x1. A decisão foi para 
a cobrança de penalidades 
e deu Grêmio Padaria Pão 
Quente, que acabou ven-
cendo por 3x1.

Na terceira colocação 
fi cou a equipe União Fut-
sal. Além do título, o Grê-
mio encerrou a competi-
ção com a defesa menos 
vazada. O artilheiro da 
competição foi da equipe 
vice-campeã, Émerson 
Barbosa Molina,  que ano-
tou sete gols. 

PROGRAMAÇÃO 
DO FESTIVAL 
DE ESPORTES

SÁBADO (2)
7h - Basquete - 
CE João do Pulo
8h - Futsal - 
GE Alto Tabaú
 
DOMINGO (3)
11h30 - Aulas 
de Esportes - 
CE João do Pulo

Na última sexta-feira 
(24), o ginásio do Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, o João do Pulo, 
lotou com a abertura ofi -
cial da edição 2017 do Fes-
tival de Esportes. O evento 
promovido pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba tem 
como objetivo avaliar o 

trabalho de todo um ano 
desenvolvido pela secreta-
ria de Esportes junto aos 
alunos das diversas escoli-
nhas esportivas da cidade.

São mais de 2.300 alu-
nos, de 7 a 17 anos, que 
participam do Festival, 
muitos estavam presentes 
prestigiando a abertura 

que contou com a presen-
ça do secretário de Espor-
tes Everton Chinaqui, da 
primeira-dama Cláudia 
Domingues, do vice-pre-
feito Ricardo Piorino, do 
vice-presidente da Funvic, 
professor Juliano Palha-
ris, dentre outros convida-
dos, alguns deles falaram 

sobre a importância do 
evento para a continuida-
de do trabalho realizado 
pela Semelp.

Além dos hinos do Bra-
sil e de Pindamonhan-
gaba, os atletas fi zeram 
o juramento e o ginasta 
Alowany Tsubota, cam-
peão brasileiro este ano, 

fi cou responsável por 
acender a pira olímpica 
que percorreu o ginásio 
nas mãos de diversos atle-
tas.

Um dos principais 
momentos da noite foi o 
anúncio do restabeleci-
mento da parceria com a 
Fundação Universitária 

Vida Cristã (Funvic) que 
voltará a oferecer bolsas 
de estudo para alguns 
atletas da cidade.

Entre as atrações esti-
veram presentes dois jo-
gadores da equipe de vôlei 
da Funvic. As meninas da 
ginástica artística pude-
ram se apresentar mos-
trando toda sua graciosi-
dade, enquanto a equipe 
masculina mostrou seus 
movimentos e técnicas. 
As meninas da ginástica 
rítmica fi zeram apresen-
tações em conjunto, in-
dividuais e prepararam 
uma coreografi a com vá-
rias ginastas, encantando 
a todos. A noite foi encer-
rada com apresentações 
dos alunos da escolinha 
de taekwondo.

COLABOROU COM O TEX-
TO: VÍCTOR BELMONTE.

***o
No último sába-

do (25), no Clube de 
Xadrez de Pindamo-
nhangaba, aconteceu 
o Torneio Aberto de 
xadrez. O evento foi 
realizado em parceria 
com a Escola Estadu-
al Professora Escolás-
tica Antunes Salgado, 
no Jardim Regina.

Com a presença do 
diretor de esportes, 
Antonio Carlos Ma-
cedo, participaram 
trinta e seis compe-
tidores, divididos 
em quatro categorias 
(Feminino, Sub 16, 
Sub 14 e Sub12).

O projeto ainda é 
recente, mas conta 
alunos que vêm con-
quistando resultados 
importantes, inclu-
sive em outros mu-

nicípios. No sábado, 
os vencedores foram: 

pela categoria Femini-
no, Mariane da Silva; 

Sub 16, Pedro Nissiha-
ru; Sub14, Leonardo de 

Paula, e  Sub 12,  Kai-
que Aires.

Divulgação

Divulgação

Mais de dois mil e trezentos alunos participaram do Festival, que levou grande público ao Centro Esportivo

Competição aconteceu no Clube de Xadrez de Pindamonhangaba
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TERÇA-FEIRA

“Miss Beleza Negra Vale do Paraíba” 
elege a pindense Larissa Macedo  

       

Larissa Macedo, de Pindamo-
nhangaba, foi a grande vencedo-
ra do concurso “Miss Beleza Ne-
gra Vale do Paraíba”. Por voto do 
júri chegou a dar empate entre 
ela e a candidata Beatriz Montei-
ro, mas, com o voto das colegas 
de passarela o desempate acon-
teceu, elegendo Larissa a mais 
“Bela Negra do Vale do Paraíba”.

A seletiva, que aconteceu no 
último domingo (26), na Asso-
ciação Atlética Ferroviária, é 
promovida por Vanderson San-
tos, e está em sua segunda edi-
ção, mas desta vez com abran-
gência regional. 

Em uma noite que não fal-
taram elegância e glamour, 21 
meninas desfi laram e exibiram 
performances impecáveis, além 
de um belo sorriso e desenvol-
tura na passarela.

Elas desfi laram em traje ca-
sual, de maiô e vestido de gala. 
Sendo premiadas as que apre-
sentaram o Melhor Traje Típico, 
Thalita Ismael; o Melhor Traje 
de Gala, Beatriz Monteiro – que 

Luis Cláudio/Portal R3

também levou a faixa de Miss 
Internet, de Miss Fotogenia e de 
Musa da Beleza Negra; e a Miss 

Simpatia, que foi Rafaela Fer-
reira. 

Todas receberam brindes e a 

vencedora, além de faixa e co-
roa, recebeu uma premiação em 
dinheiro.

Para Vanderson Santos, o 
grande diferencial do evento foi 
o caráter benefi cente. “O con-
curso vem crescendo bastante 
e isso é muito positivo. Quero 
agradecer a todas as participan-
tes, a presidente Fundo Social 
de Solidariedade, doutora Cláu-
dia Domingues, às equipes que 
trabalharam nos bastidores, que 
foram fundamentais, a cada um 
dos patrocinadores e parceiros. 
Também quero agradecer em 
especial ao público que presti-
giou e torceu por cada candida-
ta e, principalmente, às pessoas 
que contribuíram para a arreca-
dação de brinquedos que serão 
doados às crianças carentes da 
nossa cidade. A todos, meu mui-
to obrigado!”

Luis Cláudio/Portal R3

Luis Cláudio/Portal R3 Luis Cláudio/Portal R3
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Tribuna do Norte

Coroadas pelas 
eleitas de 2016, 

vencedoras deste 
ano esbanjaram 

simpatia e glamour

Seletiva contou 
com 21 candidatas, 
sendo 16 de Pinda 
e cinco de cidades 
da região

Miss Simpatia, 
Rafaela 
Ferreira; 
Miss Beleza 
Negra, Larissa 
Macedo e a 
Musa Beatriz 
Monteiro

Larissa e 
Beatriz 
chegaram a 
empatar pelo 
voto do júri
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