
Desde o início do ano, as equipes da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitu-
ra estão realizando limpeza de córregos, praças, rotatórias, áreas verdes, guias 
e sarjetas, tapa-buraco, reparo em galerias, entre outras ações.
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Córregos e áreas verdes 
passam por obras de limpeza

Oito jogos marcam primeira 
rodada da Copa Regional 
de Futebol Amador

A Liga Pindamo-
nhangabense Munici-
pal de Futebol divul-
gou os locais e horários 
dos jogos da primeira 
rodada da 21ª Copa 
Regional de Futebol 

Amador, que começa 
neste domingo (21). 
Serão 16 clubes parti-
cipantes, sendo oito de 
Pinda e oito de cidades 
da região. 
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Compositor 
de Pinda é 
selecionado 
no Festival de 
Marchinhas de 
São Luiz

Escolas 
estaduais 
passam por 
reparos antes 
do início do 
ano letivo
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Militar 2018 
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feito online

PÁGINA 5

PÁGINA 6

PÁGINA 7

“Projeto 
Verão 2018” 
termina nesta 
sexta-feira

O córrego Primeira Água, 
no Campos Maia, recebeu 
manutenção e obras de 
desobstrução do leito

Divulgação
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ADC GERDAU Pinda:  20/2 
(das 10 às 22h). Evento social em 
prol de Salvavini. Dança de rua, 
balé, bingão, atividades recreati-
vas e de saúde e muitos shows, 
confi ra a agenda: 11h - Flávia Bor-
ges. 12h - Miro & Marques. 13h - 
Duo Rock. 14h - André & Andresa. 
15h - Banda Gold. 17h - Banda 
Radiola. 18h30 - César Barbosa. 
20h - Banda Vale Som. 21h - Lua-
na Camarah (encerramento). In-
gresso R$ 10. Em breve começa a 
venda de pulseiras.

BELO SOL Taubaté:  21/1 (sá-
bado 16h) –   Domingo Dançante. 
Washington dos Reclados. Estrada 
das Amoreiras, Estoril.

BOSQUE DA PRINCESA Pin-
da: 4/2 (domingo 11h) - Sons do 
Bosque. Grupo Samba de Anzol.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda:  Baile todo 
sábado às 18h30. Para pessoas a 
partir de 50 anos. Av. Abel Corrêa 
Guimarães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  20/1 (sábado) – Marília 
Cecília & Rodolfo+ Top Djs.  Elas 
vip. 27/1 (sábado) – Come Save 
The World. ComicFantasi.  Via Du-
tra, sentido Guará-Lorena.

CHICK NA ROÇA Tauba-
té: 19/1 (sexta) - Noite do Carro 
Cheio. Até quatro pessoas só uma 
paga, e com cinco ou são todos 
vip. Estrada do Barrero. 21/1 (do-
mingo 20h) - Banda ao vivo.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 20/1  (sábado) –  Vai Malan-

dra. Concurso de dança com pre-
miação em dinheiro e combo de 
bebidas às melhores.  João Pedro 
& Fabiano + Dj Toni Balada. Elas 
vip até meia noite. Estrada Rosei-
ra-Aparecida.

CLUBE DO LAZER Taubaté:  
Domingo -   21/1 - Banda Oviedo. 
28/1 - Brasa Brasil. Quarta-feira 
-  17/1 - Nova Dimensão. 24/1 - 
Voz de Ouro. 31/1 - Marcinho dos 
Teclados. Tel 3633-5389.

CREIX TÊNIS CLUBE Tre-
membé: 20/1 (sábado 23h) -  Ban-
da ao vivo. Vários free-dancers. 
Pegue seu cartão fi delidade.

DOMINGUEIRA BLACK 
BOON Pinda: 28/1 (domingo 17h) 
- Dj Célio Lopes e convidados. Lo-
cal: Aloks Bar. Vila São Benedito.

ESTANCIA NATIVA VALE 
Caçapava:  19/1 (sexta) - Pedro 
Henrique & Matheus. 20/1 (sába-
do) – Mc Kekel.

FERROVIÁRIA Pinda sex-
ta-feira (Noite Sertaneja: 19/1 – 
Banda Rodeio. 26/1 – Trio Mato 
Grosso. Porções, churrasco, caldi-
nhos, cerveja e chope. Homem e 
mulher R$ 15  (preço único). As-
sociado não paga.  Mulher não as-
sociada vip até 23h apresentando 
documento de identidade. Tel(12) 
2126-4444.

FERROVIÁRIA Pinda: 20/1 – 
Sábado – 22h – Noite no Hawaii. 
Realização Ferroviária/ADC Nove-
lis. 2 ambientes e 4 atrações. Ban-
dAbala + Dj Marcelo Boto + César 
Barbosa + Puxador de Samba do 

Rio de Janeiro a Banda Bateria. In-
gressos 2º lote R$ 30 à venda no 
clube, Neto Jeans, Biburk’s e ADC 
Novelis. Idade permitida: 16 ou 
mais acompanhado dos pais que 
devem assinar autorização. O me-
nor deve ainda apresentar o RG.

FESTIVAL DE MARCHI-
NHAS Guaratinguetá: 19/1 (sex-
ta 19h30) - Primeira eliminatória. 
20/1 (sábado 19h30) - Segun-
da eliminatória. 21/1 (domingo 
19h30) - Final. Praça Condessa de 
Frontin.

GATO MEXICAN HOUSE 
Taubaté:  19/1 (sexta) - Dj R7. 
20/1 (sábado) – Mc Kauan. Em 
frente ao Taubaté Shopping Cen-
ter.

MANGUERÃO Pinda: 19/1 
(sexta 21h) –  Marrom Sertanejo. 
Estacionamento gratuito e free-
dancers.

PAINEIRAS COUNTRY 
CLUB Pinda: 27/1 (sábado) – Bai-
le do Hawaii. BandAbala + Panela 
+ Sambatuque + Dj Marcelo Boto.

PESQUEIRO SANTO ANTO-
NIO Taubaté: 19/1 (sexta 22h) 
- Eric Bruto & Gustavo + Bonde 
do Forró. Ingressos 1º lote R$ 25. 
Tel/wats 99103-7487.

PINDABAR:  Segunda Serta-
neja com banda ao vivo.  Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta 
– Roda de Samba.  Sábado - Ser-
tanejo.  Domingo -  Fabiano Maga-
lhães convida.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:  19/1 sexta) -  Dj Kevin. 26/1 

(sexta) - Banda Rodeio.
RECANTO CAIPIRA Pinda, 

no Sindicato Rural: Banda ao vivo 
toda quinta-feira.  Às 22h30  sopa 
na faixa. 20/2 (sábado 20h) – Wil-
son & Washington. 25/1 (quinta 
20h) – Washington dos Teclados . 
Tel. (12) 99775-0389.

RANCHO DO COWBOY 
Taubaté: 20/1 (sábado) - Talis e 
Welinton.  Estrada do Barrero, km 
8, nº 10.250.

RECINTO SÃO VITO Morei-
ra César Pinda: Domingo às 20h:  
21/1 - Banda Gold. 28/01 - Roniel 
dos Teclados. Tel (12) 3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço 
com música ao vivo. Periodica-
mente realiza shows com artistas 
e bandas famosas.

RESTAURANTE Martim Pes-
cador  Pinda: Almoço diariamen-
te. Todo sábado 12h - Feijoada. 
Marmitex e self service. Espaço 
para camping e churrascaria. 
Locação para aniversários e ca-
samentos. Estrada do Cantaga-
lo,  bairro das Campinas, após o 
viaduto do bairro Cidade Nova. 
Telefone (12) 99651-7045 e 
99169-3592.

VIA RODEIO Pinda:  
19/1 (sábado) -  Leo & Rafa-
el.  20/1 (sábado) - Tequila 
Nelas. Eric Bruto & Gusta-
vo. 27/1 (sábado) - Pegada 
Made In Roça. Saída para a 
Via Dutra, km 98 (antigo Leite 
ao Pé da Vaca).

“ A MULHER QUE EU AMO... Seu 
amor é pra mim o que há de mais lindo, 
se ela está sorrindo eu sorrio também, 
tudo nela é bonito, tudo nela é verdade 
e com ela eu acredito na felicidade...” – 

Roberto Carlos
João Paulo 

Ouverney

Som da Terra
- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 
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TRABALHADORES JÁ PODEM SACAR O ABONO SALARIAL
Trabalhadores da ini-

ciativa privada, nascidos 
entre janeiro e fevereiro, 
ou servidores públicos 
com fi nal da inscrição 5 já 
podem sacar o abono sa-
larial de 2016. Na parcela 
liberada na quinta-feira 
(18), 3,5 milhões de bra-
sileiros terão acesso a R$ 
2,6 bilhões.

O pagamento do bene-
fi cio do ano-base de 2016 
começou a ser feito em 
julho do ano passado, e o 
prazo para saque termina 
em junho deste ano. No 
total, já foram pagos R$ 
8,11 bilhões dos R$ 16,9 
bilhões disponíveis no 
atual calendário do PIS/
Pasep.

Têm direito ao benefi -
cio os brasileiros que es-

tão registrados há, pelo 
menos, cinco anos no PIS/
Pasep, com remuneração 
média mensal de até dois 
salários mínimos. Além 
disso, o cidadão precisa 
ter trabalhado ao menos 
30 dias corridos no ano
-base em vigor.

Para quem trabalha 

no setor privado, o abono 
pode ser sacado nos ter-
minais de atendimento da 
Caixa Econômica ou na 
Lotérica, se tiver o Cartão 
Cidadão. Se esse não for 
o caso, o dinheiro pode 
ser retirado em qualquer 
agência da Caixa, median-
te documento de identifi -

cação.
No caso dos servidores 

públicos, cujo pagamento 
é feito pelo Banco do Bra-
sil, recebem diretamente 
na conta-corrente. Caso 
isso não aconteça, o di-
nheiro pode ser retirado 
em qualquer agência da 
instituição.

Vamos torcer juntos!

Neste domingo começa a 21ª edição do 
Campeonato de Futebol Amador de 

Pindamonhangaba. Envolvendo 16 equipes (oito da 
cidade) e mais de 300 atletas amadores, a competição 
já é tradição e agita as manhãs de domingo.

Futebol é símbolo de paixão, vibração e muita 
alegria. É um esporte que leva multidões, pelo mundo 
afora, ao delírio. No Brasil, esta paixão não se limita 
apenas aos grandes clubes profi ssionais, mas também 
às equipes de futebol amador, que envolve famílias, 
amigos, comunidades inteiras.

O futebol amador tem em si uma importância 
social. Por mais que aconteçam atividades esportivas, 
tanto em nível local como nacional, poucas são tão 
acessíveis à população em sua totalidade quanto 
os campeonatos de futebol amador. As atividades 
acontecem em diversos pontos da cidade e de forma 
gratuita. 

Neste domingo, por exemplo, serão oito jogos, 
espalhados por bairros da cidade. Todos gratuitos e 
abertos a toda população.

Apesar de sua importância social, as equipes 
do futebol amador, em sua maioria, passam por 
difi culdades. Para diversas equipes, cada etapa, 
desde a confecção dos uniformes até o dinheiro para 
despesas do campeonato são difíceis. Muitas equipes 
têm que fazer a tradicional “vaquinha” entre o grupo e 
a própria comunidade para participar da competição. 
Ainda assim, o futebol amador luta bravamente para 
se manter e alimentar a paixão dos torcedores.

É importante que a população apóie a iniciativa. 
Nesta edição, colocamos a programação completa 
de jogos. No domingo de manhã, vá ao jogo mais 
próximo à sua casa, ou acompanhe os atletas do seu 
bairro e da sua comunidade. 

A sua torcida fará diferença!

APL faz primeira reunião 
do ano e convida para 
Mostra de Arte de 
acadêmicos 

ALTAIR FERNANDES
***

A presidente da APL – 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras, Elisa-
bete Guimarães, convida 
os membros da entidade 
(efetivos e honorários) 
para a primeira reunião 
deste ano, com início pre-
visto para às 15 horas em 
sua sede ( Palacete 10 de 
Julho).  

“Serão tratados assun-
tos para se estabelecer 
uma dinâmica de atuação 
da Academia para este 
ano de 2018. Levem suas 
sugestões e projetos. De 
lá, iremos em grupo para o 
museu (Palacete Visconde 
da Palmeira) para inaugu-
rarmos nossa Mostra de 

Arte com os trabalhos dos 
artistas apresentados no 
fi nal do ano na galeria do 
Palacete Dez de Julho”, 
adianta a presidente e in-
forma aos acadêmicos que 
ainda quiserem participar 
da exposição, que podem 
levar o material na reu-
nião.  

A mostra
Organizada pelas aca-

dêmicas Neila Cardoso e 
Rute Eliana, a exposição 
no museu será aberta às 
16 horas desta sexta-feira. 
“A mostra é comemorati-
va aos 55 anos da APL e 
reúne trabalhos de pin-
tura, colagem, fotografi a, 
poesia e charges humorís-
ticas”, explica Neila Car-
doso.
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Prefeitura 
intensi� ca 
serviços de 
limpeza por 
toda a cidade

Alistamento Militar 2018 pode ser feito online

Desde o início do ano, 
as equipes da Secretaria 
de Serviços Públicos da 
Prefeitura estão reali-
zando limpeza de córre-
gos, praças, rotatórias, 
áreas verdes, guias e 
sarjetas, tapa-buraco, 
reparo em galerias, en-
tre outras ações.

Nos últimos dias, 
foram feitas limpeza 
de vegetação em locais 
como a Praça do Vila 

Rica, Praça Santa Luzia, 
Praça São Paulo, PSF do 
Araretama, CE Cidade 
Nova, Bosque da Prin-
cesa, toda a extensão da 
Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso e Anel 
Viário. Esses serviços 
visam levar mais con-
forto e segurança para 
os munícipes.

Cata-Treco
A programação con-

tinua por todos os locais 

da cidade em que haja 
a necessidade. Além da 
limpeza nas ruas, pra-
ças, entre outros, em 
breve - ainda no mês de 
fevereiro - a Prefeitura 
vai fi nalizar a agenda 
do Cata-Treco para o 
ano. Enquanto isso, a 
população que precisar 
do serviço de Cata-Tre-
co deverá ligar para o 
telefone 3644-5205 e 
fazer a solicitação para 

a remoção de volumes 
maiores de 1m³. Para 
volumes menores, a po-
pulação poderá levar ao 
aterro de inertes, locali-
zado no Araretama.

Limpeza de córrego
Além da limpeza 

de áreas públicas, as 
equipes da Prefeitu-
ra também estão rea-
lizando a limpeza de 
córregos, sempre com 
autorização.

No dia 11, teve iní-
cio a primeira fase da 
limpeza do córrego do 
Araretama. O serviço 
começou com a desobs-
trução da tubulação e 
seguirá com a limpe-
za da vegetação late-
ral, limpeza da calha 
e recomposição do ta-
lude. O serviço trará 
inúmeros benefícios à 
localidade e maior po-
tencial de drenagem e 

escoamento de águas 
pluviais.

O córrego da Pri-
meira Água (conhecido 
também como córrego 
do Campos Maia), e o 
córrego que interliga a 
galeria da Mariz e Bar-
ros com rua Conselhei-
ro Rodrigues Alves, na 
Boa Vista, com o Ribei-
rão do Tapanhão, tam-
bém receberam obras 
de limpeza.

Divulgação

Divulgação
Divulgação

Começou o período de alis-
tamento militar para jovens 
(homens) que completam 18 
anos em 2018, e neste ano, a 
novidade é o alistamento ele-
trônico, onde o jovem poderá 
se cadastrar pelo site www.
alistamento.eb.mil.br.

É preciso de certidão de 
nascimento, RG, CPF e com-
provante de residência, e te-
lefone para contato. O prazo 
do alistamento vai até 30 de 
junho de 2018. Se não tiver 
CPF, o jovem deve comparecer 
à Junta Militar.

O alistamento é obrigatório 
e quem não se alistar pode ser 
impedido de ingressar como 
funcionário, empregado ou 
associado em instituições pú-
blicas; assinar contrato com 
o Governo Federal, Estadual, 
dos Territórios ou Municipal; 
prestar exame ou matricu-

lar-se em qualquer estabele-
cimento de ensino; obter car-
teira profi ssional, registro de 
diploma de profi ssões liberais, 
matrícula ou inscrição para o 
exercício de qualquer função 
e licença de indústria e profi s-
são; inscrever-se em concurso 
para provimento de cargo pú-
blico; exercer qualquer função 
pública ou cargo público, eleti-
vos ou de nomeação; e receber 
qualquer prêmio ou favor do 
Governo Federal e Estadual.

A Junta de Serviço Militar 
em Pindamonhangaba loca-
liza-se na av. Albuquerque 
Lins,138 - São Benedito, CEP: 
12410-030.

O horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira das 
8h30 às 11 e das 14 às 16h30.

Contato pelo Telefone: (12) 
3648-1070 ou pelo E-mail eb-
4csm052jsm@gmail.com

O alistamento é obrigatório para homens que completam 
18 anos em 2018 e pode ser feito até o dia 30 de junho

Agência Brasil

O córrego da galeria da rua Mariz e Barros contou com diversas ações de limpeza

O Bosque da Princesa recebeu serviços de roçada e poda de árvores A tubulação do córrego do Araretama foi desobstruída e houve limpeza da calha
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

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

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

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

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

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

O presidente do Legislativo de 
Pindamonhangaba, vereador Car-
los Moura - Magrão (PR), promul-
gou na segunda-feira, dia 8 de ja-
neiro, 6 (seis) Projetos de Lei, que 
foram encaminhados ao Executivo 
para sanção do prefeito, mas que 
o Chefe do Poder Executivo não o 
fez. Assim, pelo instrumento cha-
mado “decurso de prazo”, coube 
ao Presidente da Câmara de Pin-
damonhangaba, vereador Carlos 
Moura – Magrão (PPS) promul-
gá-las, nos termos do artigo 45 da 
Lei Orgânica Municipal. 

Todas as Leis foram publica-
das na edição da última quarta-
feira, dia 10, no Diário Oficial do 
Município, o jornal oficial Tribuna 
do Norte.

As leis promulgadas foram as 
seguintes:

1. Lei n.º 6.085, de 08 de 
janeiro de 2018, de autoria do 
vereador Renato Nogueira Gui-
marães – Renato Cebola (PV) e 
subscrito pelos vereadores Carlos 
Moura – Magrão (PR) e Roderley 
Miotto (PSDB), dispõe sobre o de-
sembarque de mulheres, idosos e 
deficientes físicos usuários do ser-
viço de transporte coletivo urbano 
no município de Pindamonhanga-
ba. 

Assim fica determinado que 
os veículos do serviço de trans-
porte coletivo de Pindamonhan-
gaba são obrigados a realizar o 
desembarque de mulheres, idosos 
e deficientes físicos fora das para-
das regulamentadas, no período 
compreendido entre 22 horas e 5 
horas do dia seguinte. O desem-
barque será realizado sempre que 
solicitado pelos usuários, de modo 
que haja condições de segurança 
na parada do veículo de transpor-
te coletivo na via e que não desvie 
das vias que compõem o itinerá-
rio da linha. O desembarque não 
poderá ocorrer em local onde seja 
proibida a parada de veículos e de-
verá respeitar a distância mínima 
de 250 m (duzentos e cinquenta 
metros) entre o ponto regular de 
ônibus e o local indicado pela usu-
ária. Deverá haver ampla divulga-
ção do direito assegurado nesta 
Lei, em local de alta visibilidade 
nos terminais, pontos de ônibus 
e espaços internos dos veículos de 
transporte coletivo.

2. Lei nº 6.086, de 08 de 
janeiro de 2018, de autoria do 
vereador Carlos Moura – Ma-
grão, dispõe sobre a divulgação 
do benefício do sepultamento de 
pessoas carentes e de baixa ren-
da. Nos termos da Lei, passa a ser 
obrigatória a divulgação do bene-
fício do sepultamento das pessoas 
comprovadamente carentes e de 
baixa renda, previsto na Lei nº 
2.497/1990. A divulgação prevista 
no caput deste artigo deverá ser 
feita nas portarias de hospitais, 
clínicas e outros locais de presta-
ção de serviços de saúde no mu-
nicípio e na página oficial da Pre-
feitura de Pindamonhangaba na 
internet. A divulgação deverá ser 
feita por meio de cartazes, con-
feccionados pela Administração 
Pública e afixados em locais de fá-
cil visualização e leitura, trazendo 
informações detalhadas sobre o 
benefício e os beneficiários.

3. Lei n.º 6.087, de 08 de 
janeiro de 2018, de autoria da 
vereadora Gislene Cardoso – Gi 
(DEM), estabelece a cota para mu-
lheres vítima de violência domés-
tica nos Programas de Habitação 
de Interesse Social, no âmbito do 
município de Pindamonhanga-

Leis são promulgadas pelo
Presidente da Câmara de Vereadores

ba. Fica estabelecida cota de, no 
mínimo, 7% (sete por cento) para 
mulheres em situação de violência 
doméstica, como critério de prio-
ridade para reserva de unidades 
de moradias de interesse social 
nos programas de habitação de 
interesse sociais instituídas pelo 
município de Pindamonhangaba. 
Para os efeitos desta Lei, configu-
ra violência doméstica e familiar 
qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause lesão, so-
frimento físico, sexual ou psicoló-
gico e dano moral ou patrimonial, 
e as formas de violências domés-
ticas determinadas na Lei Federal 
nº 11.340/06. A cota de prioridade 
determinada no caput deste artigo 
restringe-se as mulheres em situ-
ação de violência doméstica que 
ainda não sejam titulares de di-
reitos de propriedade imóvel. A 
situação de violência doméstica 
poderá ser comprovada mediante 
processo criminal expedido por 
Distrito Policial e relatório de 
encaminhamento e acompanha-
mento elaborado pelo Centro de 
Referência Especializado de Assis-
tência Social ou outro órgão de re-
ferência de atendimento à pessoa 
vítima de violência doméstica.

4. Lei nº 6.088, de 08 de 
janeiro de 2018, de autoria do 
vereador Ronaldo Pinto de Andra-
de – Ronaldo Pipas (PR), dispõe 
sobre a obrigatoriedade de afixar 
informações sobre a forma corre-
ta de “Lavar as Mãos” e “Escovar 
os Dentes” nas Escolas da Rede 
Municipal de Pindamonhangaba. 
Nas Escolas da Rede Municipal 
de Pindamonhangaba, devem ser 
afixadas informações sobre a for-
ma de lavar as mãos e escovar os 
dentes. As afixações informadas 
visam alertar os alunos e os pais 
sobre a importância de lavarem as 
mãos e escovarem os dentes, e a 
manutenção de boas condições de 
saúde. As informações fornecidas 
têm como objetivo a redução pro-
gressiva do número de crianças 
doentes; redução de pessoas com 
doenças bacterianas nos Postos de 
Saúde e Pronto Socorro; promo-
ção de saúde dos alunos das Esco-
las da Rede Municipal de Ensino; 
incentivar alunos e os pais sobre a 
importância de lavarem as mãos e 
escovarem os dentes; e diminuir 
o número de famílias que levam 
suas crianças aos postos de saúde 
em busca de dentistas. As infor-
mações afixadas ficarão a cargo 
das escolas, no que se refere às 
dimensões e ao local onde serão 
afixadas, desde que visíveis aos 
alunos.

5. Lei nº 6.089, de 08 de 
janeiro de 2018, de autoria do 
vereador Renato Nogueira Guima-
rães – Renato Cebola e subscrito 
pela Vereadora Gislene Cardoso – 
Gi, institui o Programa Municipal 
de Desenvolvimento da Produção 
Artesanal e Incentivo a Valorização 
do artesão de Pindamonhangaba.

Esta Lei institui o Programa 
Municipal de Desenvolvimento da 
Produção Artesanal e Incentivo a 
Valorização do Artesão do Municí-
pio de Pindamonhangaba, visando 
assegurar ao município o desen-
volvimento turístico sustentável e 
integrado, incentivar o processo 
artesanal e/ou orgânico e a ma-
nutenção da geração de trabalho 
e renda, fortalecer as tradições 
culturais, a produção familiar, 
proporcionar melhores condições 
de vida à população, aumentar as 
receitas e melhorar a capacidade 
do Poder Municipal em gerir as 

ações do setor. São diretrizes do 
Programa Municipal de Desenvol-
vimento da Produção Artesanal e 
Incentivo a Valorização do Artesão 
do Município de Pindamonhanga-
ba: Valorização da identidade e 
cultura Pindamonhangabense na 
forma como se expressam na re-
gião histórica e geográfica em que 
se situa o Município; Expansão e 
renovação da produção artesanal, 
familiar e orgânica do Município; 
Promoção da integração da ativi-
dade artesanal e orgânica e da pro-
dução familiar com outros setores 
e programas de desenvolvimento 
sustentável, em especial, com o 
turismo; Incentivo à qualificação 
da produção artesanal, orgânica e 
familiar, à restauração de técnicas 
tradicionais e ao aperfeiçoamento 
dos métodos e processos de pro-
dução; Valorização e promoção 
dos produtos em âmbito estadual 
e nacional; Apoio à comercializa-
ção por meio da organização de 
eventos, rodadas de negociação e 
pontos de exposição e comercia-
lização dos produtos; e Busca de 
suporte e apoio junto a entidades 
locais, estaduais e nacionais para 
o desenvolvimento do programa. 
Para fins desta Lei, considera-se, 
produto artesanal aquele produzi-
do de forma independente, exigin-
do do seu produtor o conhecimen-
to e execução integral, em cuja 
produção predomine o trabalho 
manual, com o uso limitado de 
equipamentos e ferramentas, de 
forma a se garantir uma produção 
diferenciada e não meramente re-
petitiva.

6. Lei nº 6.084, de 04 de 
janeiro de 2018, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Gui-
marães – Renato Cebola, institui 
o Programa “Adotando pistas de 
skate”.Desta forma, fica instituído 
o Programa “Adotando pistas de 
skate” que nos termos desta Lei, 
permitirá ao Município, pessoas 
físicas ou jurídicas a preservação, 
recuperação e manutenção das 
Pistas de Skates.  A concretiza-
ção deste programa entre o Poder 
Público e a Poder Privado, deverá 
também incluir Projetos Sociais 
como aulas, educação esportiva, 
campeonatos, etc. Poderá ser esta-
belecido como contrapartida para 
a manutenção das Pistas de Skate 
a utilização do espaço concedido 
para promoção de publicidade, 
bem como eventos abertos ao pú-
blico em geral. A propaganda terá 
dimensões adequadas ao espaço 
cuidado pela entidade de forma a 
não descaracterizar o seu visual. 
A implantação da publicidade de-
penderá da aprovação de crono-
grama elaborado pela Prefeitura.

Recesso
parlamentar
Em janeiro, mesmo sem as 

sessões ordinárias que movimen-
tam os Projetos de Leis da Casa 
Legislativa, a procura dos muní-
cipes permaneceu intensa. Apesar 
da Câmara de Vereadores estar 
em recesso das sessões ordinárias, 
os vereadores estão trabalhando 
normalmente. De segunda à sex-
ta feira, os gabinetes estão dispo-
níveis para atender a população. 
A primeira sessão ordinária de 
2018, acontecerá no dia 29 de ja-
neiro, quando acaba o período de 
recesso.

P O R T A R I A Nº 05/2018
Atribui competência ao Tesoureiro de movimen-
tações bancárias no Banco do Brasil S/A.

Vereador Carlos Eduardo de Moura, 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, por esta Portaria RESOLVE:

Art. 1º – Atribuir ao TESOUREIRO des-
ta Casa de Leis, Ricardo Rodrigues Augusto, 
CPF 081.968.818.51, admitido por concurso 
público em 17/02/1993 e nomeado pela Portaria 
39/2016, a gerir as contas bancárias da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba – CNPJ nº 
53.327.359/0001-34, sempre em conjunto com o 
Presidente desta Casa de Leis.

Art. 2º – Para exercício da competência que 
lhe é atribuída junto ao Banco do Brasil, Agência 
0574-6 – Conta-Corrente nº 22000-0, o servidor 
supracitado poderá abrir, movimentar e encerrar 
contas de depósito de quaisquer espécies ou mo-
dalidades. Efetuar depósitos, pagamentos, transfe-
rências, saques, resgates, solicitar saldos, extratos 
e comprovantes, emitir guias de retiradas, prestar 
recibo e dar quitação, autorizar cobranças, libe-
rar arquivos de pagamentos no GER Financeiro/
ASSP, investimentos, aplicações fi nanceiras, acei-
tar e estabelecer condições por meio presencial 
ou eletrônico. Emitir, descontar, cancelar, baixar, 
sustar e contraordenar cheques, requisitar taloná-
rios de cheques inclusive avulsos, retirar cheques 
devolvidos, cadastrar, alterar, desbloquear senha e 
assinatura eletrônica; enfi m, praticar todos os atos 
necessários da presente gestão para o bom e fi el 
desempenho deste mandato.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2018.

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente

Publicada no DA.

P O R T A R I A Nº 06/2018
Atribui competência ao Tesoureiro de movimenta-
ções bancárias na Caixa Econômica Federal.

 
Vereador Carlos Eduardo de Moura, 

Presidente da Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, por esta Portaria RESOLVE:

Art. 1º – Atribuir ao TESOUREIRO des-
ta Casa de Leis, Ricardo Rodrigues Augusto, 
CPF 081.968.818.51, admitido por concurso 
público em 17/02/1993 e nomeado pela Portaria 
39/2016, a gerir as contas bancárias da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba – CNPJ nº 
53.327.359/0001-34, sempre em conjunto com o 
Presidente desta Casa de Leis.

Art. 2º – Para exercício da competência que 
lhe é atribuída junto à Caixa Econômica Federal, 
Agência 0330 – Operação 006 – Conta-Corren-
te nº 00100015-6 e Operação 013 – Conta Pou-
pança nº 22419-3, o servidor supracitado poderá 
abrir, movimentar e encerrar contas de depósitos 
de quaisquer espécies ou modalidades. Efetuar 
depósitos, pagamentos, transferências, saques, 
resgates, solicitar saldos, extratos e compro-
vantes, emitir guias de retiradas, prestar recibo 
e dar quitação, autorizar cobranças, aplicações 
fi nanceiras, aceitar e estabelecer condições por 
meio presencial ou eletrônico. Emitir, descontar, 
cancelar, baixar, sustar e contraordenar cheques, 
requisitar talonários de cheques inclusive avulsos, 
retirar cheques devolvidos, cadastrar, alterar e 
desbloquear senha e assinatura eletrônica; enfi m, 
praticar todos os atos necessários da presente ges-
tão para o bom e fi el desempenho deste mandato. 

 
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2018.

Vereador Carlos Moura – Magrão
Presidente

Publicada no DA.

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS VALORES DE SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÕES 
DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 39 §6º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE 

AO PORTAL: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

LEI N.º 6.090, DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

Institui e inclui no calendário 
ofi cial de festas e comemorações do 
município de Pindamonhangaba o 
evento – DOKMOS EM AÇÃO – do 
Ministério Dokmos da Igreja Fonte 
da Vida.
(Projeto de Lei n° 173/2017, de autoria 
do Vereador Carlos Moura - Magrão)

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

Art. 1º Fica instituído e incluído no 
calendário ofi cial de festas e comemorações 
do município de Pindamonhangaba a 
realização anual do evento DOKMOS EM 
AÇÃO da Igreja Fonte da Vida.

Art. 2° Em sua edição principal, o evento 
será realizado anualmente no segundo fi nal 
de semana do mês de março, podendo ser 
ampliado para outras datas.

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

 
Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2018.

 
VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO

PRESIDENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2017 (PMP 25624/2017) 
A autoridade superior homologou, em 15/01/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de tela alambrado para serem utilizadas em diversos locais do município de 
Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos”, em favor 
da empresa Raul Rabello Neto EPP, os itens 01 e 02, nos valores unitários de R$ 37,50, e R$ 76,00, 
respectivamente. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2017 (PMP 36230/2017) 
A autoridade superior homologou, em 29/12/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de lanches para atender a secretaria de Educação na realização de eventos 
com alunos”, em favor da empresa EE Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda ME, os itens 01, 02, 
03, 04, 05, 06, nos valores unitários de (em R$): 3,98; 5,58; 4,71; 4,21; 5,78; 5,38, respectivamente. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 175/2017 (PMP 36237/2017) 
A autoridade superior, com base no parecer da análise técnica feita pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, homologou, em 10/01/2017, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de fórmula infantil para alimentação de bebês de 04 a 06 meses e maiores de 06 meses 
de idade, matriculados nas Creches Municipais, conforme termo de referência”,  em favor das 
empresas, os itens (item-vl unit em R$): Ellipsis Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda: 
01-31,22; 02-30,59; 03-53,13; 04-12,00; 05-12,00; LP Santos Atacadista ME: 07-150,00. Item 06 
fracassado. 

*** DESPACHO DE CORREÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 166/2017 (PMP 34957/2017) 
A autoridade superior homologou, em 14/12/2017, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de lanches”, corrigindo o valor do item 12, correspondente à empresa EE 
Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda ME, sendo o correto o valor unitário de R$ 7,52. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  Nº 4.961, DE 12 DE JANEIRO DE 2018.
Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o art. 51 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,
R  E  S  O  L  V  E:
Art. 1º CONSTITUIR a Comissão Especial para Análise da Inscrição em Registro Cadastral (CRC).
Art. 2º A Comissão será integrada pelos senhores:
- ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JÚNIOR – Ofi cial de Administração – Departamento de 
Licitações e Contratos Administrativos
- MARIANA FEST FERREIRA RAMOS MELLO – Atendente – Departamento de Licitações e 
Contratos Administrativos
- DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar de Escritório – Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos
- REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LUCIO – Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos Administrativos
- RAQUEL LEMES – Ofi cial de Administração - Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos
- LUCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor – Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos
Art. 3º  O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano.
Art. 4º Esta portaria entra na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de 
janeiro de 2018.
Pindamonhangaba, 12 de janeiro de 2018.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                             
Vice-Prefeito no exercício do cargo

de Prefeito Municipal
 Fabrício Augusto Pereira                             

Secretário de Administração
                  Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 12 de janeiro de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL  Nº 4.962, DE 12 DE JANEIRO DE 2018.
Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o art. 51 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993,
R  E  S  O  L  V  E:
Art. 1º Constituir a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO para abertura e julgamento de 
Concorrência Pública, Tomada de Preços, Carta Convite e Leilão.
Art. 2º A Comissão Permanente será integrada pelos senhores:
I- PRESIDENTE:
a) LUCIO DO CARMO DA SILVA– Encarregado de Setor – Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos
II- MEMBROS:
b) REGIANE FERREIRA DE CARVALHO LÚCIO – Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos Administrativos 
c) MARIA CRISTINA ARAI – Chefe de Serviço – Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos
d) ALCINEU MONT SERRATO DE SOUZA JUNIOR – Ofi cial de Administração - Departamento de 
Licitações e Contratos Administrativos
e) MARIANA FEST FERREIRA RAMOS MELLO – Atendente – Departamento de Licitações e 
Contratos Administrativos
f) MATHEUS DE LIMA REZENDE – Ofi cial de Administração - Departamento de Licitações e 
Contratos Administrativos
g) DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA – Auxiliar de Escritório – Departamento de Licitações e Contratos 
Administrativos
III- E, ainda, pelos Diretores dos demais Departamentos da Prefeitura ou pelos servidores por ele 
designados.
Art. 3º O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente, 
conforme §4º do art. 51, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
Art. 4º A Comissão Permanente de Licitação deverá atuar com no mínimo 3 (três) membros, sendo 
que os servidores qualifi cados são pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 
09 de janeiro de 2018.
Pindamonhangaba, 12 de janeiro de 2018.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                              
Vice-Prefeito no exercício do cargo  de Prefeito Municipal                              

                  Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 12 de janeiro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

Museu recebe obras de renovação 
nas sinalizações de segurança

Hotel da região promove 
tradicional Feijoada Pré-carnaval

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

***
Para maior conforto 

e segurança das pesso-
as que visitam o Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina, foi realizada a 
renovação da sinalização.

As lâmpadas de 
emergência fazem par-
te do projeto técnico de 
prevenção de incêndio, 
assim como a sinali-
zação e toda a parte de 

segurança do local, que 
está sendo renovada 
desde o ano passado. 
Sinalização com setas, 
rotas de fuga, identifi ca-
ção dos extintores, en-
tre outras placas foram 
substituídas.

“Durante um foco de 
incêndio, a fumaça difi -
culta a visibilidade das 
pessoas, assim como em 
uma queda de energia. 
As lâmpadas de emer-
gência são responsáveis 
por guiar as pessoas até 

a saída, iluminando o 
caminho. É imprescin-
dível que tudo esteja 
funcionando correta-
mente”, explica o coor-
denador do museu, José 
Caramez.

Todas as placas pos-
suem uma fosforescên-
cia que vai se desgas-
tando com o passar dos 
anos. “As nossas placas 
estavam velhas e já não 
cumpriam suas funções. 
É necessário manter o 
projeto técnico de in-

cêndio sempre em dia, 
renovando sempre que 
necessário para garantir 
a segurança das pessoas 
que frequentam o local 
e a qualidade do pró-
prio Museu”, comenta o 
coordenador.

Entre os trabalhos 
já realizados no local 
estão: a reativação das 
bombas hidráulicas, os 
extintores de incêndios 
recarregados, ativação 
dos detectores de fuma-
ça entre outros.

 A mais tradicional 
Feijoada Pré-carnaval do 
Novotel, em São José dos 
Campos, no Vale do Para-
íba, já tem data marcada. 
Ela acontecerá no dia 3 
de fevereiro, um sábado 
especial, com decoração 
típica e repertório carna-
valesco, com horário es-
pecial das 12 às 16 horas.

Logo na entrada, have-
rá uma mesa de aperitivos 
com caldinho de feijão, 
acarajé, minipastel, pipo-
ca, além das batidas com 
champanhe (maracujá e 
coco) e da caipirinha de 
limão. 

No Buff et, os partici-
pantes poderão se servir 
com 11 tipos de pertences 
da feijoada, além do fei-
jão preto. Tudo separado 
em panelas de ferro, como 
paio, carne seca, pé, rabo e 
orelha de porco, entre ou-
tros ingredientes. O servi-
ço contará também com 
sete opções de sobremesa. 

O valor por pessoa R$ 
59 (R$ 5 de couvert ar-
tístico será cobrado op-
cionalmente) e o estacio-
namento é gratuito. As 
reservas podem ser feitas 
através do número (12) 
4009-7800.

COMPOSITOR DE PINDA É SELECIONADO NO 
FESTIVAL DE MARCHINHAS DE SÃO LUIZ

Guilherme Ribeiro Filho é compositor e músico de Pindamonhangaba e participa de diversos festivais 

A Prefeitura de São 
Luiz do Paraitinga di-
vulgou a relação das 
20 composições sele-
cionadas para a dis-
puta da 33ª edição do 
Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas, 
que irá acontecer nos 

dias 20 e 27 de janeiro.
Entre as 20 selecio-

nadas, está a marchinha 
“O Fim do Carnaval”, de 
Guilherme Ribeiro Fi-
lho, compositor e músico 
de Pindamonhangaba, 
acostumado a participar 
e faturar diversos festi-

vais nos últimos anos. 
Entre as conquistas do 
músico, está o festival 
de Pindamonhanga-
ba, de Taubaté e até de 
Ubatuba.

Das 20 composições, 
dez são de São Luiz do 
Paraitinga. As demais 

classificadas são de vá-
rias regiões. Do Vale 
do Paraíba, somente 
a marchinha de Gui-
lherme Ribeiro e outra 
de Lagoinha, além das 
composições ‘de casa’ fa-
rão parte do Festival em 
2018.

As 
substituições 
começaram 
em 2017 
e foram 
fi nalizadas 
este ano

Divulgação

Divulgação

Portal R3

Os participantes poderão se servir com os 
tipos de pertences da feijoada
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Escolas Estaduais passam 
por rEparos antEs do 
início do ano lEtivo 

Centro Paula Souza lança curso online 
gratuito de Gestão de Conflitos

O Centro Paula Souza (CPS) 
lançou o curso livre gratuito de 
Gestão de Conflitos em sua pla-
taforma online de Ensino a Dis-
tância (EaD).

O novo curso tem duração de 
30 horas, divididas em seis au-
las, e oferece conteúdo intera-
tivo para capacitar o estudante 
em práticas de administração de 
conflitos e negociação.

Entre os temas abordados 
estão: situações, processos, ati-
tudes e percepções diante dos 
conflitos, técnicas de negocia-
ção, administração de conflitos 
e clima organizacional.

O interessado pode se inscre-
ver e estudar a qualquer momen-
to, sem necessidade de processo 
seletivo. Basta acessar a platafor-
ma (http://mooc.cps.sp.gov.br/) 
via browser em um computador 
conectado à Internet e se cadas-
trar com login e senha.

Ao final do curso, existe a 
oportunidade de fazer uma ava-
liação online para conquistar o 
certificado.

Gestão de Conflitos é o sé-
timo curso livre lançado pelo 
Centro Paula Souza na moda-
lidade Mooc (Massive Open 
Online Course – sigla em in-
glês para Curso Online Aberto 
e Massivo).

As outras seis formações 
são Autocad, Canvas, Gestão 
de Pessoas, Gestão do Tempo, 
Mercado de Trabalho e Vendas. 
Os conteúdos são dinâmicos, 
com várias leituras, reflexões, 
vídeos, jogos, avaliações e exer-
cícios. Lançada em 2015, a pla-
taforma já soma mais de 83 mil 
inscritos.

Além dos cursos livres, o CPS 
oferece outras modalidades de 
Educação a Distância, em dife-
rentes níveis.o curso tem duração de 30 horas divididas em seis aulas

verba para as escolas será investida em pequenos reparos, como aparar a grama

As escolas da Rede 
Estadual de Ensino estão 
passando por pequenas 
obras de manutenção, pre-
venção e reparo. Para a 
ação, todas as unidades de 
ensino receberam verbas 
do Governo do Estado de 
São Paulo. 

Juntas, as escolas da 

rede paulista receberam 
R$ 52,1 milhões para a re-
alização dos serviços nos 
prédios escolares. O valor 
por unidade é calculado a 
partir do número de alu-
nos matriculados e o teto é 
de R$ 46,6 mil.

Com o repasse, as es-
colas podem contratar e 

acompanhar serviços de 
pintura, troca de torneira, 
limpeza da caixa d’água, 
fiação elétrica, revesti-
mentos, troca de vidros, 
janelas e esquadrias, entre 
outros.  

Este ano, as atividades 
escolares serão retomadas 
no dia 1º de fevereiro. 

Gilberto Marques/A2img

Instituto MRV entrega kits de 
material escolar para filhos de 
funcionários da construtora

O Instituto MRV, organi-
zação sem fins lucrativos fun-
dada pela MRV Engenharia, 
por meio do projeto “Seu fi-
lho, nosso futuro”, fornecerá 
4.027 kits de material escolar 
para os filhos dos funcioná-
rios da construtora. 

Em todo o Vale do Para-
íba, serão distribuídos mais 
de 200 kits escolares para as 
crianças e adolescentes, com 
idades entre 6 e 14 anos. No 
Estado de São Paulo, 1396 
crianças e adolescentes serão 
beneficiados com a ação. 

“O Instituto MRV acredita 
no poder de transformação 
da educação e o acesso à es-
cola é o primeiro passo para 
um país melhor. Oferecer es-
tes kits alivia no orçamento 

doméstico e para nós é um 
orgulho enorme poder con-
tribuir de alguma maneira 
com o futuro dos filhos dos 
nossos colaboradores”, des-
tacou Raphael Lafetá, diretor 
do Instituto MRV.

As entregas começaram 
nesta semana e seguem até 
26 de janeiro. Cada kit é 
composto por mochila esco-
lar, estojo com zíper, régua, 
lápis preto, e borracha. Além 
disso, filhos de 6 a 10 anos 
ainda receberão seis cader-
nos brochura 96 folhas, te-
soura, cola e lápis de cor 12 
cores, enquanto os de 11 a 14 
também terão seis cadernos 
espiral 96 folhas e canetas 
esferográficas azul, preta e 
vermelha.

Divulgação

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores 
conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a 
realização da “2.ª Reunião Ordinária de 2018”, cuja 
pauta vem a seguir:
Pauta:
1. Leitura e Aprovação de Atas;
2. Deliberação sobre registro da APAR;
3. Apresentação do Plano de Ação 2018;
4. Elaboração do Modelo de Prestação de Contas do 
Fundo Municipal;

5. Portal da Transparência – Modelos
6. Apresentação IA3;
7. Parecer da Comissão de Orçamento –Fumcad
8. Encerramento do Termo de Fomento – Euterpe;
9. Avaliação do Banco de Projetos – Resoluções nº 50 
e 55;
10.Informes gerais.
Data: 23/01/2018 (terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local:Auditório da Prefeitura Municipal

Carla HenrieteBevilacqua Piccolo - Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem 
comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta 
através dos e-mails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo n.º 32705/2017
Doador: Aguiar e Souza Serviços de Transporte Ltda ME. Donatária: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Objeto: 
serviços para a Prefeitura naretirada de resíduos de madeira, disponibilizando quatro caçambas a serem colocadas nos 
locais especificados pelo Departamento de Meio Ambiente. Prazo:60 dias. Data da assinatura: 11/12/2017.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO 

DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras 
Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a 
comparecer à 1ª Reunião Ordinária/2018 do Conselho 
Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:
Dia:  25/01/2018 (quinta- feira)
Horário: 14h (tolerância de 10min)
Duração prevista:  Aproximadamente, 2 horas.

Local: Auditório da Prefeitura 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do 
Cardoso.
Pauta:
I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II. Edital de Chamamento Público;
III. Comissões Permanentes;
IV. Cronograma de Reuniões - 2018;
V. Informes e encerramento.
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência 
no endereço: cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso
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Oito jogos marcam primeira rodada 
da Copa Regional de Futebol Amador

PROJETO VERÃO 2018 
TERMINA NESTA SEXTA-FEIRA

Os atletas que repre-
sentarão Pindamonhan-
gaba nas competições 
de futsal e basquete fe-
minino serão seleciona-
dos na próxima sema-
na, em duas peneiras, 
que serão realizadas 
pela Semelp - Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer da Prefeitura. Jo-
gos da Juventude, Jogos 
Regionais e Jogos Aber-
tos são algumas das 
competições que Pinda 
participa durante o ano.

As peneiras do fut-
sal masculino serão no 
ginásio da Ferroviária, 
dias 23 e 25 de janeiro. 
No dia 23, às 19 horas, 
será a peneira para a ca-

tegoria Sub 20 – nasci-
dos entre 1998 e 1999.

Já no dia 25, também 
às 19 horas, será a vez 
da peneira para as cate-
gorias Sub 16 e Sub 18 
(nascidos entre 2000 e 
2003). É necessário es-
tar vestido com camise-
ta, shorts e tênis.

O basquete feminino 
realiza sua peneira no 
dia 26 de janeiro, com 
início às 17 horas, no 
ginásio do Centro Es-
portivo “João do Pulo”. 
A seleção contempla 
jovens nascidas entre 
2001 e 2003. Também 
é preciso estar vestida 
com shorts, camiseta e 
tênis.

A Liga Pindamonhan-
gabense Municipal de Fu-
tebol divulgou, na última 
quarta-feira (17), os locais 
e horários dos jogos da 
primeira rodada da 21ª 
Copa Regional de Futebol 
Amador, que começa nes-
te domingo (21).

Serão 16 clubes par-
ticipantes, sendo oito de 
Pinda e oito de cidades da 
região. 

Na primeira fase os 
confrontos serão entre os 
times da cidade contra os 
chamados de fora, distri-
buídos em quatro grupos 
de quatro times em cada 
um.

O Estádio do Cidade 
Nova receberá o jogo do 
Jardim Santana (Tre-
membé)   contra o Unidos 
do Castolira. 

No Estádio da Afi zp 
(Haras Paulista), o Vila 
São José (Taubaté) enfren-

ta o Unidos do Araretama.
O Rodoviáro (Taubaté) 

e Jardim Cristina jogam 
no Estádio do Bosque da 
Princesa. Já Acadêmicos 
(Guará) e  Bandeirante 
estréiam na competição 
jogando no Estádio Vi-
cente de Oliveira (Vila São 
José).

O Estádio Nelson Du-
que Avelar (Santa Cecí-
lia) recebe o Força Jovem 
(Tremembé) e o Vila São 
José.

No Estádio Cardosão 
(Alto do Cardosão), Jara-
guá confronta o Real Es-
perança.

O Estádio do Jardim 
Cristina sedia a dispu-
ta entre União Operária 
(Taubaté) e Araretama.

Encerrando a rodada, 
Capituba (Guará) joga 
contra o Cidade Nova, no 
Estádio do Azeredo (Mo-
reira César). Equipe do Jardim Santana, campeã da Copa Regional de Futebol Amador de 2017

O Projeto Verão 2018 
termina nesta sexta-feira 
(19), e vai deixar saudades! 
Desde o dia 8 de janeiro, 
as piscinas dos centros es-
portivos da cidade fi caram 

abertas para a população, 
das 14 às 18 horas.

Na primeira semana, 
CE Zito e Cidade Nova; e 
desde segunda-feira, CE 
João do Pulo e Araretama 

estão recebendo a atra-
ção, com grande sucesso. 
Na quarta-feira (17), a 
piscina do Araretama re-
gistrou a presença de 350 
pessoas curtindo o verão 

com alegria e segurança.
O projeto é desenvol-

vido pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Esportes.

NORMAS PARA OS 
FREQUENTADORES DO 

PROJETO VERÃO:
• A inscrição deve ser 

feita no local com a apre-
sentação de um documento 
(RG. ou Certidão de Nasci-
mento).

•  Menores de 18 anos 
só podem realizar a ins-
crição acompanhado de 
um responsável (maior 18 
anos e com documento em 
mãos).

• Após a inscrição é ne-
cessários respeitar os dias e 
horários estabelecidos para 
frequentar a piscina.

•  É obrigatório o uso do 
traje de banho.

Homens: sunga ou 
shots de tac-tell;

Mulheres: maiô ou 
biquíni;

Bebês: fralda própria 
para piscina.

•  Para maior segurança 
é necessário fi car atento ao 
fundo da piscina, não ‘dar 
salto mortal’ e nem mer-
gulhar. Os funcionários não 
se responsabilizam pelos 
objetos deixados no local.

• É proibido usar bóias 
grandes, bronzeadores e 
protetor solar na área da 
piscina.

• Sempre obedeça aos 
monitores, guarda-vidas, 
funcionários e seguranças.

Peneiras de 
futsal e basquete 
feminino formarão 
representantes de 
Pinda em competições

Divulgação
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 19 de janeiro de 2018

IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Felicidade e sucesso!

Para a jornalista Ana Camila Campos, ani-
versariante da sexta-feira, 19 de janeiro. Que 
todos os seus sonhos e projetos sejam concreti-
zados. São os votos dos amigos e familiares.

Feliz aniversário

Para Carlos Júnior, que completou mais um ano de 
vida no dia 18 de janeiro. Abraços dos amigos e fami-
liares que pedem a Deus que derrame bênçãos e muita 
alegria e felicidade  sobre a família, a esposa Erika e o 
fi lhinho João Paulo (com ele na foto).

Muitas bênçãos!

É o que desejamos para Juneide Ferreira, que fez 
aniversário no dia 15 de janeiro. Ela recebe os cum-
primentos e votos de felicidades do esposo Cesar, dos 
fi lhos Letícia e Matheus (foto); e de todos os amigos 
da Igreja Quadrangular.

Novo Ciclo

Tudo de lindo e próspero para a nutricionista 
Cristiane Abreu, aniversariante do dia 23 de janeiro. 
Ela recebe os cumprimentos do fi lho João Pedro, de 
todos os amigos e familiares. Cris, que teus dias sejam 
cheios de luz, de saúde, de alegria e de muitas bên-
çãos, felicidades!

Aniversário matrimonial

O casal Tatiane Flauzino e Marcos Roberto Castro 
comemorará Bodas de Linho (13 anos de casados) no 
dia 22 de janeiro. Eles recebem os cumprimentos do 
fi lho Luis Gustavo e dos familiares. Que Deus os aben-
çoe  neste novo ano que se inicia com muita saúde, 
felicidade, paz e alegria. 

Aniversário das gêmeas!

Dia 18 de janeiro foi a data feliz das gêmeas Marinara (à esq.) e Monalisa. As aniversariantes receberam os 
carinhosos cumprimentos dos familiares, parentes, amigos e colegas. A elas, o pai (Altair, jornal Tribuna do Norte) 
deseja muita luz, saúde e sabedoria com as bençãos de Deus e a proteção do plano espiritual. Parabéns e felicidade! 

Dose dupla 

Tudo de lindo para a advogada Tatiane Almeida, 
aniversariante da última segunda, 15 de janeiro, e 
para a jornalista Thais Almeida, que completa mais 
um ano de vida nesta sexta (19). Que os novos ciclos 
de vocês sejam repletos de luz, de alegria, de saúde, de 
boas viagens e de muitas conquistas. São desejos dos 
pais Antônio e Terezinha, dos amigos e familiares, em 
especial do Jaderson (esposo da Tatiane). 

Parabéns escritoras!

Saúde e paz às amigas inseparáveis, professoras 
e escritoras membros da APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, Neila Cardoso (à direita), 
aniversariou no dia 12, e Elisabete Guimarães, no dia 
16 de janeiro. Às aniversariantes, os cumprimentos da 
Academia de Letras, dos  colegas professores, poetas, 
escritores e demais integrantes dos segmentos artísti-
cos e culturais de Pindamonhangaba.

Bênçãos infi nitas  
 
Para a jornalista Rogéria Ribeiro, aniversariante 

do dia 17 de janeiro. Que seus novos 365 dias possam 
lhe trazer muita paz, alegrias e bênçãos sem fi m. São 
os votos de todos os seus amigos, das suas irmãs, dos 
seus sobrinhos e da sua mãe Isabel (foto).  

Tudo de bom!

Para o fotógrafo Saulo Fernandes, que completa 
mais um ano de vida no dia 20 de janeiro. Recebe 
todo o carinho da esposa e da fi lha (foto), além dos 
familiares, amigos e colegas de profi ssão.
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