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Seguindo a proposta de humanização, ‘Pronto 
Atendimento Saúde Gestante’ é inaugurado

As instalações contam com quatro salas, sendo: Recepção, Triagem, Consultório Médico e uma sala de Procedimentos

Na manhã da segunda-fei-
ra (9), a Prefeitura de Pinda-
monhangaba e a Santa Casa 
apresentaram as instalações do 
Pronto Atendimento Saúde da 
Gestante.

O serviço é voltado exclusiva-
mente para as gestantes assisti-
das pela Rede Municipal de Saú-
de de Pinda, e segue a proposta 
da prefeitura de levar mais hu-
manização no atendimento da 
saúde e no acolhimento das mu-
lheres no período de gestação.

PÁGINA 3

Parque da Cidade 
recebe atrações do 
“Circo Robatiny 
Spectacular” 

Pindamonhangaba abre a 
temporada de apresentações 
do circo nesta quinta-feira 
(12). Quem gosta de espetá-
culos não pode fi car de fora. 
Haverá troca (antecipada) 
de 300 ingressos por 1 qui-
lo de arroz, a partir desta 
quarta-feira (11), no Fundo 
Social de Solidariedade. Se-
rão limitados cinco ingressos 
por munícipe e cada quilo de 
arroz para a troca deverá ser 
individual. A doação ajudará 
a Escola Municipal Elias Bar-
gis, que está representando 
Pindamonhangaba na “Gin-
cana da Solidariedade 2018”.

PÁGINA 5

PINDA RECEBE SELEÇÕES DE JUDÔ PARA 
“TREINAMENTO DE CAMPO INTERNACIONAL”

Desde o dia 2 de abril, 
um grupo de cerca de 200 
judocas, composto por re-
presentantes brasileiros, da 
Alemanha, da Argentina, 
da Croácia, de Portugal e 

do Chile estão reunidos no 
Hotel Colonial Plaza em 
Pindamonhangaba para 
o “Treinamento de Cam-
po Internacional de Judô”, 
promovido pela Confede-

ração Brasileira de Judô, 
em parceria com o Comitê 
Olímpico do Brasil. Eles se-
guirão treinando na cidade 
até quinta-feira (12). 

PÁGINA 7

Atletas de seis países estão em preparação especial na cidade, entre eles a medalhista Mayra Aguiar da Silva

Divulgação

Dayane Gomes

PÁGINA 2 PÁGINA 5

Senac Pinda está com inscrições abertas 
para cursos de curta duração

QUADRA POLIESPORTIVA É 
INAUGURADA NO BAIRRO DO CRISPIM
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Divulgação

Agradecemos pela atenção da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, por intermédio 
de seu atual diretor e presidente Ayrton 
Camargo e Silva, que nos enviou extenso e 
bem elaborado relatório que presta contas 
e coloca em transparência  as  excelentes 
realizações daquela ferrovia no ano de 2017. 

Denominada pelos 
pindamonhangabenses mais saudosistas 
de “Estradinha”, a EFCJ é para 
Pindamonhangaba, Campos do Jordão, 
demais municípios da  região serrana e 
região, uma “estrada de ferro que é de 
ouro”. Sua importância, sua riqueza, vai 
muito além de sua fi nalidade como meio 
de transporte, assim idealizada pelos seus 
criadores, refi ro-me também ao seu valor 
histórico, cultural e turístico.

Destaques nesse sentido podem ser 
constatados no capítulo destinado às 
operações especiais, ações denominadas 
Trens Temáticos de Turismo, uma forma 
que a EFCJ encontrou de “ampliar a sua 
interação com a comunidade, despertando 
interesse pelos seus serviços por meio da 
celebração de datas do calendário anual de 
efemérides”: Trem da Páscoa, Dia das Mães, 
Trem do Forró Junino, Dia dos Pais, Dia das 
Crianças, Trenzinho do Papai Noel.

Concluimos nosso ‘registro cultural’ 
referente à ferrovia destacando  seu Centro 
de Memória Ferroviário,  espaço que 
exibe objetos, maquinários e documentos 
históricos da estrada de ferro, em exposição 
permanente e à disposição do público 
para visitas. Desde  2016 (com idêntico 
propósito)  implantado também em Campos 
do Jordão, na Estação Emílio Ribas.

Livro sobre Balthazar 
de Godoy Moreira

E o escritor 
Francisco Piorino 
fi lho – Presidente de 
Honra da Academia 
Pindamonhangabense 
de Letras - lançará 
brevemente mais uma 
obra em homenagem 
à memória dos 
ilustres fi lhos de 
Pindamonhangaba. 
Posteriomente, 
está coluna estará  
divulgando mais 
informações.

Divulgação

Divulgação

Senac está com inscrições abertas 
para cursos de curta duração

O Senac Pindamo-
nhangaba está com inscri-
ções abertas para cursos 
de curta duração nas áre-
as de tecnologia da infor-
mação; design; saúde e 
bem-estar; gestão e negó-
cios; e eventos e lazer. As 
aulas terão início a partir 
deste sábado (14).

Há vagas para os cur-
sos: “Formação em Har-
dware”, com início neste 
sábado  e conclusão no dia 
15 de setembro, com aulas 
aos sábados, das 9h30 às 
13h30; “CorelDRAW X8 
- ilustração digital”, de 
28 de abril a 30 de julho, 
aos sábados, das 9h30 às 
13h30; “Massagem Re-
laxante e Energética”, de 
16 de abril a 3 de maio, 
com aulas de segunda a 
quinta-feira, das 9h30 às 
12h30 e das 19 às 22 ho-
ras; “Assistente Financei-
ro”, de 14 de maio a 20 
de agosto, de segunda a 
quinta-feira, das 19 às 22 
horas; “Recrutamento e 
Seleção por Competên-
cia”, de 19 de maio a 14 de 
julho, com aulas aos sába-
dos, das 9h30 às 13h30; 
“Organizador de Even-
tos”, que começa em 18 de 
abril e vai até  8 de agosto, 
com curso de segunda a 
quinta-feira, das 19 às 22 
horas.

Mais informações po-
dem ser consultadas no 
Portal Senac: www.sp.se-
nac.br/pindamonhanga-
ba. 

O Senac Pindamo-
nhangaba fi ca na rua Suí-
ça, 1.255 – Santana.

Poupatempo recebe 
doações para “Campanha 
do Agasalho”

O posto Poupa-
tempo de Pin-

damonhangaba já está 
recebendo donativos 
para a “Campanha do 
Agasalho 2018”. Para 
participar, basta entre-
gar roupas, sapatos e 
cobertores no pontos 
do Poupatempo. O en-
dereço e horários de 

funcionamento estão 
disponíveis no por-
talwww.poupatempo.
sp.gov.br e também no 
aplicativo de celular ‘SP 
Serviços’. 

A campanha lidera-
da pela primeira-dama 
do Estado e presidente 
do Fussesp, Lu Alck-
min, tem este ano o slo-

gan “É tempo de doar!” 
e conta com o apoio da 
Turma da Mônica, do 
desenhista Maurício de 
Sousa.   

Para mais infor-
mações e imagens da 
“Campanha do Agasa-
lho 2018” acesse: www.
campanhadoagasalho.
sp.gov.br. 

Este ano a Turma da Mônica reforça a campanha do Governo de São Paulo

Qualidade social 
da Educação 

Pindamonhangaba sediou, no último 
sábado (7), a “1ª Conferência Municipal 

de Educação”. O evento aconteceu no auditório 
da faculdade Anhanguera e contou com uma 
participação expressiva de educadores que, 
separaram um tempo no fi m de semana, para 
debaterem os rumos da educação municipal.

De forma democrática e “muito signifi cativa” 
eles exerceram o direito de participar, de 
questionar e de sugerir mudanças e estratégias 
dentro dos eixos da Conape (Conferência 
Nacional Popular de Educação).

Durante todo o dia, dividido em grupos 
menores, os profi ssionais envolvidos puderam 
discutir assuntos como inclusão, gestão, 
transparência, valorização, formação, plano de 
carreira, entre outras temáticas. O resultado 
não poderia ser diferente: a “descoberta de 
potenciais fortes de uma rede municipal fi rme 
e comprometida com a garantia da qualidade 
social da educação”. 

De acordo com relatos dos participantes, 
o evento “foi enriquecedor” e “ampliou os 
horizontes de cada um”. 

Que a educação seja sempre o pilar das 
mudanças sociais e culturais, e que os envolvidos 
estejam sempre abertos ao novo, sem esquecer-se 
de valorizar e resgatar o que já vem dando certo, 
desenhando um futuro mais sólido e mais justo 
para as próximas gerações!

O acesso às tecnologias e 
o aumento da ansiedade

Nos últimos anos, 
muitos especialistas fa-
lam sobre a possível re-
lação entre a quantidade 
de gordura abdominal e a 
ansiedade. “A comunida-
de vem discutindo sobre 
a relação direta do tecido 
adiposo com a ansiedade. 
Para mim, esta relação está 
ligada fundamentalmente 
a outro fator: o sedentaris-
mo, que por sua vez, está 
diretamente relacionado 
aos avanços tecnológicos 
que acredito, serem fonte 
para o transtorno”, explica 
o patologista e neurologis-
ta Beny Schmidt.

 Segundo ele, a tecno-
logia vem despontando 
como a principal razão 
para o grande aumento 
global de doenças liga-
das à ansiedade. “Acredi-
to que os casos que vêm 
aumentando em todo o 
mundo recentemente cur-
sam na mesma velocidade 
dos avanços tecnológicos 

que o homem obteve no 
último século”, afi rma.

 Hoje, o uso da tecno-
logia de maneira equi-
vocada e disfuncional no 
dia a dia é uma realidade 
para todas as idades. O 
mundo hiperconectado 
em que vivemos traz uma 
série de impactos sociais e 
psicológicos para o nosso 
cotidiano, e alguns deles 
geram consequências di-
retas para a saúde da po-
pulação e até mesmo de-
pendência.

 O especialista faz um 
alerta, já que o acesso 
irrestrito, excessivo e a 
qualquer momento destes 
recursos acaba por poten-
cializar transtornos pree-
xistentes. Para Schmidt, 
as facilidades geradas pe-
los avanços tecnológicos 
têm seu custo e o desafi o 
da sociedade é equilibrar 
esta balança para apro-
veitar os benefícios com o 
mínimo de prejuízo.
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Prefeitura apresenta 
Pronto Atendimento 
Saúde Gestante

VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA IMUNIZA 
MORADORES NO FIM DE SEMANA

Unesp abre 
inscrições 
para 
“Vestibular 
Meio de Ano” 

Na manhã da segun-
da-feira (9), a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e a 
Santa Casa  apresentaram 
as instalações do Pronto 
Atendimento Saúde Ges-
tante.

O serviço é voltado 
exclusivamente para as 
gestantes assistidas pela 
Rede Municipal de Saú-
de de Pinda, seguindo a 
proposta do prefeito Isael 
Domingues de humani-
zação no atendimento da 
saúde e acolhimento das 
mulheres no período de 
gestação.

As instalações do lo-
cal estão preparadas para 
atendimento de urgência 
e de emergência 24 horas 
por dia, sete dias por se-
mana, com ginecologista 

de plantão e retaguarda de 
pediatria e do médico da 
UTI Neonatal. O Pronto 
Atendimento Saúde Ges-
tante conta com quatro 
salas, sendo uma recep-
ção, triagem, consultório 
médico e uma sala de pro-
cedimentos.

A apresentação das no-
vas instalações foi realiza-
da de maneira informal, 
com uma visita ao setor, 
seguida de algumas pala-
vras das autoridades para 
os presentes, como o pro-
vedor da Santa Casa, Dé-
cio Prates da Fonseca.

O prefeito Isael Domin-
gues lembrou a importân-
cia deste novo espaço es-
pecífi co para as gestantes. 
“Antes, a gestante tinha 
que ir até o Pronto-So-

corro e disputava aten-
dimento com pacientes 
com politraumas, doenças 
infectocontagiosas, entre 
outras doenças, dividindo 
o mesmo espaço. E, para 
o atendimento, passava 
por triagem no PS, depois 
era encaminhada à Santa 
Casa, onde passava por 
nova triagem, o que ia di-
fi cultando o atendimento. 
Agora, com essa humani-
zação, a gestante tem um 
espaço só dela”, explicou o 
prefeito. “O Pronto Aten-
dimento Saúde Gestante é 
dentro da Santa Casa, lo-
cal que já contava com es-
trutura, e segue o mesmo 
conceito do nosso Pronto 
Socorro Infantil, usando 
um espaço que já conta-
mos, levando à velocidade 

e humanização ao atendi-
mento”, completou.

O prefeito lembrou, 
ainda, que o Pronto Aten-
dimento Saúde Gestante 
também é o espaço ade-
quado para o atendimen-
to de recém-nascidos com 
até 28 dias de vida, cujos 
nascimentos tenham 
ocorrido na maternidade 
na Santa Casa. “Antes, as 
crianças também iam para 
o Pronto-Socorro receber 
atendimento, com o risco 
de contrair doenças de-
vido ao seu sistema imu-
nológico ainda em conso-
lidação. Agora, podemos 
oferecer um atendimento 
separado e especializado 
para melhor acolhimento 
e segurança para esses be-
bês”, concluiu Isael.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
As equipes da Secreta-

ria de Saúde da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
deram continuidade à 
Campanha de Vacinação 
contra a Febre Amarela 
no município. No último 
sábado (7), 1.034 doses 
foram aplicadas na praça 
Monsenhor Marcondes e 
no Cisas de Moreira César. 
Enquanto no domingo (8), 
874 pessoas foram vacina-
das no bairro Cidade Nova, 
no Mercado Municipal e 
também na Cavalgada de 
São Benedito.

Para que mais pessoas 

tenham a oportunidade de 
se vacinar, a Secretaria de 
Saúde está disponibilizan-
do pontos de vacinação 
em diversos locais de Pin-
damonhangaba de acordo 
com o movimento, o afl u-
xo populacional. No sába-
do, por exemplo, na praça 
Monsenhor Marcondes, 
foi das 8 às 15 horas, e 
imunizou 835 moradores.

No mesmo dia, no Ci-
sas de Moreira César, 
foram 199 doses. No do-
mingo (8), também houve 
vacinação na região cen-
tral, desta vez em frente 
ao Mercado Municipal, 
das 8 às 13 horas, e  323 
vacinas foram aplicadas.

Equipes de vacinação 
também estiveram, das 7 
horas ao meio dia,   na Pa-
róquia São Cristóvão do 
Cidade Nova e vacinaram 
504 indivíduos; outro 
quadro de imunizadores 
acompanhou a “Cavalga-
da de São Benedito”, das 
13 às 16 horas, e aplicou 
47 doses. Ao todo, o fim 
de semana contou com 
a aplicação de 1.908 va-
cinas contra a febre ama-
rela. 

Até o momento, 56.057 
pessoas foram vacinadas 
em Pindamonhangaba, 
representando 40,45% da 
meta de vacinação, que é 
de 138 mil pessoas.

O prefeito Isael Domingues e a primeira-dama Cláudia Domingues estiveram 
com a equipe de imunização na tradicional “Cavalgada de São Benedito”

Divulgação

Divulgação

Interessados podem realizar o cadastro 
até 27 de abril, pela internet; universidade 
oferece 360 vagas em nove cursos

Estão abertas as inscrições para o “Ves-
tibular Meio de Ano 2018” da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), com 360 vagas 
disponíveis em nove cursos. Os interessados 
devem fazer o cadastro no site da Fundação 
Vunesp, responsável pela seleção, até 27 de 
abril.

A taxa de inscrição é de R$ 170. O prazo 
para o pedido de isenção e redução de 50% 
da taxa terminou no último domingo (8). Os 
resultados das solicitações serão divulgados 
entre os dias 23 e 26 de abril.

Os cursos oferecidos pela Unesp neste 
exame são as Engenharias Agronômica (Ilha 
Solteira e Registro), Ambiental (Sorocaba), 
Aeronáutica (São João da Boa Vista), Civil 
(Ilha Solteira), de Controle e Automação 
(Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica 
(Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira). 
Estão disponíveis 40 vagas por opção.

Exame
A aplicação da prova da primeira fase, 

com 90 questões de múltipla escolha, está 
prevista para 13 de maio, em diversas cida-
des do estado. Na região, haverá prova em 
Guaratinguetá.

No Vestibular Meio de Ano 2018, o Sis-
tema de Reserva de Vagas para a Educação 
Básica Pública garante um mínimo de 50% 
das vagas de cada curso para alunos que 
tenham feito todo o Ensino Médio em escola 
pública. Isso deve ampliar a proporção des-
ses alunos nos cursos da Unesp. No Vestibu-
lar 2017, a proporção de matriculados egres-
sos de escolas públicas foi de 52,6%.

Informações sobre todos os cursos da 
universidade no Guia de Profi ssões

Disque Vunesp – (11) 3874-6300 (de se-
gunda-feira a sábado, das 8 às 20 horas)

www.vunesp.com.br.

Representantes da Santa Casa, da Prefeitura e da Câmara de Vereadores visitaram as instalações
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 08.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite 
e presença dos senhores, Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 07.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
22.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0050/18 Nathalia Ramos Cunha, 
1-0053/18 Nathalia Ramos Cunha e 1-0056/18 Nathalia Ramos Cunha. II – RELATOR: Sr. Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0166/17 Andrea Campos 
Salle Martins, 1-0007/18 Nathalia Ramos Cunha, 1-0049/18 Nathalia Ramos Cunha e 1-0055/18 
Nathalia Ramos Cunha. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬26 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 27.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 27.02.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 08.ª Sessão Ordinária, realizada em 26.02.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Carlos Alberto 
Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0006/18 Nathalia Ramos Cunha, 1-0009/18 Nathalia 
Ramos Cunha, 1-0012/18 Nathalia Ramos Cunha, 1-0048/18 Nathalia Ramos Cunha, 1-0051/18 
Nathalia Ramos Cunha e 1-0054/18 Nathalia Ramos Cunha. II – RELATOR:   Vanderson Luiz da 
Costa DEFERIDO, por votação unânime: 1-0100/17 Rodrigo Adolfo Alvarenga Loberto. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 09.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 01.03.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia primeiro de março de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite 
e presença dos senhores, Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 08.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
27.02.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr 
Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0005/18 Nathalia Ramos Cunha, 
1-0008/18 Nathalia Ramos Cunha e 1-0011/18 Nathalia Ramos Cunha. II – RELATOR: Sr. Tarcízio 
José Moreira dos Santos Junior DEFERIDO, por votação unânime: 1-0031/18 Izaias da Silva. 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0190/17 Carlos Alberto da Cruz, 1-0037/18 Marlene Ferreira 
de Melo Cesar e 1-0043/18 Auto Green Veiculos Ltda. III – EXPEDIENTE: Ofício 005/18-JARI 
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 01 de março de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 10.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.03.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia cinco de março de dois mil e dezoito, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 09.ª Sessão Ordinária, realizada em 01.03.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0194/17 Robson Felipe Mioto. II – RELATOR: Sr. 
Tarcízio José Moreira dos Santos Junior DEFERIDO, por votação unânime: 1-0184/17 Nilton 
Aparecido de Toledo. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0202/17 Antonio Rafael Pereira Dias. 
III– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0027/18 Rogerio 
Baldassi e 1-0039/18 Antonio de Paula de Oliveira. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 10.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.03.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia seis de março de dois mil e dezoito, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Décima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 10.ª Sessão Ordinária, realizada em 05.03.2018. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo 
Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0197/17 Marcos José Pagan. II– RELATOR: Sr. Carlos 
Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0018/18 Tereza Fatima Cristiano Soares, 
1-0021/18 Marcio Ramos da Silva, 1-0042/18 Nicolau Surnin Rodrigues e 1-0057/18 Guiridari 
Garcia da Costa. III – RELATOR:   Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0133/17 José Edison Marcondes Junior. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2018.

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS
ALESSANDRO FREITAS DE ALMEIDA                                         12372302851
ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS                                             12724108819
ALINE PAULA DA SILVA SANTOS                                           16105907703
ANA CAROLINA LACORTE CONCEICAO                                        12759157220
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA                                           16019839975
ANA LUCIA GAIA                                                        21226847457
ANA MARCONDES DE OLIVEIRA                                             23713400667
ANA MARTINS DE OLIVEIRA                                               12648517857
ANDREA GOUVEIA DA SILVA                                               12393267036
ANDREIA FERREIRA DO NASCIMENTO                                        12591014223
ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA                                            13147246603
ANDRESA VIEIRA DOS SANTOS                                             12732897231
ANDREZA GOUVEIA JOVITO                                                23815835131
ANDREZZA GERALDA DOS REIS                                             21218516838
ANGELA OLIVEIRA PASSOS                                                12880681237
ARYANE MOREIRA MOSCARDO CAFALCHIO                                     23696182032
AUDI RODRIGUES MOREIRA                                                12557686141
BIANCA CARACIOLI                                                      23813598582
BIANCA ESTEFANY DANTAS DOS SANTOS                                     14699557151
BRUNA DE FATIMA GARCIA OLIVEIRA                                       12952675238
BRUNA DE SOUSA ALVES BICUDO                                           20785086468
BRUNA DO NASCIMENTO ARROYO                                            20778575378
BRUNO ALMEIDA DA SILVA                                                20782396571
CARLA DE FATIMA DOS SANTOS                                            16231433553
CARLOS CESAR CARVALHO                                                 17048838386
CAROLINE STHEFANI DAS NEVES LEAL                                      20618863537
CELSO JOSE RIBEIRO                                                    12232458522
CLAUDIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS                                     20149875147
CRISTIANE CONCEICAO TAVARES                                           12503254812
CRISTIANE LUCAS DOS SANTOS ROQUE                                      16445212868
DAIANA DINIZ CARDOSO                                                  16009103526
DAVID DOS SANTOS MARQUES                                              23746792297
DAYANE APARECIDA PEREIRA                                              16106264350
DEBORA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA                                    12967028233
DEBORA CRISTINA CHAVES ROQUE                                          12413406478
DENISE DE CASTRO                                                      16030319117
EDILAINE SUELLEN DOS SANTOS                                           16030360958
EDMARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS                                   19001795113
EDSON VIEIRA                                                          12541289946
ELAINE RODRIGUES ALTINO                                               12754702255
ELENILDA DE JESUS SANTOS                                              21240954125
ELIANA APARECIDA DE SOUZA                                             16143596272
ELIANA APARECIDA SALUM DE OLIVEIRA                                    23666020247

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM ABRIL/2018

VERIFIQUE SEU NOME AQUI

FONTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS
ELIANA CLAUDIA DE FREITAS SILVA                                       12380878066
ELIANA DOS SANTOS SALGADO                                             21019819962
ELISANGELA DIAS DOS SANTOS ELOI                                       21227379775
ESTER MARCELINO DOS SANTOS                                            16247121270
FABIANA CONRADO DA SILVA                                              20114871676
FABIANA DE OLIVEIRA LUIZ                                              16144580728
FABIANA LEITE DE CARVALHO                                             13491448890
FERNANDA BERNARDES DA SILVA                                           12951269147
FRANCISCA LOURENCO DO NASCIMENTO                                      23815482123
FRANCY LUCIA DE FREITAS SANTOS                                        12668053198
GABRIELA APARECIDA IZIDORO DE ASSIS MORETTO                           16204839102
GABRIELA SILVA MEISSNER                                               16302458057
GENIVALDO AYALA LUCAS                                                 10680017248
GIOVANA APARECIDA DO PRADO BATISTA                                    20778560753
GISELLI THAIS DE BARROS LEITE SILVESTRE                               12774114235
GIULIA APARECIDA ALVES                                                23815419669
GLAUCIA DANIELE DE LIMA REIS                                          23815011880
GLICE BEATRIZ LEANDRO VIEIRA DE ALMEIDA                               16321338630
GRAZIELE VIEIRA FERREIRA                                              16315140190
HEMANOELLE PIRES BRANCO                                               16020037461
ISABEL CRISTINA LEITE ROMEIRO                                         12239809347
ISABELLA PATRICIA CORREA DA SILVA                                     16272479396
IZILDINA RAMOS DE JESUS LEMES                                         16309754751
JACIRA VALERIO DE OLINDA                                              20005436448
JAIME DONIZETE RODRIGUES                                              17016826625
JANAINA FRANCISCO COUTO LEMES DE SOUZA                                21070719864
JAQUELINE APARECIDA DE MORAIS ANDRADE                                 23780605364
JEFERSON SANTOS MARQUES                                               13058911253
JORGE DO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR                                   16205041937
JORGE JOSE DE SOUZA LEMOS                                             12149675449
JOSE CARLOS LEITE DE FREITAS                                          10636871174
JOSELAINE DOS SANTOS SILVA                                            20785058960
JOYCE ADRIELLE FELISARDO BOANI                                        16306895206
JOYCE NOGUEIRA FERREIRA                                               16238868806
JUCELENA APARECIDA DOS SANTOS                                         20795972835
JUCIMARA DA SILVA BARBOSA                                             13785094859
JULIANA MARCOLINO AGUIAR                                              16315057544
JULIANA MOREIRA DOS SANTOS                                            20785048035
KAROLINE PUIATTI CATTELAN FERREIRA                                    12760534253
LARA PRISCILA DE GODOY RODRIGUES                                      20781333967
LARISSA CRISTINA BONIFACIO VIRGINATO LEITE                            20782399201
LETICIA CRISTINA CARVALHO MIGUEL                                      21290762475
LIDIANE MOREIRA DA SILVA                                              13365796850
LILIAN MEIRE CHAGAS                                                   20778564260
LUANA ALVES DE OLIVEIRA                                               20778538448
LUCELIA APARECIDA MONTEIRO FARIA                                      22822508037
LUCELIA DE SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA                                12632758248
LUCIA DE FATIMA MATTOS FRAGA                                          12240177065
LUCIA HELENA DOS SANTOS JACINTHO DA SILVA                             23814611094

FONTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS
LUCIA LOPES DOS SANTOS                                                16513784051
LUCIMARA APARECIDA MARTINS                                            16369430871
LUCIMARA DE SOUZA FRANCA CORTEZ                                       16509757487
LUIS VALDO DE MORAES JUNIOR                                           23799057826
LUIZA EDMEIA RIBEIRO GRACIANO                                         16487032620
MARCELO ARAUJO DA CRUZ                                                23813122529
MARCOS CRISTIANO BATISTA JERONIMO                                     20785062798
MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE                                      16379345796
MARIA APARECIDA GODOY                                                 12442234221
MARIA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA                                       16408556370
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALBINO                                    16483835036
MARIA CELIA DOS SANTOS                                                16379414046
MARIA DE LOURDES DO CARMO                                             22811925618
MARIA EDILENE DE SOUZA                                                16408795065
MARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA VIEIRA                                     22820762076
MARIA HELENA RIBEIRO DOS SANTOS                                       16369558681
MARIANA APARECIDA IZIDORO DE FREITAS AGUIAR                           16423433675
MARILENE MARIA TAVARES PEREIRA                                        10821192857
MARILIA PEREIRA SANTOS                                                20785103508
MARIO GUSTAVO BROTERO DE ASSIS                                        15857929001
MICHELE APARECIDA SALGADO DOS SANTOS                                  16498134551
MICHELLY DE CASSIA SANTOS CONCEICAO                                   16379552821
MIRIAN ROBERTA GONCALVES FEITOR                                       20140626500
MOYSES DOS SANTOS CAETANO                                             12143372274
NEUZA MARIA PARANHOS                                                  12198144184
NILMA SABINO DOS SANTOS MANOEL                                        23813009447
NILVANDA DE BRITO RODRIGUES                                           19038526043
PALOMA REGINA DOS SANTOS                                              23650316486
PATRICIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO                                  16584125980
PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS                                         12447998262
PATRICIA MARIA DOS SANTOS                                             16544629082
PATRICIA MOREIRA DA SILVA                                             23768454548
PAULETTE DE MEIRELES FRANCA                                           16678932758
PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA                                     23815745272
RAIANE MACEDO CRUZ                                                    23794622894
RAIMUNDA DOS SANTOS                                                   16621834080
RENATA APARECIDA DE SOUZA                                             16621026103
RENATA BRUNA LEONEL CESARIO                                           16544685691
RENATA EVELLIN SILVA MENDONCA                                         20785061589
ROBERTO ERICSSON MARCONDES BARROS JUNIOR                              12523874786
RONALDO ALVES DO NASCIMENTO                                           12852034249
ROSELENE PIO DA SILVA TORRES                                          12632768227
ROSIMAR APARECIDA DE OLIVEIRA                                         23813590468
ROSIMEIRE FERNANDES                                                   12866172819
RUTE GUEDES FERREIRA                                                  16646424498
SABRINA HELLEN DA SILVA GUSMAO                                        20323584068
SANDRA DA SILVA SANTOS                                                16583069920
SELMA APARECIDA DE LIMA SILVA                                         16682875852
SHEILA CRISTINA DOS SANTOS DOMINGO                                    13329532938

FONTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS
SILVANA BELTRAN BORRICELLI                                            12464834000
SILVANA RAMOS RIBEIRO                                                 16674239608
SILVIA HELENA DE MATOS GERALDO MOREIRA                                16621699493
SIMONE DE FATIMA PEREIRA                                              12809406237
SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA PACHECO                                   16544807304
SONIA MARIA DA SILVA GLICERIO                                         23814726606
STEPHANIE ALVINA CARVALHO DA SILVA                                    23814199037
SUELLEN MOURAO BRENAND DA SILVA SOUZA                                 20785064766
SULAMITA BATISTA GONCALVES                                            16583106877
TAINARA RAMOS DE AQUINO                                               23812152335
TAMARA PEDROZA FRANCISCO                                              20686284121
TAMIRES STEFANI SILVA DE SOUZA                                        16651820975
THAIS CAROLINE DOS SANTOS SILVA                                       23813409682
VALCIMARA PEREIRA PAIXAO                                              20780488630
VALDECIR ANTONIO DE LIMA                                              12442832838
VALDELICE PENA                                                        23812490419
VALERIA CORREA ALVES DOS SANTOS HERMENEGILDO                          13153720958
VALERIA ROSANGELA VITORINO CONCEICAO                                  23617848539
VANESSA CASSIA DE MORAES                                              16609807982
VANESSA MARIANI LEITE SILVA                                           13197875531
VANESSA SUELLEN ESTEVES DA CONCEICAO                                  16597051875
VERA LUCIA BARBOSA                                                    23814157504
VERA LUCIA DA SILVA                                                   12746540233
VERA LUCIA SILVA                                                      12454981523
VIVIANE PAULA DE MOURA SANTOS                                         20778580487
VIVIENE PEREIRA DA SILVA                                              20782397209
WILLIAM SANTOS DA SILVA                                               16542318780
YAGO RODOLFO RAMOS DE LIMA ROCHA                                      16248641413

FONTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

1 
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 
 

CONVOCAÇÃO - 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
  

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

abaixo, para a realização da “3ª Reunião ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 

01 – Aprovação da Ata anterior; 

02 – Deliberação do Projeto de Arborização Urbana dos sistemas de lazer e dos passeios 

públicos do Loteamento Portal dos Eucaliptos (fases I e II). 

03 – Avaliação sobre a retirada de espécies arbóreas em área urbana; 

04 - Avaliação de minicursos voltados a informação e orientação da comunidade, 

visando esclarecimentos sobre processos administrativos sobre licenciamentos e alvarás, 

plantios de mudas, recomposição arbórea de pequenas áreas, etc...  

05 - Avaliação da  Lei 5.451 de 05 de outubro de 2012 – que “Cria o Fundo Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba - FUNDEMA”. 

  
Data:  17/04/2018 (terça-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

Local: Rua Martin Cabral s/no.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2018 (PMP 9485/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine-die” da licitação supra, que cuida da “contratação de empresa 
especializada de serviço de sinalização horizontal com fornecimento de material por um período 
de 12 meses”, para análise da impugnação interposta pela empresa Linephalt Brasileira (processo 
10493/2018). 

*** RECURSO / ABERTURA DE ENVELOPE DE PRÓXIMO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2018 (PMP 5520/2018) 
A autoridade superior, considerando a manifestação da Secretaria Municipal de Administração e o 
parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, deu provimento, em 09/04/2018, ao recurso  
interposto pela empresa Comercial João Afonso Ltda (processo 8050/2018), e desclassifi cou a 
empresa Diego Manchini Silva ME, pois conforme análise das amostras, a mesma não atende 
às especifi cações exigidas no termo de referência, além de não atender ao item 1.10.4 alínea “a” 
do edital, pois não comprovou possuir qualifi cação técnica operacional. Fica marcada para o dia 
16/04/2018, às 08h30, no mesmo local do evento anterior, a abertura do envelope dizendo conter 
proposta do próximo colocado. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2018 (PMP 4521/2018) 
A autoridade superior homologou, em 06/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa para prestação de serviço de remoção e atendimento 
médico com ambulância de suporte simples a serem utilizadas nos eventos da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer”, em favor da empresa Do Val Serviços Médicos Ltda, o item 01, no valor total 
de R$ 21.120,00. 

PREGÃO Nº 032/2018 (PMP 6817/2018) 
A autoridade superior homologou, em 26/03/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada em locação de micro ônibus para atender o 
Departamento de Turismo nos projetos Conheça Pindamonhangaba”, em favor da empresa Pindatur 
Transporte e Turismo Ltda, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, no valor total de R$ 34.000,00

*** LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018 (PMP 6770/2018) 
A autoridade superior, face a manifestação do pregoeiro, considerou, em 27/03/2018, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de camisetas”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 182/2017 (PMP 36274/2017) 
Foi fi rmado o contrato 034/2018, de 19/03/2018, para “aquisição de computadores para as 
Unidades de Saúde do Município”, no valor de R$ 118.650,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Guimarães & Marques Suprimentos para Informática Ltda, o Sr Francisco Artur Marques Guimarães. 

PREGÃO Nº 007/2018 (PMP 3215/2018) 
Foi fi rmado o contrato 037/2018, de 26/03/2018, para “aquisição de motocompressor de ar 
e lavadora de alta pressão”, no valor de R$ 5.442,40, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, 
empresa Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Ltda ME, o Sr Izael Vianna Rocha. 
Foi fi rmado o contrato 038/2018, de 26/03/2018, para “aquisição de aspirador de pó”, no valor de R$ 
1.960,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Everton 
Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, empresa Gama Comércio de Máquinas, Ferragens e 
Ferramentas Ltda EPP, o Sr Marcelo Alaite Chaves. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 265/2013 (PMP 30461/2013) 
Foi fi rmado o aditamento 01/20418, de 04/04/2018, ao contrato 090/2014, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, incluindo materiais, 
mão de obra e translado, a serem realizados no município de Pindamonhangaba”, para prorrogação 
até 09/04/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria Santos, e pela contratada, empresa Lucas 
César Ribeiro Velório ME, o Sr Lucas César Ribeiro.

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
 

Avenida Fortunato Moreira, 173 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –   CEP 12400-400   –   Tel (12) 3644-1565 
educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

RESULTADO FINAL  
 
Conforme o disposto no item “1.7. Da distribuição das vagas”, procedemos à distribuição das vagas 
mediante classificação apresentada no resultado final homologado pela Comissão de Seleção e de 
acordo com a conveniência da administração e possibilidade das entidades, de modo que ficam assim 
distribuídas: 

 
Classificação Entidade Total de 

Pontos 
Tipo de Serviço N° de vagas  

1º 
Associação dos Cooperadores 

Salesianos de Pindamonhangaba 
Processo nº 6404 

38 Reforço Escolar 
180  vagas – 15h  

Na sede 

2º Projeto Social Grêmio União 
Processo nº 6430 25 Oficinas Culturais 

70  vagas – 15h  
Distribuídas nas escolas 

 
230  vagas – 6h  

Distribuídas nas escolas 
3º Associação Interação para a 

promoção da Saúde e 
Desenvolvimento 
Processo nº 6298 

24 Reforço Escolar 

100 vagas - 15h  
Distribuídas nas escolas 

 
370  vagas – 6h 

Distribuídas nas escolas 
4º Associação Corporação Musical 

Euterpe 
Processo nº 6386 

20 Oficinas Culturais 100  vagas – 6h 
Distribuídas nas escolas 

Informamos que todas as entidades supramencionadas serão notificadas oficialmente sobre os 
próximos procedimentos necessários. 
 

 
Pindamonhangaba, 06 de abril de 2018.  

 
 

Comissão de Seleção 
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idadeC

Circo Robatiny Spectacular 
promove apresentações de abertura 
especial para a população

Pinda se PrePara Para Primeiro 
torneio de basquete sub 12

Colaborou Com o texto 
Jennifer Gonçalves

nesta quinta-feira (12), Pin-
damonhangaba abre a tempo-
rada de apresentações do Circo 
robatiny spectacular, no Parque 
da Cidade, com um espetáculo 
especial, às 20 horas. a apre-
sentação de abertura será uma 
parceria entre o Circo robatiny 
spectacular, a Coordenadoria de 
eventos da Prefeitura e o fundo 
social da solidariedade.

Para quem ama a magia do 
circo e não pode ficar de fora 
dessa atração, terão 300 ingres-
sos gratuitos que devem ser tro-
cados antecipadamente por 1kg 
de arroz, a partir desta quarta-

feira (11), no fundo social de 
solidariedade, localizado na rua 
Dep. Claro César, 53, centro.  
será limitado 5 ingressos por 
munícipe e cada quilo de arroz 
para a troca deverá ser indivi-
dual.

a doação ajudará a escola 
municipal elias bargis, que está 
representando Pindamonhan-
gaba na Gincana da solidarie-
dade 2018. após a pesagem, a 
arrecadação será destinada ao 
fundo social e distribuída para 
instituições de caridade, auxi-
liando também em cestas bási-
cas emergenciais.

a programação do circo con-
tinua normalmente a partir de 
sexta-feira (13).

Para assistir o espetáculo especial de abertura basta 
trocar 1kg de arroz no Fundo social

Divulgação

Emoção marca inauguração da 
quadra “Dito do Estrela”, no Crispim

A Semelp – Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer – 
está formando a equipe para 
representar Pindamonhan-
gaba no Campeonato NBT 
(Novo Basquete Taubaté) Sub 
12, no   domingo (15). Será 
a primeira competição desta 

nova equipe.
No sábado (7), foi rea-

lizado um treino unindo os 
alunos das escolas de espor-
tes de basquete do Ginásio 
de Esportes Pai João, Centro 
Esportivo João do Pulo e Cen-
tro de Treinamento Luís Caloi 

(somando quatro turmas), 
dos professores Heitor, Rob-
son e Rose.

Nesse primeiro treino, os 
professores já começaram 
a observar os atletas, para 
iniciar a formação da equipe 
para a competição.  

Divulgação

muita emoção marcou o dis-
curso de agradecimento de vil-
ma dos Santos Cinachi, filha de 
benedicto dos santos – sr. Dito 
do estrela – homenageado na 
inauguração da quadra polies-
portiva no bairro do Crispim, na 
manhã do domingo (8). o local 
foi totalmente reformado e re-
cebeu ainda um parque infantil 
e uma “estação saúde” – apare-
lho de ginástica e alongamento.

as palavras de vilma emo-
cionaram a todos, e seu agra-
decimento comovido mostrou 
a alegria da família do saudoso 
Dito do estrela com a homena-
gem. “meu pai era um homem 
bom, tenho certeza que de 
onde ele estiver, está radian-
te em ser lembrado e dar seu 
nome para esse espaço aqui no 
bairro”, afirmou vilma que, há 
12 anos, cuida da área verde ao 
lado da quadra, transformando 
o espaço com muitas árvores, 
várias delas frutíferas. “agra-
deço demais a lembrança do 
vereador toninho da farmá-
cia e o prefeito isael por todas 
as melhorias que foram feitas 
aqui”, destacou.

a Prefeitura refez o piso, 
trocou o alambrado, diminuiu 
a mureta em volta da quadra, 
construiu rampas de acessibili-
dade, realizou a pintura geral e a 
manutenção da iluminação. to-
das as melhorias realizadas tive-
ram um investimento de cerca 
de r$150 mil.

Homenageado

o homenageado, “benedicto 
dos santos - sr. Dito do estre-
la”, nasceu no dia 1º de março 
de 1930 e faleceu em 19 de de-
zembro de 2005. funcionário 
público, trabalhou na escola 
municipal de Coruputuba e na 
Professor eurípedes braga, no 
Crispim, onde se aposentou. De-
dicou muitos anos da sua vida 
ao esporte Clube estrela, onde 
foi presidente por duas vezes e 
desenvolveu outras atividades 
em prol do clube.

Outras melhorias 
para o bairro

o vereador toninho da far-
mácia, que conhecia sr. Dito, fa-

semelp deu para os representantes do bairro uma bola e as redes

lou da importância de se valorizar 
as pessoas que fazem a diferen-
ça. Ele afirmou que além de ter 
acompanhado esta obra, também 
tem apoiado a gestão do prefei-
to Dr. isael através de recursos 
como uma emenda impositiva 
que ele destinou para a reforma 
da unidade de saúde do bairro.

o prefeito isael Domingues 
parabenizou a família do home-
nageado e lembrou a todos sobre 
a importância de se deixar um 
legado, assim como fez o sr. ‘Dito 
do estrela’. “investir em espor-
te e lazer também é investir em 
saúde e qualidade de vida, que é 
uma de nossas prioridades”, afir-
mou. ele destacou ainda outra 
melhoria que será implantada 
no Crispim, que é o Cie - Centro 
integrado de esportes - cujo con-
vênio com o ministério dos es-
portes estava quase perdido mas 
foi recuperado a tempo para que 
ocorra o início das obras. o local 
terá estrutura para modalida-
des como atletismo, boxe, judô, 
levantamento de peso, tênis de 
mesa, badminton, ginástica rít-
mica e artística, entre outras ati-
vidades.

Família de ‘dito do estrela’ participou do ato de inaguração

treino uniu alunos de quatro equipes das escolas de esportes

Divulgação

Divulgação
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Vila São José vence Copa Regional nos pênaltis 

Atletas da ginástica rítmica 
marcam presença em clínica 
para aperfeiçoamento

Com informações do Por-
tal r3 

***
o time do Vila são 

José, do distrito de 
moreira César, faturou o 
título da 21ª  edição 2018 
da Copa regional de fu-
tebol amador, ao derrotar 
nos pênaltis o Jardim 
santana, de tremembé, 
em final realizada no 
domingo (8), no estádio 
José rodrigues alves, o 
popular “morumbi Pin-
dense”.

em campo, as duas 
equipes fizeram um jogo 
truncado, com três expul-
sões, uma pelo Vila são 
José e duas pelo Jardim 
santana. depois de no-
venta minutos o  placar 
terminou em empate sem 
gols, levando a decisão 
para os pênaltis.

antes das cobranças, 

uma confusão generaliza-
da quase tirou o brilho da 
final. Tudo começou de-
pois que um rojão atirado 
pela torcida caiu próximo 
aos jogadores do Vila São 
José. depois de muita 
discussão, finalmente 
aconteceram as cobranças 
dos pênaltis.

os goleiros foram as 
estrelas das cobranças, 
fazendo belas defesas. No 
final, vitória do Vila São 
José por 3 a 1, resultado 
que lhe garantiu o título 
desta 21ª edição da Copa 
regional e tirou a chance 
do bicampeonato do Jar-
dim santana [campeão de 
2017].

Neizinho, do Vila São 
José, com 6 gols, foi o 
artilheiro da competição e 
o goleiro William, do Jar-
dim Santana, ficou com o 
troféu de menos vazado.

alex santos/Portalr3)

as atletas representan-
tes de Pindamonhangaba 
nas competições de ginás-
tica rítmica estão sempre 
se aperfeiçoando. no úl-
timo fim de semana, a Se-
melp – secretaria muni-
cipal de Esportes e Lazer 
– proporcionou a realiza-
ção de uma clínica e inter-
câmbio com atletas de são 
Caetano, no Ginásio de 
esportes Professora ra-
quel Carvalho Pereira da 
rocha machado, conheci-
do como “Raquelzão”.

de acordo com a técni-
ca da equipe, professora 
simone rosa, ações como 
essa são de grande impor-
tância para que as atletas 
de Pinda conheçam outras 
realidades e melhorem 
sua performance, princi-
palmente aquelas que es-
tão iniciando nas equipes 
de treinamento. Para esta 

clínica, a técnica de simo-
ne convidou a árbitra es-
tadual e técnica da equipe 
de são Caetano, ana Carol 
Zumpano, que observou 
as ginastas da cidade, au-
xiliando a detectar talen-
tos e pontos que podem 
ser corrigidos nas coreo-
grafias.

“A clínica é realizada 
para o aperfeiçoamen-
to tanto de são Caetano 
quanto de Pinda”, garan-
tiu Carol. “as duas cida-
des têm o mesmo objetivo, 
que são os torneios da re-
gião sudeste e o nacional. 
Com este encontro, pode-
mos ver as interpretações 
que temos do mesmo re-
gulamento e, literalmente, 
uma ajuda a outra”, expli-
cou a técnica e árbitra.

“Gosto de sempre fazer 
essa troca, porque é nor-
mal nos acostumarmos 

com os erros e não os de-
tectarmos mais. Uma vi-
são diferente, ainda mais 
com o olhar de árbitra da 
Carol, nos ajuda a melho-
rar sempre mais. as duas 
equipes que estão aqui, 
tanto de Pinda quanto de 
são Caetano, vão com-
petir juntas e essa é a 
oportunidade para que as 
atletas possam ver as co-
reografias das outras, ter 
essa troca de informações 
e consequentemente, um 
crescimento técnico para 
todas”, avaliou.

Carol Zumpano elo-
giou a estrutura da ginás-
tica rítmica de Pindamo-
nhangaba. “a escola de 
base de Pinda sempre teve 
uma grande quantidade 
de alunas, e agora a busca 
é pela qualidade técnica. 
Para a gente, que tem uma 
visão de país na modali-

dade, hoje é muito difícil 
ver uma prefeitura in-
vestir tanto na iniciação 
quanto no treinamento 
dos atletas, é sempre ou 
um ou outro”, contou. 
“este espaço (raquel-
zão) é um dos melhores 
na região sudeste. Vejo 
claramente que a Pre-
feitura dá apoio e liber-
dade para que a simone 
desenvolva seu trabalho 
e não é à toa que ela é 
considerada técnica re-
ferência no estado”, elo-
giou.

no sábado (7) pela 
manhã, todas as atletas 
treinaram juntas, inde-
pendentemente de idade 
ou categoria. na parte da 
tarde, foram avaliadas as 
coreografias individuais 
e no domingo (8) foi a 
vez da avaliação dos con-
juntos.    

EquipE dE 
ciclismo sEmElp 
participa do 
“campEonato 
ValE-paraibano”

A equipe de 
ciclismo da Semelp 
Pindamonhan-
gaba participou, 
nesse domingo 
(8), da “Segunda 
Etapa do Campe-
onato Vale Parai-
bano”, em Guara-
tinguetá.

Pindamonhanga-

ba ficou em terceiro 
lugar na categoria 
Juvenil, com Nicolas 
Henrique, integrante 
da equipe Semelp. 

Também fi-
zeram parte da 
equipe os atletas: 
Paulinho e Carlos 
Bambam na cate-
goria Sênior A.

divulgação

divulgação

Encontro permitiu integração e troca de experiências para as duas equipes

Pinda conquistou o 3º lugar com Nícolas Henrique
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Dayane Gomes

Pinda recebe seleções de judô para 
“Treinamento de Campo Internacional”

Judocas do município conquistam 
vagas para campeonatos

Centro Esportivo “João do Pulo” sedia Festival de Taekwondo

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***
Pés descalços, sauda-

ção ao tatame, cumpri-
mento ao adversário e, 
então, inicia-se o treino. 
Diferentes nacionalidades 
envolvidas em uma só lin-
guagem, o judô. atletas e 
comissões de seis países 
concentram-se em técni-
cas e na preparação física 
requerida pelo esporte. 
todos ostentam a aptidão 
pelos quimonos e o foco 
no “treinamento de Cam-
po Internacional de Judô”, 
promovido pela Confede-
ração brasileira de Judô 
em parceria com o Comitê 
olímpico do brasil.

Desde o dia 2 de abril, 
os hóspedes se encontram 
em Pinda e permanecerão 
treinando pesado até esta 
quinta-feira (12). somente 
a seleção brasileira con-
vocada para a concentra-
ção conta com 48 homens 
e 48 mulheres, das cate-
gorias de base e da equipe 
principal. aliás, uma das 
atletas é mayra aguiar da 
silva, medalhista olímpi-
ca de bronze em londres 
2012 e no rio 2016. “eu 
adoro aqui. o clima é bom 
e o ambiente do hotel com-
bina certinho com nossas 
necessidades. a gente des-
cansa, vem treinar, tem a 
piscina e a parte de fisio-
terapia. tudo com foco no 
judô”, comentou a meio 
pesado, a categoria de até 
78kg, que já visitou a ci-
dade em diversas ocasiões 
com o mesmo propósito.

na 19ª edição do “Prê-
mio brasil olímpico”, 
mayra foi homenageada 
como destaque em sua 
modalidade e recebeu o 
prêmio de melhor atle-
ta feminina em 2017. Por 
isso, ela responsabiliza a 
dedicação nas preparações 
como fator fundamental 
para o bom desempenho. 
“lá na frente, a gente só 
vai buscar a medalha. as 
vitórias mesmo vêm nos 

treinamentos e no sacrifí-
cio”, ponderou.

Dos estrangeiros, a 
maior delegação é a da 
alemanha com 24 pes-
soas, a maioria atletas 
jovens das categorias de 
base. Por sua vez, o Chile 
está com 16; a argentina 
com 14; Portugal com seis; 
e a Croácia com 4 atletas 
nas instalações da cidade. 
“Poder treinar com pesso-
as diferentes e unir a equi-
pe é muito bom. os golpes 
começam a soltar mais. tu 
sai bem cansado, mas sai 
feliz porque sabe que foi 
produtivo”, contou mayra 
durante a manhã dessa se-
gunda-feira (8).

a região do Vale do 
Paraíba tem um repre-
sentante na comitiva bra-
sileira, que participou do 
reality de judô “Ippon - a 
luta da vida” no ano pas-
sado. ele é lincoln Keiiti 
Kanemoto das neves, de 
são José dos Campos. “É 
uma sensação muito boa 
estar pertinho de casa”, 
admitiu o judoca.

aos 22 anos, lincoln 
neves almeja ganhar o 
Campeonato brasileiro 
sênior e o Campeonato 
Paulista sênior em 2017, 
na categoria masculina 
de até 73kg. além disso, 
como de praxe, o sonho de 
participar dos Jogos olím-
picos de 2020 faz parte 
de seus planos. “meu ob-
jetivo principal é entrar 
definitivamente para a 
seleção olímpica. Quero 
conseguir uma vaga e, se 
tudo der certo, buscarei a 
medalha”, atestou com es-
perança.

Inclusive, o sonho 
olímpico também permeia 
em mayra. “não tem como 
não pensar em olimpíada, 
ainda mais que será no Ja-
pão, a casa do judô. e, com 
certeza, eles vão fazer uma 
festa maravilhosa lá”, esti-
mou a judoca que tem pre-
tensões a curto prazo, como 
a conquista do Grand Prix 
da China, no mês que vem.

Colaborou Com o teto: 
bruna sIlVa

***
no domingo (8), 

atletas do Judô da se-
cretaria municipal 
de esportes e lazer 
de Pindamonhanga-
ba participaram do 
“Campeonato Paulista 
de Judô” e “Fase re-
gional das classes: sub 
18, sub 21 e sênior”, 
em são José dos Cam-
pos. 

estiveram presentes 
cerca de 300 atletas de 
várias cidades do Vale 
do Paraíba, litoral 
norte e serra da man-
tiqueira. 

Cerca de 20 judocas 
compuseram a equipe 
de Pindamonhangaba, 
17 conquistaram vagas 
para a Fase Inter-regio-

nal do Paulista e 4 para a 
final do Paulista

o próximo evento dos 

judocas da semelp será o 
Campeonato Paulista, na 
Fase Inter regional das 

Classes sub 18, sub 21 e 
sênior, no dia 22 de abril, 
em mogi das Cruzes.

Campeão Fabrício Evangelista e vice-campeão Pablo Senna, ambos de 
Pindamonhangaba

Colaborou Com o teto: 
bruna sIlVa

***
a semelp (secretaria 

municipal de esportes e 
lazer de Pindamonhan-
gaba) realizou, no último 
sábado (7), o “Festival 
de taekwondo” para os 
alunos acima de sete 
anos, que estão dando 
os primeiros passos na 
modalidade. 

o evento aconteceu no 
Centro esportivo João do 
Pulo e contou com cerca 
de 50 participantes das 
escolas de esportes da se-
melp e de projetos sociais 
do centro comunitário da 
Vila são Paulo e da Vila 
suíça.

Para os professores 
silvio, Joelma, augusto e 
Carlos eduardo, organiza-
dores do evento, a par-
ticipação das entidades 
que promovem e ensinam 
taekwondo na cidade faz 
com que se estabeleça um 
exercício de convivência, 
solidariedade e coopera-
ção.

Já para as crianças, 
adolescentes e adultos, 
personagens principais no 
evento, esse modelo – o 
Festival – mostrou que é 
possível desenvolver as 
habilidades humanas es-
senciais, lutando uns com 
os outros e não uns contra 
os outros.

Divulgação

Divulgação

Os atletas de seis países estão em Pindamonhangaba, concentrados na preparação especial

O grupo de cerca de 200 judocas, composto por representantes brasileiros e da Alemanha,  da 
Argentina, da Croácia, de Portugal e do Chile estão reunidos no Hotel Colonial Plaza

Cerca de 50 atletas participaram do festival esportivo
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TERÇA-FEIRA

“Conferência Municipal Popular de 
Educação” debate ações conjuntas

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS 
No fi nal do evento, foi realizada a eleição dos 

Delegados Municipais que representarão o mu-
nicípio na Conferência Estadual. São eles: 

Representante de setores que defendem a edu-
cação pública: Maura Benedita dos Santos Ribei-
ro (Titular); e Nathali de Paula Garcia da Silva 
(Suplente);

Representante dos trabalhadores da educa-
ção: Márcia Fernandes Lima Silva (Titular), e 
Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos (Su-
plente);

Representante dos estudantes: Nathali de 
Paula Garcia da Silva (Titular), e Maria Cristina 
da Silva (Suplente);

Representante dos pais/mães/responsáveis 
pelos (as) alunos (as): Jeferson Leite de Assis (Ti-
tular), e Renata Jurema Vieira (Suplente).

Educadores exerceram o direito de discutir temas importantes 
para a garantia de uma educação de qualidade

“Fiquei encantada. Participar ativamente das discus-
sões que visam a garantir a ‘Manutenção e Avaliação do 
Plano Nacional de Educação’ é um compromisso que todos 
nós educadores devemos ter. O momento da Plenária foi 
importantíssimo para que pudéssemos conhecer as temáti-
cas e as discussões dos demais grupos. A palestra ao fi nal 
também foi extremamente esclarecedora!”

Denise Sannino Marcondes - 
professora da Escola Ruth Azevedo Romeiro

“Participei pela 1ª vez da Conape. Foi um momento enri-
quecedor, de troca de opiniões, sobre o futuro da educação 
no Brasil. Sugiro que o documento da Conae seja ampla-
mente estudado nas escolas para conhecimento de todos 
os professores.”

Maura Cristina dos Santos Assis Andrion - 
professora da Escola Ruth Azevedo Romeiro

Participantes avaliaram como “um momento 
enriquecedor de troca de opiniões sobre o 
futuro da educação no Brasil”

“Os rumos da educação pública debatido de forma democrática e signifi cativa” Educadores puderam discutir assuntos como inclusão, gestão, transparência, 
valorização, formação, plano de carreira, entre outras temáticas

Realizado no último 
sábado (7), na Faculda-
de Anhanguera, o evento 
aconteceu das 8 às 18 ho-
ras, e contou com a pre-
sença de dezenas de edu-
cadores. Durante todo o 
dia, dividido em grupos 
menores, os participan-
tes puderam discutir as-
suntos como inclusão, 
gestão, transparência, 
valorização, formação, 
plano de carreira, entre 
outras temáticas. O re-
sultado, segundo os pró-
prios envolvidos, “foi en-
riquecedor”.

“Realizar a conferên-
cia amplia nosso hori-
zonte de participação 
social na avaliação e na 
tomada de decisões so-
bre os rumos da edu-
cação pública, que tem 
sido um dos eixos prio-
ritários de ação defi nidos 
pelo prefeito que esteve 
presente no encontro. A 
participação e o entusias-
mo dos envolvidos foram 
emocionantes”, disse o 
secretário de Educação e 
Cultura, Professor Júlio 
Valle. 

Para a diretora Peda-
gógica e organizadora do 
evento, a professora Lu-
ciana Ferreira, “a Confe-
rência Municipal foi um 
grande momento de par-
ticipação democrática da 

“Descobrir potenciais fortes de uma 
rede municipal firme e comprometida 
com a garantia da qualidade social da 
educação” foi um dos resultados da “I 
Conferência Municipal da Educação” de 
Pindamonhangaba. 

sociedade na discussão 
dos eixos que abarcam 
questões essenciais da 
educação no País. Sentir 
as pessoas empoderadas, 
agindo como correspon-
sáveis nos rumos da edu-
cação, conferiu beleza e 
grandiosidade ao even-
to.”

Diversas autoridades 
participaram da confe-
rência, entre elas o pre-
feito Isael Domingues 
que reforçou a importân-
cia de se pensar em edu-
cação de forma coletiva e 
com responsabilidade. 

Palestrante Eduardo 
Cezar, presidente da 
União Nacional de 
Conselhos Municipais 
de Educação falou 
sobre a importância 
das conferências para 
consolidação dos sistemas 
municipais de educação

Diversos 
representantes 
da educação e 
da comunidade 
escolar 
participaram do 
evento

Divulgação

Divulgação

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Jucélia Batista
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