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Cidade recebe ações de incentivo à leitura
Divulgação
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Fonte CPTEC/INPE

A partir de 
segunda-feira (23), 
Pindamonhangaba  

receberá diversas 
ações de incentivos à 
leitura, promovidas 

pelo Departamento de 
Cultura da Prefeitura e 

as unidades da Fatec e do 
Senac  da cidade

CONTINUAM AS 
INSCRIÇÕES 
PARA O “XII 
FESTIPOEMA”

POPULAÇÃO PODE 
COLABORAR NAS 
ARRECADAÇÕES PARA 
A “GINCANA DA 
SOLIDARIEDADE”
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Começa vacinação 
contra infl uenza 
e segue a 
imunização contra 
Febre Amarela

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba começa a 
vacinação contra a infl uenza na 
próxima segunda-feira (23). A 
campanha deve seguir até o dia 
1º de junho, sendo o dia “D” em 
12 maio. 

Já a Campanha de Vacina-
ção contra a Febre Amarela 
continua neste fi m de semana 
na praça Monsenhor Marcon-
des e no Mercado Municipal.

PÁGINA 3
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Estamos vivendo cada 
vez mais, que bom, 

mas uma preocupação que 
devemos ter é com a nossa 
saúde, física e mental.

Muitos idosos, ao para-
rem de trabalhar, quando 
conseguem se aposentar ou 
param por não terem mais 
condições físicas para tal, 
sentem um vazio existencial. 
Quando tem uma família pre-
sente, isto é um pouco diminuí-
do, mas quando não, essa sen-
sação tende a se potencializar.

Pesquisas têm mostrado 
a importância da socializa-
ção para a manutenção da 
saúde mental, fundamental 
para pensar em qualquer 
outro cuidado, como por 
exemplo, fazer exercícios re-
gulares.

Aqui entramos em nos-
so tema central, o quanto 

o voluntariado pode aju-
dar a minimizar a solidão, 
pesquisas feitas com 5.880 
pessoas acima de 51 anos 
de idade em um período de 
8 anos para observar a re-
lação entre a solidão, perder 
um conjugue e/ou parar de 
trabalhar e se essa sensação 
de solidão foi minimizada 
com o trabalho voluntário, 
publicadas no The Journals 
of Gerontology, Series B: 
Psychological Sciences and 
Social Sciences, entre essas 
pessoas algumas escolhe-
ram exercitar, em média 
duas horas de trabalho vo-
luntário por semana, esses 
tiveram a sensação de so-
lidão reduzida ao mesmo 
nível de quando estavam 
casados e com o implemento 
de horas de trabalho volun-
tário em até seis horas por 

semana, tem a mesma sen-
sação reduzida à época que 
estavam na ativa profi ssio-
nalmente, não importando o 
tipo de trabalho voluntário 
que desenvolvam.

Mais uma utilidade do 
voluntariado como ferra-
menta de desenvolvimento 
pessoal: agora com a fun-
ção de sociabilizar, fazer 
novas amizades, aprender, 
pensar, realizar, trazer a 
sensação de pertencimento, 
de fazer parte da solução de 
problemas, a satisfação de 
ajudar e de construir algo.

O engajamento em tra-
balhos voluntários, sem 
importar a idade, traz a 
sensação de pertencimento 
a um grupo social e isso é 
fundamental para a manu-
tenção da saúde relacional 
e mental.

O trabalho voluntário 
tem mostrado sua versatili-
dade em utilidades, desde o 
treinamento de equipes mul-
tiprofi ssionais, socialização 
de pessoas, quebras de pa-
radigmas e inspiração para 
a vida, entre muitas outras.

Não conheço hoje fer-
ramenta mais apropriada, 
com alto poder de impacto, 
grandes resultados e melhor 
custo benefício para aglu-
tinar e motivar pessoas, de 
qualquer idade e nível social 
ou intelectual, no ambiente 
corporativo ou não.

Que tal conhecer um pou-
co mais sobre voluntariado?

Acompanhe minha colu-
na aqui toda semana que 
você terá uma degusta-
ção do poder do trabalho 
voluntário. #vamosfazero-
bembemfeito.

Voluntariado para espantar a solidão

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

“Feira Arte Encanto” retorna à Praça da Bíblia CPIC EM 
PARCERIA 
COM A NOVA 
ESSÊNCIA 
PROMOVE 
OFICINA 
NESTA SEXTA

Na sexta-feira (20), às 
14h30, o Cpic – Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares em par-
ceria com a Associação de 
Plantas Medicinais Nova 
Essência, promoverá uma 
ofi cina de shampoo contra 
piolhos.

A ofi cina é gratuita e 
aberta para a população. 
Para participar, basta 
comparecer à sede do Cpic 
(rua Dr. José Luis Cem-
branelli, 1.005, Parque das 
Nações).

Praticando a 
solidariedade 

A Escola Municipal Professor Elias Bargis 
Mathias, do bairro Araretama, está 

representando Pindamonhangaba na “Gincana da 
Solidariedade 2018”. Nesta etapa, que segue até o 
dia 7 de maio, a missão é arrecadar arroz.

Todas as doações de arroz serão destinadas 
ao Fundo Social de Solidariedade de Pinda e 
distribuídas para instituições fi lantrópicas, 
auxiliando também em cestas básicas emergenciais.

Para participar e ajudar as crianças da escola 
Elias Bargis nesta fase, basta levar a doação 
ao Fundo Social de Solidariedade ou às escolas 
municipais e Cmeis (creches).

Esta gincana existe há quase 20 anos e de acordo 
com os organizadores, mais de 3 milhões de quilos 
de alimentos já foram doados a 300 entidades 
assistenciais da região. 

Ao longo do ano, o Fundo Social de Solidariedade 
de Pinda fi rma parcerias com diversos eventos com 
a proposta de arrecadar alimentos para futuras 
doações à instituições e à pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 

Se você pode, seja solidário, colabore com estas e 
com outras ações!

Serão expostas diferentes peças das mais variadas técnicas

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
A “Feira Arte Encanto” 

retorna à Praça da Bíblia 
neste fi m de semana: dias 
20, 21 e 22, das 18 às 22 
horas. Mais de 50 artesãos 
estarão no local divulgan-
do seus trabalhos em di-
versas técnicas.

A feira  vem percorren-
do os bairros do municí-
pio dando a oportunidade 
dos artesãos da cidade de 
divulgarem seus traba-
lhos, que utilizam técnicas 
em bordado, crochê, pat-
chwork, MDF, entre outras. 

Na última semana, dia 
13, 14 e 15, a feira já esteve 
na Praça da Bíblia e foi su-
cesso, atraindo atenção das 
pessoas que passavam no lo-
cal, contou até mesmo com 
show de abertura com o ar-
tista solo Vinicius Andrade, 
que animou o público.

Além da feira itineran-
te, o projeto “Arte Encan-
to” conta com uma loja no 
Shopping em que os arte-
sãos expõem suas peças 
durante o ano todo.

A realização do evento 
envolve a parceria entre o 
Departamento de Turismo, 
a Coordenadoria de Even-
tos da Prefeitura e o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba.
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Pinda tem vacinação contra 
influenza na próxima semana

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

a Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba 
começa a vacinação 
contra a influenza na 

Secretaria da Saúde continua imunização contra Febre Amarela

População pode colaborar nas arrecadações 
para a “Gincana da Solidariedade”

Pinda e Guará 
realizam reunião 
sobre Turismo

próxima segunda-feira (23). A 
campanha deve seguir até o dia 
1º de junho, sendo o dia “D” em 
12 maio. As vacinas estarão dis-
ponibilizadas em todas as uni-
dades de saúde pública munici-
pal, de segunda a sexta-feira nos 

horários 8h às 11h30 e das 13h 
às 16h30.

 No dia “D” sábado 12 de 
maio, a vacina estará nos seis 
postos: Ciaf, Araretama II, Cris-
pim, Cisas, Cidade Nova e Terra 
dos Ipês, das 8 até às 17 horas. 
Além da praça Monsenhor Mar-
condes, das 7 às 16 horas. 

Segundo o Ministério da 
Saúde, a influenza, popular-
mente conhecida por gripe, é 
uma infecção aguda do sistema 
respiratório, ocasionada pelo 
vírus influenza, com elevado 
potencial de transmissão. Os 
sintomas mais comuns são fe-
bre, dor muscular e tosse seca. 
Recentes estudos em unida-
des sentinelas do Ministério 
da Saúde (são 252 no territó-
rio nacional) comprovam a 
presença de três vírus, deste 
modo a vacina fornecida será 
a “trivalente” que possibilita 
imunização aos vírus influen-
za A (H1N1; H3N2), influenza 
B e outros vírus respiratórios 
(VSR, parainfluenza e adeno-
virus).

A campanha iniciará a imu-
nização de acordo com grupos 
prioritários: idosos, indígenas, 
trabalhadores da área da saúde, 
crianças de 6 meses a menores 
de 5 anos, gestantes, mulheres 
que deram à luz recentemente, 
comorbidades, professores e 
presos. Toda a população pode 
tomar a vacina, desde que não 
tenha alergia severa à proteína 
do ovo. Quanto às reações ad-
versas, pode ocorrer dor no lo-
cal da aplicação e tendo desapa-
recimento do incômodo em até 
48 horas. E de 6 a 12 horas após 
a aplicação, em alguns casos 
acontece febre, mal estar e dor 
muscular que podem persistir 
por 1 ou 2 dias.

Para 2018, Pindamonhan-
gaba possui a meta de imuni-
zar 32.000 pessoas. Em 2017, 
foram vacinadas 31.447 pesso-
as, alcançando cerca de 101,2% 
da população. Ainda no ano 
passado, a cidade teve 2 óbitos 
(Influenza A e B) e 62 notifica-
ções de síndrome respiratória 
grave.

o diretor da vigilância epi-
demiológica, Rafael Lamana, 
orienta para que a população 
não se assuste com boatos espa-
lhados pelas redes sociais quan-
to à vacina da influenza. “A cada 
ano, o vírus sofre uma mutação; 
ano passado era a H1N1 que 
estava circulando pela região. 
Neste ano, além da H1N1, temos 
a H3N2 que é uma derivação do 
vírus H1N1. Então, por isso todo 
ano é preciso tomar a vacina 
para se manter imune à muta-
ção do vírus. A vacina disponi-
bilizada pelo SUS imuniza tanto 
contra H1N1 quanto a H3N2”, 
comenta Lamana.

O principal meio de imu-
nização contra a influenza é 
a vacina. Para intensificação 
da campanha, a Secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba 
indica alguns cuidados de pre-
venção como: constante hi-
gienização das mãos, ao tossir 
ou espirrar proteger com len-
ço ou mãos, manter os locais 
sempre bem arejados e evitar 
aglomerações.

Ilustração 

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

 
a Campanha de vacinação 

contra a Febre Amarela continua 

neste fim de semana em Pinda-
monhangaba. Esta é mais uma 
oportunidade para as pessoas 
que ainda não se imunizaram.

No sábado (21), a equipe da 

Secretaria de Saúde estará apli-
cando a vacina na praça mon-
senhor Marcondes, no centro, 
das 8 às 16 horas; no domingo 
(22), a equipe estará em frente 
ao Mercado Municipal, das 8 às 
13 horas. Para a vacinação de 
crianças é necessário a apresen-
tação da carteira de vacinação e, 
para os adultos, o RG.

De segunda a sexta-feira, a 
vacinação continua sendo reali-
zada no Ciaf e Cisas, no período 
das 8 às 11 horas e das 13 às 16 
horas.

Lembrando que Pindamo-
nhangaba está em área de risco, 
por isso é necessário que a po-
pulação se imunize. Atualmen-
te, estão imunizadas na cidade 
cerca de 63.481 pessoas da meta 
de 138 mil, totalizando 45,81% 
da população vacinada.Para vacinar crianças é preciso estar com a carteira de vacinação

Divulgação

Colaborou Com o texto: Jennifer 
GONçALVES

 
As arrecadações para a 

“Gincana da Solidariedade” 2018 
continuam até o dia 7 de maio, 
e a Escola Municipal Prof. Elias 
Bargis Mathias, do bairro Arare-
tama, está representando Pinda 
na etapa do arroz.

Todas as doações de arroz se-
rão destinados ao Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda e distribu-
ídas para instituições de caridade, 
auxiliando também em cestas 
básicas emergenciais.

Pinda sediará a pesagem da 
etapa do arroz, que acontece-
rá dia 11 de maio, a partir das 
14h30, no Centro Esportivo João 
do Pulo. 

Na última terça-feira (17), as 
professoras Ana Lucia Couto Aires 
e Rosalina Picollo representa-
ram a Secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba na entrega do 
regulamento da Gincana, na sede 
da TV Vanguarda, em São José 
dos Campos.

Para participar e ajudar as 
crianças do EM Prof. Elias Bargis 
nesta fase, basta levar a doação 

para o Fundo Social de Solidarie-
dade ou para escolas municipais e 
Cmeis da cidade.

representantes de Pindamonhangaba participaram da entrega 
do regulamento da “Gincana da solidariedade”

Divulgação

Nesta semana, representan-
tes do Departamento de Tu-
rismo de Pindamonhangaba 
estiveram em reunião com o se-
cretário municipal de Turismo 
e Lazer da Estância Turística 
de Guaratinguetá, José Felício 
Goussain Murade, e o chefe de 
gabinete Padre Reginaldo.

Na pauta, Pinda apresentou 
seu Plano Diretor de Turismo 
e os procedimentos para rea-
lizá-lo, para que Guará tenha 
como exemplo, já que na época 
em que a cidade se tornou es-
tância turística este documen-
to não era necessário. Tam-
bém foi conversado a respeito 
de uma nova rota religiosa que 
Guaratinguetá está criando e 
que teria percurso por dentro 
de Pindamonhangaba. Outro 

tema foi o city tour históri-
co cultural de Pinda, que está 
sendo exemplo para outras ci-
dades, que estão implantando 
o atrativo. Para conhecer mais 
de perto o trabalho, o secre-
tário de Guará foi convidado 
a participar de um grupo que 
fará o city tour neste sábado 
(21), em Pinda.

“Tivemos uma reunião 
muito produtiva, em que es-
treitamos laços com a equipe 
de Guará e pudemos trocar 
experiências, tanto sobre o 
trabalho que o Turismo realiza 
em Pinda, como as ações reali-
zadas em Guará, como o festi-
val do Gomeral, entre outros”, 
explicou a diretora de Turismo 
de Pinda, Ana Lúcia Gomes 
Araújo.

encontro permitiu troca de experiências

Divulgação
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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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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
realizou na segunda-feira, 
dia 16 de abril, a sua 12ª 
Sessão Ordinária, onde 
aprovou duas proposituras 
do Executivo para abertura 
de crédito suplementar.

Constaram na Ordem 
do Dia, três Propostas do 
Executivo, sendo que o 
Projeto de Lei n° 35/2018, 
que “Autoriza o Executivo 
Municipal a fazer doação 
de uma área para a Fazen-
da do Estado de São Pau-
lo”, foi adiado por 15 dias 
aguardando complementa-
ção de documentos.

O Projeto de Lei n° 
37/2018, que “Dispõe so-
bre a abertura de crédito 
adicional suplementar”, foi 
aprovado por unanimida-
de. Este Projeto, de acordo 
com a justifi cativa apre-
sentada pelo Executivo, 
propõe a abertura de cré-
dito adicional suplementar 
no valor de R$ 83.000,00 
(oitenta e três mil reais), 
na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, no 
Departamento de Cultura 
e Patrimônio Histórico no 

Vereadores aprovam verba suplementar 
para o Fundo Municipal de Cultura e 
convênio com o Governo do Estado

Convênio com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e o município vai possibilitar recursos 
para a realização do Plano Diretor de Macro Drenagem na área urbana da cidade; Verba do Fundo 

de Cultura vai o fomentar a produção, formação e o estímulo de produções artística e cultural

Fundo Municipal de Cul-
tura, em função do supe-
ravit fi nanceiro apurado 
em 2017 e adequação de 
ações neste exercício a se-
rem utilizados em projetos 
que visem o fomento, pro-
dução, pesquisa, forma-
ção, difusão e o estímulo a 
programas e produções de 
natureza artística e cultural 
no Município.

Já o Projeto de Lei n° 
38/2018, aprovado unâni-
me pelos Parlamentares, 
dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial. 
Esta propositura trata-se 
da assinatura de convênio 
com o Governo do Estado, 
no valor de R$394.250,00 
(trezentos e noventa e qua-
tro mil, duzentos e cin-
quenta reais), na Secretaria 
Municipal de Habitação, 
Meio Ambiente e Regulari-
zação Fundiária, no Depar-
tamento de Meio Ambien-
te referente ao contrato 
FEHIDRO n° 29/2018, fi r-
mado com o Governo do 
Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Sa-
neamento de Recursos Hí-
dricos, para Plano Diretor 
de Macrodrenagem da área 
urbana do Município de 
Pindamonhangaba.

Unimed
Em atenção ao Requeri-

mento nº 802/2018, de au-
toria do vereador Roderley 
Miotto (PSDB), o Dr. José 
Renato Couppê Schmidt, 
Diretor-Presidente da Uni-
med Pinda, foi convidado 
para apresentar esclareci-
mentos sobre a prestação 
do serviço de exames la-
boratoriais realizado pela 
empresa que representa 
ao Município de Pindamo-
nhangaba. O parlamentar 
pediu este esclarecimento 
em razão do contrato nº 
056/2017, fi rmado com a 
empresa Unimed para re-
alização de exames labo-
ratoriais, sendo que este 
contrato já expirou e a em-
presa foi desclassifi cada do 
Processo nº 33.771/2017, 
referente ao Pregão n° 
158/2017, e o assunto so-

 

ORDEM DO DIA
13ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

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

2018, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto de Lei n° 30/2018, do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Executivo Municipal a conceder o espaço 
público, à título oneroso, para exploração comercial de 
restaurante/lanchonete no Parque da Cidade”.

II. Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2018, do Verea-
dor Antonio Alves da Silva, que “Institui uma homenagem 
comemorativa ao Dia do Gari”.

Pindamonhangaba, 18 de abril de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Tribuna Livre: Sra. Irene Ribeiro
           Assunto: Emancipação de Moreira César.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO

AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!
O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDIANTE 
CADASTRO NA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO.

TELEFONE: (12) 3644-2284
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

bre a realização de exames 
e análise laboratoriais tem 
gerado inúmeros desdo-
bramentos e este esclareci-
mento é importante para se 
ouvir a parte envolvida.

Sessão Solene 
Dia do Escoteiro
Instituído pelo Decreto 

Legislativo nº 03/2010 e 
reivindicada, através do Re-
querimento nº 756/2018, 
pelo vereador Carlos Mou-
ra - Magrão (PR), será re-
alizada no dia 23 de abril, 

segunda-feira, às 19h30, 
a Sessão Solene em ho-
menagem ao “Dia do Es-
coteiro”. O Orador Ofi cial 
será o Chefe Rodolfo Bro-
ckhof - Diretor Presidente 
do Grupo Escoteiro Itape-
va. Na oportunidade serão 
agraciados com o Diploma 
de Honra ao Mérito: a  Es-
cotista Chefe Teresinha dos 
Santos Rufi no Gaby e a Es-
coteira Carolina de Souza 
Rodrigues, ambas da Tro-
pa Ashantis, do Grupo Es-
coteiro Itapeva 97/SP e do 
Grupo Escoteiro Levi 361/
SP, a Escotista Sônia Suely 
da Silva Malheiro e o Esco-
teiro Luther Barbosa Mon-
teiro da Silva.

Próxima 
Sessão Ordinária
A 13ª Sessão Ordinária 

de 2018, será realizada na 
próxima segunda-feira, dia 
23 de abril, a partir das 18 
horas, no Plenário “Fran-
cisco Romano de Oliveira”, 
à rua Alcides Ramos No-
gueira, 860 – Mombaça. 
A sessão é aberta à popu-
lação e poderá, ainda, ser 
acompanhada através da 
transmissão “ao vivo” pela 
internet no portal www.
pindamonhangaba.sp.leg.
br e no canal 4 da operado-
ra NET.

Dr. José Renato Couppê Schmidt, Diretor-Presidente da 
Unimed Pinda, presta esclarecimentos aos vereadores
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Seguem as inscrições para o “XII Festipoema” 

 

“Cine Mazzaropi” continua 
na próxima semana

Senac  exibe filme e oficina do Pontos MIS

As inscrições para a décima 
segunda edição do “Festival de 
Poemas de Pindamonhangaba – 
Festipoema” estarão abertas até 
o dia 30 de junho.

Para participar, basta se ins-
crever em uma das categorias 
artísticas que o festival apre-
senta, são elas: poemas, intér-
pretes, vídeos e fotografias que 
buscam sintetizar a essência do 
poema através do audiovisual 
ou cênico.

O “XII Festipoema” visa a es-
timular a criação poética, valo-
rizar e divulgar a poesia, assim 
como incentivar a arte da inter-
pretação da poesia e estimular 
no público o interesse pelas ma-
nifestações artísticas. Podendo 
concorrer nas categorias: adul-
to, juvenil, interpretação cênica, 
fotográfica e audiovisual de um 

minuto. A inscrição será feita so-
mente pela internet. O interes-
sado deve acessar o site: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br

As inscrições foram abertas 
em março, e a divulgação dos 
poemas selecionados será no 
dia 3 de agosto. Entre os dias 13 
de agosto e 21 de setembro, se-
rão feitas as entregas de fotos e 
vídeos. Para que os participan-
tes possam desempenhar boas 
interpretações das obras lite-
rárias, serão realizadas oficinas 
para interpretação fotográfica e 
audiovisual, além da oficina de 
interpretação cênica.

Os poemas, fotografias e ví-
deos selecionados serão expos-
tos no Palacete 10 de Julho, 
antes das apresentações e pre-
miações que devem ocorrer nos 
dias 6 e 7 de outubro.

O evento é realizado em con-
junto entre o Departamento de 
Cultura e Patrimônio Históri-
co da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, a Academia 
Pindamonhangabense de Letras 
e o Conselho Municipal de Cul-
tura. 

Mais informações podem ser 
adquiridas pelo e-mail cultura@
pindamonhangaba.sp.gov.br 
ou dos telefones: 3642-1080 / 
3643-2690.

COLAbOrOu COM O tEXtO: 
brunA SILvA

A partir desta segunda-feira 
(23), o Departamento de Cultu-
ra de Pindamonhangaba apre-
senta no Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina o filme Jecão Contra 
o Capeta, de Amácio Mazzaropi.

Jecão Contra o Capeta foi 
lançado em 1976 e narra a histó-
ria do Jeca que tem de enfrentar 
uma rica fazendeira que faz de 

tudo para ter o seu amor. uma 
curiosidade sobre esta obra ci-
nematográfica é que foi produzi-
da nos estúdios da PAM Filmes, 
onde atualmente funciona o 
Museu Mazzaropi, em taubaté.

O longa-metragem pode ser 
conferido de perto durante toda 
a próxima semana, através do 
projeto “Cine Mazzaropi”. O fil-
me pode ser visto a partir das 14 
horas no museu, que fica na rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 
centro.

COLAbOrOu COM O tEXtO:
JEnnIFEr GOnçALvES

na segunda-feira (23), às 
19 horas, o Senac de Pindamo-
nhangaba exibirá a produção “O 
Vendedor de Sonhos”. O filme 
faz parte da programação do 
Pontos MIS, e será apresentado 
de forma gratuita, porém com 
classificação etária de 12 anos. 
Além do filme, o Senac  recebe, 
também das 14 às 18 horas e no 
mesmo dia, uma oficina de foto-
grafia do Pontos MIS.

O drama nacional “O vende-
dor de Sonhos” de 2016 é uma 
adaptação do best-seller do psi-
coterapeuta e escritor Augusto 
Cury. A produção conta a histó-
ria do psicólogo Julio Cesar que, 

decepcionado com a vida tenta 
suicídio, porém um mendigo o 
impede. A dupla passa a ter uma 
amizade peculiar e busca salvar 
outras pessoas apresentando 
um novo caminho para se viver. 
Haverá debate após o filme.

A produção volta a ser exi-
bida no dia 27, às 14 horas, no 
CEu das Artes em Moreira Cé-
sar. Além dessas exibições, a 
comédia nacional “Os Colegas”, 
que também faz parte do Pontos 
MIS, será apresentada na quar-
ta-feira (25), às 14 horas, na bi-
blioteca de Moreira César.

Oficina gratuita

A oficina “Meu primeiro livro 
fotográfico” busca incentivar a 

leitura aliando à fotografia. Os 
participantes deverão escolher 
trechos de livros e estimulando a 
capacidade de interpretação de-
verão representar com imagens. 
A idade mínima para participar é 
de 16 anos, sendo necessário que 
os participantes tragam câmeras 
fotográficas ou celulares.

As atrações do ponto MIS 
são realizadas graças a uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Cultura, e 
o MIS - Museu da Imagem e do 
Som, de São Paulo. Já o Senac 
estará recebendo as ações espe-
cialmente para a programação 
da “3ª Semana Senac de Leitu-
ra”, que acontece dos dias 23 a 
28 de abril.Tanto a oficina quanto o filme são atividades gratuitas do Pontos MIS

Divulgação

“Jecão Contra o Capeta” será exibido no museu

Divulgação

Divulgação

BoSque da PrInCeSa reCeBe 
Peça LISíSTraTa-S neSTe doMIngo

COLAbOrOu COM O tEXtO:
JEnnIFEr GOnçALvES

O Bosque da Princesa recebe 
neste domingo (22), às 15h30, a 
apresentação da peça Lisístrata
-s, representada pela Cia. Novos 
Atores, com apoio da prefeitura, 
por meio do Departamento de 
Cultura.

Lisístrata-s é a peça baseada 
na comédia antiguerra escrita 
por Aristófanes em 411 a.C. e que 
busca explorar o teatro de rua da 
melhor maneira possível, intera-
gindo e provocando o público a 
participar. A peça trata de assun-
tos polêmicos, como questiona-
mentos políticos e empoderamen-
to feminino, buscando estimular 

a consciência do público.
O espetáculo lançado em 

2017 é uma parceria entre Victor 
Narezi com a famosa e experien-
te dramaturga Ana Roxo. A Cia. 
Novos Atores vem se aventuran-
do pelo teatro de rua em busca 
da democratização da cultura, 
para que mais pessoas tenham 
acesso ao teatro de qualidade.

a Cia. novos atores é formada por atores de Pindamonhangaba e, por isso, possui um 
carinho especial pela cidade

Divulgação

autores podem 
interpretar 
suas obras
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, 
Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS

Processo Digital nº: 1001547-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: JANETE MARIA SALGADO MARCONDES
Requerido: APPARECIDA SALGADO DA SILVA

Justiça Gratuita

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS
PROCESSO Nº 1001547-96.2014.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante 
este Juízo se processam os autos de nº 1001547-96.2014.8.26.0445 e nele foi DECLARADA 
AUSÊNCIA de APPARECIDA SALGADO DA SILVA, RG 23709406-X  brasileira, nascida em 
08/12/1938, filha de Geralda Salgado , estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido nomeada 
curadora de seus bens a Sra. JANETE MARIA SALGADO MARCONDES, RG 11.162.288-8, 
brasileira, casada, e que foi arrecadado o seguinte bem de propriedade da ausente: "1/3 do imóvel 
da parte ideal de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Av. Albuquerque Lins, nº 129, 
havido por força da matrícula nº 11.040 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba/SP". E para que chegue ao conhecimento de todos, extraiu-e o presente Edital, 
que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça e em 
jornal local de ampla circulação de 02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano, 
ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO a referida ausente a entrar na posse dos bens 
arrecadados. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 16 de outubro de 2017.

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

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

PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE ESTIMADA VALOR - R$

Oora pro nóbis Kg 20 3,00

Bertalha Kg 20 3,00

Moringa Kg 20 3,00

Capuchinha Kg 20 5,00

Taioba Kg 20 3,00

Major gomes Kg 20 3,00

Chuchu de vento Kg 30 3,00

Cara Kg 50 3,00

Vinagreira Kg 30 5,00

Araruta Kg 30 3,00

Curcuma Kg 30 3,00

Peixinho Kg 20 5,00

Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 09 de Maio de 2018, até o dia 14 de Dezembro de 2018, de 
Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 10:00 h e das 14:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida Drº Antonio Pinheiro 
Junior, n. 4009 - CEP: 12.412-010 - Cidade: Pindamonhangaba/SP. Tel.: (12) 3642-1823. Observação: Para 
a aquisição dos produtos o interessado deverá comunicar-se previamente via telefone para certificar-se da 
disponibilidade. Processo 4.960/2018.

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDA DE ALIMENTOS E BEBIDAS – COPA DA SOLIDARIEDADE 
– FESTIVAL DE FOOD TRUCK E TRAILLER

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração – Setor de 
Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, torna pública a convocação de 
munícipes interessados em comercializar alimentos e bebidas alcoólica (somente chopp) ou nãonaCopa 
da Solidariedade – Festival de FoodTruck e Trailler.
O Festival será realizado nos dias 15, 16 e 17 de Junho de 2018, naPraça Padre João de Faria Fialho 
(Praça do Quartel) – Centro, sendo aberto ao público em geral. Serão disponibilizados 21(vinte e um) 
espaços, sendo 15 (quinze) vagas destinas a Food Trucks/Trailers e 04 (quatro) vagas destinadas a 
foodbikes e 02 (duas) vagas destinadas a venda de balão e brinquedos, a serem sorteados entre os 
interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:

a) Os Foods Trucks/Trailers poderão utilizar espaço máximo de 5 metros por 3 metros (5x3), previamente 
demarcados;
b) Os interessados devem estar com a documentação regulamentada com a Prefeitura com relação a 
eventos anteriores, se for o caso;

1- Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio para venda de alimentos, bebidas 
e brinquedosna Copa da Solidariedade, deverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardosoou na 
Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – Centro, entre os dias 23e 24 de 
abril de 2018, no horário das 8h00 às 17h00. 
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência no nome da pessoa interessada em trabalhar no evento;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, constando TODOS os 
produtos a serem comercializados;

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos, bebidas não alcoólicascomo refrigerantes, suco, 
água, e alcoólicas – somente chopp, no evento Copa da Solidariedade – Festival de FoodTruck e Trailler 
naPraça João de Faria Fialho, no endereço supracitado, sendo a localização das barracas marcadas 
pela Administração Pública e defi nidas por sorteio público. 
2.1.1 – Não serão liberadas licenças para vendedores ambulantes de qualquer tipo de produto em 
qualquer forma de comercialização em áreas adjacentes / próximas ao local do evento em um raio de 
500m;
2.2 – É vedada a venda de bebidas em recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e 
cassação da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do especifi cado, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas correspondentes.    
2.3.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de propagação sonora, tais como: amplifi cadores, 
aparelhos de som, TVs, DVDs, etc. 
2.4– O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual comoFoodTruck/Trailers 
exclusivamente durante asatividades daCopa da Solidariedade naPraça do Quartel em localização 
defi nida por sorteio;
2.5– O horário de funcionamento em hipótese alguma poderá ultrapassar o período de 30 (trinta) minutos 
após o fi nal das atividades danoite, bem como a abertura/montagem das barracas só pode acontecer 
nos seguintes dias e horários:
a) Sexta15/06/2018 – a partir das 17h00
b) Sábado16/06/2018 – a partir das 17h00
c) Domingo17/06/2018 – a partir das 09h00
2.6– É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;
2.7– Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença emitida pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.8– A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração ou preposto;
2.9 – Em hipótese alguma será permitido ao credenciado a venda, mesmo apenas com o produto em 
mãos, em local fora do demarcado pela Administração Pública e defi nido por sorteio, sob pena de 
cassação da licença e autuação conforme previsto na legislação vigente, exceto aos vendedores de 
balão e brinquedos que não terão ponto fi xo;

3 – Do sorteio das vagas:
3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado mediante a presença dos interessados no 
auditório da Prefeitura, sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso ou outro local 
designado pela prefeitura, às 14h30,no dia 27 de abril de 2018
3.1.1 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas comportadas no auditório, o sorteio passará a 
ser realizado em local previamente informado através dos veículos ofi ciais de comunicação da Prefeitura 
(site: <www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do jornal Tribuna do Norte) em local visível a 
partir do dia 25/04/2018;
3.2. – Pede-se a chegada dos ambulantes com 30 (trinta) minutos de antecedência para identifi cação;
3.3 – Participarão do sorteio apenas os devidamente inscritos no período citado anteriormente que 
estiverem presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.3.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante recebido pelo setor de 
Protocolo no momento da inscrição;
3.4 – O sorteio irá defi nir por ordem crescente de 1 a 19 a localização dos vendedores que irão exercer 
a atividadedurante o evento Copa da Solidariedade naPraça do Quartel. Sendo de 1 a 15 para Food 
Trucks/Trailers e de 16 a 19 para barracas, além dos sorteios dos dois vendedores sem ponto fi xo de 
balões e brinquedos.
3.5–Na ocasião, serão sorteados 4(quatro) suplentes para a vaga de Food Truck/Trailers,4 (quatro) 
suplentes para os vendedores em foodbikes e 02 (dois) suplentes para a venda de balões e brinquedos, 
caso haja desistência dos sorteados;

4 – Da entrega das licenças
4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 03 e 04 de Maio de 2018das 8h00 às 17h00, mediante 
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do Paço Municipal;
4.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os dias damatinê do evento) com o valor de 1 UFMP 
(Uma Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) – R$ 90,18 e 10Kg de Arroz (que devem ser 
entregues no ato da retirada do boleto, a ser doado ao Fundo Social de Solidariedade)
4.3 – A não retirada da licença até as 17h00 do dia 04/05/18 acarretará na perda da vaga e convocação 
dos suplentes;
4.4 – Os suplentes,se houver vaga, serão contatados pelo telefone informado em sua inscrição no dia 
07/05/18, devendo retirar sua licença até as 16h00 do dia 08/05/18;
4.6 – Caso haja desistência ou faltas, o local fi cará vago. 

5 – Disposições gerais
5.1 – Os Food Trucks/Trailers poderão permanecer montadas, caso o proprietário assim escolha,durante 
o período em que houver a Copa da Solidariedade naPraça Padre João de Faria Fialho;
5.2 – A Prefeitura não se responsabiliza pelos FoodTrucks/Trailers deixados no local sendo de total 
responsabilidade de seus proprietários;
5.3 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;
5.4– Todo e qualquer equipamento utilizado pelo comerciante ambulante deverá permanecer dentro dos 
limites da barraca;
5.6 – Não serão feitas trocas de localização, salvo motivo de força maior, devidamente expresso pela 
fi scalização;
5.7 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
 5.6.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
 5.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame de vidro;
 5.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
 5.6.4 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fi scalização;
 5.6.6 – Comercialização de produtos fora do local determinado;
5.8 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Administração ou a quem for 
delegado competência expressa.
6 – Cronograma

  Data Horário 
Inscrição 23 a 24 de Abr das 8h às 17h 
Sorteio  dos espaços 27 de Abr 14h30 
Entrega das licenças aos 
sorteados 04 e 05 de Mai das 8h às 17h 
Contato com eventuais 
suplentes 07Mai - 
Retirada da licença pelos 
suplentes 07e 08 Mai Das 8h às 17h 

 

 
 

CONVOCAÇÃO – 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 4ª 
Reunião Extraordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Processo Eleitoral – Discussão e Esclarecimentos 
 

 
Dia:   25/04/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  14h00 (Quatorze horas)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 

Amauri Monteiro 
Presidente do CMAS 

 
 

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Sr Milton de Paula Virginio Filho, Taxista no Município de Pindamonhangaba
Solicitamos o comparecimento de V sª no DPTRAN – Departamento de Trânsito – 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizado na Rua Dr Monteiro de Godoy, 
405 – Bosque da Princesa, afi m de regularização de documento.
Prazo para cumprimento da solicitação é de 05(cinco) dias uteis a contar da data da 
publicação, nos horários de atendimento, que é das 08h as 11:30h e das 13h as 17h.
Pindamonhangaba, ¬¬26 de março de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.409, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 028/15 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 01 de abril de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  27 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.408, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 014/17 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 12 de março de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 
2018.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em de 27 
de março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.407, DE 27 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/17 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 06 de março de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de março de 
2018.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 27 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.404, DE  27 DE FEVEREIRO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,  no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE retifi car a Portaria Interna nº  10.355, de  27 de fevereiro 
de 2018        onde se lê: “26 de fevereiro de 2017” leia-se: “ 26 de fevereiro de 2018”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal                               
Fabricio Augusto Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de fevereiro de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.007, DE 04 DE ABRIL DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Srª Janaína Aparecida Sanches Ramos de Camargo Vitor, para substituir 
o Coordenador de Gabinete, Sr. Luiz Alexandre Leite Souza, durante o período em que o mesmo 
encontra-se em férias, de 22 de janeiro a 10 de fevereiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de janeiro 
de 2018.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 04 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.002, DE 28 DE MARÇO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Srª. Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme, Assessora de Serviço 
Técnico, para substituir o Diretor de Recursos Humanos, Sr. Thiago Vieira de Carvalho, durante o 
período em que o mesmo encontra-se em férias, de 16 a 30 de abril de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal                               

Fabricio Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 28 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 59, DE 29 DE MARÇO DE  2018.
Institui o Plano Diretor de Turismo do Município de Pindamonhangaba e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Plano Diretor de Turismo do Município de Pindamonhangaba (PDT), 
instrumento de planejamento capaz de orientar o desenvolvimento sustentável do turismo, aliando 
a conservação de seu patrimônio natural e cultural ao desenvolvimento socioeconômico do 
Município de Pindamonhangaba. 
Parágrafo único.  O Plano Diretor Municipal de Turismo, estabelecendo os objetivos, metas, 
estratégias, programas e projetos, na forma do Anexo Único, é parte integrante desta Lei.
Art. 2º O Plano Diretor de Turismo faz parte de um processo permanente de planejamento 
municipal, constituindo-se como o instrumento estratégico da política de desenvolvimento turístico 
do Município. 
Art. 3º As alterações de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas 
ou projetos, serão propostas pelo Poder Executivo, através de projeto de lei de revisão do plano 
ou projeto de lei específi co.
Parágrafo único. A revisão do plano diretor deverá ser realizada a cada 03 (três) anos.
Art. 4º As alterações do Plano Diretor serão submetidas à apreciação do COMTUR, antes de serem 
encaminhadas â Câmara Municipal, sem prejuízo de outras modalidades de divulgação e consulta 
com vistas à ampla participação comunitária nas decisões concernentes a matérias de interesse 
local.
Art. 5º O Plano Municipal de Turismo será implementado nos termos das políticas públicas defi nidas 
nas Leis Orçamentárias, notadamente a Lei Orçamentária Anual - LOA e o Plano Plurianual – PPA.
Art. 6º O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente Lei, dentro dos seus termos e 
limites, no prazo de 120 dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei Complementar 02/2018
 
O Anexo da Lei Complementar nº 59/2018 foi publicado no site da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, PTD Plano Diretor de Turismo, disponível no endereço: http://www.
pindamonhangaba.sp.gov.br/plano_diretor_turismo.asp

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.106, DE 29 DE MARÇO DE 2018
Altera o art. 5º da Lei nº 3.393, de 15 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o Conselho Municipal 
de Turismo.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Altera o art. 5º da Lei nº 3.393, de 15 de dezembro de 1997, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 5º O Conselho Municipal de Turismo, cujas funções não serão remuneradas, será composto 
de 20 (vinte) membros, entre representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, distribuídos 
nos seguintes setores, a saber:”
I – Dos Representantes do Poder Público, sendo preferencialmente: 
a) 02(dois) representantes do Departamento de Turismo; 
b) 02 (dois) membros do Departamento da Cultura; 
c) 01 (hum) representante do departamento do meio ambiente e urbanismo; 
d) 01 (hum) representante do Departamento da Educação; 

II – Dos Representantes da Sociedade Civil: 
a) 01 (hum) representante do setor hoteleiro; 
b) 01 (hum) representante do setor de gastronomia; 
c) 01 (hum) representante do setor de comercio – ACIP; 
d) 01 (hum) representante do setor de turismo receptivo; 
e) 01 (hum) representante do setor artesãos; 
f) 01 (hum) representante do setor de turismo de aventura; 
g) 01 (hum) representante do ensino de turismo -  SENAC; 
h) 01 (hum) representante do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande;
i) 01 (hum) representante do Núcleo Turístico do Piracuama; 
j) 02 (dois) representantes do setor Rural, Turismo Rural e Agronegócio; 
k) 01 (hum) representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Urbanistas de 
Pindamonhangaba;
l) 01 (hum) representante do setor das transportadoras turística do Município
m) 01 (hum) representante do setor de Guias de Turismo.
§1º cada representação entende-se um titular e um suplente.
§2º Os membros do COMTUR serão nomeados através de Portaria pelo Prefeito Municipal, com 
mandato de dois anos, sendo permitida a recondução. 
§3º As representações da sociedade civil serão eleitas em assembleia convocada especialmente 
para este fi m, ato que deverá ser coordenado pelo titular da secretaria competente, ou por quem 
ele indicar. 
§4º Os conselheiros representantes escolherão entre si, as ocupações de titularidade e suplência, 
observados os segmentos.
§5º O Presidente será eleito por seus membros na primeira reunião dos anos pares, salvo quando 
da montagem inicial do Conselho, o que poderá ampliar o primeiro mandato por mais alguns meses.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 29 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2018 (PMP 4504/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, e manifestação 
técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, negou provimento ao recurso 
interposto em ata pela empresa Dakfi lm Comercial Ltda, e homologou, em 12/04/2018, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos para atender aos usuários do Programa de 
Diabetes do Município por um período de 12 meses”, em favor da empresa CBS Médico Científi ca 
S/A, o item 01, no valor unitário de R$ 0,30. 

PREGÃO Nº 028/2018 (PMP 6414/2018) 
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica e vistoria realizada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, homologou, em 09/04/2018, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços de 
exames de tomografi a computadorizada sem sedação com e sem contraste, pelo período de 12 
meses”, em favor da empresa Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, no valor total de 
R$ 176.901,34. 

PREGÃO Nº 031/2018 (PMP 6790/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
homologou, em 05/04/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de conjunto de 
colchões para a ginástica artística”, em favor da empresa BR Mix Comércio e Serviços Ltda, ME, 
no valor total de R$ 71.790,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018 (PMP 7874/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
mantém o resultado do certame inalterado, e assim homologou, em 12/04/2018, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos”, em favor das empresas, os itens (item-
vl unit em R$): Aglon Comércio e Representações Ltda: 50-18,97; Atons do Brasil Distribuidora 
de Produtos Hospitalares Ltda: 55-0,5445; Cirúrgica São José Ltda: 20-0,1534; 23-1,8880; 32-
0,2655; 40-0,8553; 42-12,00; CM Hospitalar Ltda: 62-1.191,84; 63-969,82; Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda: 02-0,62; 04-0240; 06-0,6657; 10-8,35; 13-0,1180; 25-0,29; 26-1,08; 31-1,8810; 
35-0,21; 46-0,47; 53-0,06; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda: 27-3,89; 48-9,97; 
54-0,18; 57-1,70; 60-0,0750; Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: 05-0,0128; 09-
0,5607; 36-4,58; Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda: 12-22,0704; 16-
0,2495; 61-0,24; EMS S/A: 58-0,3492; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A: 
45-1,4850; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda: 19-0,0580; 28-0,15; 33-2,49; 52-0,5643; 
Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 27-3,89; 48-9,97; 54-0,18; 57-1,70; 60-0,0750; Portal Ltda: 
11-0,0230; Promefarma Representações Comerciais Ltda: 01-0,0166; 29-1,9970; 47-0,1480; Soma/
SP Produtos Hospitalares Ltda: 03-0,0340; 08-10,00; 21-1,55; 22-0,0160; 34-0,80; 51-1,2480; 56-
0,0317. Itens desertos: 07, 14, 15, 18, 24, 41, 44, 49, 64. Itens fracassados: 30, 38. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018 (PMP 7883/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de óleos automotivos para utilização do Setor de Ofi cina Mecânica”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Lincetractor Comércio, Importação e Exportação 
Ltda EPP: 07-1.801,80; 15-1.570,00; 17-1.406,00; Lub Vale Comercial Ltda: 08-5.538,00; Part’s 
Lub Distribuidora e Serviços EIRELI: 01-2.019,00; 02-1.310,00; 03-1.200,00; 04-1.320,00; 05-
1.320,00; 06-1.650,00; 09-167,50; 10-900,00; 11-1.250,00; 12-1.250,00; 13-936,00; 14-1.917,00; 
16-1.250,00; 18-216,00; 19-136,50; 20-158,00; 21-33,50; 22-33,50. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2018 (PMP 7902/2018) 
A autoridade superior homologou, em 06/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de papel sulfi te a fi m de atender a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit 
em R$): Quicklog Comércio Atacadista e Logística EIRELi EPP: 01-20,67; Procomp Produtos e 
Serviços de Informática Ltda: 02-13,86. 

PREGÃO Nº 045/2018 (PMP 8353/2018) 
A autoridade superior homologou, em 11/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em cobertura 
securitária para colisão, incêndio, furto, roubo, danos materiais e corporais a terceiros, para veículo 
ofi cial pertencente à frota da Secretaria de Saúde e Assistência Social, com abrangência nacional, 
pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Mapfre Seguros Gerais, os itens 01 e 02, no valor 
total de R$ 2.376,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2018 (PMP 8387/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de teste para sorologia de dengue”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): Bio Advance Diagnósticos Ltda EPP: 01-6,82; Medlevensohn Comércio e 
Representação de Produtos Ltda: 02-6,26. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2018 (PMP 8333/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 11/04/2018, fracassada a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais para lavagem automotiva”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 023/2018 (PMP 5555/2018) 
Foi fi rmado o contrato 039/2018, de 03/04/2018, para “contratação de empresa para licenciamento 
de programas de computador (software aplicativo) integrados em ambiente web multiusuário, para 
área tributária, abrangendo os serviços de customização, implantação e treinamento de servidores 
e manutenção”, no valor total de R$ 72.000,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante 
e como gestor do contrato o Sr João Carlos Muniz, e pela contratada, empresa Tec System 
Consultoria e Informática S/A Ltda ME, o Sr Mykola Szoma Filho. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 372/2014 (PMP 32861/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 22/02/2018, ao contrato 052/2015, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para fornecimento de refeições para os servidores plantonistas do PSF 
(Programa Saúde da Família) do Araretama e servidores plantonistas do setor de transporte, 
campanhas de vacinas e em campanhas educativas, pacientes atendidos no CAPS (Centro de 
Apoio Psicossocial) e servidores plantonistas do Pronto Atendimento de Moreira César”, para 
prorrogação até 15/03/2019, e reajuste de 2,41%, conforme variação do IPC FIPE, passando o 
valor total do contrato para R$ 294.869,40, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Bona Alimentos Ltda EPP, a Sra Teresa Cristina Gimenes Moiano. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.005, DE 29 DE MARÇO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto 
Municipal nº 5.452, de 12 de setembro de 2017,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar a indicação de gestora nos incisos I e II do art. 1º da Portaria Geral nº 4.923, 
de 19 de setembro de 2017, que passam a vigorar:
“Art. 1º ...
I-Gestora de Parceria da Proteção Social Básica 
     a) Ana Paula de Almeida Miranda
 II-Gestora de Parceria da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
     a) Ana Paula de Almeida Miranda”
 Art. 2º Alterar o membro indicado no inciso II do art. 2º da Portaria Geral nº 4.923/2017 - 
Comissão de Seleção de propostas – que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ....
III-Domingos Geraldo Botan”
Art. 3º Revogar o inciso IV da Portaria Geral nº 4.923/18 – Comissão de Monitoramento e 
Avaliação – passando a comissão a vigorar com três membros.
Art. 4º Esta portaria entra na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2018.

Isael Domingues 
 Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

  Secretária de Saúde e Assistência Social      
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 29 de março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves 
 Secretário de Negócios Jurídicos
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Divulgação

Cidade recebe ações de incentivo à leitura

Bosque será palco de dança circular

Reurbanização na área da rua 7 de 
Setembro segue para pavimentação

“Pega-Tudo” estará em novos 
bairros na próxima semana

COLABOROU COM O TEXT: JEN-
NIFER GONÇALVES

***
A partir de segunda-fei-

ra (23), Pindamonhangaba  
receberá diversas ações de 
incentivos à leitura, pro-
movidas pela Departamen-
to de Cultura da Prefeitura 
e as unidades da Fatec e do 
Senac  da cidade.

A biblioteca “Ver. Rô-
mulo Campos D´Arace”, 
do Bosque, recebeu uma 
ofi cina de criação textual 
com Eva Andrade na últi-
ma quinta-feira (19). Mas a 
ofi cina continua na Escola 
Estadual Ismênia Montei-
ro de Oliveira, no dia 26 de 
abril e dias 3 e 10 de maio.

Eva já foi avaliadora das 
redações do Enem, e ago-
ra trabalha com os jovens 
os fundamentos dos textos 
dissertativos e argumenta-
tivos e os possíveis temas 
que podem ser abordados 
no exame nacional.

A Fatec promove o “V 
Encontro de Leitores”, no 
dia 28 de abril, a partir das 
9 horas. A programação 
conta com: café da manhã 
de recepção; palestra com 
Dr. Moacir José dos Santos, 
historiador, sobre a narrativa 
das histórias em quadrinhos; 
palestra com a booktuber 
Tatiane Felrin, do canal Tiny 
Little Thing; atividades es-
peciais as crianças (contação 
de histórias e atividades lúdi-
cas); distribuição de brindes; 
troca de livros.

Cristina Elisei, diretora 
da Fatec Pindamonhan-
gaba, afi rma que “a facul-
dade é um ambiente de 
efervescência cultural. O 
‘V Encontro de Leitores’ 
é uma oportunidade de 
aproximar a Fatec Pinda 
da comunidade, em prol 

da valorização do hábito de 
leitura”.

O evento é totalmente 
gratuito e sem fi ns lucrati-
vos, aberto à comunidade 
acadêmica e interessados 
em geral. Para inscrever-
se, basta preencher o ca-
dastro disponível em www.
fatecpindamonhangaba.
edu.br.

Já “3ª Semana Senac de 
Literatura” realizará uma 
variada programação, do 
dia 23 a 28 de abril, explo-
rando fi lmes e séries ins-
pirados em livros. Haverá 
troca de livros, exibição de 
fi lmes, jogos e ofi cinas.

“Os livros são a tradu-
ção em versão escrita do 
imaginário do autor. Diver-
sas obras tornam-se passa-
portes mais acessíveis para 
viagens incríveis.  Quando 
as histórias transcendem 
as páginas de uma obra li-
terária e ganham as telas, a 
jornada fi ca ainda mais in-
tensa”, afi rma Ana Cláudia 
Galhardo Palma, gerente 
do Senac Pinda.

A participação na “Sema-
na Senac de Leitura” é gra-
tuita e algumas atividades 
contam com vagas limita-
das. Para se inscrever acesse 
o portal Senac: www.sp.se-
nac.br/semanadeleitura.

“É com felicidade que 
vemos outras instituições 
se unindo para fortalecer 
o hábito de leitura, e o mu-
nicípio só tem a ganhar. É 
muito importante que as 
pessoas se conscientizem, 
por isso, procuramos in-
centivar as pessoas através 
de ofi cinas e atividades re-
cativas, com muita intera-
ção, diversão e refl exão”, 
completou o diretor de Cul-
tura da Prefeitura, Alcemir 
Palma.

A obra de revitaliza-
ção do espaço urbano 
na rua 7 de Setembro 
já teve seu signifi cativo 
avanço. A demarcação 
do estacionamento está 
quase concluída e os 
demais canteiros, que 
futuramente serão com-
plementados por paisa-
gismo, já estão sendo 
formatados em todo o 
contexto. É nessa fase, 
que também será a co-
locação dos conduítes 
embutidos no solo, para 
receber a iluminação.

Ao término desta 
etapa, inicia-se a colo-
cação da pavimentação 
em piso de concreto 
intertravado, em suas 
respectivas tonalidades, 
seguindo o projeto e 
suas delimitações.

A área de 11 mil m² 
está sendo totalmente 
reurbanizada, para la-
zer das famílias e espa-
ço para manifestações 
culturais e artísticas.

No local, está sendo 
construída uma praça, 
sem custos para a ad-
ministração municipal, 
e parte dela foi viabili-
zada por meio do De-
creto 5.431 de 2017, que 
regulamenta as doações 

de serviços e obras da 
iniciativa privada para a 
Prefeitura.

A primeira fase da 
obra contempla a pavi-
mentação com piso in-
tertravado de concreto 
que possui característica 
drenante; e canteiros 
demarcados com guias 
extrudadas, que otimi-
zarão  a circulação das 
pessoas e os espaços 
para as atividades que 
serão desenvolvidas 
no local. A doação dos 
serviços dessa primei-
ra fase está registrada 
sob o processo 33.850 
de 2017, publicada em 

9 de fevereiro de 2018.
Após a primeira fase, 

o projeto da praça con-
templará rede de poste-
amento para iluminação 
em led, implantação de 
fontes interativa e lumi-
nosa musical, playgrou-
nd e concha acústica, que  
possibilitará a realização 
de eventos artísticos. Ha-
verá, ainda, área desti-
nada a estacionamento e 
paradas de ônibus.

“Esse espaço urbano 
há muito tempo pedia 
investimentos. Por meio 
do decreto de doações, 
essa obra se tornou pos-
sível e, com certeza, após 

seu término, a praça dará 
muito mais vida àquela 
região do centro da ci-
dade”, avaliou a secre-
tária de Infraestrutura e 
Planejamento, Marcela 
Franco.  

Na área da praça, há 
ainda um galpão para o 
qual a secretária Marcela 
adianta que há um pro-
jeto de Revitalização, a 
ser custeado a partir de 
recurso fi nanceiro do go-
verno, o FID (Fundo de 
Investimento Difuso). A 
fachada do galpão é tom-
bada pelo Condephaat e 
será preservada em sua 
integridade.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos de Pinda-
monhangaba dá prossegui-
mento nesta semana à ação 
do “Pega-Tudo” nos bairros: 
Jardim Imperial, Ouro Ver-
de, Jardim Cristina, Cháca-
ras Reunidas, Maricá, Cida-
de Nova e Santa Cecília. A 
ação do “Pega-Tudo” nestes 
locais possuem prazo para 
conclusão até 10 de maio.

Para a efi cácia do “Pe-
ga-Tudo”, é fundamental 
a participação da popu-
lação, pois as equipes da 
Prefeitura não entram nas 
áreas internas das residên-
cias. Deste modo, o mora-
dor deve depositar o lixo 
e entulho nas calçadas 24 
horas antes da ação das 
equipes. Caminhão, retro-
escavadeira e funcioná-
rios fazem recolhimento 
deste material, e outras 
equipes acompanham o 
serviço realizando capina 
e varrição da região.

Pixabay

Prefeitura, Fatec 
e Senac de Pinda 
estão se unindo para 
estimular através de 
ações o hábito da 
leitura no município 

COLABOROU COM O TEXT: 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
Neste domingo (22), 

às 10 horas, o Bosque da 
Princesa recebe uma 
roda aberta de dan-
ça circular com Bebel 
Moraes e João Jun-
queira, com o apoio 
do Departamento de 

Cultura da Prefeitura.
A dança é indicada 

para pessoas de todas 
as idades. Além de pro-
mover atividade física 
também proporciona 
o bem-estar dos par-
ticipantes, pois é uma 
forma leve e divertida 
de se conectar aos co-
legas da roda, a natu-

reza ao redor, e consi-
go mesmo durante os 
movimentos.

Para participar, basta 
entrar na roda e apro-
veitar a música, os res-
ponsáveis dão todas as 
orientações necessárias 
para a prática das dan-
ças circulares.

Durante a dança os orientadores promovem 
conversas e refl exões

Divulgação

A área de 11 mil m2 está sendo totalmente reurbanizada para lazer das famílias
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A Acip (Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba) realizou, na manhã dessa quinta-feira (19), um “Café com a imprensa” 
para apresentar os eventos que serão organizados pela associação ao longo do ano. 

 “CAFÉ COM A IMPRENSA”

Toda  felicidade!

É o que desejamos para a linda Thay-
nara Xavier, aniversariante do dia 13 
de abril. Que seus dias sejam tão lindos 
quanto você! Receba todo o amor e cari-
nho dos seus amigos, familiares e colegas 
da Clínica Futura.

Bênçãos infi nitas 
 
Para a estudante de Fisioterapia da Fun-

vic Fernanda Batista, aniversariante deste 
domingo, 22 de abril. Ele recebe os parabéns 
e o desejo de muitas bênçãos e conquistas dos 
pais, dos irmãos, dos cunhados, dos sobrinhos, 
e de todos os amigos e familiares. 

Muita luz

Para as funcionárias da Subprefeitura de Moreira César, que fazem 
aniversário em abril: Adriane (dia 25), Soleane (dia 23), Rose (dia 19) e 
Viviane (dia 21). Elas recebem os cumprimentos de todos os familiares e 
amigos, em especial dos colegas da Sub. Parabéns, meninas!  

Tudo de bom

Para Alice Chinaqui, 
que faz aniversário 
neste sábado, 21 de 
abril. Ela comemora ao 
lado do esposo Vlamir, 
dos fi lhos Everton, El-
ton e Viviane, dos netos 
e de todos os familiares 
e amigos.  

Novo ciclo

Bênçãos sem fi m para a servidora pública Sandra 
Graziella, que completou mais um ano de vida no dia 17 
de abril. Ela comemorou ao lado dos fi lhos (foto) e do 
esposo Fabrício Augusto. Sandra, que seus novos 365 
dias sejam repletos de alegria, de saúde, de sabedoria e 
de paz!  

Muitas bênçãos 

Para Regina Bonini, aniver-
sariante da última quarta-feira, 
18 de abril. Ela recebe o desejo de 
muita luz, saúde e grandes con-
quistas do esposo Marcos e das 
fi lhas Marina, Fernanda e Juliana 
Bonini (foto), além de receber o 
carinho de todos os amigos e da 
sua família. 
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