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TEATRO GALPÃO recebe 
espetáculo dançante gratuito
O Teatro Galpão receberá, gratuitamente, neste fi m de semana, uma atração 
especial para as crianças: o espetáculo “Mirabolante”. Na sexta-feira (4), a 
peça acontece às 14h30 e, no sábado (5), às 17 horas.

A apresentação une dois bailarinos e mistura música e fantasia, criando um mirabolante carnaval

“COPA TROLLER” ABRE TEMPORADA 2018 COM RALI EM PINDA
A Troller dá a 

largada neste sábado 
(5) à temporada 2018 
de um dos maiores 
ralis de regularidade 
monomarca do 
Brasil, com a prova 
inaugural em 
Pindamonhangaba. 
A competição este 
ano terá um total 
de quatro etapas, 
passando por trilhas 
de São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina, 
e já começa muito 
disputado com 
mais de 100 carros 
inscritos.

A maior parte do 
roteiro será dentro 

de uma fazenda, 
com trilhas típicas da 

região montanhosa

Gustavo Epifanio

Divulgação

Município segue 
com a vacinação 
contra a In� uenza

Pindamonhangaba prosse-
gue com a vacinação contra o ví-
rus Infl uenza. Nesta semana, fo-
ram  incorporadas à vacinação: 
mulheres grávidas, mulheres 
que deram à luz recentemente e 
crianças de 6 meses a menores 
que 5 anos.

CIDADE GANHA 
CLUBE DE 
XADREZ

“Jogos Abertos da 
Juventude” movimentam 
atletas pindenses

Inscrições para “Rainha 
dos Tropeiros” terminam 
nesta sexta-feira

Começa a arrecadação 
de agasalhos nos bairros
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Se esta pergunta fosse 
feita há dois anos, eu res-
ponderia que talvez, mas 
como ela está sendo feita 
hoje, 2018, eu vou responder 
que... Talvez...

Não estou brincando 
não, sempre existem três 
possibilidades, a minha, a 
sua e a correta.

Por isso vale lembrar que 
qualquer tipo de parceria, se 
bem feita e bem fi scalizada, 
tem tudo para funcionar, 
até 2015 não existia uma 
forma totalmente defi nida 
para parcerias entre OSC’s 
(Organizações da Sociedade 
Civil) ou ONG’s (Organiza-
ções Não Governamental) 
como queira chamar e o 
poder público, elas estavam 
regidas pelos convênios que 
hoje, depois do Marco re-
gulatório do terceiro setor, 
passou a ser de exclusivida-
de para parcerias entre po-
deres públicos, governo com 
município, município com 

união, etc., e para as OSC’s, 
fi caram outros modelos tipi-
fi cados e orientados no Mar-
co, por isso a importância 
dos municípios oferecerem 
capacitação para as organi-
zações, visto a complexidade 
e diferenças existentes entre 
o modelo atual e novo e o 
antigo.

Mais uma razão para 
oferecer capacitação às or-
ganizações, está ligado à 
questão custo, maioria das 
capacitações acontecem nas 
capitais com raras exceções 
e tem custo elevado, assim 
como o custo de desloca-
mento e hospedagem.

Outra razão para as pre-
feituras oferecerem capa-
citação é o “desmame” que 
deveria acontecer de forma 
natural, pois as OSC’s pre-
cisam começar a sobreviver 
com outras fontes de recur-
sos que não os governamen-
tais, salvo como agora é 
possível, a contratação dos 

serviços ofertados por uma 
ou outra OSC para a pre-
feitura. Visto que será uma 
contratação de serviços ou 
produtos, está sujeita a va-
lidação deste serviço ou pro-
duto, bem como a fi scaliza-
ção por parte do contratante 
e do usuário e a aferição da 
qualidade destes serviços ou 
produtos. Assim com esta 
nova conduta, poderia res-
ponder que sim, funcionam 
as parcerias entre organiza-
ções sociais e governos muni-
cipais, estaduais ou federais.

Vale uma ressalva que 
há muito isto já era pratica-
do, a prestação de serviços 
ou venda de produtos, mas 
sem uma ação jurídica para 
dar validade as cobranças 
inerentes ao serviço ou pro-
duto. Agora com instrumen-
tos mais rígidos e mais cla-
ros as OSC’s têm que colocar 
em prática todo seu esfor-
ço para o bem qualifi cado 
atendimento a sociedade.

E por último, mas talvez 
o mais importante, a pre-
paração das OSC’s para um 
mercado mais preparado 
e que existirá uma depura-
ção necessária, onde as que 
tiverem uma plataforma de 
sustentabilidade maior e 
fl exibilizada se sustentarão 
no mercado e continuarão 
a prestar seus serviços a so-
ciedade.

Importante termos orga-
nizações sociais mais prepa-
radas, e os seus principais 
parceiros, as prefeituras são 
fundamentais para esta pre-
paração.  

Parcerias dão certo, des-
de que as partes se respei-
tem e a sociedade fi scalize 
e cobre dos responsáveis a 
devida prestação de servi-
ços de forma profi ssional, 
mas com humanidade e com 
qualidade, mas dentro de 
parâmetros legais. Vamos 
cada um fazer a sua parte 
para tudo isso funcionar?

PARCERIAS DE OSC’S E GOVERNO FUNCIONAM?

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.

Sábado tem “Fashion 
Day Acip” na praça 

A Acip (Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) re-
aliza neste sábado (5), a 
quarta edição do “Fashion 
Day Acip”, apresentando 
a coleção outono/inverno 
de algumas lojas associa-
das. O evento, que tem 
início às 9 horas, marca o 
início das comemorações 
do “Dia das Mães” e conta 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. 

O Desfi le das lojas terá 
início às 11 horas com 
a participação das lo-
jas: Netto Jeans, Hering, 
O Lojão Magazine, Eco 
Fashion, Escolástico Mo-
das e Emi Feminina. 

Ao longo da manhã 
também haverá atendi-
mento ao público com 
a participação do salão 
Seu Estilo e loja Valmari. 
Quem passar pela praça 
também poderá visitar os 
stands da Pedal Bike Sto-
re, Nova Oxi Academia e 
Universidade Anhangue-
ra. Haverá ainda sorteio 
de prêmios oferecidos pe-
los parceiros. 

O evento, que já se tor-
nou tradição, é uma opor-

tunidade para que as lojas 
associadas mostrem suas 
novidades para seus clien-
tes e ainda fomenta a com-
pra no comércio de Pinda, 
aproveitando a Promoção 
realizada pela Acip. 
Promoção “Acip Vale 
Mais” distribui R$ 25 
mil em vales-compra 

A “Campanha Acip 
Vale Mais” distribuirá R$ 
25 mil em vales-compra 
durante o ano. O primei-
ro sorteio acontece no dia 
26 de maio referente ao 
“Dia das Mães”, sortean-
do 5 vale-compras de R$ 
500,00. O sorteio acon-
tece na Praça Monsenhor 
Marcondes, às 11 horas, 
com diversas atividades. 
A Campanha é autoriza-
da pela Caixa sob o Cer-
tifi cado Nº 6-0331/2018. 
Para participar o con-
sumidor deve ser maior 
de 18 anos, comprar um 
mínimo de R$ 40,00 no 
comércio da cidade, nas 
lojas associadas parti-
cipantes da promoção, 
preencher corretamente 
o cupom e colocá-lo na 
urna, até às 18 horas, do 
dia 25 de maio. 

Moreira César tem ação do “Pega-tudo” 
na próxima semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
A Subprefeitura de 

Moreira continua reali-
zando, na próxima sema-
na, as ações do “Pega-tu-
do”. Desta vez, o bairro 
atendido será o Karina. Já 
a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos (SMSP)
continua a ação nos bair-
ros Jardim Imperial, Ouro 
Verde, Jardim Cristina, 
Chácaras Reunidas, Mari-
cá e Santa Cecília. A atua-
ção promovida pela SMSP 
nestes locais possui 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 resi-
dências.  Durante a ação 
não são recolhidos lixos 
eletrônicos como lâmpa-
das ou pilhas ou lixo orgâ-
nico. Deste modo, o mora-
dor deve depositar o lixo 
e entulho nas calçadas 24 
horas antes da ação das 
equipes. Caminhão, retro-
escavadeira e funcionários 
fazem recolhimento deste 
material, e outras equipes 

acompanham o serviço o 
serviço realizando capina 
e varrição da região. 

O secretário de Servi-
ços Públicos, Josué Bon-
dioli, ressalta que solicita-
ções de varrição e capina 

possuem cronograma es-
tabelecido, mas os mo-
radores podem pedir 
que a ação seja realiza-
da através do canal de 
atendimento no 3644-
5206.

“Pega-tudo” estará no Karina e regiões do Ouro 
Verde e do Santa Cecília

Jogos Abertos 
da Juventude     

Atletas de Pindamonhangaba estão 
disputando a fase regional dos “Jogos 

Abertos da Juventude” – evento promovido pela 
Secretaria Estadual de Esporte e Juventude, que 
envolve as cidades do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte.

Pinda está participando com as modalidades: 
atletismo, basquetebol masculino e feminino, 
futebol masculino, futsal masculino, judô, 
natação e voleibol masculino, com atletas de até 
18 anos de idade.

No último fi m de semana, a equipe de atletismo 
estreou a “Fase Regional” dos “Joguinhos” com 
boa participação. Na competição que classifi cava 
apenas o atleta campeão de cada prova para 
a “Fase Final Estadual”, os atletas de Pinda 
conquistaram 16 vagas, destacando-se como a 
cidade com mais classifi cados da região. 

Neste fi m de semana, a competição segue com 
a disputa do basquetebol masculino e feminino, 
no “João do Pulo”. Além de outras disputas fora 
de casa, o futebol masculino entrará em campo 
na sexta-feira (11), também no CE “João do Pulo”. 

Participe, incentive os atletas da cidade!
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Prefeitura 
continua vacinação 
contra a In� uenza

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
P i n d a m o n h a n g a b a 

prossegue com a vacina-
ção contra o vírus Infl uen-
za. Nesta semana, foram  
incorporadas à vacinação 
as grávidas, mulheres que 
deram à luz recentemente e 
crianças de 6 meses a me-
nores que 5 anos. A vacina-
ção deve seguir até o dia 1º 
de junho, sendo o dia “D”, 
em 12 maio, com a incorpo-
ração dos novos membros 
dos grupos prioritários.

As vacinas estão dispo-
níveis no Ciaf, Araretama 
II, Crispim, Cisas, Cidade 
Nova e Terra dos Ipês, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h30 e das 13h às 
16h30. Em caso de falta de 
vacina nestas unidades de 
saúde, os munícipes po-
dem se dirigir até o posto 
de saúde central (Ciaf/
Saúde da Mulher).

No dia “D” sábado, 12 
de maio, a vacina esta-
rá nos seis postos: Ciaf, 
Araretama II, Crispim, 
Cisas, Cidade Nova e Terra 
dos Ipês, das 8h até às 17h. 
Além da praça Monsenhor 
Marcondes, das 7 às 16 ho-
ras.

A campanha iniciou a 
imunização de acordo com 
o cronograma dos grupos 
prioritários. No dia 23 de 
abril vacinaram-se os ido-
sos, indígenas, trabalha-
dores da área da saúde; 
no dia 2 de maio agregou 
ao grupo a vacinação de 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos, gestantes, 
mulheres que deram à luz 
recentemente e, no dia 9 
de maio, acrescentam-se 
pessoas com comorbida-
des, professores e pessoas 
privadas de liberdade. O 
cronograma foi estabe-
lecido pelo Governo do 
Estado de São Paulo para 

que não haja transtornos 
no momento da vacina-
ção, porém aqueles que 
ainda não se vacinaram e 
estão nos grupos prioritá-
rios podem se dirigir até 
a unidade de vacinação 
mais próxima.

Vacina trivalente
Segundo o Ministério 

da Saúde, a infl uenza ou 
gripe é uma infecção agu-
da do sistema respirató-
rio, ocasionada pelo vírus 
infl uenza, com elevado 
potencial de transmissão. 
Os sintomas mais comuns 
são febre, dor muscular e 
tosse seca. Recentes es-
tudos em unidades sen-
tinelas do Ministério da 
Saúde (são 252 no territó-
rio nacional) comprovam 
a presença de três vírus, 
deste modo a vacina for-
necida será a “trivalente” 
que possibilita imuniza-
ção aos vírus Infl uenza A 
(H1N1; H3N2), Infl uenza 

B e outros vírus respirató-
rios (VSR, Parainfl uenza e 
Adenovírus).

Toda a população per-
tencente ao grupo priori-
tário poderá tomar a va-
cina, desde que não tenha 
alergia severa à proteína 
do ovo. Quanto às reações 
adversas, pode ocorrer dor 
no local da aplicação e ten-
do desaparecimento do in-
cômodo em até 48h. E de 
6 a 12 horas após a aplica-
ção, em alguns casos acon-
tece febre, mal estar e dor 
muscular que podem per-
sistir por um ou dois dias.

Meta de vacinação
Para 2018, Pindamo-

nhangaba possui a meta 
de imunizar 32.000 pes-
soas, de acordo com dados 
divulgados pela Vigilância 
Epidemiológica foram 
imunizadas 5.249 neste 
início de campanha. Sen-
do 4.528 doses aplicadas 
em idosos e 721 na área 

da saúde. Em 2017, foram 
vacinadas 31.447 pessoas, 
alcançando 101,2% da po-
pulação.

No ano passado, a ci-
dade teve dois óbitos (In-
fl uenza A e B) e 62 no-
tifi cações de Síndrome 
Respiratória Grave. Em 
Taubaté, somente neste 
ano, aconteceram duas 
mortes confi rmadas pela 
Vigilância Epidemiológica 
da cidade, este fato res-
salta que o vírus está pre-
sente na região e por este 
motivo a imunização é tão 
relevante.

O diretor da Vigilância 
Epidemiológica da Prefei-
tura de Pinda, Rafael La-
mana, orienta que a popu-
lação não se assuste com 
boatos espalhados pelas 
redes sociais quanto à va-
cina da Infl uenza. “A cada 
ano, o vírus sofre uma 
mutação; ano passado era 
a H1N1 que estava circu-

lando pela região. Nesse 
ano, além da H1N1, temos 
a H3N2 que é uma deriva-
ção do vírus H1N1. Então, 
por isso todo ano é preci-
so tomar a vacina para se 
manter imune à mutação 
do vírus. A vacina disponi-
bilizada pelo SUS imuniza 
tanto contra H1N1 quanto 
a H3N2”, comenta Lama-
na. Ainda nesta semana, a 
Secretaria Saúde de Pin-
damonhangaba deve re-
ceber mais doses de vaci-
na conforme o informado 
pelo Governo do Estado.

O principal meio de imu-
nização contra a Infl uenza é 
a vacina. Para intensifi cação 
da campanha, a Secretaria 
de Saúde da cidade indica 
alguns cuidados de preven-
ção como: constante higie-
nização das mãos, ao tossir 
ou espirrar proteger com 
lenço ou mãos, manter os 
locais sempre bem areja-
dos e evitar aglomerações.

Prefeitura realiza obras na área rural

Arrecadações para a “Gincana da 
Solidariedade” chegam na reta fi nal

Divulgação

Arrecadação de agasalhos 
nos bairros começa na 
segunda-feira

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
Nas últimas semanas, 

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, reali-
zou obras de reparos nas 
estradas rurais.

As obras foram realiza-
das no Monjolinho, Shan-
gri-lá e Ribeirão Grande, 
efetuadas para melhorias 
daqueles que utilizam as 
vias. O Monjolinho rece-
beu uma nova tubulação 
para saída de água; a obra 
está em fase de acaba-
mento. O coordenador da 
Regional Leste e Rural, 
Fernando Barbosa, expli-
ca que nas estradas ru-
rais possuem escoamento 
para saídas de água, po-
rém estão sendo feitos no-
vos para que ocorram me-
lhorias na área. Por isso, é 
importante que a cada 20 

ou 30m haja uma saída de 
água, para que não ocor-
ram danos na estrada.

No Shangri-lá, o servi-
ço foi feito com máquinas 
para nivelamento do solo. 
O serviço de melhorias no 
bairro está em andamen-
to. Esta ação foi emergen-
cial e solicitada por mo-
radores. Já no Ribeirão 
Grande, foram feitos ser-
viços de roçada e limpeza 

da estrada. Nesta semana, 
estão previstos serviços de 
manutenção no Pinhão do 
Una e Pinhão do Borba

O secretário de Servi-
ços Públicos, Josué Bon-
dioli, ressalta que as ações 
possuem cronograma 
estabelecido, mas os mo-
radores podem pedir que 
o serviço seja realizado 
através do canal de aten-
dimento no 3644-5206.

Diversas obras de manutenção estão sendo 
realizadas nas estradas rurais

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
Na próxima segun-

da-feira (7), se encerram 
as arrecadações para a 
“Gincana da Solidarieda-
de 2018”. A Escola Mu-
nicipal Prof. Elias Bargis 
Mathias, do bairro Arare-
tama, está representando 

Pinda na etapa do arroz.
Todas as doações de 

arroz serão destinadas ao 
Fundo Social de Solida-
riedade de Pinda e distri-
buídas para instituições 
de caridade, auxiliando 
também em cestas bási-
cas emergenciais.

No próximo dia 11, o 
Centro Esportivo “João 

do Pulo” será sede para a 
pesagem da etapa do ar-
roz, a partir das 14h30. 
Para participar e ajudar 
as crianças do EM Prof. 
Elias Bargis nesta fase, 
basta levar a doação para 
o Fundo Social de Soli-
dariedade ou para esco-
las municipais e Cmeis 
da cidade.

Na segunda-feira 
(7), começa a arreca-
dação de agasalhos, 
calçados e cobertores 
da “Campanha do Aga-
salho 2018”, pelos bair-
ros. Equipes da Sabesp 
e do Exército percor-
rerão oito bairros nas 
regiões do Campo Belo 
até o Crispim, durante 
o dia todo, recolhendo 
as doações dos mora-
dores da cidade.

Com o tema “Uma 
atitude que aquece nos-
sos corações”, desde o 
dia 23 de abril, a arre-
cadação está sendo fei-
ta por meio de caixas de 
coletas da campanha, 
instaladas em diversos 
locais, como reparti-
ções públicas, comér-
cio, escolas, centros co-
munitários e igrejas da 
cidade.

A dica importante 
para quem quer fazer 
a sua parte e participar 
da campanha é que to-
das as peças a serem 
doadas estejam em 
bom estado de conser-
vação. No ano passado, 
foram detectadas na 
triagem 10 mil peças 
inservíveis, que foram 
descartadas.

A arrecadação da 
campanha de 2017 foi 

de 57 mil peças em Pinda 
e, para este ano, a meta é 
superar este número.

A “Campanha do Aga-
salho 2018” é realizada 
pelo Fundo Social de 
Solidariedade em parce-
ria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Sa-
besp, Exército, Hospital 
10 de Julho da Unimed, 
Delegacia da Mulher, 
Diretoria Regional de 
Ensino, Polícia Militar, 
Shopping Pátio Pinda 
e Acip - Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba.

A “Campanha do 
Agasalho” de Pindamo-
nhangaba tem parceria 
também com o Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo, 
cujo símbolo são os per-
sonagens da Turma da 

Mônica, de Maurício de 
Souza e o slogan “É tem-
po de doar”.

Para a presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, que está à frente 
da campanha, o impor-
tante neste momento  é 
arrecadar roupas de boa 
qualidade para quem 
mais precisa. “Quando a 
gente doa alguma coisa, 
temos que nos colocar 
no lugar de quem está 
recebendo. Temos que 
fazer a pergunta: Eu gos-
taria de receber esta rou-
pa? Se a resposta for sim, 
doamos. Isso é o gesto 
nobre de doar. Oferecer 
o nosso melhor. E todos 
nós temos roupas boas 
que não usamos mais 
que estão em ótimas con-
dições”, destacou Cláu-
dia Domingues.

Caixa de 
coleta da 
Campanha 
do Agasalho 
2018, na 
sede da 
prefeitura

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

EXPEDIENTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

 

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

O Dia do Escoteiro foi 
comemorado em Pindamo-
nhangaba nesta segunda-fei-
ra, dia 23 de abril durante 
uma sessão solene comemo-
rativa realizada no Plenário 
“Dr. Francisco Romano de 
Oliveira”. O ato solene foi con-
duzido pelo Presidente da Câ-
mara, vereador Carlos Moura 
– Magrão (PR) e contou com 
a participação dos vereado-
res Roderley Miotto (PSDB), 
Ronaldo Pinto de Andrade 
– Ronaldo Pipas (PR), Os-
valdo Macedo Negrão – Pro-
fessor Osvaldo (PR) e Rafael 
Goffi  Moreira (PSDB). Entre 
as autoridades presentes es-
tavam o  Subtenente Agnal-
do Assis de Andrade (que 
representou a Comandante 
da 2ª Companhia da PM de 
Pindamonhangaba, Capitão 
PM Lucimeire Jeronymo), 
o Sargento Lucas José dos 
Santos (representando o Co-
mandante da 12ª Companhia 
de Engenharia de Combate 
de Pindamonhangaba, Major 
Dan Milli Pereira), o Diretor 
do Grupo Escoteiro Levi – 
361/SP, Irineu Moreira e o 
Diretor-Presidente do Grupo 
Escoteiro ITAPEVA –  97/SP 
e Orador Ofi cial da sessão, 
Rodolfo Brockhof.

Foram homenageados 

Chefes, Escoteiros, Escotistas e Lobinhos 
lotam plenário da Câmara para sessão 

solene comemorativa ao Dia do Escoteiro
Integrantes do Grupo Escoteiro ITAPEVA – 97/SP e do Grupo Escoteiro Levi – 361/SP 

receberam honrarias da Câmara de Pindamonhangaba

com Diplomas de Honra ao 
Mérito a Chefe Teresinha 
dos Santos Rufi no Gaby e a 
Escoteira Carolina de Souza 
Rodrigues (tropa ASHANTIS 
do Grupo Escoteiro ITAPEVA 
– 97/SP) e a Escotista Sônia 
Suely da Silva Malheiros e 
o Escoteiro Luther Barbosa 
Monteiro da Silva (Grupo Es-
coteiro Levi – 361/SP). 

Na abertura do evento, o 
presidente da Câmara, vere-
ador Carlos Moura – Magrão 
disse “compartilhar a alegria 

de chefes, escoteiros, lobi-
nhos e demais integrantes 
da comunidade escoteira de 
Pindamonhangaba pela pas-
sagem de importante data”. 
Magrão afi rmou que “essa 
Casa Legislativa apoia e con-
decora esses valentes abne-
gados que desde tão cedo tri-
lham caminhos de doações, 
com práticas de boas ações a 
serviço das missões, quer nas 
cidades quer nos sertões até 
as mais ingrimes regiões dig-
nifi cando suas Corporações, 
aprimorando a excelência à 
formação do cidadão do fu-
turo”.

Após a execução dos Hi-
nos Nacional Brasileiro e de 
Pindamonhangaba, o presi-
dente da sessão solene con-
cedeu a palavra ao Orador 
Ofi cial da noite, o  Diretor-
-Presidente do Grupo Esco-
teiro ITAPEVA –  97/SP, Ro-
dolfo Brockhof.

Em seu pronunciamento, 
o dirigente escoteiro lembrou 

“a importância do escotismo 
na formação do jovem e do 
ser humano”. “Digo olhando 
para esses jovens que eu vejo 
a esperança de um futuro me-
lhor, de um presente melhor. 
Vejo nestes jovens, caracte-
rísticas de honra, de bonda-
de, consideração, de respeito 
mútuo, de afeto”. Brockhof 
completou: “Costumamos di-
zer que o Movimento Escotei-
ro é feito pelos jovens e para 
os jovens, mas ousaria dizer 
que o Movimento Escoteiro 
é feito pelos jovens e para os 
jovens continuarem nos en-
sinando a sermos melhores”.

Em seguida, o Presidente 
da Casa, concedeu a palavra 
ao Orador ofi cial da Câmara, 
vereador Roderley Miotto, 
para a saudação aos chefes, 
escotistas, escoteiros e lobi-
nhos que estavam presentes. 
“Quando vejo a história do 
escotismo que começou lá 
atrás com Coronel Britâni-
co Baden Powell e hoje tem 

 

ORDEM DO DIA
15ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 07 de maio de 

2018, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto de Lei n° 35/2018, do Poder Executivo, que “Au-
toriza o Executivo Municipal a fazer doação de uma área para 
a Fazenda do Estado de São Paulo, e dá outras providências”. 

II. Projeto de Lei n° 40/2018, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a alteração da estrutura orçamentária no ane-
xo I, alteração, exclusão e inclusão de Metas, Indicadores, 
Unidades de Medidas e Ações nos anexos V, VI, anexos de 
metas fiscais dos Demonstrativos I, III da Lei n° 6.038, de 03 
de julho de 2017, que fixa a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2018”.

III. Projeto de Lei n° 41/2018, do Poder Executivo,  que 
“Dispõe sobre a alteração da estimativa das receitas orçamen-
tárias no anexo I, alteração, exclusão e inclusão de Metas, 
Indicadores, Unidades de Medidas e Ações nos anexos, II e 
III da Lei n° 6.068, de 23 de novembro de 2017, que institui 
o Plano Plurianual para o período 2018/2021”.

Pindamonhangaba, 02 de maio de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Tribuna Livre: Sr. Marcelo Augusto Rodrigues Costa
  Assunto: Saúde de Pindamonhangaba.

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

mais de 100 milhões de pes-
soas envolvidas, eu sinto um 
orgulho muito forte de vocês. 
Todos vocês que fazem parte 
do movimento escoteiro em 
Pindamonhangaba são a pro-
va mais real de que isso deu 
certo. Escotismo é patriótico, 
é voltado para o bem comum. 
Vocês fazem parte de um mo-
vimento fantástico que dig-
nifi ca a cidade de Pindamo-
nhangaba”.

Diplomas
Após os pronunciamen-

tos, a Chefe Teresinha dos 
Santos Rufi no Gaby, a Es-
coteira Carolina de Souza 
Rodrigues, a Escotista Sônia 
Suely da Silva Malheiros e 
o Escoteiro Luther Barbosa 
Monteiro da Silva receberam 
seus Diplomas de Honra ao 
Mérito.

Ao fi nalizar o evento, o 
Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, verea-
dor Carlos Moura – Magrão 
recordou que esse é o quarto 
ano consecutivo que ele pre-
side este importante ato de 
reconhecimento aos Esco-
teiros de Pindamonhangaba. 
“Quero aqui, especialmente, 
parabenizar a cada um dos 
homenageados, e dizer-lhes 
de seus valores, de seus 
exemplos a serem seguidos, 
de suas formações de cará-
ter, de suas bravuras - via 
de regra - suas coragens, de 
suas subordinações, solicitu-
des, de tudo o que fazem de 
bem e de bom, sempre dan-
do de si o melhor, daí a razão 
de suas acolhidas nesta festi-
vidade de gala, dignifi cando 
suas corporações, seus Mes-
tres, honrando-os e sendo 
retribuídos com a honraria 
legislativa”.

Rodolfo Brockhof, Diretor-Presidente do Grupo Escoteiro 
Itapeva, Orador Ofi cial, recebe Diploma de Honra ao Mérito
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AGENDA DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 
 
Sexta-feira (4)
Evento: Jogos Abertos da Juventude - Fase Regional - 
Basquetebol
Local: CE João do Pulo
Basquetebol Masculino: Pindamonhangaba x São José dos 
Campos
Horário: 17 horas
Basquetebol Feminino: Pindamonhangaba x Caraguatatuba
Horário: 19 horas
 
Sábado (5)
Evento: Jogos Abertos da Juventude - Fase Regional – 
Judô
Local: São José dos Campos
Evento: Campeonato Paulista de Rugby
Local: Ribeirão Preto
Evento: Torneio Federação Paulista de Atletismo - Sub 20 
e Adulto
Local: Campinas
Evento: Circuito SESC de Xadrez
Local: SESC Taubaté
Evento: Torneio Inter Regional - Troféu Kim Mollo de 
Natação
Local: Mococa
Evento: Troféu Destaque - Liga Intermunicipal de Ginástica 
Artística - I Etapa Feminina
Local: Bragança Paulista
Evento: Campeonato Metropolitano de Futsal - Categorias 
de Base
Local: São Paulo
 
Domingo (6)
Evento: Torneio Vôlei Master
Local: Quadra Coberta
Horário: 8 horas
Evento: Jogos Abertos da Juventude - Fase Regional - Vo-
leibol Masculino
Pindamonhangaba x Lorena
Local: Taubaté
 Evento: Liga Paulista de Basquetebol - Sub 16 Masculino
Local: Mogi das Cruzes
Evento: Campeonato Paulista de Judo - Fase Regional - 
Sub 11 e Sub 13
Local: Jacareí
Evento: II Etapa Big Biker - Ciclismo Mountain Bike
Local: Taubaté
Evento: Torneio Inter Regional - Troféu Kim Mollo de 
Natação
Local: Mococa
Evento: Troféu Destaque - Liga Intermunicipal de Ginástica 
Artística - I Etapa Masculina
Local: Vinhedo
Evento: Campeonato Regional de Futebol Feminino
Pindamonhangaba x Cachoeira Paulista
Local: Cachoeira Paulista
Evento: Circuito Mares - Natação Águas Abertas
Local: São Sebastião
Evento: Festival de Intercambio - Natação - S. C. Corin-
thians Paulista
Local: São Paulo

 
Segunda-feira (7)
Evento: Campeonato Estadual de Futsal Sub 20 Masculino
Pindamonhangaba x Santo André
Local: Santo André

Sexta-feira (4)

Sábado (5)

Domingo (6)

Teatro Galpão recebe espetáculo dançante gratuito
COLABOROU COM O TEXTO:  

JENNIFER GONÇALVES
*** 

O Teatro Galpão rece-
berá, gratuitamente, nes-
te fi m de semana, uma 
atração especial para as 
crianças: o espetáculo 
“Mirabolante”. Na sexta-
feira (4), a peça acontece 

às 14h30 e, no sábado (5), 
às 17 horas.

A apresentação une dois 
bailarinos e mistura músi-
ca e fantasia, criando um 
Mirabolante carnaval.

A peça retrata o clima 
de nostalgia das mati-
nês e a dança rebus-
cada dos passistas. Os 

bailarinos tocam, can-
tam, dançam embala-
dos pelo frevo, mar-
chas e marchinhas, 
além de transformar 
tudo em uma grande 
brincadeira.

O espetáculo é uma 
realização do Governo 
do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria 
de Cultura, em parceria 
com o Departamento de 
Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

A peça é aberta para 
o público de todas as 
idades, as escolas estão 
convidadas a participar. 
Os ingressos gratuitos 
devem ser retirados com 
meia hora de antecedên-
cia, na bilheteria do tea-
tro.

Para mais informa-
ções basta entrar em con-
tato com o Departamento 
de Cultura, na rua Depu-
tado Claro Cesar, n° 33, 
centro, ou pelo telefone 
3643-2690.

O espetáculo 
promove um 
carnaval cheio 
de fantasia, 
musicas e 
brincadeiras

FBarella

Pinda recebe Clube de Xadrez
O Clube de Xadrez 

de Pindamonhangaba 
“Josino Fernando Mello 
Rezende” foi inaugura-
do na manhã de quin-
ta-feira (3), com a pre-
sença do homenageado, 
seus familiares e ami-
gos, além de autorida-
des municipais. Locali-
zado ao lado do Ginásio 
de Esportes Manoel Cé-
sar Ribeiro “Quadra Co-
berta”, o clube foi todo 
adequado para receber 
as escolas de xadrez e o 
treinamento dos enxa-
dristas da cidade.

Todas as obras e 
adequações foram rea-
lizadas pela equipe da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, para que a 
população pudesse re-
ceber um espaço exclu-
sivo para o ensino e a 
prática do xadrez, que 
tem trazido tantos tro-
féus para a cidade.

O homenageado es-
tava bastante emocio-
nado e relembrou, em 
seu discurso, de vários 
episódios do xadrez de 
P i n d a m o n h a n g a b a , 
além de elencar enxa-
dristas de destaque da 
nossa cidade, como Ge-
raldo Alckmin.

O secretário de Es-
portes, Professor Ever-
ton Chinaqui, agrade-
ceu a parceria de todas 
as secretarias muni-
cipais para que fosse 
possível fi nalizar toda a 
manutenção necessária 
na casa que hoje abriga 
o clube de xadrez. “Nin-
guém faz nada sozinho. 
Este local apropriado 
para o xadrez era um 
sonho antigo e toda a 
equipe da prefeitura 
deu sua contribuição 
para que hoje exista o 
clube de xadrez. Agra-
deço, principalmente, 

a equipe da Semelp por 
toda a dedicação”, des-
tacou.

O presidente da Câ-
mara, Carlos Moura 
Magrão, e o vereador 
Renato Cebola, também 
levaram seu abraço e 
reconhecimento ao ho-
menageado, por todas 
as suas vitórias no xa-
drez.

O prefeito Isael Do-
mingues não pôde estar 
presente na cerimônia, 
por compromissos jun-
to ao governo do Es-
tado, e o vice-prefeito 
e secretário de Gestão 
e Articulação Política, 
Ricardo Piorino, foi seu 
representante. Ele des-
tacou o trabalho reali-
zado pela Secretaria de 
Esportes em todas as 
modalidades e elogiou 
a trajetória do homena-
geado, Josino Rezende, 
protagonista do evento.

Escola de Xadrez

O Clube de Xadrez 
oferecerá aulas da mo-
dalidade dentro das 
Escolas de Esportes da 
Semelp, para crianças 
de jovens de 7 a 17 anos. 
As turmas serão às se-
gunda-feira, das 9 às 
10 e das 14 às 15 horas; 
terça-feira, das 9 às 10 
e das 10 às 11 horas; 
quarta-feira, das 14 às 
15 e das 15 às 16 horas; 
quinta-feira, das 9 às 
10 e das 10 às 11 horas; 
e sábados, das 14 às 18 
horas. As inscrições es-
tão abertas e podem ser 
feitas no próprio local 
ou pelo email clube.xa-
drez.pinda@gmail.com 
com Denise.

Adultos também te-
rão vez no clube, po-
dendo realizar seu trei-
namento no período 
noturno e aos sábados.

Divulgação

Inscrições para “Rainha 
dos Tropeiros” terminam 
nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (4) o prazo para inscri-
ções no “2º Concurso Rainha do Tropeiro Vale do Pa-
raíba”. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no 
Departamento de Turismo da Prefeitura, onde também 
está disponível o regulamento completo.

Podem participar candidatas de 18 a 30 anos, resi-
dentes em todas as cidades do Vale do Paraíba.

Como o concurso já conta com mais de 10 candida-
tas inscritas, será realizada uma seletiva, neste domin-
go (6), às 15 horas, no Teatro Galpão.

O concurso abre o “II Festival Tropeiro do Vale do 
Paraíba”, que será no Parque da Cidade, de 18 a 20 de 
maio.

O Departamento de Turismo da Prefeitura de 
Pindamonhangaba fi ca na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1.181 - Campo Alegre. Dúvidas podem ser 
esclarecidas pelos telefones: 3643-1761 e 3643-1424.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2018 (PMP 6746/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de 
Administração e Secretaria Municipal da Educação e Cultura, reprovou, em 
19/04/2018, a amostra apresentada para o item 48 (adaptador para assento 
sanitário) da empresa Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda ME, e aprovou 
as demais amostras da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de: 
higiene, limpeza, descartáveis, embalagens, papelaria, cozinha e ferragem”. 
Diante de tal reprovação, determinou que seja marcada a sessão para abertura 
do envelope dizendo conter documentos de habilitação da empresa classifi cada 
em segundo lugar para o item reprovado, qual seja, OP Materiais, Serviços, 
Importação e  Exportação Ltda ME. Fica marcada a sessão para abertura do 
envelope para o dia 11/05/2018, às 09h30, no mesmo local do evento anterior. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 047/2018 (PMP 8397/2018) 
A autoridade superior homologou, em 16/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de papel fi lme para ultrassom”, em favor 
da empresa Luiz C. de Melo Souza Lorena ME, o item 01, no valor total de R$ 
27.975,00. 

PREGÃO Nº 048/2018 (PMP 8410/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/04/2018, a adjudicação do pregoeiro 
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em 
diagnóstico social”, em favor da empresa Electa Prestação de Serviços em 
Tecnologia Educacional Ltda, no valor total de R$ 35.410,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 248/2013 (PMP 29498/2013) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 18/01/2018, ao contrato 235/2013, que 
cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de cobertura 
securitária para veículos ofi ciais, pertencente à frota municipal”, para prorrogação 
até 28/01/2019, assinando pela contratante o Sr Marcelo Ribeiro Martuscelli, e 
o Sr Marcus Vinícius Faria Carvalho, e pela contratada, empresa Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais, a Sra Neide Oliveira Souza, e a Sra Marta 
Wouters Montoya. 

*** ERRATA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018 (PMP 7874/2018) 
Na edição do dia 20/04/2018, p. 06, desta Tribuna do Norte, na publicação da 
homologação da licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos”, 
onde se leu: “Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 27-3,89; 48-9,97; 54-0,18; 
57-1,70; 60-0,0750”, leia-se corretamente: “Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 
17-0,08; 37-4,60; 39-1,68; 43-0,78; 59-0,0594”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2018 (PMP 12221/2018) 
Comunicamos o adiamento “sine-die”, da licitação supra, que cuida de “aquisição 
de móveis para suprir as necessidades das unidades e departamentos de saúde 
do município, incluindo montagem, por um período de 12 meses”, para alteração do 
termo de referência, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2018 (PMP 6746/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Administração 
e Secretaria Municipal da Educação e Cultura, reprovou, em 19/04/2018, a amostra 
apresentada para o item 48 (adaptador para assento sanitário) da empresa 
Ubadesklimp Comercial Distribuidora Ltda ME, e aprovou as demais amostras 
da licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de: higiene, limpeza, 
descartáveis, embalagens, papelaria, cozinha e ferragem”. Diante de tal reprovação, 
determinou que seja marcada a sessão para abertura do envelope dizendo conter 
documentos de habilitação da empresa classifi cada em segundo lugar para o item 
reprovado, qual seja, OP Materiais, Serviços, Importação e  Exportação Ltda ME. 
Fica marcada a sessão para abertura do envelope para o dia 11/05/2018, às 09h30, 
no mesmo local do evento anterior. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 047/2018 (PMP 8397/2018) 
A autoridade superior homologou, em 16/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de papel fi lme para ultrassom”, em favor da 
empresa Luiz C. de Melo Souza Lorena ME, o item 01, no valor total de R$ 27.975,00. 

PREGÃO Nº 048/2018 (PMP 8410/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em diagnóstico 
social”, em favor da empresa Electa Prestação de Serviços em Tecnologia 
Educacional Ltda, no valor total de R$ 35.410,00. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 248/2013 (PMP 29498/2013) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 18/01/2018, ao contrato 235/2013, que cuida de 
“contratação de empresa especializada em prestação de cobertura securitária para 
veículos ofi ciais, pertencente à frota municipal”, para prorrogação até 28/01/2019, 
assinando pela contratante o Sr Marcelo Ribeiro Martuscelli, e o Sr Marcus Vinícius 
Faria Carvalho, e pela contratada, empresa Porto Seguro Companhia de Seguros 
Gerais, a Sra Neide Oliveira Souza, e a Sra Marta Wouters Montoya. 

*** ERRATA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018 (PMP 7874/2018) 
Na edição do dia 20/04/2018, p. 06, desta Tribuna do Norte, na publicação da 
homologação da licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos”, onde 
se leu: “Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 27-3,89; 48-9,97; 54-0,18; 57-1,70; 
60-0,0750”, leia-se corretamente: “Lumar Com Prod Farmacêuticos Ltda: 17-0,08; 
37-4,60; 39-1,68; 43-0,78; 59-0,0594”. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LPX EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME, DANIEL FONSECA FRANCISCO e s/m JOCIMARA PINHEIRO DA SILVA 
FRANCISCO, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos endereços 
indicados em diligências efetuadas no protocolo nº 173.739, e atendendo ao 
requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 
deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para 
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente a R$ 253.582,37 
em 25/04/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento 
de prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 25.0330.606.0000198-09, 
emitida em 30 de junho de 2015, garantida por alienação fi duciária, registrada sob 
nº 06 na matrícula nº 32.466, tendo por objeto o imóvel situado na RUA SEBASTIÃO 
EUGÊNIO DA SILVA Nº 34, JARDIM YASSUDA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 
12.405-270. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira 
e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da 
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 25 de abril de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR -  Ofi cial Registrador -

ALTAIR FERNANDES
Na noite do último dia 

27, em sua sede no Pala-
cete Dez de Julho (rua 
Deputado Claro Cesar, 
33, centro), a APL-Aca-
demia pindamonhanga-
bense de Letras reali-
zou sua sessão plenária 
solene referente ao mês 
de abril. Reunindo aca-
dêmicos, amigos da APL 
e convidados, o even-
to constou de palestra, 
apresentação musical e 
noite de autógrafos.

Palestra
Coube ao acadêmico 

professor Paulo Tarcí-
zio proferir a palestra 
do mês de abril, que teve 
como tema “Coruputu-
ba”. O escritor discorreu 
sobre a história da fa-
zenda, terras adquiridas 
pelo Dr. Cícero Prado, 
no início do século XX, 
e tranformadas em um 
espaço  agroindustrial 
que beneficiou a econo-
mia local num tempo em 
que Pindamonhangaba 
ainda era um município 
essencialmente agrícola. 

Com o talento que lhe 
é peculiar, Paulo Tarcí-
zio soube deixar atento o 
público presente com sua 
fala. Ele relembrou a evo-
lução da indústria de pa-
pel e celulose do Dr. Cíce-
ro Prado, pessoas e fatos 
ocorridos na velha Coru-
putuba. Este pedaço da 
“Princesa do Norte” que 
guarda uma doce história 
para antigos trabalhado-
res (da fábrica e da fazen-
da)  e moradores, como o 
palestrante foi.  

Palestra, livros e música na 
sessão plenária solene da APL

A mesa que comandou a plenária solene, segundo a foto (da direita pra 
esquerda): vice-presidente APL – Edmar de Souza; presidente APL – 
Elisabete Guimarães; diretor municipal de cultura - Alcemir José Ribeiro 
Palma; acadêmico e palestrante da noite – Paulo Tarcízio

Acadêmico professor 
Paulo Tarcízio recordou 
a história da Fazenda 
Coruputuba e sua 
importância para a 
economia do município

Presidente da APL, Bete Guimarães,  autografou 
exemplares de sua obra lançada recentemente

O vice-presidente APL, Edmar de Souza, 
também apresentou seu livro 

Quarteto formado por jovens músicos da Fasc – 
Faculdade Santa Cecília que animou a plenária 
solene no palacete

Fotos: Portal R3

Apresentação musical
Para animar a noite 

no palacete, o quarteto de 
alunos músicos  da Fasc- 
Faculdade Santa Cecília, 
formado por Dominick 

Giovanni, Stefanie Silva, Ci-
rena Lopes e Matheus Feli-
pe, emocionou aqueles que 
foram prestigiar a sessão 
de cultura, apresentando 
números como:  “O trenzi-

nho Caipira” (Heitor Villa 
Lobos), “Emília – A boneca 
gente” (Baby do Brasil) e 
“Aquarela” (Toquinho).

Noite de autógrafos
Completando a noite 

cultural, a presidente e o 
vice-presidente APL, Eli-
sabete Guimarães e Edmar 
de Souza, respectivamen-
te, apresentaram aos lei-
tores suas recentes obras 

literárias. Bete, o livro 
“Contando histórias para 
os meus netos”, lançado 
recentemente. Edmar, o 
livro “Estação Lembran-
ças”, a ser lançado.
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“Copa Troller” abre 
temporada 2018 
com rali em Pinda

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
Neste fi m de semana, 

atletas de natação da 
Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba  
participarão do Campe-

onato Inter-Regional- 
XXV Troféu Kim Mollo, 
em Mococa.

A tradicional com-
petição é realizada pela 
FAP (Federação Aquáti-
ca Paulista). A região do 
Vale do Paraíba consti-

A Troller dá a largada 
neste sábado (5) à tem-
porada 2018 de um dos 
maiores ralis de regulari-
dade monomarca do Bra-
sil, com a prova inaugural 
em Pindamonhangaba. O 
campeonato este ano terá 
um total de quatro etapas, 
passando por trilhas de 
São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina, e já começa mui-
to disputado com mais de 
100 carros inscritos.

A “Copa Troller” já re-
alizou várias etapas no 
Vale do Paraíba em ou-
tras edições – nas cida-
des vizinhas de Campos 
do Jordão, Taubaté, São 
José dos Campos e Gua-
ratinguetá –, mas este é o 
seu primeiro rali em Pin-
damonhangaba. A maior 
parte do roteiro será den-
tro de uma fazenda, com 
trilhas típicas da região 
montanhosa. O campeo-

nato conta com a supervi-
são da Confederação Bra-
sileira de Automobilismo 
(CBA).

 “Esta será sem dúvida 
uma das provas mais téc-
nicas do ano, tanto para 
pilotagem como para na-
vegação”, diz José Schefer 
Jr., diretor de Apuração 
da Copa Troller. “Os par-
ticipantes gostam muito 
dessa região, por causa da 
rica combinação de trilhas 
e paisagens, e seleciona-
mos trechos bem interes-
santes, incluindo subidas, 
descidas e passagem de 
rio.”

O briefi ng da prova 
será realizado na noite de 
sexta-feira, no Hotel Co-
lonial Plaza Pinda, e a lar-
gada começa às 8 horas do 
sábado, com intervalo de 
um minuto entre os car-
ros. As quatro categorias 
de competição – Expedi-

tion, Turismo, Graduados 
e Master – percorrerão 
cerca de 120 km de trilhas 
durante cinco horas, com 
previsão de tempo seco 
e muito sol. A premiação 
será feita no mesmo dia, 
após o almoço de confra-
ternização.

A categoria Passeio, 
destinada a principiantes 
e realizada em comboio, 
sem contagem de pontos, 
terá um roteiro especial 
com cerca de 80 km. Nes-
sa modalidade são permi-
tidos até cinco passagei-
ros por carro, sem limite 
de idade, o que favorece a 
participação de famílias. 

A “Copa Troller 2018” 
terá quatro etapas, além 
de um evento especial, 
o Troller Brasil Festival, 
que fez muito sucesso em 
2017. As inscrições são 
feitas por meio do site 
www.troller.com.br. 

“Jogos Abertos da 
Juventude” movimentam 
atletas da cidade

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Esportes, iniciou, no úl-
timo fi m de semana, a 
disputa da fase regional 
dos Jogos Abertos da 
Juventude, evento pro-
movido pela Secretaria 
Estadual de Esporte e 
Juventude, envolvendo 
as cidades do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
com a participação de 
atletas até 18 anos de 
idade.

Pinda participa, na 
Fase Regional, com as 
modalidades: atletismo, 
basquetebol masculi-
no e feminino, futebol 
masculino, futsal mas-
culino, judô, natação e 
voleibol masculino.

No sábado (28), no 
Centro Esportivo  João 
do Pulo,  em Pinda-
monhangaba, a equipe 
de atletismo estreou 
a Fase Regional dos 

“Joguinhos” com uma 
bela participação. Na 
competição que classi-
fi cava apenas o atleta 
campeão de cada prova 
para a Fase Final Esta-
dual, os atletas coman-
dados pelo professor 
Luiz Gustavo Consolino 
conquistaram 16 vagas, 
destacando-se como a 
cidade com mais classi-
fi cados da região.

Neste fi m de semana, 
a competição segue com 
a disputa do basquete-
bol masculino e femi-
nino. As partidas acon-
tecerão no CE João do 
Pulo, nesta sexta-feira 
(4), a partir das 17 ho-
ras, com entrada franca. 
Fora de casa, a equipe 
de voleibol masculino 
vai até Taubaté para 
jogo contra Lorena e, 
no sábado (5), os atletas 
de judô vão até São José 
dos Campos.

As modalidades de 
futsal e futebol acon-
tecem na próxima se-
mana. O futsal mascu-

lino estreia no ginásio 
da Associação Atlética 
Ferroviária, na próxima 
quinta-feira (10), en-
frentando a equipe de 
São Sebastião, a partir 
das 20h30. Já o fute-
bol masculino entra em 
campo na sexta-feira 
(11), no CE João do Pulo, 
jogando contra Caragua-
tatuba, às 19 horas. A 
natação encerra a próxi-
ma semana, participan-
do, na cidade de Jacareí, 
no sábado (12).

A Final Estadual dos 
Jogos Abertos da Juven-
tude reunirá os campe-
ões por modalidade das 
oito regiões esportivas 
do estado de São Paulo 
e acontecerá em Franca, 
entre os dias 24 de maio 
a 2 de junho.

As equipes são com-
postas por atletas for-
mados nas escolas de 
esportes oferecidas pela 
Secretaria Municipal de 
Esportes e que agora fa-
zem parte das turmas de 
treinamento.

Equipe de Atletismo de Pindamonhangaba 

Equipe de natação 
participa de Campeonato 
Inter-Regional

tui seleção da 6ª Re-
gião estadual.

Pindamonhangaba 
competirá nas catego-
rias: Petiz 1, Infantil 
e Infantil 2. José Gui-
lherme de Santana, 
nos 100m nado borbo-
leta e o revezamento 
4x50m livre; Igor da 
Silva, nos 100m livre 
e  100m nado de pei-
to;Tarcísio Augusto 
de Alencar, nos 50m, 
100m e  400m nado 
livre e revezamento 
4x50m livre.

“No ano passado, 
a nossa região fi cou 
em terceiro lugar, fato 
muito expressivo, uma 
vez que as duas pri-
meiras colocadas são 
de São Paulo onde es-
tão os melhores clu-
bes. Os nossos atletas 
têm grandes chances 
de medalhas”, relata o 
técnico local, Luiz Car-
los Lúcio.

Agenda
No domingo (6), 

as equipes Mirim e 
Petiz foram convida-
das para participar do 
Festival de Natação e 
serão acompanhadas 
pela técnica Adrianne 
Abreu, no Sport Clube 
Corinthians Paulista, 
em São Paulo.

Nadadores que representarão 
Pinda no Inter-Regional

Divulgação
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Coral em festa

O Coral São Francisco de Assis, da Vila Rica completou no dia 1º de maio, 27 anos de servi-
ços para as comunidades católicas da cidade. O coral começou como um pequeno grupo, criado 
pelo maestro João Batista de Andrade. Na foto,  durante atividade na igreja de São Miguel Ar-
canjo, no Araretama, em missa especial dedicada a São José Operário, onde recebeu homena-
gens do padre Cipriano, pároco daquela igreja e equipe.

Tudo de lindo 

Para Aline Amadei, aniversariante deste dia 5 de 
maio (sábado).  Parabéns, que seu novo ciclo seja 
cheio de paz, de alegria, de saúde e de muita luz. São 
os votos dos seus pais Ricardo e Giovana e de todas as 
suas amigas.  

Princesinha!

Toda felicidade para a linda princesinha Alice, 
fi lha de Luiz Fernando  e  Stephanie Abreu, que com-
pletou um aninho de vida no dia 30 de abril (segunda-
feira). Que sua vida seja fl orida!

Felicidades!

Para Ana Paula Beraldo, Educadora Física da Se-
cretaria de Esportes da Prefeitura, que fez aniversário 
dia 1º de maio (terça feira). Ela recebe o carinho dos 
colegas da Semelp e também do marido Fred Gama.

Tudo de bom!

Para a escritora Eva Andrade, aniversariante do 
dia 1º de maio (terça-feira). Ela comemorou a data ao 
lado do marido Robson e dos fi lhos, na Comunidade 
Nova Gokula, onde moram.

Novo ciclo

Tudo de lindo para Ruan Leonel, que sopra veli-
nhas neste 4 de maio (sexta-feira). Que este novo ciclo 
traga bênçãos infi nitas, sucesso e muita alegria. São 
os votos dos seus pais Mara e Júnior, das suas irmãs 
Mayara e Júlia, de toda a sua família e amigos.

Bênçãos infi nitas 

Para a gatíssima Thais Monteiro (TM Produções e 
Eventos), que completou mais um ano de vida no dia 
2 de maio (quarta-feira). Ela comemorou ao lado dos 
pais, de familiares e de amigos. Todos desejam bên-
çãos eternas e muitas conquistas. 

Paz e sabedoria 

Para o diretor de Administração João Henrique 
Ferrari Gontijo, aniversariante do dia 6 de maio 
(domingo). Ele recebe os parabéns da esposa Denise, 
das fi lhas Mariana e Ana Clara, da neta Maria Luiza 
e todos os seus familiares e amigos.  

Parabéns!

Para Isabella Carlota Vettori, a “Miss Pindamo-
nhangaba Infanto Juvenil”, que completou 12 aninhos 
no dia 2 de maio. Sua família deseja muitas felicida-
des e muitos anos de vida acompanhados de sucesso!

Imagens: Arquivo pessoal
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