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O concurso “Rainha do Tropeiro do Vale do 
Paraíba” defi niu, na tarde de domingo (6), as 
15 fi nalistas que disputarão o reinado da festa, 
no dia 18 de maio. A seletiva foi realizada no 
Teatro Galpão e, devido à beleza e à simpatia 
das candidatas, em vez de apenas dez, foram 
selecionadas 15 concorrentes ao título de 
rainha e princesas do “2º Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba”.
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Marcos Paulo é campeão 
mundial dos “Jogos Escolares”

O pindamonhangabense Marcos Paulo Leal Ferreira sagrou-
se campeão mundial do “Gymnasiade 2018 - Campeonato Mun-
dial Escolar”, no Marrocos, na prova dos 110 metros com barrei-
ras. A  fi nal foi no domingo (6).   Embora tenha apenas 16 anos, 

o atleta tem uma carreira recheada de bons resultados, com 
destaque para o título nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, 

em Santiago, no Chile em 2017.
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Corrida Pedestre em 
homenagem  a “João 
do Pulo” está com 
inscrições abertas

As inscrições para a 
“10ª Corrida Pedestre” 
em homenagem ao atle-
ta João Carlos de Oli-
veira, o “João do Pulo”, 
estão abertas desde a 
última segunda-feira 
(7), na Quadra Cober-
ta, com os professores 
Fernando e Gilson. São 
apenas 250 vagas.

Para se inscrever, 
basta doar 1 kg de ali-
mento não perecível. 
Todas as inscrições de-
vem ser realizadas so-
mente presencialmen-
te. A corrida não tem 
fi ns lucrativos.

As inscrições se-

guem até o dia 18 de 
maio ou até o término 
das vagas.

REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

“VALORES - RELEITURAS POÉTICAS”
Nesta quinta-feira (10), às 20 horas, no auditó-

rio da Fasc- Faculdade Santa Cecília (Praça Barão 
do Rio Branco, 59 – centro), a professora de mú-
sica, poetisa Jaqueline Bigaton Porto, promove o 
lançamento e noite de autógrafos do livro “Valores 
– Releituras Poéticas”. 

Junto a seus animados alunos da Fasc, colegas 
professores, colegas de APL-Academia Pindamo-
nhangabense de Letras e convidados,  a escritora 
apresentará mais uma interessante produção poé-
tica aos apreciadores da poesia e leitores em geral.

“... A poetisa Jaqueline navega seus versos em 
diversas artes. Qual pintora retratista, com fi nos 
pincéis de versos vai retratando as situações 
que dão forma e cor aos seus poemas. Como se 
houvera a imperiosa necessidade de escancarar 
janelas, permitir a entrada das fl ores e da luz da 
vida, sua poesia é lume que clareia de música e 
cores o coração do leitor mais sutil e mais sensí-
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Jaqueline Bigaton Porto 
ocupa a cadeira nº  2H da APL  
(patrono: Dr. Eloy de Miranda 
Chaves)

Livros de autores membros da 
APL podem ser encontrados 
no Supermercado Excelsior e 
no Shopping Pátio Pinda

vel! “, prefácio (Altair Fernandes).

“A MENINA DO MEU CORAÇÃO”
Outro livro de autor membro da APL 

atualmente em evidência é o comovente romance 
de autoria da professora Anngéllica Maria Cortez, 
denominado “A Menina do Meu  Coração”. Meiga 
história de ternura e amor que está agradando os 
amantes da boa leitura.

“Em ‘A Menina do Meu Coração’, o leitor 
não encontrará mensagens ou conceitos de 
cunho ideológico. Mas encontrará registros 
sem ambages ‘Os jovens de hoje já gozam de 
bem maischance, graças à evolução política’. 
E encontrará uma difusa nostalgia da vida 
rural que perpassa toda a obra e que, no último 
capítulo, não foge ao enfoque político-social. 
Nesse livro há mais que uma história de amor: 
há um convite à refl exão”, prefácio (Geraldo 
Alckmin).

Anngéllica Maria Cortez é 
titular da cadeira nº 38T da 
APL (patrono Professor José 
Benedito Cursino)

Livros de autores membros da 
APL podem ser encontrados 
no Supermercado Excelsior e 
no Shopping Pátio Pinda

Prefeitura efetua limpeza 
em terreno no Araretama

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
No último domingo 

(6), a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, através 
da Coordenação Regional 
do Araretama, realizou 
limpeza no bairro.

Após a solicitação de 
moradores, o terreno na 
avenida Nicanor Ramos 
Nogueira recebeu ações 
de limpeza com uso de 
máquinas. Porém, na ma-
nhã de segunda-feira (7), 
havia novamente lixo e 
entulho no local.

O secretário de Servi-
ços Públicos, Josué Bon-
diolli, solicita a participa-
ção da população para a 
manutenção de limpeza 
no local evitando o des-
carte de entulho ou lixo. 
Recentemente, a ação do 
Pega-tudo esteve no Ara-
retama fazendo o recolhi-
mento de entulhos e no 
bairro há coleta de lixo re-
gularmente. Equipe da prefeitura durante limpeza no bairro, realizada periodicamente

Ocas do Parque do Trabiju pegam fogo
Um incêndio ocor-

rido nas ocas da área 
de visitação do Parque 
Natural Municipal do 
Trabiju na última sema-
na consumiu toda a co-
bertura das 10 unidades 
que compõem a exposi-

ção 5 elementos – água, 
fogo, terra, ar, homem –  
construída com a ajuda 
da iniciativa privada.

A polícia investiga 
se o fogo foi causado de 
forma incidental ou foi 
provocado por alguma 

pessoa. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba fez 
um boletim de ocorrên-
cia para apuração do 
caso. No momento do 
fogo, não havia guardas. 
Nenhuma área de mata 
foi afetada.  O local foi 

fechado para o trabalho 
de perícia da polícia.

A Prefeitura   busca-
rá  uma nova parceria 
com a iniciativa privada 
para reconstruir todas as 
coberturas e locais afeta-
dos pelo incêndio.

Talentos esportivos     

No último fi m de semana, o 
pindamonhangabense Marcos 

Paulo Leal sagrou-se campeão mundial do 
“Gymnasiade 2018 - Campeonato Mundial 
Escolar”, que ocorreu em Marrocos (prova 
dos 110 metros com barreiras). Com apenas 
16 anos, o atleta tem uma carreira cheia de 
bons resultados, com destaque para o título 
nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em 
Santiago, no Chile em 2017.

O atleta começou no projeto “Escola 
de Excelência” de Pindamonhangaba – 
oportunidade fundamental para que ele 
pudesse praticar a modalidade e desenvolver 
seu potencial.

Outro talento do Atletismo brasileiro, 
Ketiley Batista – que começou nas 
“Escolinhas de Esportes” da cidade, foi vice-
campeã no “Torneio da Federação Paulista 
de Atletismo”, no último sábado (5), em 
Campinas. 

A ginástica artística de Pinda também 
foi destaque no fi m de semana no “Troféu 
Destaque da Liga Estadual”: a equipe 
feminina conquistou medalhas de prata 
e bronze, e a masculina foi campeã da 
competição.

Nossos parabéns aos atletas, aos 
profi ssionais, aos familiares e a todos os 
envolvidos, que educam por meio do esporte!
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Os serviços de manutenção e  
de melhorias em todas as unida-
des de ensino municipais con-
tinuam em andamento, benefi-
ciando milhares de alunos.

A Escola Municipal João 
Cesário, no Feital, foi uma das 
60 unidades que recebeu os re-
paros, em atendimento à gran-
de demanda de alunos, devido 
ao crescimento exorbitante do 
bairro nos últimos anos. A uni-
dade de ensino atende 560 alu-
nos da educação infantil e do 
ensino fundamental.

Foram ampliadas duas salas 
de aulas, feita a recuperação do 
espaço destinado aos professores 
para descanso e reuniões com os 
pais de alunos, mantendo a priva-
cidade. Com as novas salas, será 
possível, inclusive, acolher me-
lhor os alunos, num espaço mais 
amplo e adequado, além da possi-
bilidade de abertura de novas va-
gas para o próximo ano, visando 
atender os alunos do bairro.

No dia 20 de abril, servido-
res do Departamento de As-
sistência Social da Prefeitura 
e do Serviço Social do INSS de 
Pindamonhangaba se reuniram 
para discutir sobre o Benefício 
de Prestação Continuada – BPC 
- as principais alterações, os 
fluxos atuais para acesso a be-
nefícios no município e a dispo-
nibilidade de atendimento pre-
sencial pelo Serviço Social.

Com a alteração do Regula-
mento do BPC é obrigatória a 
inscrição no Cadastro Único para 
concessão e para manutenção do 
benefício. Desta forma, até de-
zembro de 2018, os requerentes 
e beneficiários devem ter a ins-
crição atualizada nos últimos dois 
anos para evitar o indeferimento 
ou a suspensão do benefício.

Outra mudança foi que o re-
querimento do BPC para pessoa 
com deficiência deixará de ser 
realizado no município, perma-
necendo apenas o BPC ao idoso, 
assim como as perícias médicas 
ocorrerão nas agências de Gua-
ratinguetá, Taubaté e Caçapava. 
Em Pindamonhangaba, o INSS 
continuará com outros serviços.

Foi apresentada uma propos-
ta de articulação entre os pro-
fissionais das unidades de Cras 
-  Centro de Referência de Assis-
tência Social e serviço social do 
INSS com o objetivo de facilitar 
o acesso da população ao aten-

Melhorias na EM João 
Cesário levam mais conforto 
e segurança para alunos

A revitalização do pátio, com 
a colocação de bloquetes e gra-
ma, e a mudança da área de es-
tacionamento, propiciaram um 
maior espaço para as atividades 
desenvolvidas pelos professores 
fora da sala de aula e para as 
brincadeiras dos alunos na hora 
do intervalo.

Melhorias 
nas escolas

A primeira fase da manuten-
ção nas unidades de ensino foi 
iniciada em setembro do ano 
passado. Após a queda do telha-
do da escola Padre Zezinho, no 
início de 2017, a Secretaria de 
Educação da Prefeitura identifi-
cou a necessidade de cuidar da 
estrutura das unidades. Todas 
as escolas da rede passaram por 
uma verificação classificando as 
unidades emergencialmente.

Durante o ano passado, 20 
prédios passaram pela manu-
tenção, com um investimento 
inédito de R$ 8.347.000,00 na 

estrutura educacional de Pinda-
monhangaba.

Entre as principais interven-
ções realizadas nas unidades 
está: pintura e troca de portas, 
revisão do telhado e instalação 
de manta térmica, cobertura de 
forro, revisão hidráulica, identi-
ficação de vazamentos e libera-
ção de sanitários interditados, 
além de adequação de vasos 
sanitários em tamanho infantil 
para as unidades que atendem 
crianças menores.

Além dessas ações, as unida-
des receberam revisão elétrica, 
como instalação de interrupto-
res nas salas gerando economia, 
e a implantação de mais de 50 
lousas digitais e instalação da 
rede de Wi-Fi buscando a in-
formatização. Houve também 
a readequação das despensas 
para que o armazenamento de 
alimentos respeite as normas da 
ABNT- Associação Brasileira de 
Normas Técnicas.

Assistência Social e Serviço 
Social do INSS discutem 
alterações do Benefício de 
Prestação Continuada

dimento para orientação sobre 
os serviços previdenciários.

Em caso de dúvidas e orien-
tações, o usuário poderá acessar 
o Cras  da sua região, localizado 
nos bairros: Araretama, Casto-
lira, centro, Cidade Nova e Mo-
reira César.

A inscrição e a atualização 
do Cadastro Único deve ser fei-
ta de segunda a sexta-feira, das 
8 às 11 e das 13 às 16 horas, na 
rua Euclides de Figueiredo, 
94, Alto do Cardoso (telefones 
3643-1607/3643-1609) ou na 
rua Carlos Augusto Machado, 
63, Moreira César (telefone 
3637-5386). Não é necessário 
agendamento para atendimento 
e devem ser apresentados  docu-
mentos originais de cada pessoa 
da família, tais como: Certidão 
de Nascimento ou Casamento; 
RG, CPF, Título de Eleitor, Car-
teira de Trabalho; Cartão Cida-
dão ou Cartão Bolsa Família, 
caso possua; comprovante de 
endereço: conta de luz, água ou 
telefone atual com CEP da rua, 
avenida, estrada etc; (conta não 
precisa estar no nome); Decla-
ração Escolar (para pessoas de 
6 a 17 anos); comprovante de 
renda: holerite atual, se estiver 
trabalhando; comprovante de 
recebimento de benefícios do 
INSS (aposentadoria, pensão, 
BPC, auxílio doença etc), se for 
o caso.

Benfeitorias colaboram também para melhor acolhimento dos alunos e funcionários

Arrecadação de agasalhos chega à região do Crispim
Na segunda-feira (7), teve início a arrecadação de 

agasalhos, calçados e cobertores da “Campanha do 
Agasalho 2018”, pelos bairros da cidade. 

As equipes da Sabesp, do Exército e do Fundo Social 
de Solidariedade iniciaram pela região do Campo Belo 

e, nesta terça-feira (8), recolherão doações de casa a 
casa nas regiões do Crispim e Santana.

Além da arrecadação nas casas, a “Campanha do 
Agasalho” conta com caixas de coleta em diversos 

locais, como repartições públicas, comércio, escolas, 
centros comunitários e igrejas da cidade. 

O tema deste ano é 
“Uma atitude que aquece nossos corações”.

A dica importante para quem quer fazer a sua 
parte e participar da campanha é que todas as 

peças a serem doadas estejam em bom estado de 
conservação. No ano passado, foram detectadas 

na triagem 10 mil peças inservíveis, 
que tiveram que ser 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 Agasalho 2018” é realizada 

pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria 
com a Prefeitura de Pindamonhangaba, Sabesp, 

Exército, Hospital 10 de Julho da Unimed, Delegacia 
da Mulher, Diretoria Regional de Ensino, Polícia 

Militar, Shopping Pátio Pinda e Acip - Associação 
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba. Representantes do Fundo Social de Solidariedade e da Sabesp no primeiro dia de arrecadação nas casas

Bruna Silva
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INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO PARA ASSUMIR 
REPRESENTAÇÃO JUNTO AO COMTUR

GESTÃO 2016/2018

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua 
Presidente Niucéia Fernandes Nogueira Vieira, solicita a indicação de dois representante 
da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA (ACIP), 
sendo um titular e outro suplente para representação junto ao COMTUR. 
Para tal função esses representantes terão que respeitar o Regimento Interno do 
Conselho e frequentar as reuniões que são todas segundas quarta feiras de cada mês, na 
Sede dos Conselhos Municipais, na Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro São Benedito, 
Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do PAT) as 18h com duração máxima de 2h.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Vice Presidente e 1ª Secretária

TEL (12) 99635 0259

INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO PARA ASSUMIR 
REPRESENTAÇÃO JUNTO AO COMTUR

GESTÃO 2016/2018

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua 
Presidente Niucéia Fernandes Nogueira Vieira, solicita a indicação de dois representante 
da ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO (EFCJ), sendo um titular e outro 
suplente para representação junto ao COMTUR. 
Para tal função esses representantes terão que respeitar o Regimento Interno do 
Conselho e frequentar as reuniões que são todas segundas quarta feiras de cada mês, na 
Sede dos Conselhos Municipais, na Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro São Benedito, 
Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do PAT) as 18h com duração máxima de 2h.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Vice Presidente e 1ª Secretária

TEL (12) 99635 0259

INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO PARA ASSUMIR 
REPRESENTAÇÃO JUNTO AO COMTUR

GESTÃO 2016/2018

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua 
Presidente Niuceia Fernandes Nogueira Vieira, solicita a indicação de dois representante 
do SENAC, sendo um titular e outro suplente para representação junto ao COMTUR. 
Para tal função esses representantes terão que respeitar o Regimento Interno do 
Conselho e frequentar as reuniões que são todas segundas quarta feiras de cada mês, na 
Sede dos Conselhos Municipais, na Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro São Benedito, 
Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do PAT) as 18h com duração máxima de 2h.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018. 
  

Kelly Eugênio Mendonça Faria
Vice Presidente e 1ª Secretária

TEL (12) 99635 0259

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

CONVOCAÇÃO PARA A 18º REUNIÃO ORDINÁRIA
GESTÃO 2016/2018

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua 
Presidente,
CONVOCÃO:
1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2016/2018;
Para a 18º reunião ordinária gestão 2016/2018, a saber:

Data:    09/05/2017

Local da Reunião:         Sede dos Conselhos Municipais, Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro 
São Benedito, Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do PAT)

Horário:                          18h 00 (duração máxima 2 horas).
Obs: Não atrasar em virtude do portão permanecer fechado, é aberto e todos entram juntos.

PAUTA DA REUNIÃO:

1- PARECER QUANTO A ALTERAÇÃO DA LEI DO COMTUR
2- REVISÃO DAS LEIS E REGIMENTO INTERNO
3- NOVA ADAPTAÇÃO DOS MEMBROS DO COMTUR COM APROVAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI.
4- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.

Pindamonhangaba, 09 de maio de 2018.   

Niuceia Fernandes Nogueira Vieira
Presidente

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018
Aos décimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito horas e dez minutos, 
nas dependências da Sede dos Conselhos Municipais, na Av. Albuquerque Lins nº 138- bairro 
São Benedito, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniram os Conselheiros Municipais 
do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo para décima sexta reunião ordinária da Gestão 
2016/2018, cuja pauta foi: 1- SR. LUCAS CEMBRANELLI COM APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
DE MARKETING CONTRATADA PELA PREFEITURA, DISCUTIR UMA MARCA DO TURISMO. 
APRESENTAR O FOLDER DESENVOLVIDO PARA FEIRA, FOLDER DO FESTIVAL TROPEIRO, 
ENVELOPAMENTO DA VAN E NOVAS PEÇAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO QUE ESTÃO 
EM PRODUÇÃO. 2- NOVA ADAPTAÇÃO DOS MEMBROS DO COMTUR COM APROVAÇÃO 
DO PROJETO DE LEI. 3- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. 
Estiveram presentes os seguintes conselheiros (as): Lucas Aguiar Rodrigues Cembranelli, Nancy 
Nomoto Leme, Kelly Eugênio Mendonça Faria, Valdir Santos Teixeira, Silvia Nascimento, Fabio 
Oliveira Vieira, Jairo Fogaça, Irineu Oliveira Pinto Neto, Cristina Ferreira de Souza Someci, 
Frederico do Rosário Ribeiro, Maria Ivete Ultramari Rosa, Niuceia Fernandes Nogueira Vieira; 
Pediram afastamento do Conselho o Sr. Luiz Pera (Suplente- Representante das Agências 
de Turismo do Município) através de e-mail enviado no dia 11 de abril de 2018 (em anexo) e o 
SR. Carlos Alberto Camilo (Titular – Representante da Associação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba ACIP) através de carta enviada a Sede dos Conselhos no dia 12 de março 
de 2018 (em anexo). Após dez minutos de tolerância a Sra. Niuceia Fernandes Nogueira Vieira, 
presidente iniciou a reunião com aprovação da Ata da 16ª Reunião, pois todos leram por e-mail 
e estavam de acordo com sua aprovação. Seguindo para a pauta 1- SR. LUCAS CEMBRANELLI 
COM APRESENTAÇÃO DA EMPRESA DE MARKETING CONTRATADA PELA PREFEITURA, 
DISCUTIR UMA MARCA DO TURISMO. APRESENTAR O FOLDER DESENVOLVIDO PARA 
FEIRA, FOLDER DO FESTIVAL TROPEIRO, ENVELOPAMENTO DA VAN E NOVAS PEÇAS DE 
DIVULGAÇÃO DO TURISMO QUE ESTÃO EM PRODUÇÃO. O Sr. Lucas fez a apresentação da 
empresa de Marketing contratada e destacou a criação da logomarca de Pindamonhangaba, para 
destacar o potencial turístico da cidade, ressaltou que essa marca seria totalmente desvinculada 
da gestão atual ou questões partidárias, apresentou também um folder criado para a participação 
de Pindamonhangaba na WTM (Feira para agentes de Turismo) - (em anexo). Em relação a esse 
a Sra. Nancy Nomoto sugere que seja colocado um link com os Núcleos Turísticos do Ribeirão 
Grande e do Piracuama. A Sra. Niucéa diz que deve-se rever os restaurantes e atrativos turísticos. 
O Sr. Valdir diz que a Fazenda Nova Gokula é considerada um Ecoturismo Místico. Eu sugeri a 
colocação de um mapa. Após essas discussões quanto ao folder, o Sr. Lucas apresentou uma prévia 
do material de divulgação para o Festival Tropeiro (Folder, out door, cardápio) e também outras 
ideias como um triedro, e um novo envelopamento da Van do Turismo. 2- NOVA ADAPTAÇÃO DOS 
MEMBROS DO COMTUR COM APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI. Em relação a essa pauta 
viu-se a necessidade de encaminhar ofícios para pedir nova representatividade no COMTUR na 
ACIP nas agências de turismo e EFCJ devido aos desligamentos dos três representantes e também 
no SENAC. Porem essa pauta deve ser revista na próxima reunião 5 - INFORMES E OUTROS 
ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. A O Sr. Fábio e eu, apresentamos as justifi cativas de 
rejeição do cartório das 6 últimas atas, para que fossem corrigidas; precisávamos das justifi cativas 
de ausências dos conselheiros por escrito, então todos os conselheiros que faltaram naquelas 
datas fi zeram e assinaram essas justifi cativas de ausência. Eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria 
secretariei a reunião, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada pela presidente.

Pindamonhangaba, 11 de abril de 2018.
________________________________________

Niucéia Fernandes Nogueira Vieira
Presidente

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

INFORME nº 02/2018

O CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DO MUNICÍPIO 
DE PINDAMONHANGABA (CMGPPP), dentro das atribuições que lhe compete o Decreto nº 5.487 
de 12/01/18; INFORMA a todos que o material disponível no site e apresentado na Audiência 
Pública (em 10/04/2018), conforme a Resolução nº 04/ CMGPPP permanece disponível no site da 
Prefeitura. Os interessados na consulta pública deste material deverão acessar o site da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, na página principal “clicar”no “banner” PPP, preencher o formulário, seguir as 
orientações e baixar o arquivo supramencionado que estará disponível para consulta, manifestação e 
sugestões técnicasaté a data de 21/05/2018. 

Fabiano Vanone
Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO CONSELHO GESTOR DA HABITAÇÃO – REUNIÃO
Ficam os Senhores Conselheiros titulares e Suplentes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social, convocados a comparecer na data e local abaixo, para a realização da 
reunião do Conselho conforme calendário 2017, cuja pauta segue abaixo.
• Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
• Informações Gerais:
- Status da entrega dos apartamentos do Bem Viver – Araretama 
- Status das Casas Provisórias
- Novos projetos habitacionais
- Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor
Dia  10 de maio de 2018
Horário 10 horas
Local Secretaria de Habitação
 Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa

Marcus Vinicius Faria de Carvalho
Presidente

Solicitamos enviar e-mail para habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br  a justifi cativa de ausência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 (PMP 13257/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para execução de reforma da UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Crispim, com fornecimento de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes 
até dia 24/05/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 060/2018 (PMP 12635/2018) 
Para “aquisição de componentes de insumos destinados aos discentes da rede municipal de 
ensino e material e consumo diário destinado à Secretaria de Educação e Cultura”, com entrega 
dos envelopes até dia 21/05/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 061/2018 (PMP 12647/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em telecomunicações pelo período de 12 meses”, 
com entrega dos envelopes até dia 21/05/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018) 
Para “aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em diversas obras/manutenções no 
Município de Pindamonhangaba, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, 
com entrega dos envelopes até dia 22/05/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 063/2018 (PMP 12686/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e de 
manutenção corretiva pelo período de 12 meses, com fornecimento de peças quando necessário 
para os fogões e fornos instalados nas unidades escolares e projetos da Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo do município de Pindamonhangaba, conforme especifi cações e quantidades 
constantes no Termo de Referência”, com entrega dos envelopes até dia 22/05/18 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

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

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 312/2015 (PMP 33120/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 01/02/2018, ao contrato 034/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura de seguro de veículos”, 
para prorrogação até 17/02/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais, a Sra Neide Oliveira Souza, e 
o Sr Eduardo de Oliveira. 

PREGÃO Nº 081/2016 (PMP 9495/2016) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 19/03/2018, ao contrato 207/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de serviços em exames de raio-x”, para prorrogação 
até 19/09/2018, e supressão de 25%, passando o valor anual para R$ 315.592,72 (ou seja, R$ 
157.796,36 para o período aditado), assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa WK Radiologia Ltda, o Sr Wilson Hiroyuki Watanabe. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 084/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) MOACYR GRACCE,  responsável pelo 
imóvel, situado a RUA Jacyrio Marques Martinho, s/nº, Bairro MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob 
a sigla SO110204052000, quadra 34 , lote 1114 , para que efetue a construção de calçada  do referido 
imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que trata o 
artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR 
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães, São Benedito- Pindamonhangaba – SP                                           

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 78/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 11724 DATA PROTOCOLO: 17/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000121-1-4 DATA VALIDADE 25/04/2019
CNAE: 8630-5/03    ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: ANA ROSA SALGADO CAMPOS
CNPJ/CPF: 05012654811
ENDEREÇO: RUA PINHEIRO DA SILVA N°: 205
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    BOA VISTA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.401-020 UF: SP
RESP. LEGAL: ANA ROSA SALGADO CAMPOS CPF: 05012654811
RESP. TÉCNICO: ANA ROSA SALGADO CAMPOS CPF: 05012654811
CBO:  CONS. PROF.: CRN N º INSCR .: 72.677 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
25/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 04 de maio 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 79/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 06877 DATA PROTOCOLO: 02/03/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000809-1-8 DATA VALIDADE 13/04/2019
CNAE: 8630-5/0    ATIVIDADE  ODONTOLÓGICA -  ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL: VICDENTE ODONTOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 24.109853/0001-24
ENDEREÇO: AV. CORONEL FERNANDO PRESTES N°: 315
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-240 UF: SP
RESP. LEGAL: DEIBSON ASSIS FERREIRA CPF: 03471242678
RESP. TÉCNICO: DEIBSON ASSIS FERREIRA CPF: 03471242678
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 69.339 - SP 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
13/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 80/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 010805. DATA PROTOCOLO: 09/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000890-1-0 DATA VALIDADE 26/04/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: ANTONIO ASMAR KOBBAZ JUNIOR
CNPJ/CPF: 98474260744
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 915
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: ANTONIO ASMAR KOBBAZ JUNIOR CPF: 98474260744
RESP. TÉCNICO: ANTONIO ASMAR KOBBAZ JUNIOR CPF: 98474260744
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 92566 - SP 
     
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
02/03/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 81/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 10801 DATA PROTOCOLO: 09/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000398-1-0 DATA VALIDADE 26/04/2019
CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: CLAUDIA BITTAR KOBBAZ FERREIRA
CNPJ/CPF: 08113917870
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 915
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: CLAUDIA BITTAR KOBBAZ FERREIRA CPF: 08113917870
RESP. TÉCNICO: CLAUDIA BITTAR KOBBAZ FERREIRA CPF: 08113917870
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 82059 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
26/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018 .

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 82/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 032981 DATA PROTOCOLO: 27/10/2017
Nº CEVS: 353800601-863-000791-1-1 DATA VALIDADE 03/01/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: WALTER BONAPARTE JUNIOR
CNPJ/CPF: 062.408.338.19
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 276
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: WALTER BONAPARTE JUNIOR CPF: 062.408.338.19
RESP. TÉCNICO: WALTER BONAPARTE JUNIOR CPF: 062.408.338.19
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 80350 - SP  
    
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
03/01/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2018.

Rafael Lamana -  Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 83/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 10804 DATA PROTOCOLO: 09/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000397-1-3 DATA VALIDADE 26/04/2019
CNAE: 8630-5/02    ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES COMPLEMENTÁRES
RAZÃO SOCIAL:   CRISTIANE BITTAR KOBBAZ
CNPJ/CPF: 00681774703
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 915
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:            CRISTIANE BITTAR KOBBAZ CPF: 00681774703
RESP. TÉCNICO: CRISTIANE BITTAR KOBBAZ CPF: 00681774703
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 78770 - SP  
      
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
26/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 84/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 010806 DATA PROTOCOLO: 09/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000300-1-5 DATA VALIDADE 26/04/2019
CNAE: 8630-5/03   ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:   LUIS AUGUSTO PINTO FERREIRA
CNPJ/CPF: 25360443863
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 915
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-000 UF: SP
RESP. LEGAL:            LUIS AUGUSTO PINTO FERREIRA CPF: 25360443863
RESP. TÉCNICO: LUIS AUGUSTO PINTO FERREIRA CPF: 25360443863
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 82621 - SP 
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
26/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 85/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 011222 DATA PROTOCOLO: 12/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000218-1-4 DATA VALIDADE 25/04/2019
CNAE: 8630-5/03   ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:   NOVELIS DO BRASIL LTDA – AMBULATÓRIO MÉDICO
CNPJ/CPF: 60561800/0041-09
ENDEREÇO: AVENIDA BURITY N°: 1087
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    FEITAL
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-000 UF: SP
RESP. LEGAL:            DOUGLAS RICARDO DE SOUZA CPF: 24579305884
RESP. TÉCNICO: RICARDO DOS SANTOS SILVA CPF: 60292458720
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 56.455- SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 
25/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente 
e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

CONVOCAÇÃO – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 “ 5ª Reunião Ordinária de 
2018”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

• Leitura e Aprovação de Ata
• Processo Eleitoral – Edital Complementar
• Outros Informes

Dia:   09/05/2018 (Quarta-Feira)
Horário:  08:30h (Oito e meia) 
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 justifi quem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A.
CNPJ/MF nº 31.605.512/0001-05 - NIRE n° 35.300.320.310

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/02/18
1. Data, Hora e Local: Aos 15/02/18, às 10 hs, na sede social da Companhia. 2. Convocação, Presença e Quórum: 
Nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em 
vista a presença da maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração. 3. Mesa: Stephen Michael Potter – 
Presidente; Anthero Augusto Azevedo dos Santos – Secretário. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar 
a eleição de membro da Diretoria. 5. Deliberações tomadas por unanimidade: 5.1. A lavratura da presente ata sob a forma 
de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a 
emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor. 5.2. A eleição do Hermes 
Joaquim Ferreira Filho, RG nº 1.737.699-ES, expedida pela SSP/ES, CPF/MF nº 055.956.237-30, para o cargo de Diretor-
Presidente, em substituição ao Vinícius Mendes Ferreira, que apresenta carta de renúncia nesta assembleia, datada de 
15/02/2018, a quem se consignam votos de agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à companhia. 5.2.1. O 
Diretor eleito, que cumprirá o restante do mandato de seu antecessor, qual seja, até 21/12/18, declara estar totalmente 
desimpedido para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais. 
Pindamonhangaba, SP, 15/02/18. Jucesp nº 100.572/18-2 em 28/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Usina Tecpar
CNPJ/MF nº 03.669.906/0001-91 - NIRE 35.300.320.123

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15/02/2018
1. Data, Hora e Local: Aos 15/02/2018, às 11hs, na sede social da Companhia. 2. Convocação, Presença e Quorum: 
Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença 
da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Vinícius Mendes Ferreira – Presidente; 
e Sr. Anthero Augusto Azevedo dos Santos – Secretário. 4. Ordem do dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar 
a eleição de membro da Diretoria. 5. Deliberações tomadas: 5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário 
dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir 
tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor. 5.2. A eleição do Sr. Hermes 
Joaquim Ferreira Filho, RG nº 1.737.699-ES, expedida pela SSP/ES, CPF/MF nº 055.956.237-30, para o cargo de 
Diretor-Presidente, em substituição ao Vinícius Mendes Ferreira, que apresentou carta de renúncia nesta assembleia, 
datada de 15/02/2018, a quem se consignam votos de agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à companhia. 
5.2.1. O Diretor eleito, que cumprirá o restante do mandato de seu antecessor, qual seja, até 27/12/2018, declara estar 
totalmente desimpedido para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: 
Nada mais. Pindamonhangaba, SP, 15/02/18. Jucesp nº 99.824/18-8 em 27/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.
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Biblioteca do Castolira desenvolve 
projeto de criatividade e autoestima

A biblioteca do 
Castolira realiza, des-
de novembro de 2017, 
o projeto “Menina-
Moça”, para crianças 
e adolescentes que re-
sidem ou frequentam 
o bairro do Castolira 
e queiram se embe-
lezar e desfrutar de 
um ambiente lúdico 
e acolhedor. Entre os 
objetivos do projeto 
estão:  atrair novos 
frequentadores para 
a biblioteca; aguçar 
nas crianças o gos-
to pela leitura, pro-
piciando a vivência 
num ambiente letra-
do, dando oportuni-
dade para que utili-
zem sua capacidade 
de fantasiar; melho-
rar a autoestima dos 
participantes através 
do lúdico; estimular a 
criatividade, a sociali-
zação e imaginação.

Este projeto, que 
é supervisionado por 
um adulto, é realiza-
do às sextas-feiras, 
das 10h às 11h30 e 
das 14h30 às 16 ho-
ras, para todos que 
se interessarem em 
desfrutar do ambien-
te disponibilizado 
pela biblioteca do 
Castolira. Através de 
doações de funcioná-
rios das bibliotecas e 
simpatizantes do pro-
jeto, foi possível criar 
um “Cantinho da 
Beleza” na Bibliote-
ca do Castolira com: 
penteadeira, objetos 
de decoração, espe-
lho, esmaltes, lixa de 
unha, algodão, esco-
va, pente, prendedo-
res de cabelo, batom, 
sombra, rímel, pul-
seiras, colares, brin-
cos, presilhas, creme 
hidratante, perfume 
entre outros objetos.

A intenção é que 
os participantes sin-
tam-se parte de um 

mundo mais belo e 
percebam que o co-
nhecimento está ao 
seu alcance. Além de 
incentivar o hábito 
de se arrumar e se ver 
mais bonito, os par-
ticipantes serão esti-
mulados a conhecer 
o mundo de fantasias 
dos livros.

De acordo com 
os organizadores do 
“Menina-Moça”, o 
projeto teve como 
base o livro “Psica-
nálise dos Contos de 
Fadas”  (Bettelheim 
-1979), que diz que 
a criança necessita 
crescer e para isso é 
necessário percorrer 
vários passos. A ca-
pacidade de desen-
volver fantasias seria 
essencial para esse 
crescimento, visto 
que torna suportáveis 
as frustrações experi-
mentadas na realida-
de. A fantasia de mui-
tas pessoas viraram 
verdadeiras obras de 
arte em livros espa-
lhados pelo mundo 
todo em diferentes 
gêneros literários.

Foi pensando 
numa estratégia para 
auxiliar os munícipes 
e atrair mais pessoas, 
especialmente crian-
ças e adolescentes à 
Biblioteca do Castoli-
ra, que surgiu o Pro-
jeto “Menina-Moça”. 
Ao participarem do 
projeto, as crianças 
e adolescentes terão 
contato com os diver-
sos livros do acervo 
e serão incentivadas 
pelos funcionários a 
utilizarem sua criati-
vidade e imaginação. 
Além de melhorar a 
autoestima dos par-
ticipantes, espera-se 
contribuir para a for-
mação de novos lei-
tores e de cidadãos 
críticos e seguros.

Cmei e “Casa Verde” conscientizam 
sobre descarte de pilhas e baterias

O Cmei Esmeralda Sil-
va Ramos, do bairro Li-
berdade, em parceria com 
o projeto Casa Verde, re-
alizou, no dia 24 de abril, 
o teatro infantil “Pilhas e 
baterias no meio ambien-
te”. O objetivo foi ressaltar 
a importância de descartar 
pilhas e baterias em locais 
corretos, devido a presen-
ça de substâncias nocivas 
para nossa saúde e para o 
meio ambiente.

De forma lúdica, o ro-
teiro do teatro propôs um 
momento significativo, 

no qual as crianças pude-
ram brincar com diversos 
brinquedos. “Deixamos 
claro aos pequenos que há 
a possibilidade de diverti-
mento e momentos praze-
rosos que não sejam com 
tablets, celulares e brin-
quedos eletrônicos ou que 
façam uso de pilhas. Eles 
limitam a imaginação e a 
interação entre as crian-
ças”, comentou a profes-
sora corresponsável pela 
unidade, Ana Luisa Ber-
nardo.

A professora explicou 

ainda que a ação faz par-
te do projeto “Papa-pilhas 
e baterias”, que está em  
seu terceiro ano. “O pro-
jeto está em sua  terceira 
edição justamente pelo 
sucesso que obteve. Este 
ano tínhamos optado em 
não realizá-lo, mas foram 
tantas crianças trazendo 
pilhas para o papa-pilhas 
que decidimos dar conti-
nuidade. Nossa meta este 
ano é ultrapassar as mais 
de 1.500 pilhas e baterias 
coletadas nas edições an-
teriores”, ressaltou.

Frequentadoras da biblioteca do Castolira brincam e se embelezam participando do projeto

Divulgação

A ação faz parte do projeto 
“Papa-pilhas e baterias”

Funcionários com mais de 40 anos 
de PreFeitura recebem homenagem

Na última sexta-feira de 
abril, mais nove funcioná-
rios públicos municipais 
foram homenageados pe-
los anos de serviços presta-
dos à prefeitura e à comu-
nidade. Este é o segundo 
ano em que esta ação é re-
alizada e seu objetivo é va-
lorizar o trabalho dos ser-

vidores mais antigos.
Receberam a homena-

gem, no gabinete do Exe-
cutivo: Da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Públicos/ 
Departamento de Serviços 
Municipais: Benedito Fer-
reira da Silva (encarregado 
de setor), Gonçalo Teófilo 
(pedreiro), Benedito Braz 

Roque (ajudante). Da Se-
cretaria de Habitação, Meio 
Ambiente e Regularização 
Fundiária/Departamento de 
Meio Ambiente: Frederico 
do Rosário Ribeiro (coorde-
nador de obras e serviços), 
Nelson da Silva (servente de 
obras). Da Secretaria de Pro-
teção e Bem- Estar ao Cida-

dão, Geraldo Ferreira Alves 
(guarda). Da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social/
Departamento de Saúde, 
João Batista Duarte (motoris-
ta especializado). Da Secreta-
ria de Fazenda e Orçamento, 
Ciniro Fernandes (chefe de 
serviço) e Ana Maria Demé-
trio (chefe de serviço). 

Divulgação



otidianoC

Divulgação

Divulgação

Fatec abre inscrições para 
“Campeonato de Soldagem”

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***
a Faculdade de tec-

nologia do estado (Fatec) 
Pindamonhangaba está 
com inscrições disponíveis 
para o primeiro “Campeo-
nato de soldagem e Inspe-
ção” até esta quarta-feira 
(9). Podem participar da 
competição os estudan-
tes que cursam a área de 
Controle e Processos In-
dustriais nas escolas téc-
nicas estaduais (etecs), 
nas próprias Fatecs e em 
outras instituições de en-
sino de nível superior ou 
técnico. os interessados 
devem se inscrever pelo 
site para concorrerem aos 
certificados e premiações 
das atividades realizadas 
de 14 a 25 de maio.

os participantes terão 
que seguir as regras ex-
pressas no regulamento 
do campeonato. sendo 

que, dentro das normas 
estipuladas pela organi-
zação, as equipes deverão, 
obrigatoriamente, ser for-
madas por três compo-
nentes da mesma escola e 
a inscrição deverá ser feita 
por um aluno do time, que 
será o “capitão”. todas as 
informações referentes ao 
andamento do campeo-
nato serão encaminhadas 
para o email deste repre-
sentante.

a participação no 
“Campeonato de solda-
gem e Inspeção” da Fa-
tec Pindamonhangaba é 
voluntária e totalmente 
gratuita, não sendo ne-
cessária a aquisição de 
qualquer produto, bem, 
direito ou serviço duran-
te o desenvolvimento do 
concurso dividido em cin-
co etapas.

após o encerramento 
do período de inscrições 
nessa quarta-feira (9), a 

fase de ambientação terá 
início no dia 14 de maio 
e irá até o dia 17 de maio 
com palestras e minicur-
sos sobre certificação de 
inspetores e soldadores, 
soldagem virtual, proces-
so de soldagem smaw e 
ensaios não Destrutivos 
(enD). 

a segunda etapa do 
processo incluirá o treina-
mento com equipamento 
de soldagem virtual. em 
seguida, as provas elimina-
tórias começarão a ser apli-
cadas. no dia 21 de maio, 
as avaliações teóricas abor-
darão os assuntos trabalha-
dos durante a capacitação 
e, no dia seguinte, as ativi-
dades práticas envolverão a 
soldagem com Vrtx.

Posteriormente, a 
comissão julgadora do 
“Campeonato de solda-
gem e Inspeção” publicará 
os resultados e as equipes 
finalistas, que farão novas 

Alunos de cursos técnicos e de graduação poderão participar de 
treinamentos, provas práticas e avaliações teóricas

Estado realiza passagem 
de Comando Geral da PM

provas práticas no simula-
dor Vrtx para decidirem 
a colocação final no con-
curso. as três melhores 
classificadas receberão 
certificados e a vencedo-

ra receberá a premiação 
oferecida pelas empresas 
e entidades apoiadoras do 
evento.

a página de inscrição na 
competição da Fatec Pin-

damonhangaba, o regula-
mento e mais informações 
podem ser consultadas no 
site da instituição: http://
www.fatecpindamonhan-
gaba.edu.br/.

Este é o primeiro concurso de solda da instituição e acontecerá de 14 a 25 de maio

na última sexta-feira 
(4), foi realizada a passa-
gem do Comando Geral da 
Polícia militar do estado 
de são Paulo. o coronel 
Pm marcelo Vieira salles 
é o novo comandante-
geral da corporação. ele 
substitui o coronel nival-
do Cesar restivo, que es-
tava à frente da corpora-
ção desde março de 2017. 

o coronel salles ingres-
sou na instituição aos 17 
anos, em 1985, como alu-
no-oficial da Academia do 
barro branco. a nomeação 
foi publicada no dia 26 de 
abril, no Diário Oficial.

“a farda que vocês ves-
tem é uma extensão da 
bandeira do estado de 
são Paulo. temos mui-
to orgulho da tarefa que 
cumprem todos os dias. 
a nomeação de um co-
mandante-geral é menos 
importante do que o tra-
balho que todos vocês fa-
zem diariamente. É um 

trabalho difícil, mas quem 
o faz por vocação honra a 
farda”, comentou o gover-
nador do estado, márcio 
França, que participou da 
solenidade.

Filho de subtenente, 
salles é casado e tem um 
filho. Especialista em tro-
pa montada e controle de 
distúrbios civis, é bacharel 
em direito, mestre e dou-
tor em Ciências Policiais 
de segurança e ordem 
Pública. Foi ajudante-de
-ordens do governador 
Geraldo alckmin.

até ser indicado para 
o novo cargo, o coronel 
chefiava o Comando de 
Policiamento de Área me-
tropolitana 5 (CPa/m-5), 
responsável pela zona 
oeste da capital. De feve-
reiro a agosto de 2017, es-
teve à frente da Cavalaria, 
por onde já havia passado 
diversas vezes.

no regimento de Po-
lícia montada (rPmon), 

salles – ainda tenente – 
atuou como comandante 
de pelotão e foi chefe da 
seção de “doma, picaria e 
volteio”. Promovido a ca-
pitão, passou por todos os 
esquadrões da unidade, 
da qual seria coordena-
dor operacional anos mais 
tarde.

antes de assumir a 
Cavalaria, marcelo salles 
respondeu interinamente 
pela função de coordena-
dor da Defesa Civil e de 
secretário-chefe da Casa 
militar (Cmil). lá, foi che-
fe de gabinete e diretor do 
departamento de segu-
rança.

Subcomandante
o coronel Fernando 

alencar medeiros foi in-
dicado ao cargo de subco-
mandante da Polícia mi-
litar. o policial ingressou 
na instituição em 1985. 
ele substitui no cargo o 
também coronel mauro 
ricciarelli.

Ginástica Artística de Pinda 
vence “I Etapa do Troféu 
Destaque” da Liga estadual

a equipe masculina 
da semelp de Pindamo-
nhangaba venceu a “I 
etapa do troféu Desta-
que de Ginástica artís-
tica” da liga estado de 
são Paulo. a competi-
ção foi realizada no sá-
bado (5), em bragança 
Paulista, para as equi-
pes femininas, e no do-
mingo (6), em Vinhedo, 
no masculino.

o sistema de com-
petição foi por meio da 
apresentação de séries 
nos aparelhos, premian-
do-se os três melhores 
em cada um, além do 
individual geral, que é 
a soma das notas desses 
aparelhos, e equipe.

no feminino, maria 
Júlia basílio foi prata 
na trave; annita Paim 
foi bronze na trave; e 
Gabriela abdo foi bron-
ze no solo e no indivi-
dual geral.

Já no masculino, 
Ketsury tsubota foi 
prata nas argolas; Wes-
ley de Castro foi bronze 
individual geral; ro-
drigo bordão foi bron-
ze no solo, no cavalo 
com alças e barra fixa; 
e alowany tsubota foi 
o grande destaque da 
equipe, conquistando 
6 ouros (solo, argolas, 
salto, paralelas, bar-
ra fixa e  no individual 
geral) e prata no cavalo 
com alças. Com esses 
resultados, a classifica-

ção final por equipe mas-
culina foi: Pinda - cam-
peã da competição.

os técnicos da equipe 
nesta competição foram 
marcelo ronconi e Paula 
Fernandes.

além de Pindamo-
nhangaba, participaram 

desta primeira etapa gi-
nastas de taubaté, bra-
gança, Vinhedo, Paulínia, 
americana, louveira, 
Campinas, Indaiatuba, 
são Carlos, araraquara, 
sorocaba, Jundiaí, Vali-
nhos, Itatiba, são João 
da boa Vista e Franca.

Equipe feminina conquistou medalhas de prata e bronze

Equipe masculina foi campeã da competição
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Ciclistas de Pinda sobem no lugar 
mais alto do pódio do “Big Biker”

 

Gaby Cardoso - 1ª colocada na Sport Sub 35

Pamella Karina - 1ª colocada na Sport Sub 30

Amanda Venuto - 4ª colocada na Sport Sub 30

Dri Pacheli - 6ª colocada na Sport Sub 30

Carlos Sassaki - 4º colocado na Sport Sub 50

Cezario Barbosa - 20º colocado na Sport Sub 50

Aloisio Ramos - 5º colocado na Sport Elite

Carlos Bambam - 13º colocado na Sport Elite

Jauro Ceará / Stefano Macedo - 3º colocado na Pro Team A

José Lucas - 9º colocado na Pro Master B

Luciano -  17 º colocado no Pro Master B

Paulinho - 18º colocado no Sport Sub 40

João Victor Ayres - 10º colocado na Pro Expert

A equipe Semelp de Ciclis-
mo de Pindamonhangaba par-
ticipou, no fim de semana, da 
2ª Etapa do “Big Biker”, em 
Taubaté. Duas ciclistas subiram 
no topo do pódio da competição 
considerada a mais importan-
te do Estado de São Paulo, na 
modalidade. Foram elas: Gaby 
Cardoso, primeira colocada na 
Sport Sub 35, e Pamella Karina, 
vencedora da Sport Sub 30.

No total 14 atletas da equipe 
da cidade participaram da pro-
va, obtendo importantes resul-
tados.

São parceiras da equipe de 
Pinda, as empresas: Alfa Mo-
dernização, Arbo Verde, Acade-
mia Moviment, Gramado Chur-
rascaria, Clínica Veterinária 
Sassaki, Geralis Seguros, Man-
daglio Engenharia, Du Costela e 
Neumacon.

Confira os rEsultados dE Pinda na ComPEtição:

Prefeitura faz reunião para 
organizar “Dia do Desafio”

Cidade tem fim de semana 
de conquistas no judô

Pindamonhangaba participa, 
novamente neste ano, do “Dia 
do Desafio” - evento coordenado 
pelo Sesc para incentivo à prá-
tica de atividades físico-esporti-
vas. Neste ano, será a 24ª edição 
desta campanha mundial, mar-
cada para 30 de maio.

Para organizar as ações que 
serão desenvolvidas na data, a 
Semelp - Secretaria de Esportes 
e Lazer - realiza, nesta quarta-
feira (9), às 19 horas, no auditó-
rio da Prefeitura, uma reunião 
com representantes de institui-
ções que incentivam a prática de 
atividade física, como escolas, 
academias, clubes e todos os de-
mais interessados em participar 
do “Dia do Desafio’.

Além de fazer 15 minutos 
de atividade física, registrar e 
enviar para a Secretaria de Es-

portes, o “Dia do Desafio” tem 
ainda a disputa entre duas ci-
dades. No ano passado, Pinda 
disputou com Puerto La Cruz, 
da Venezuela, e venceu, mobili-
zando 27,79% dos cidadãos. Po-
rém, mais do que a competição, 
a campanha busca promover a 
integração e a cooperação.

A reunião do dia 9 será para 
organizar atividades que atraiam 
ainda mais pessoas, de maneira 
divertida e saudável, para que 
a prática de atividade física se 
torne uma rotina, melhorando a 
vida de todos os envolvidos.

As atividades do “Dia do De-
safio” são desenvolvidas pelas 
prefeituras, em parceria com 
instituições públicas e privadas, 
contando com a participação 
de toda a sociedade. Todos são 
bem-vindos a participar.

O judoca Tales Borges dos 
Santos, da categoria de base da 
Semelp, foi campeão da catego-
ria Meio Leve na fase regional 
dos “Jogos Abertos da Juventu-
de”, realizada em São José dos 
Campos, no sábado (5). Com 
este resultado, Tales está clas-
sificado para a fase estadual dos 
Jogos, que será realizada no fi-
nal de maio, em Franca.

Além dos Joguinhos, Pinda 
foi bem representada também 
na fase regional do “Campeona-
to Paulista de Judô’, Classes Sub 

11 e Sub 13, no domingo (6), em 
Jacareí. O judoca Kauan de Oli-
veira foi vice-campeão no Sub 
13 Pesado; Marcelo Sinobre, 
terceiro colocado no Sub 13 Pe-
sado; e Pedro Fiorelli, terceiro 
colocado no Sub 13 Super Pesa-
do.

O próximo compromisso da 
equipe de judô da Semelp será 
no dia 12 de maio, na fase fi-
nal do Campeonato Paulista de 
Judô – classe Sub 18, em Hor-
tolândia, onde a cidade será re-
presentada por quatro judocas.

Gaby Cardoso, vencedora da sport sub 35

Pâmella Karina,  vencedora, e amanda Venuto 4ª colocada na categoria sport sub 30
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marCos Paulo é CamPEão 
mundial dos “JoGos EsColarEs”

O pindamonhangabense 
Marcos Paulo Leal Ferreira 
sagrou-se campeão mundial do 
“Gymnasiade 2018 - Campeona-
to Mundial Escolar”, no Mar-
rocos, na prova dos 110 metros 
com barreiras. A  final foi no 
domingo (6).  

ainda no ginásio em marrocos, marcos Paulo mostra sua 
medalha e o orgulho de representar Pinda

Filho de Marco Antônio 
Ferreira e Magali da Silva 
Leal, Marcos Paulo nasceu em 
Pinda, no dia 8 de junho de 
2001. Embora tenha apenas 16 
anos, o atleta tem uma carrei-
ra recheada de bons resulta-
dos, com destaque para o título 

nos Jogos Sul-Americanos da 
Juventude, em Santiago, no 
Chile em 2017.

A prova, transmitida para 
o Brasil, foi acompanhada de 
perto pelos técnicos e ex-pro-
fessores de Marcos Paulo na 
Semelp - Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer. “Ele acaba 
de ser Campeão Mundial, o títu-
lo em relação ao que representa 
fala por si só. Estamos muito 
felizes”, garantiu Luiz Gustavo 
Consolino, técnico de Pindamo-
nhangaba. “Esse é o resultado 
de um trabalho de longo prazo. 
Foram 6 anos e meio de dedica-
ção e esforço.  Marcos começou 
no projeto ‘Escola de Excelência’, 
e isso foi fundamental, pois ele  
é morador do Cidade Nova e, 
através do projeto, teve opor-
tunidade de praticar a modali-
dade e desenvolver seu talento”, 
completou.

Sobre o atleta, o técnico é só 
elogios. “O Marcos é um garoto 
diferenciado, talentoso, muito 
competitivo, com um psicológico 
bem forte pra competição, mas 
sempre com muita cautela”, 
afirmou Consolino.

O atleta chega de Marrocos 
na noite desta quarta-feira e 
será recebido com muito carinho 
por familiares e por uma cidade 
orgulhosa da sua vitória. Após a 
conquista, o atleta enviou um ví-
deo de agradecimento à torcida 
de Pindamonhangaba e a todos 
que de alguma forma colabora-
ram para essa vitória.

Arquivo Pessoal
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TERÇA-FEIRA

De trajes country, 15 
lindas mulheres se 
apresentaram à or-
ganização do “ll Con-

curso Rainha do Tropeiro Vale 
do Paraíba”, na tarde do último 
domingo (6), no Teatro Galpão 
em Pindamonhangaba. 

Num misto de alegria e de 
ansiedade, elas desfilaram para 
os organizadores, para dois ju-
rados presentes à seletiva, e 
para alguns familiares – que já 
estavam na torcida por suas fa-
voritas.

Mais do que uma compe-
tição, o “Concurso Rainha do 
Tropeiro Vale do Paraíba” res-
gata a cultura ‘tropeira’ tão nata 
à região, valorizando a autoesti-
ma das mulheres e contribuindo 
para o festival que une culinária 
típica, música, costumes e tradi-
ção de um povo.

“Resgatar essa festa é de 
extrema importância para os 
profissionais da área da gas-
tronomia e do setor rural; até 
por conta da própria cidade e 
da região em si. É maravilho-
so que o Vale do Paraíba possa 
conhecer o talento dos que tra-
balham nesse ramo. Ter pes-
soas, profissionais e empresas 
da área gastronômica, do seg-
mento ‘Tropeiro’ de diversas 
cidades do Vale juntos em uma 
festa como essa, com certeza é a 
população de Pindamonhanga-
ba que sai ganhando”, destacou 
Allan Fernandes, um dos or-
ganizadores do evento.  

Organização define finalistas do concurso 
“Rainha do Tropeiro Vale do Paraíba” 

As candidatas têm entre 18 e 30 anos, e residem em Pinda, 
Taubaté e Guaratinguetá

“Ter a oportunidade 
de trabalhar com 
a organização de 
um evento junto à 
prefeitura, valorizando 
a autoestima das 
mulheres em um 
concurso como a 
‘Rainha dos Tropeiros’, 
é gratificante. Eu e o Eli 
Estevam ficamos muito 
felizes com a confiança 
depositada em nós e a 

As finalistas são: Natália Lima, Dayane Farias, Josimara Derrico, Larissa Alessandra, 
Marceli Geraldo, Julia da Silva, Rafaela Fernanda, Thaynara Cristina, Vitória Beatriz, Carla de 
Melo, Ellen de Paula, Fernanda Batista, Crislaine Carneiro, Luiza Jenifer e Mônica Aparecida.

credibilidade da nossa 
equipe. Tenham certeza 
que trabalhamos 
com toda seriedade 
possível, não só pela 
prefeitura, mas também 
pelo respeito aos 
parceiros, às meninas 
e às suas famílias que 
se envolvem nesses 
eventos”.

ALLAN FERNANDES

O concurso

As inscrições, gratuitas e 
abertas para todo o Vale, acon-
teceram entre os dias 16 e 4 de 
maio, no Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura. Das 15 ins-
critas, 13 são de Pindamonhan-
gaba; uma é de Taubaté e uma 
de Guaratinguetá.

Haveria uma eliminatória, 
caso o número de inscritas fos-
se muito superior a 10, porém, 
como só compareceram à seleti-
va 15 candidatas, a organização 
optou por deixar todas partici-
parem do concurso. “Reunimos-
nos com a parte técnica do 
concurso e optamos por deixar 
todas que vieram ao Teatro par-
ticipar. São todas lindas e estão 
entusiasmadas com o concurso. 
Os jurados é que terão um de-

safio enorme pela frente. Dei-
xamos para que eles decidam”, 
brincou Allan. 

“Eu fiquei impressionada 
com a beleza dessas meninas. 
Não só Pindamonhangaba mas 
toda a região está de parabéns”, 
disse a diretora de Turismo da 
prefeitura, Ana Lúcia Gomes 
Araújo, que reforçou o convite 
à população: “Participe deste 
evento que é um resgate à cultu-
ra tropeira da nossa cidade e do 
nosso Vale do Paraíba”.

O concurso será realizado no 
primeiro dia do “II Festival Tro-
peiro do Vale do Paraíba”, que 
ocorrerá no Parque da Cidade, 
às 19 horas, no dia 18 de maio.

A festa

A segunda edição do “Fes-
tival do Tropeiro” é uma orga-
nização da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Departamento 
de Turismo e acontecerá de 18 
a 20 de maio, no Parque da Ci-
dade.

O evento terá entrada gratui-
ta, e participação de comitivas 
de toda a região. Haverá uma 
extensa programação gastronô-
mica, cultural e esportiva, além 
de shows. Entre elas: missa ser-
taneja, prova dos 3 tambores, 
minifazenda, feira da barganha 
e leilão de traias, cavalgada, 
moda de viola, museu tropeiro e 
artesanato.

HAvERá PREmIAÇõEs, FAIxAs, FloREs E TRoFéus PARA As TRês PRImEIRAs colocAdAs

Eli Estevam 

Jucélia Batista

Eli Estevam 
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