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Campeão mundial de 
atletismo é recebido com festa
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Alexa Santos - Portal R3

O atleta campeão 
mundial dos 110 metros 
com barreiras, Marcos 
Paulo Leal Ferreira, 
chegou do Marrocos na 
madrugada de quarta (9) 
para quinta-feira (10). 
Na manhã de quinta, 
desfi lou no carro dos 
Bombeiros, saindo do CE 
“João do Pulo”, passando 
pelas ruas do centro da 
cidade, e chegando até 
a prefeitura, onde foi 
recebido pelo prefeito 
Isael Domingues e pelo 
vice-prefeito Ricardo 
Piorino.

Marcos Paulo recebeu 
uma homenagem da 
prefeitura e depois 
desfi lou em carro aberto 
pelas ruas centrais da 
cidade

“Movimento Maio 
Amarelo” promove 
ações educativas 
nas rodovias 
paulistas

Pinda terá 
trem temático 
no “Dia das 
Mães”

Sábado é o “Dia 
D” da vacinação 
contra a influenza 
(gripe)

Museu recebe 
Mostra de 
Artes: “Textura e 
Detalhes” PÁGINA 7
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Divulgação

Meu desafio diário 
é acordar, rezar, me 
exercitar, tomar café e 
começar a pensar em 
como falar de volun-
tariado para o público 
não convertido.

Falar para converti-
dos é fácil e tranquilo, 
falo e todos aplaudem, 
mas e o outro público, 
este que ainda não teve 
contato ou teve muito 
pouco, através de no-
ticias pontuais, muitas 
boas e algumas ruins.

Sim, ruins, pois não 
é porque falo e acredi-
to no voluntariado que 
faço vistas grossas aos 
maus feitos dentro des-
ta área também, exis-
tem os pilantras, os que 
querem se aproveitar de 
cidadãos do bem e que 
felizmente muitas vezes 
aparecem nas notícias, 
felizmente pois são des-

mascarados, mas in-
felizmente pois isso dá 
muito mais repercussão 
do que as boas ações.

Temos que quebrar 
este paradigma que só 
noticia ruim que vende 
jornal, isso é bobagem, 
as pessoas estão cansa-
das de ler tanto coisa 
ruim, querem ler coisas 
boas, bem feitas.

Ontem assistindo 
uma palestra da Monja 
Coen Rochi, ela comen-
tou sobre esse assunto, 
dizendo que as notícias 
ruins continuam dan-
do audiência porque 
continuamos sendo in-
fluenciados por elas e 
nos alimentamos delas, 
quando pararmos de 
nos alimentar delas elas 
deixarão de ser priori-
dade na mídia. Como 
fazer isso? Como estou 
fazendo, começando.

Quando comecei a 
ser palhaço voluntário 
de hospital para adul-
tos, todos falavam que 
ninguém fazia isso, por-
tanto não ia dar certo, 
deu certo por 18 anos, 
conseguindo reconhe-
cimento internacional 
e nacional do trabalho, 
agora inicio uma nova 
batalha, falando sobre 
voluntariado, organi-
zações sociais e res-
ponsabilidade social, 
de forma não noticiosa 
e muitos já apontam o 
dedo falando que isso 
não terá leitores, mas 
hoje já escrevo para 
mais de 100 jornais 
digitais em todos esta-
dos brasileiros e mui-
tos continuam achan-
do que não dará certo. 
Eu não sei se dará cer-
to, da mesma forma 
que não sabia se daria 

certo o trabalho de pa-
lhaço para adultos, sei 
que acredito na impor-
tância de ambos e vou 
continuar com ambos 
para tirar a teima se 
dará ou não certo. Se 
der, muitos dirão que 
sorte, eu pensarei, 
quanto mais trabalho 
mais sorte tenho. Res-
pondendo à pergunta 
inicial, sim há mui-
to espaço para se fa-
lar sobre este tema no 
Brasil, poucos o fazem 
pois não acreditam. 
Aqui estou um arauto 
da boa nova, acredi-
tando que é possível 
transformar este as-
sunto em tema corri-
queiro, nas rodas de 
amigos, nas escolas e 
na mídia de forma ge-
ral. Quem quiser acre-
ditar e vir comigo põe o 
dedo aqui .

EXISTE ESPAÇO PARA FALAR DE VOLUNTARIADO NO BRASIL?

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.

Durante o mês de maio, 
a Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
– Artesp e as 22 conces-
sionárias de rodovias pau-
listas estão intensifi car 
suas ações voltadas para 
a conscientização de to-
dos por um trânsito mais 
seguro. 

Os acidentes e mortes 
nas rodovias paulistas sob 
concessão vêm reduzindo 
desde 2010 – em compa-
ração com 2017 a queda 
foi de 57% no número de 
vítimas fatais. Porém, ain-
da é alta a quantidade de 
vítimas feridas e fatais que 
poderiam ser poupadas 
houvesse maior prudên-

cia e respeito às regras de 
trânsito – por isso a im-
portância das campanhas 
de segurança viária. 

Em apoio ao Movi-
mento “Maio Amarelo” 
são realizadas atividades 
interativas assim como 
distribuição de material 
educativo com foco nos 
diversos atores do trânsito 
como motoristas, pedes-
tres, motociclistas, cami-
nhoneiros, passageiros 
de ônibus e ciclistas. As 
ações iniciaram no dia 1º 
de maio, aproveitando o 
aumento do tráfego de re-
torno do feriado previsto 
nas rodovias estaduais e 
seguem até o fi m do mês.

“Maio Amarelo” promove ações educativas nas rodovias paulistas

Maio é o mês dedicado para 
motivar a sociedade a adotar 

atitudes para um trânsito 
mais seguro; Cerca de 94% 

dos acidentes com mortes são 
causados por falha humana

Feliz “Dia das Mães”!        
No próximo domingo (13) comemoramos, no Brasil 

(e em alguns países), o “Dia das Mães”. Sabemos que 
todo dia é “Dia das Mães!”; “Dia dos Pais” e etc.; e 
que o próximo domingo não será só “o dia de mandar 
fl ores” e nem de “levar a mãe para almoçar fora”, 
mas dia de se alegrar com suas mães – seja essa mãe 
biológica, por adoção, por missão, “de coração” ou 
“de consideração”.

Com origem na Grécia antiga, segundo pesquisas, 
a data faz referência à entrada da primavera, quando 
era celebrada uma festa em honra a Rhea ou Cibele – 
a Mãe dos Deuses. Também há relatos de que nos Es-
tados Unidos, a criação tem a ver com a ativista Ann 
Maria Reeves Jarvis, que fundou em 1858 os “Mothers 
Days Works Clubs”, visando a diminuir a mortalidade 
de crianças em famílias de trabalhadores. Dois anos 
após sua morte (12 de maio de 1907), sua fi lha Anna 
Jarvis criou um memorial à mãe e iniciou uma cam-
panha para que o “Dia das Mães” fosse um feriado 
reconhecido. 

Geralmente, uma data comemorativa também é 
um momento para refl exão, para debates de temas 
e tabus para a sociedade dos “textões”; muitos deles 
vazios de bons conteúdos e/ou que não geram mudan-
ças e transformações. Independente disso, é preciso 
respeitar, tolerar, e praticar a empatia. 

O segundo domingo de maio foi escolhido para 
homenagear as mães e a maternidade. Por isso, 
opiniões divergentes à parte, saudemos as mães – 
que são pais; as avós – que são mães; os pais – que 
desenvolvem ‘papéis ditos de mães’, as tias, as irmãs e 
tantas outras pessoas que agem com gesto maternal. 
A ‘todxs’ vocês, “Feliz Dia das Mães!
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Segue a vacinação contra a in� uenza  (gripe)
COLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
***

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, nes-
te sábado (12), o “Dia D” 
da vacinação contra a in-
fl uenza, dado como o mais 
importante da Campanha 
Nacional de Vacinação.

No dia “D”, a vacina 
estará disponível nos seis 
postos: Ciaf, Araretama 
II, Crispim, Cisas, Cidade 
Nova e Terra dos Ipês, das 
8 horas até as 17 horas. 
Além da Praça Monse-
nhor Marcondes, das 7 às 
17 horas. 

A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
Infl uenza iniciou a imu-
nização 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 começou 
a vacinação de crianças 
de 6 meses a menores de 

5 anos, gestantes, mu-
lheres que deram à luz 
recentemente e no dia 9 
de maio comorbidades, 
professores e presos. O 
cronograma foi estabele-
cido para que não ocor-
ressem transtornos no 
momento da vacinação, 
porém aqueles que ainda 
não se vacinaram e estão 
nos grupos prioritários 
podem se dirigir até a uni-
dade de vacinação mais 
próxima neste sábado.

Toda a população dos 
grupos prioritários pode 
tomar a vacina, desde que 
não tenha alergia severa à 
proteína do ovo.

Para 2018, Pindamo-
nhangaba possui a meta 
de imunizar 32.000 pes-
soas, segundo dados di-
vulgados pela Vigilância 
Epidemiológica mais de 
10.040 pessoas foram 
imunizadas na campanha 
deste ano até momento. 
Em 2017, foram vacinadas 
31.447 pessoas, alcançan-
do 101,2% da população.

Estão abertas as inscrições para a “Semana do MEI”

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Secretaria de Desen-

volvimento Econômico de 
Pindamonhangaba, em 

parceria com o Sebrae, 
realiza, na próxima se-
mana, a Semana do MEI.

A “Semana do MEI” 
terá programação com 
início na segunda-feira 

(14) e término na sex-
ta-feira (18), as ativi-
dades devem acontecer 
no Senac de Pindamo-
nhangaba. As palestras 
apresentadas serão nas 

áreas de beleza, alimen-
tação, acesso ao crédito 
entre outros.

Os interessados em 
participar do evento 
podem se inscrever na 

sala do Sebrae Aqui, que 
fi ca no Pat de Pindamo-
nhangaba – Avenida 
Albuquerque Lins, 138, 
São Benedito ou pelo te-
lefone 3642-9744.

O diretor da Vigilância 
Epidemiológica, Rafael 
Lamana, orienta que o 
principal meio de imuni-

zação contra a Infl uenza 
é a vacina. Para intensi-
fi cação da campanha, a 
Secretaria de Saúde da ci-

dade indica alguns cuida-
dos de prevenção como: 
constante higienização 
das mãos, ao tossir ou es-

pirrar proteger com lenço 
ou mãos, manter os locais 
sempre bem arejados e 
evitar aglomerações.

Mais de 4 mil agasalhos são arrecadados 
na primeira semana de coleta nos bairros

A “Campanha do 
Agasalho” prossegue 
em Pindamonhanga-
ba com grande par-
ticipação da popula-
ção. “Uma atitude que 
aquece nossos cora-
ções” é o tema da cam-
panha deste ano, que 
já havia recolhido 4 
mil peças entre agasa-
lhos, cobertores e cal-
çados, na quinta-feira 
(10), na arrecadação 
casa a casa.  

As equipes do Fun-
do Social, do Exército 
e da Sabesp já passa-
ram pelas regiões do 
Mombaça e Campo 
Belo, Crispim, Santa-
na, Morumbi, Parque 
São Domingos, Campo 
Alegre, Santa Cecília, 
Cidade Nova e Feital. 
Nesta sexta-feira (11), 
estarão na região do 
Ouro Verde, do Par-
que das Nações e do 
Alto Cardoso.

Já na próxima se-
gunda-feira (14), as 
equipes de arrecada-
ção iniciam as ativi-
dades nas regiões da 
Quadra Coberta, do 
Campos Maia e do Vila 
Rica. Exército, Sabesp 
e Fundo Social percor-
rerão as casas desses 
bairros e de bairros 
vizinhos, arrecadando 
doações em todas as 
casas. As pessoas que 
puderem participar da 
campanha, podem se 
preparar separando 
peças em bom estado 
e que poderão ser usa-
das por pessoas que 
realmente precisam.

“Semana do MEI” Transmis-
são Ao Vivo – 14/5
Tendências para o Mercado de 
Beleza
Youtube: 9h às 10 horas – Como 
ter um salão de beleza e ainda ser 
feliz – Fabiana Gondim
Youtube: 16h às 17 horas – Dicas 
práticas e case de sucesso em 
salão de beleza – Thony Rodrigues 
e Jacques Janine Itaim

“Semana do MEI” Transmis-
são Ao Vivo – 15/5
 Tendências em Alimentação 
Fora do Lar
Youtube: 09h às 10 horas – Ten-

dências de sucesso: Como se 
tornar referência no mercado de 
alimentos – Benny Golderberg, 
sócio de Paola Carossella do Mas-
terchef.
Youtube: 16h às 17 horas – Di-
cas práticas e cases de sucesso 
– Pastifício Cipolleta e Fernanda 
Cassullo – Talk Show

 “Semana do MEI” Transmis-
são Ao Vivo – 16/5
Educação Financeira e Acesso a 
Crédito
Youtube: 9h às 10 horas – Educa-
ção fi nanceira e acesso a crédito 
– Magda Calegari

Youtube: 16h às 17 horas – Educa-
ção fi nanceira para sua empresa e 
sua família – Dr. Reinaldo Domin-
gos, autor do Best-Seller Terapia 
Financeira – Método Dsop

“Semana do MEI” Transmis-
são Ao Vivo – 17/5
Comércio Eletrônico
Youtube: 9h às 10 horas – Comér-
cio Eletrônico – Como decolar com 
seu negócio – Empresa Xtech
Youtube: 16h às 17 horas – Merca-
do Livre – O mercado eletrônico e 
a era do marketplace         

Semana do MEI” Transmis-
são Ao Vivo – 18/5
Tendências para Varejo – Vestuário
Youtube: 9h às 10 horas – Pegada para 
o futuro: O passa a passo para tornar 
sonhos em resultados – Fred Alecrim
Youtube: 15h às 16 horas – Moda 
Inclusiva – Daniela Auler

“Semana do MEI” Transmis-
são Ao Vivo – 19/5
Modelagem de Negócios – Ideias 
de Negócios
Youtube: 09h às 12 horas – Como 
crescer no mundo digital – Dicas 
de como transformar um blog em 
empresa – Ana Jacobs – CBBlogers.

CAIXAS DE COLETA
Além da arrecadação nas casas, a “Campanha 

do Agasalho” conta ainda com caixas de coleta 
em diversos locais, como repartições públicas, 
comércio, escolas, centros comunitários e igrejas 
da cidade.

No ano passado, foram detectadas na triagem 
10 mil peças inservíveis, que tiveram que ser des-
cartadas. A arrecadação da campanha de 2017 foi 
de 57 mil peças 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, a Sabesp, 
o Exército, o Hospital 10 de Julho da Unimed, a 
Delegacia da Mulher, a Diretoria Regional de 
Ensino, a Polícia Militar, o Shopping Pátio Pinda 
e a Acip (Associação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba).

O “Dia D” será neste sábado (12) em diversos pontos da cidade

Os próximos bairros a receber o caminhão de coleta são Quadra Coberta, 
Campos Maia e Vila Rica

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

Os vereadores de Pinda-
monhangaba realizaram na 
noite desta segunda-feira, 
dia 07 de maio, no Plená-
rio “Dr. Francisco Romano 
de Oliveira”, a 15ª Sessão 
Ordinária e nesta reunião 
analisaram, discutiram e 
aprovaram – por unanimi-
dade – 2 Projetos de Lei 
que alteraram a estrutura 
orçamentária

e estavam relacionados 
a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2018. Além 
desses projetos que consta-
vam na Ordem do Dia, um 
terceiro que estava listado 
para votação acabou sendo 
adiado por 15 dias.

Inicialmente, os verea-
dores votaram e aprovaram 
o Projeto de Lei n° 40/2018, 
do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a alteração 
da estrutura orçamentária 
no anexo I, alteração, ex-
clusão e inclusão de Metas, 
Indicadores, Unidades de 
Medidas e Ações nos ane-
xos V, VI, anexos de metas 
fi scais dos Demonstrativos 
I, III da Lei n° 6.038, de 03 

Vereadores analisam e aprovam 
alterações propostas pelo Executivo na 
Estrutura Orçamentária da LDO 2018

As mudanças propostas pela Prefeitura nos Projetos de Lei foram feitas em função da 
exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Na Tribuna Livre, o cidadão 

Marcelo Costa abordou as questões da Saúde de Pindamonhangaba

de julho de 2017, que fi xa a 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para o exercício de 
2018”.Além das mudanças 
nos anexos mencionados, 
o artigo 2º do Projeto esta-
belece que “Fica retifi cado 
o artigo 7° onde se lê “Re-
serva de Contingência” de 
0,53% da R.C.L. (Receita 
Corrente Líquida), leia-se 

“Reserva de Contingência” 
de 0,42% da R.C.L. (Recei-
ta Corrente Líquida)”.

No outro documento, o 
Projeto de Lei n° 41/2018, 
do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a alteração 
da estimativa das receitas 
orçamentárias no anexo 
I, alteração, exclusão e in-
clusão de Metas, Indicado-
res, 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” 
a aprovação também foi 
por 10 votos a zero. Neste 
projeto só houve alteração 
nos anexos, conforme o ar-
tigo 1º.

Segundo informações 
do Executivo, as mudanças 
propostas nos Projetos de 
Lei foram feitas em função 
da exigência do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo quanto à compatibi-
lização das peças orçamen-
tárias PPA (Plano Plurianu-
al), LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e LOA (Lei 
Orçamentária Anual). 

O outro item da Ordem 
do Dia, o Projeto de Lei 
n° 35/2018, de autoria da 
Prefeitura, que “Autoriza 
o Executivo Municipal a 
fazer doação de uma área 
para a Fazenda do Estado 

de São Paulo, e dá outras 
providências” foi adiado 
por 15 dias, a pedido do 
vereador Roderley Miotto 
(PSDB). Ele alegou que a 
documentação necessária 
para análise do projeto está 
incompleta e desta forma, 
não seria possível votá-lo 
em plenário.

Tribuna Livre
A saúde de Pindamo-

nhangaba foi o tema prin-
cipal de mais uma Tribuna 
Livre na sessão ordinária 
desta segunda-feira. O mu-
nícipe Marcelo Augusto 
Rodrigues Costa usou o es-
paço público oferecido pela 
Câmara para abordar o as-
sunto. Durante 5 minutos, 
Marcelo Costa lembrou que 
a Constituição Federal de 

 

ORDEM DO DIA
16ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 14 de maio de 

2018, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto de Lei n° 08/2017, do Vereador Carlos Moura – 
Magrão, que “Institui o Dia Municipal do Administrador”.

II. Projeto de Lei n° 48/2018, do Vereador Felipe César – FC, 
que “Proíbe, no município de Pindamonhangaba, a prática 
de exibições artísticas por malabares, acrobatas e afins, nos 
cruzamentos de vias urbanas, sinalizadas ou não”.

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 05/2018, do Verea-
dor Rafael Goffi Moreira, que “Concede a Comenda JOÃO 
CARLOS DE OLIVEIRA”.

Pindamonhangaba, 09 de maio de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de PindamonhangabaTRIBUNA 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

1988 determina que “saúde 
é um direito de todos e um 
dever do Estado”. “É pre-
ciso ter saúde pública de 
qualidade para cuidar bem 
das pessoas”, salientou o 
munícipe.

Afi rmando estar pre-
sente à Tribuna livre 
“como cidadão e membro 
do Conselho Municipal de 
Saúde – COMUS”, Marce-
lo enfatizou que é preciso 
fortalecer a Atenção Básica 
da Saúde com atendimen-
to qualifi cado nos Progra-
mas de Saúde da Família 
(PSF), na consolidação do 
SAMU e no fortalecimen-
to das políticas públicas 
para os diferentes grupos 
e segmentos sociais de Pin-
damonhangaba como os 
idosos, adolescentes, mu-
lheres, pessoas com defi ci-
ência, comunidade LGBT, 
entre outros.

Finalizando, Marcelo 
Costa, também conhecido 
como “Marcelo Demorô”, 
reforçou que “é preciso 
fortalecer as ações de par-
ticipação popular na saúde, 
apoiando as ações de defe-
sa da cidadania, dos direi-
tos humanos e da inclusão 
social em todas as políticas 
públicas do município”.

Tribuna Livre: Marcelo 
Costa - “Marcelo Demorô”
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Trem temático 
vai agitar o 
“Dia das Mães” 
em Pinda

Projeto social impulsiona carreira musical dos alunos

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina re-
cebe, em maio e junho, 
a Mostra de Artes “Tex-
tura e Detalhes”, com as 
artistas Andréa Silva e 
Janaína Braz.

As artistas apresen-
tam uma experiência vi-
sual através de obras re-
alistas, ricas em detalhes 
e suavidade. E arte con-
temporânea, em cores e 
texturas presentes nos 
tecidos africanos aplica-

dos em óleo sobre tela.
A visitação é gratuita 

e pode ser realizada de 
segunda-feira a sábado, 
das 9 às 17 horas. O mu-
seu fi ca na rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, no  
centro.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Neste domingo (13), a 

Estrada de Ferro Campos 
do Jordão (EFCJ) terá 
transporte especial para o 
seu passeio turístico anu-
al da data comemorativa. 
Os bondes possuirão de-
coração em referência à 
homenagem nacional e 
distribuirão livros através 
de sorteios. 

A viagem do “Dia das 
Mães” acontecerá em dois 
horários: às 10 e às 14 ho-
ras. O trajeto do passeio 
turístico começará na 
estação central da EFCJ 
e seguirá, sem paradas, 
pela planície rural pin-
dense até chegar à estação 

do bairro Piracuama, no 
pé da Serra da Mantiquei-
ra. De lá, o trem retorna-
rá para o local de origem. 
Além disso, ocorrerão 
sorteios de livros sobre a 
história da ferrovia du-
rante o itinerário voltado 
para a data anual.

O valor da passagem 
de ida e volta é de R$ 13, 
visto que não há neces-
sidade de reserva. Os in-
gressos podem ser ad-
quiridos diretamente 
na estação do centro 
de Pindamonhanga-
ba. E crianças com até 
cinco anos de idade, 
transportadas no colo, 
não pagam a tarifa do 
trem com capacidade 
para 64 passageiros.

Ainda vista majorita-
riamente como um hobby, 
a música pode ser uma 
possibilidade de carreira 
para muitos jovens. De 
acordo com pesquisa re-
alizada pelo Projeto Guri, 
36% dos ex-alunos que 
responderam ao questio-

nário estudam para ser 
músicos profi ssionais ou 
já estão no setor.

Exemplo disso é Mar-
cos Santos, 29 anos, que 
nasceu em Bauru, no in-
terior de São Paulo, onde 
começou a estudar trom-
pete aos7 anos e atual-

mente mora em Memphis, 
nos Estados Unidos, onde 
trabalha como violinista 
na IRIS Orchestra e Mem-
phis Symphony Orchestra.

Quando começou a 
atuar como educador no 
Projeto Guri, aos 18 anos, 
não imaginava que a mú-

O Projeto Guri é o maior programa sociocultural do País, mantido pela 
Secretaria de Cultura do Estado e conta com dois polos em Pindamonhangaba

Andréa Silva e Janaína 
Braz mostram “Textura e 
Detalhes” no museu

Divulgação

Divulgação

Divulgação

 O transporte terá decoração especial e sorteio de livros

sica o tornaria mestre e 
doutor. “Posso dizer que 
sou extremamente feliz na 
minha carreira.  Viajei e 
ainda viajo, conheci e co-
nheço pessoas e lugares 
incríveis. Não há preço 
que pague essa realização 
profi ssional: ser reconhe-
cido pelo que faço”, conta 
Marcos, que ainda disse 
sempre ter contado com o 
apoio da família.

O violinista participou 
de vários concursos e con-
seguiu bolsas de estudos, 
o que impulsionou a car-
reira. Desde então, já se 

apresentou com grandes 
músicos. Recentemente, 
apresentou o “Concer-
to para dois Violinos em 
Ré Menor”, de Bach com 
a IRIS Orchestra e Joshua 
Bell. Além disso, participou 
de concursos aqui e nos 
EUA, enquanto estava na 
universidade do Alabama.

No Brasil, as possibili-
dades de emprego formal 
na área ainda são limitadas, 
mas estão crescendo. De 
acordo com o Sindicato dos 
Músicos, dentre os fi liados 
do Estado de São Paulo ape-
nas 650 têm carteira assina-

da. O Projeto Guri, contudo, 
além de um grande forma-
dor de músicos é também 
um grande empregador. 
Seus quadros atuais pos-
suem 870 educadores musi-
cais registrados conforme a 
CLT, trabalhando nos mais 
de 380 polos de ensino.

O Projeto Guri conta 
com polos em Pindamo-
nhangaba. Interessados 
em seguir carreira musi-
cal no Projeto Guri podem 
consultar as oportunida-
des abertas em http://
www.projetoguri.org.br/
trabalhe-conosco/.

“Pega-tudo” continua as atividades na próxima semana
COLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
***

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos (SMSP) 
dará prosseguimento na 
próxima semana às ações 
do “Pega-tudo”.

A SMSP estará, na pró-
xima semana, com as ati-
vidades do “Pega-Tudo” 

nos bairros: Bela Vista, 
Vila Verde e Castolira. Já 
a Subprefeitura de Pin-
damonhangaba estará no 
Loteamento Ramos entre 
os dias 14 e 18 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-
da, pilhas ou lixo orgâni-
co. Deste modo, o mora-
dor deve depositar o lixo 
e entulho nas calçadas 24 
horas antes da ação das 
equipes. Caminhão, retro-
escavadeira e funcioná-
rios fazem recolhimento 
deste material, e outras 
equipes acompanham o 
serviço realizando capina 

e varrição da região.
O secretário de Servi-

ços Públicos, Josué Bon-
dioli, ressalta que solicita-
ções de varrição e capina 
possuem cronograma es-
pecífi co, sendo que os 
moradores podem pedir 
que a ação seja realizada 
através do canal de aten-
dimento no 3644-5206 e, 
em Moreira César, telefo-
ne 3641-1116.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0007611-76.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: JOSÉ ROBERTO DE JESUS
Requerido: Lucas Marcos de Jesus

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE LUCAS MARCOS DE JESUS, REQUERIDO POR JOSÉ ROBERTO 
DE JESUS - PROCESSO Nº0007611-76.2013.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 06/04/2018 10:29:15, foi decretada a INTERDIÇÃO de LUCAS MARCOS DE 
JESUS, declarando-o(a) relativamente incapaz com absoluta limitação quanto à gestão da vida 
patrimonial, visto que não consegue exprimir a sua vontade e nomeado(a) como CURADOR(A), 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). JOSÉ ROBERTO DE JESUS. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de maio de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0007611-76.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: JOSÉ ROBERTO DE JESUS
Requerido: Lucas Marcos de Jesus

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE LUCAS MARCOS DE JESUS, REQUERIDO POR JOSÉ ROBERTO 
DE JESUS - PROCESSO Nº0007611-76.2013.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 06/04/2018 10:29:15, foi decretada a INTERDIÇÃO de LUCAS MARCOS DE 
JESUS, declarando-o(a) relativamente incapaz com absoluta limitação quanto à gestão da vida 
patrimonial, visto que não consegue exprimir a sua vontade e nomeado(a) como CURADOR(A), 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). JOSÉ ROBERTO DE JESUS. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de maio de 2018.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 088/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) INGRID RIBEIRO 
RAMOS,   responsável pelo imóvel situado a Rua dos Andradas , s/nr. – Bairro Vila 
Nair  , inscrito no município sob a sigla SO11.03.10.002.000, quadra  , lote, para 
que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias uteis a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

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: 94/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 09119 DATA PROTOCOLO: 23/03/2018
Nº CEVS: 353800601-477-000007-1-0 DATA VALIDADE 10/04/2019
CNAE: 4771-7/01    ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.
RAZÃO SOCIAL: RENATA CEGATTA MARIANO - ME
CNPJ/CPF: 04302951/0001-76
ENDEREÇO: AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA N°: 155
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    MOREIRA CESAR
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.440-010 UF: SP
RESP. LEGAL: RENATA CEGATTA MARIANO  CPF: 29453120855
RESP. TÉCNICO: RENATA CEGATTA MARIANO  CPF: 29453120855
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR .: 
43209- SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 10/04/2018, 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 2018.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 95/18
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: 8630-5/04    ATIVIDADE  ODONTOLÓGICA -  EQUIPAMENTO
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: 96/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 010880 DATA PROTOCOLO: 09/04/2018
Nº CEVS: 353800601-477-000068-1-5 DATA VALIDADE 26/04/2019
CNAE: 4771-7/01   ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.
RAZÃO SOCIAL: ELAINE YUKARI ISHII - ME
CNPJ/CPF: 09303456/0001-03
ENDEREÇO: ALAMEDA DOS MANACAS N°: 388
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    TERRA DOS IÊS
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.443-100 UF: SP
RESP. LEGAL: ELAINE YUKARI ISHII  CPF: 22267869888
RESP. TÉCNICO: ELAINE YUKARI ISHII  CPF: 22267869888
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR .: 
43207 - 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: 97/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0516 DATA PROTOCOLO: 13/04/2018
Nº CEVS: 353800601-477-000139-1-9 DATA VALIDADE 29/09/2018
CNAE: 4771-7/02   ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS.
RAZÃO SOCIAL: LELISAN FARMACIA LTDA ME
CNPJ/CPF: 10255819/0007-49
ENDEREÇO: AVENIDA CEL FERNANDO PRESTES N°: 149
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-240 UF: SP
RESP. LEGAL: LUCIANA ELISA SANTIAGO CPF: 26114866894
RESP. TÉCNICO: EMILY TERUKO TAYOTA BUCHALLA CPF: 
32494552885
CBO: CONS. PROF.: CRF N º INSCR .: 85813 - 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

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 8.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “8.ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 

1. Leitura e Aprovação de Ata; 
2. Análise do Edital de Chamamento – 2019; 
3. Parecer sobre visita à Missão Lar; 
4. Ofício recebido do Ministério Público; 
5. Apresentação do Projeto Salvando na Base; 
6. Proposta de criação de vídeo – Combate ao abuso ao menor; 
7. Resultado da Reunião – Sr. Domingos (Depto. de Assistência); 
8. Informes gerais. 

 
Data: 15/05/2018 (terça-feira) 
Horário:9h00 (nove horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 

 
Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 

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

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE  
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA 

 

 
Ordem do Dia 

IV REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 
 

Data: 15 de maio de 2018       Horário Início: 19h          Horário Término: 21h30 
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro 
 
 

 Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa 
 

 Saudação à Bandeira Nacional 
 

 Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior 
 

 Palavra dos Membros Natos do Conselho 
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações 

adotadas pelo órgão policial durante o MÊS ABRIL 2018. 
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações 

adotadas pelo órgão policial durante o MÊS ABRIL 2018. 
 

 Palavra dos Membros Institucionais Públicos 
a- Representante do Poder Executivo Municipal 
b- Representante do Poder Legislativo Municipal 
 

 Ordem do Dia com tema específico: 
“Comunicados sobre as novidades da Coordenadoria Estadual dos CONSEGs”, que abordará os 
assuntos debatidos no Encontro Regional realizado em São José dos Campos. 
 

 Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro 
 

 Palavra aberta à Comunidade 
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo 

 
 Encerramento 

Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais. 
 
Convocação da próxima reunião: 05/06/2018 – que terá a participação dos membros do programa 
Vizinhança Solidária. 
 
 
 

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2018. 
 
 
 

Alexandre Pereira Costa “Pió” 
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba 

 
 
 

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:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 (PMP 446/2018) – reabertura 
Para “aquisição de água mineral”, com entrega dos envelopes até dia 24/05/18 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 7950/2018) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de capacitação para ações de apoio 
e educação junto a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Atenção Básica em parceria 
com a Secretaria de Saúde do município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes 
até dia 28/05/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2018 (PMP 8333/2018) – reabertura 
Para “aquisição de materiais para lavagem automotiva”, com entrega dos envelopes até dia 
28/05/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2018 (PMP 12221/2018) – reabertura 
Para “aquisição de móveis para suprir as necessidades das Unidades e Departamento de 
Saúde do Município, incluindo montagem, por um período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 23/05/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 070/2018 (PMP 13936/2018) 
Para “contratação de empresa para disponibilizar um portal educacional para acesso de toda 
a rede municipal de ensino, pais e professores, de acordo com o termo de referência, pelo 
período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 25/05/18 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

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. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.425, DE 13 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, NOMEIA a servidora pública municipal Maria Cristina Ferreira 
Mariano, com o fi m específi co de atuar na defesa da Sra. Ana Paula Torino Faria, nos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2018, constituída pela Portaria 
Interna nº 10.308, de 05 de janeiro de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data
Pindamonhangaba, 06 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  06 de 
abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.420, DE 05 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 035/2015, Processo Interno nº 
30932/2015, pelo período de 05 de abril a 08 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  05 de 
abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.413, DE 05 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 005/17 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 30 de março de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 
de março de 2018.
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  05 de 
abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.412, DE 05 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 004/17 para dar 
continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 30 de março de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 
de março de 2018.
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  05 de 
abril de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.006, DE 29 DE MARÇO DE 2018.
Altera a Portaria Geral nº 4.648, de 1º de junho de 2016,  que institui a Comissão 
para acompanhamento das atividades do convênio – Projeto Estadual do Leite “Viva 
Leite”.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais:

RESOLVE:
Art. 1º  Altera a Portaria Geral nº 4.648, de 1º de junho de 2016, no representante do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que passa a vigorar:
“III-  Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
Titular:  Sérgio Augusto Baldin Júnior – RG 23.430.247-1
Suplente:  Maria Cristina Pereira da Luz – RG 20.517.950-2”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 02 de abril de 2018.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 29 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.013, DE 08 DE MAIO DE 2018.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei 
nº 9.785, de 29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da cidade, 
eliminado os vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fi ns 
habitacionais no Município.
R   E   S   O   L   V   E:-
Art. 1º Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional do “Loteamento 
Residencial e Comercial Vila Castro” fi cando desde já, conseqüentemente, aceita as 
áreas destinadas a sistema de circulação, implantação de equipamentos e espaços 
livres de uso público, com as seguintes características e elementos:
I – Denominação do Loteamento:- Loteamento Residencial e Comercial “Vila Castro”
II –  Localização do Loteamento: Avenida José Ademar César Ribeiro, Área 2, Distrito 
de Moreira César – Matrícula nº 27.341 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba, imóvel cadastrado sob a sigla NE 15.08.02.048.000, arquivado 
no Processo Externo da PMP nº 26441, de 27 de setembro de 2016.
III – Proprietário do Loteamento:- Da Terra Pindamonhangaba Empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda – CNPJ/MF 25.047.577/0001-80.
IV – Composição:- 05 (cinco) quadras compostas por 72 (setenta e dois) lotes 
residenciais e 07 (sete) lotes comerciais, totalizando 79 (setenta e nove) lotes com 
área de 17.044,72 m2 (53,27% da área total do loteamento)
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 – Áreas Públicas:
a) Área destinada a sistema viário:- 6.637,43 m2 (seis mil e seiscentos e trinta e sete 
metros quadrados quadrados e quarenta e três decímetros quadrados)  - 20,74%
b) Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e urbanos):- 
1.898,34m2 (mil e oitocentos e noventa e oito metros quadrados e trinta e quatro 
decímetros quadrados) – 5,93%
2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:  6.419,51 m2 (seis mil e quatrocentos 
e dezenove metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) – 20,06 %
3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 79):-  17.044,72 m2 (dezessete mil e quarenta e 
quatro metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) - 53,27% 
Art. 2º São as seguintes as obras de infraestrutura exigidas para o loteamento, 
cujo cronograma para execução em 12 (doze) meses, foi aprovado pelos órgãos 
competentes e cujos projetos aprovados, acham-se arquivados no Processo Externo 
da PMP nº 26441/2016, devendo ser rigorosamente cumpridos:
I-   Guias e sarjetas;
II-  Rede de distribuição de água;
III- Rede de coleta de esgoto;
IV- Galeria de águas pluviais;
V -  Rede de energia elétrica e iluminação pública;
VI-  Pavimentação asfáltica;
VII- Paisagismo e arborização.
Art. 3º Para efetivação do registro no CRIA fi ca fi xado o prazo de 06 (seis) meses, a 
contar da data da publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria 
os lotes 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da Quadra “E” – 09 (nove) lotes de 175,00 
m2, totalizando a área de 1.575,00m2 (mil e quinhentos e setenta e cinco metros 
quadrados), e o total dos lotes avaliados em R$721.350,00 (setecentos e vinte e um 
mil e trezentos e cinquenta reais).
Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução 
das obras de infraestrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, e será objeto da 
lavratura de competente Escritura Pública de caucionamento dos referidos lotes.
Art. 4º O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes dados 
como garantia de hipoteca, de que trata o parágrafo único do art.3º, até a conclusão 
do cronograma de obras.
Art. 5º Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases 
de execução, o comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o 
cumprimento adequado dos projetos aprovados.
Art. 6º A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento e 
autorizar a ocupação dos Lotes ao fi nal de sua implantação rigorosamente cumprida, 
inclusive o diâmetro de galerias e após a apresentação do Termo de Recebimento 
pela SABESP e a apresentação do Término de Serviço pela Concessionária de 
Energia Elétrica local.
Art. 7º Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e 
exigências constantes no Processo Externo  PMP nº 26441/2016.
Art. 8º A validade da presente aprovação fi ca subordinada ao cumprimento integral 
do disposto na presente portaria.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 08 de maio de 2018.
Isael Domingues                           

Prefeito Municipal                       
Marcela Franco Moreira Dias 

Secretária de Infraestrutura e Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de maio de 2018. 

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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Colaborador espeCial: 
VíCtor belmonte

Quando alguma criança 
começa a praticar algu-
ma modalidade esporti-

va, rapidamente cria a ambição 
de conseguir grandes resultados 
ou participar de importantes 
competições. muitas vezes, isso 
se dá por assistir a campeonatos 
e assim ter contato direto com a 
modalidade de alto rendimento.

apesar de, com marcos pau-
lo, ser diferente – no início da 
sua trajetória no atletismo não 
pensava em se tornar um gran-
de atleta, apenas praticava a 
modalidade –, em alguns anos 
de treinamento conquistou esse 
sonho que é almejado por mui-
tas crianças.

marcos paulo começou a 
praticar o atletismo por conta 
da “escola de excelência”, ou 
como é mais conhecida “escola 
olímpica”, há seis anos. na épo-
ca, estudava perto da sua casa, 
no bairro Cidade nova, e passa-
ra a frequentar a escola estadu-
al dirce aparecida pereira mar-
condes, situado mais ao centro 
de pindamonhangaba.

o atletismo não foi a sua pri-
meira escolha de modalidade 
esportiva a praticar – mas a que 
ele foi selecionado –, e a partir 
de então passou a estar nas pis-
tas de atletismo do Centro es-
portivo João Carlos de oliveira, 
o “João do pulo”, todos os dias.

É no “João do pulo” que mar-
cos treina até hoje. diariamente, 
passa as tardes nas pistas fazen-
do treinamentos de velocidade 
e técnica, e também na acade-
mia, onde realiza fortalecimen-
to muscular para que consiga 
melhores desempenhos.

A experiência 
de se tornar 
cAmpeão 
mundiAl

Marcos Paulo Leal Ferreira, do atletismo, se consagrou campeão mundial escolar no último dia 6

divulgação

em 2017, leal, como é cha-
mado carinhosamente por ami-
gos mais próximos, foi convoca-
do pela seleção brasileira para 
participar da sua primeira com-
petição internacional: os “Jogos 
sul-americanos da Juventude”, 
no Chile. em território estran-
geiro, conquistou a medalha de 
ouro nos 110 metros sobre bar-
reiras.

Já em 2018 participou da 
seletiva da Gymnasiade, com-
petição equivalente ao “Cam-
peonato mundial escolar”, que 
ocorreu em são paulo, no Cen-
tro de treinamento paraolím-
pico brasileiro. a seletiva era 
a única chance de classificação 
para o mundial e contou com 
participantes de todas as regiões 
do brasil.

Para obter-se a classificação 
era necessário ficar pelo menos 
em segundo lugar, pois o brasil 
possuía duas vagas em cada pro-
va na competição. marcos paulo 
venceu a prova e se classificou 
para a Gymnasiade – que neste 
ano teve como sede marrakech, 
uma das cidades africanas mais 
populosas do marrocos.

O desafio do 
primeiro mundial

Viajar para um país africano 
é uma grande experiência para 
qualquer atleta. Conhecer uma 
cultura totalmente distinta e 
passar a se adaptar rapidamente 
ao fuso horário (marrakech tem 
diferença de quatro horas em 
relação ao horário de brasília), à 
comida e aos costumes.

a preocupação de marcos era 
exclusivamente a competição. 
sabia que estava competindo 
apenas com atletas muito bons, e 

que mereciam tanto quanto eles 
estar ali. ele viajou para a África 
sendo o líder do ranking brasilei-
ro sub 18 dos 110 metros sobre 
barreiras. Uma importante mar-
ca, mas apenas ela não faria dele 
o campeão da competição. 

Concentrado, marcos correu 
forte, e passou bem as 10 barrei-
ras. Ao fim, ganhou a sua bate-
ria com o tempo de 13 segundos 
e 99 centésimos, apenas dois 

décimos acima da sua melhor 
marca pessoal, e no ano era o 
melhor tempo que tinha feito.

A classificação estava asse-
gurada, o atleta que, até então, 
possuía o quinto melhor tempo 
da competição, agora passara 
a ter o melhor. dentre os oito 
classificados, o que tinha o me-
nor tempo era marcos paulo.

Cerca de três horas depois se-
ria a final. Porém Marcos ainda 

tinha mais um empecilho: uma 
dor em sua perna esquerda. dor 
essa que não atrapalhou duran-
te a final, segundo o atleta, a 
adrenalina estava tão alta que 
nem sentiu dor e assim não teve 
que se preocupar com isso. pôde 
fazer uma corrida solta e forte, o 
que lhe proporcionou o posto de 
campeão mundial.

marcos Ferreira pulverizou 
a sua antiga melhor marca, 
completou os 110 metros em 
13 segundos e 76 centésimos, 
diminuindo mais de 20 centé-
simos. 

2018, ano que 
ainda promete...

apesar de ter melhorado sua 
perfomance, o atleta não ficou 
completamente satisfeito com 
o tempo obtido. Consertando 
esses pequenos equívocos, mar-
cos pode enfim conseguir con-
quistar o seu grande e ambicio-
so objetivo da temporada: bater 
o recorde brasileiro sub 18 dos 
110 metros sobre barreiras.

o recorde está estabelecido 
desde 2001, quando em uma 
competição na Hungria, thiago 
dias completou a distância em 
13 segundos e 41 décimos. se 
conseguir bater o recorde bra-
sileiro, consequentemente bate 
o recorde sul-americano, que 
também pertence a thiago.

mas esse não é o único obje-
tivo de marcos para 2018. ele 
ainda participará de importan-
tes competições neste ano, in-
cluindo os “Jogos olímpicos da 
Juventude”, que será em bue-
nos aires, capital argentina e 
os “Jogos sul-americanos”, em 
Cuenca, no equador, entre os 
dias 30 de junho e 1º de julho.Com muito orgulho, Marcos exibe a bandeira da terra natal

divulgação

Atleta foi recebido, na manhã de quinta-feira, por representantes da Prefeitura

AgEndA dE CoMPEtiçõEs EsPortivAs

sExtA-fEirA -  diA 11/05
 
Evento: Gincana da Solidariedade
Local: João do Pulo
Horário: 8 horas
 
Evento: Jogos Abertos da Juventude 
- Futebol Masculino
Semi final da Fase Regional - 
Pindamonhangaba x Ilhabela
Local: João do Pulo
Horário: 19 horas
 
sábAdo - diA 12/05
 
Evento: Campeonato Metropolitano 
de Futsal - Categorias de Base - 
Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18. 
Pindamonhangaba x Mauá
Local: Ginásio da Ferroviária
Horário: 13 horas
 
Evento: Campeonato Regional 
de Futebol Feminino - 
Pindamonhangaba x Ilhabela
Local: João do Pulo
Horário: 18 horas
 

Evento: Campeonato Paulista 
de Basquetebol Sub 17 Feminino 
- SEMELP/Pindamonhangaba x 
APAGEBASK Guarulhos
Local: Guarulhos
 
Evento: Campeonato Paulista de 
Judo - Fase Final - Classe Sub 18
Local: Hortolândia
 
Evento: Liga Paulista de 
Basquetebol - Sub 16 Masculino
SEMELP Pindamonhangaba x Santo 
André
Local: Santo André
 
Evento: Jogos Abertos da Juventude 
- Natação - Fase Regional
Local: Jacareí
  
sEgundA-fEirA - diA 14/05
 
Evento: Jogos Abertos da Juventude 
- Voleibol Masculino
Pindamonhangaba x São Sebastião
Local: CTI - Taubaté
Horário: 20h

divulgação
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Visita ao  Corinthians

No último domingo dia (6), a equipe de natação mirim e petiz da Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba 
fez uma visita ao Sport Clube Corinthians Paulista, participando do “Festival Mipe de Natação”, onde a equipe 
obteve resultados positivos. De acordo com a professora Adreanne, Pinda teve grandes elogios durante o festival.

Tudo de bom!

Para a jovem Viviane Angélica Gonçalves, mora-
dora do Ipê 1, em Moreira César. Ela completará  17 
anos no domingo, 13 de maio. Viviane recebe o cari-
nho do pai Beto, da mãe Virgínia, dos irmãos e avós.

A Liga está em festa

O mês de maio é especial para a “Liga Pindamo-
nhangabense de Futebol de Salão”. No dia 2 de maio, 
a Liga completou 11 anos; e seu presidente, o sr. 
Benedito José Coelho, o “Pintado”, agradece a todos 
que colaboram para o bom andamento do Futebol de 
Salão no município, pois “através do Futsal contribuí-
mos para aumentar a qualidade de vida e a saúde dos 
atletas, trabalhando lado a lado com os órgãos públi-
cos e com outros parceiros”.

André Nascimento

Feliz aniversário

Para Fabiano Rosa do Amaral, funcionário da 
Câmara de Vereadores, que completa mais um ano de 
vida no dia 15 de maio. Ele recebe beijos da esposa Cás-
sia e do fi lhão Vitor, abraços dos sogros Fátima e Mário 
e dos amigos do insuperável G6 da Câmara: Ricardo 
“Colega”, Alexandre, Rodrigo, Alex “Curu” e Robson.

Felicidade 

Parabéns para Fernando Flores, na foto com a es-
posa Daniela. Ele comemorou aniversário no dia 5 de 
maio e recebe o abraço dos familiares e amigos!

Divulgação

Miss Pinda Infantil

A Miss Pinda Infantil, Maria Almendro Silva, (ca-
tegoria Infantil 7 a 9 anos) foi recebida no gabinete do 
prefeito Isael Domingues, na manhã desta quinta-fei-
ra (10). Parabéns pela conquista!

Divulgação

Bênçãos infi nitas

Para Cida Gomes Stange, que completou mais um 
a5no de vida nessa quinta-feira, 10 de maio. Ela rece-
be os cumprimentos dos fi lhos Sandro e Cristiane, da 
irmã Vilma, dos sobrinhos Ademir, Beth, Alexandre e 
Adriana, dos sobrinhos -netos Fernando e Cecília, e de 
todos os familiares e de amigos. 

Muita luz

Para Terezinha Santos, aniversariante do dia 10 de 
maio. Seu esposo Antônio (foto), suas fi lhas Tatiane e 
Thais, seu genro Jaderson, e todos os amigos e familia-
res desejam alegria, saúde e bênçãos sem fi m. 

Muitos pódios!

O atleta Robson Karlos, o Robinho, também fez 
aniversário nesta quinta-feira 10 de maio. Quem de-
seja muita alegria, competições e conquistas são seus 
pais Regina e Heli, a namorada Arone, os amigos e de 
todos do projeto Corupin. 
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Novo ciclo

Bênçãos sem fi m para Ivone Cortezi, ani-
versariante da próxima terça (15). Parabéns, 
“Lady”, que seus novos 365 dias sejam cheios 
de paz, de alegria, de saúde e de muita luz. 
São os votos do esposo Valdir, da Gabriela, de 
toda a sua família e amigos, em especial da 
equipe da Communicare.  

Muita paz e bênçãos

Para irmã Licinha, esposa do pastor Euclides Vaz Júnior,  da 
Igreja Evangélica Assembleia de  Deus Ministério Belém, que 
fez aniversário no dia 9 de maio.
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