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Começa o “Festival Tropeiro do Vale do Paraíba”       
Pindamonhangaba realiza, 

de sexta-feira (18) a domingo 
(20), o “2º Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba”, no Parque da 
Cidade. A entrada será gratuita, 
com área de estacionamento, 
também gratuita.

Feijão tropeiro, pão com lin-
guiça, afogado, galinha caipira, 
porco na lata, torresmo, leitoa 
pururuca, pernil acebolado, ar-
roz carreteiro, tutu de feijão, 
além de caldinhos, bolinhos e 
doces diversos fazem parte do 
cardápio da festa, que tem como 
foco a gastronomia tradicional.

De 18 a 20 de maio, o Parque da Cidade recebe o maior festival de resgate da cultura tropeira da região

DIVERSAS ATIVIDADES MARCAM “MAIO AMARELO” EM PINDA
A Prefeitura de Pindamonhangaba 

está engajada, neste mês, às ações do 
“Maio Amarelo”, movimento internacio-

nal que nasceu para alertar a sociedade 
para o alto índice de mortes e feridos no 
trânsito. O período é marcado por ações 

do poder público, instituições privadas e 
sociedade civil, trazendo discussões so-
bre a segurança no trânsito.

Equipe do Departamento de Trânsito entregou panfl etos e alertou motoristas sobre direção segura

Ajop participa de encontro 
sobre “Fake News” e 
“Jornalismo de Paz”
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A Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domi-
cílios Contínua 2017 
(PNAD Contínua), di-
vulgada pelo IBGE, 
aponta que a prática do 
voluntariado aumentou 
de acordo com o nível 
educacional: 2,9% das 
pessoas sem instrução, 
ou com fundamental 
incompleto, fazem tra-
balho voluntário. Essa 
proporção sobe para 
8,1% daquelas com ní-
vel superior completo. 
Uma das possíveis ex-
plicações para isso é 
que pessoas com maior 
grau de instrução têm 
mais acesso a informa-
ções sobre como atu-
ar como voluntárias, 
segundo a analista de 
trabalho e rendimento, 
Alessandra Brito.

Estes são dados de 
pesquisa, e assim não 
temos argumentos, não 
se trata de achismo, as 

pessoas com maior es-
colaridade fazem mais 
trabalho voluntário e 
não por terem maior 
nível de escolaridade, 
mas por terem mais 
acesso a informação.

Voltamos ao mes-
mo ponto de conversas 
anteriores: qual seria 
o impacto no trabalho 
voluntário se desde as 
séries mais iniciais hou-
vesse o estímulo contí-
nuo ao trabalho volun-
tário, com a matéria 
“Voluntariado”?

Eu não sei dizer em 
números, mas tenho 
certeza que seria enor-
me, este numero que 
hoje é de 7,4 milhões de 
brasileiros engajados 
em trabalhos voluntá-
rios dos mais diversos, 
seria muito maior e me-
lhor, pois muitos ainda 
fazem o trabalho volun-
tário de qualquer jeito.

Junto com a difusão 

do trabalho voluntário 
viria a necessidade das 
OSC’s se preparem me-
lhor para receber estes 
voluntários e capacita
-los para fazer o melhor 
para seu público aten-
dido.

Teríamos uma massa 
de cidadãos querendo 
mudar o País e quiçá o 
mundo, sem ideologias 
partidárias, mas com 
o entendimento que po-
dem fazer parte desta 
transformação.

Quantas possibilida-
des se abririam, quan-
tos encontros, quantos 
aprendizados, nossa, 
me dá até uma palpita-
ção, pois a energia que 
seria criada seria enor-
me e os resultados inco-
mensuráveis.

A educação tem pa-
pel fundamental nesta 
transformação, preci-
samos urgente mobili-
zar os políticos de boa 

vontade para terem 
essa visão e colocarem 
este assunto em pauta. 
Mas que pena que ain-
da estamos no estágio 
dos nossos umbigos se-
rem mais importantes 
do que o todo.

Assim que deixar-
mos a posição de “um-
biguistas” e realmente 
acreditarmos no poder 
da transformação com 
nossas próprias mãos 
e pelo amor ao próximo 
e não pela força, tenho 
certeza que tudo será 
mais fácil. Temos um 
longo caminho a per-
correr, obstáculos, ide-
ologias a serem muda-
das, mas eu creio, não, 
tenho certeza que há de 
chegar esta boa nova 
para todos os cidadãos 
de nosso país. Bom, eu 
já estou lá, aqui eu con-
vido você a fazer parte 
desta nova visão. #va-
mosjuntos. 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO + UMA VEZ

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.

Luis Cláudio/Portal R3

Ajop participa de encontro sobre “Fake News” e “Jornalismo de Paz”  
Membros da Ajop (As-

sociação dos Jornalistas 
de Pindamonhangaba) 
marcaram presença em 
uma mesa redonda que 
debateu os temas: “Fake 
News” e “Jornalismo de 
Paz”. 

Organizada pela Ar-
quidiocese de Aparecida, 
a iniciativa visou contri-
buir para a refl exão do 
tema escolhido pelo Papa 
Francisco para o “52º Dia 

Mundial das Comunica-
ções Sociais”, que este ano 
foi celebrado no dia 13 de 
maio.

O evento aconteceu no 
Seminário Bom Jesus, em 
Aparecida, e foi mediado 
pelo superintendente da 
Rede Aparecida de Co-
municação, padre Evaldo 
César; e contou ainda com 
a presença de diversos 
convidados das áreas de 
jornalismo e direito.

Profi ssionais falaram sobre a importância 
de um jornalismo sério e investigativo para 
combater as notícias falsas 

Fim de semana
será agitado           

Mais um fi m de semana recheado de atrações 
na cidade. Nesta sexta-feira (18), ocorrerá 

a abertura do maior festival de resgate da cultura 
tropeira da região: o “II Festival Tropeiro do Vale do 
Paraíba”. Com entrada gratuita, o evento acontece no 
Parque da Cidade, e segue até o domingo (20). 

Nos dias 19 e 20, o Shopping Pátio Pinda será 
palco do “Pet Show” – evento voltado para o público 
que tem animais de estimação. Haverá espaço para 
orientações com veterinários, balcão de dúvidas e de 
cuidados com os animais, feira de adoção, além de 
sorteio de brindes e venda de produtos.

No domingo, o Bosque da Princesa receberá uma 
roda aberta de dança circular, com Bebel Moraes 
e João Junqueira. Indicada para pessoas de todas 
as idades, a dança promove atividade física e 
proporciona bem-estar aos participantes.

Ainda no domingo, no Teatro Galpão, haverá um 
show do “Quartetto Sentinela” em tributo ao Clube da 
Esquina, pelo Circuito Cultural Paulista – parceria 
entre o Departamento de Cultura de Pinda e o 
Governo do Estado. 

Para quem curte esporte, só acompanhar aqui no 
jornal onde as equipes da cidade estarão neste fi m de 
semana. 

Sábado tem “Bee Gees 
Alive” no Marinelli 

É neste sábado (19), 
a partir das 20 horas, o 
show “Bee Gees Alive” no 
Marinelli Hall. Organiza-
do pela Acip (Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) para 
comemorar seus 47 anos 
de fundação, a atração 
será realizada em parce-
ria com o Marinelli Even-
tos, e terá toda a renda 
revertida para o Lar São 
Judas Tadeu.

O “Bee Gees Alive” é o 
primeiro tributo brasilei-

ro a divulgar e interpre-
tar a obra dos “Bee Gees”, 
reproduzindo fi elmente a 
mítica banda inglesa dos 
irmãos Gibb, com produ-
ção de grandes espetácu-
los, em que impecáveis 
performances de inter-
pretação, conquistam ab-
soluto sucesso em todos 
os locais que apresentam 
o tributo.

Mais informações na 
Acip (rua Deputado Claro 
César, 44, centro) ou pelo 
telefone 3644-7100.
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GRUPO EUROQUADROS CONTRATA
2 VAGAS: PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA (EFETIVO) 

Necessária apresentação do Laudo Médico/Ser maior de 18 
anos/ Vaga Masculina/ Possuir experiência comprovada na 
área de Produção / Residir entre Guaratinguetá, Aparecida, 
Roseira ou Pindamonhangaba-SP. Carga horária semanal de 
44 horas. Enviar currículo para: 

recrutamento@euroquadros.com.br
juliana.ribeiro@euroquadros.com.br

Assunto – Vaga Produção PCD

A “Campanha do Agasalho 2018 
- Uma atitude que aquece nossos cora-
ções” - encerra, nesta sexta-feira (18), a 
coleta de doações pelos bairros da cida-
de. Durante todo o dia, voluntários do 
Fundo Social de Solidariedade, Sabesp e 
Exército estarão percorrendo as ruas do 
Araretama.

Para participar, é importante que os 
agasalhos, cobertores e calçados estejam 
em bom estado. Além da arrecadação 
porta a porta, a campanha também conta 
com caixas de coleta em diversos pontos 
em toda a cidade, como prédios públicos, 
comércio, escolas, centros comunitários 
e igrejas.

Em 2017, 57 mil peças foram arreca-
dadas na campanha e para este ano, a 
meta é superar este número.  

A “Campanha do Agasalho 2018” é 
feita pelo Fundo Social de Solidariedade 
em parceria com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, Sabesp, Exército, Hospi-
tal 10 Julho da Unimed, Delegacia da 
Mulher, Diretoria Regional de Ensino, 
Polícia Militar, Shopping Pátio Pinda e 
Acip – Associação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba.

“Encontro de Formação para a 
Educação Infantil” será no sábado

“Campanha do Agasalho” encerra coleta nas ruas

Pindamonhangaba se-
dia, neste sábado (19), o 
“I Encontro de Formação 
para a Educação Infantil”, 
organizado pela Secreta-
ria de Educação e Cultura. 
O evento será na Faculda-
de Anhanguera, durante 
o dia todo, e as inscrições 
já foram encerradas. Mais 
de 200 profi ssionais da 

educação se interessaram 
em participar do evento.

O encontro é voltado 
para professores da edu-
cação infantil, prioritaria-
mente da Rede Municipal, 
com vagas remanescentes 
abertas ao público exter-
no. Terá a palestra “Os 
desafi os e as práticas in-
clusivas com a primeira 

infância”, com a profes-
sora Dra. Angela Di Pa-
olo Mota, que também 
ministrará a ofi cina “Iden-
tifi cando sinais de risco na 
primeira infância - o olhar 
do professor e as práticas 
inclusivas”.

Serão realizadas ain-
da as seguintes ofi cinas: 
“Linguagem das Artes e 

Interdisciplinaridade”, 
com Massumi Guibu; 
“Linguagens expressivas 
na creche”, com Cláudia 
Laloni; “Leitura, contos 
e encantos”, com Tatia-
na Prietto; e “Territórios 
educativos - cidade apren-
diz”, com Caio Martine.

“Pega-tudo” dá 
prosseguimento 
em ações na cidade

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Pindamonhangaba 

dará prosseguimento, 
na próxima semana, às 
ações do “Pega-tudo”.

A Secretaria Muni-
cipal de Serviços Públi-
cos (SMSP) estará, na 
próxima semana, com 
as atividades do “Pega-
tudo” nos bairros Cam-
po Alegre e Castolira. 
Já a Subprefeitura es-
tará na área central de 
Moreira César do dia 21 
a 25 de maio.

Para a efi cácia do 
“Pega-tudo”, é funda-
mental a participação 
da população, pois as 
equipes da prefeitura 
não entram nas áreas 
internas das residên-
cias. Durante a ação, 
não são recolhidos lixos 

eletrônicos como lâm-
padas, pilhas ou lixo 
orgânico. Deste modo, 
o morador deve deposi-
tar o lixo e o entulho nas 
calçadas 24 horas antes 
da ação das equipes. 
Caminhão, retroesca-
vadeira e funcionários 
fazem recolhimento 
deste material, e outras 
equipes acompanham o 
serviço realizando capi-
na e varrição da região.

O secretário de Ser-
viços Públicos, Josué 
Bondioli, ressalta que 
solicitações de varri-
ção e capina possuem 
cronograma específi co, 
sendo que os morado-
res podem pedir que 
a ação seja realizada 
através do canal de 
atendimento no 3644-
5206 e, em Moreira Cé-
sar, telefone 3641-1116.

Divulgação

Nesta sexta-feira (18), a coleta feita pelo caminhão ocorrerá na região do Araretama

“Território educativo - cidade aprendiz” é uma das temáticas a serem debatidas
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de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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LUIZ CARLOS PINTO
Com três projetos na Or-

dem do Dia e duas inclusões, 
a Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizou na 
segunda-feira, dia 14 de maio, 
a sua 16ª Sessão Ordinária, 
que teve quatro Projetos de Lei 
aprovados.

Ordem do Dia
O Projeto de Lei n° 08/2017, 

de autoria do vereador Carlos 
Moura – Magrão (PR), que 
“Institui o Dia Municipal do 
Administrador”, foi aprovado 
por unanimidade. Em sua jus-
tifi cativa, parlamentar alega 
que o Dia do Administrador é 
celebrado em 9 de setembro, 
por ser a data da assinatura da 
Lei n° 4769, de 9 de setembro 
de 1965, que regulamentou a 
profi ssão de Administrador no 
Brasil. A data também foi ins-
tituída pela resolução CFA n° 
65/68, de 09/12/68. Conside-
rando a inclusão no calendário 
ofi cial do município devido à 
importância de um adminis-
trador para o sucesso das or-
ganizações públicas e privadas 
que ganham especial relevo no 
contexto atravessado pela eco-
nomia mundial, intensamente 
globalizada e que envolve, ro-
tineiramente, operações e diá-
logos com outras organizações. 
Assim, se considerarmos a 
amplitude da abrangência das 
competências do administra-
dor, torna-se inegável a sua in-
dispensabilidade para o suces-
so da sociedade.  Além disto, 
nossa economia na indústria, 
comércio, serviços e agrope-
cuária, demanda em todas as 
suas atuações profi ssionais em 
administrações competentes 

Câmara aprova criação do Conselho 
Municipal de Turismo e institui o 
Dia Municipal do Administrador

Na mesma sessão, foi aprovada a concessão da Medalha João Carlos de Oliveira ao judoca 
Matheus Teotônio da Silva, por sua atuação na Confederação Nacional de judô. Também

aceita a denominação da quadra de futebol society do Centro Esportivo Zito, em Moreira César
para desenvolverem e plane-
jarem seus desenvolvimentos. 
Sendo assim, considera-se que 
esta casa de Leis reconheça a 
importância o papel do Ad-
ministrador para o município 
de Pindamonhangaba e que a 
data de 09 de setembro passa 
integrar o calendário ofi cial de 
eventos da cidade. 

O Projeto de Lei n° 
48/2018, de autoria do vere-
ador Felipe César – FC (PV), 
que “Proíbe, no município de 
Pindamonhangaba, a prática 
de exibições artísticas por ma-
labares, acrobatas e afi ns, nos 
cruzamentos de vias urbanas, 
sinalizadas ou não”, foi adiado 
por 60 dias a pedido do autor. 

Outra propositura aprova-
da por unanimidade é o Pro-
jeto de Decreto Legislativo n° 
05/2018, de autoria do verea-
dor Rafael Goffi  (PSDB), que 
“Concede a Comenda João 
Carlos de Oliveira” ao atleta 
Matheus Teotônio da Silva, 
por sua signifi cante atuação 
na Confederação Nacional de 
Judô, atuando como Gestor 
Técnico Nacional de Eventos, 
destacando o nosso município 
nacionalmente.

Inclusões
Duas propostas foram in-

cluídas na Ordem do Dia da 
16ª Sessão Ordinária: o Projeto 
de Lei nº 55/2018, de autoria 
do Poder Executivo que cria o 
COMTUR – Conselho Munici-
pal de Turismo, foi  aclamado 
por todos os parlamentares 
presentes. Esta propositura 
visa adequar o Conselho Muni-
cipal de Turismo ao modelo su-
gerido pelo Conselho Estadual 
de Turismo e encaminhado 

pela Associação dos Municí-
pios de Interesse Turístico. 

Outra proposta do Executi-
vo aprovada por unanimidade 
é o Projeto de Lei nº 60/2018, 
que “Denomina de Professor 
Elenil José de Souza, a qua-
dra externa de futebol society 
do Centro Esportivo José Eli 
Miranda – Zito, em Moreira 
César. 

Elenil José de Souza
Nasceu na cidade de São 

Paulo, em 19 de agosto de 
1949, veio morar em Pindamo-
nhangaba com 7 anos de idade 
e adotou a cidade como sua 
terra natal. Cursou o ensino 
fundamental no Colégio Pujol 
e, posteriormente, magistério 
no Instituto de Educação João 
Gomes de Araújo. Começou a 
jogar futebol pela Associação 
Atlética Ferroviária e se desta-
cou em diversos clubes da ci-
dade, em especial na Equipe do 
Industrial de Pindamonhanga-
ba, na Equipe Grená de Coru-
putuba, na década de 70, opor-
tunidade em que foi campeão 
amador do Estado de São Pau-
lo. Representou brilhantemen-
te a cidade de Pindamonhan-
gaba também na modalidade 
de voleibol, como jogador e, 
posteriormente, como técnico 
da CME - Comissão Municipal 
de Esporte de Pindamonhan-

gaba. Foi professor, mestre 
em Educação Física, formado 
pela ESEFIC - Escola Superior 
de Educação Física de Cruzei-
ro, onde lecionou por mais de 
25 anos como professor das 
cadeiras de voleibol e futsal. 
Lecionou ainda na UNESP de 
Guaratinguetá/SP. O Professor 
Elenil teve cinco fi lhos, faleceu 
em 12 de janeiro de 2011, aos 
61 anos.

Homenagem
O Presidente da Câmara, 

vereador Carlos Moura – Ma-
grão (PR) numa questão de or-
dem, prestou homenagem ao 
atleta Marcos Paulo Leal Fer-
reira, campeão da Gymnasiade 
2018 – Campeonato Mundial 
Escolar de atletismo, realiza-
do no Marrocos, na prova dos 
110 m com barreiras, elevando 
o nome de Pindamonhangaba 
no pódio esportivo mundial, 
representando com dignidade 
o atletismo brasileiro e ao seu 
treinador Luiz Augusto Fonse-
ca Consolino.

Marcos Paulo 
Leal Ferreira
Nasceu em Pindamonhan-

gaba, no dia 08 de junho de 
2001, é fi lho de Marco Antô-
nio Ferreira e Magali da Silva 
Leal. Morador do bairro Cida-
de Nova, começou a se dedicar 
ao esporte no projeto “Escola 

 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

 Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA  C O N V I D A a 
população em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei 
n° 39/2018, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 e dá 
outras providências”, a ser realizada no dia 29 de maio do corrente ano, às 9h30min, no 
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”, na sede da Câmara Municipal, localizada 
na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

 Pindamonhangaba, 16 de maio de 2018.

Vereador Roderley Miotto
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

 

ORDEM DO DIA
17ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
21 de maio de 2018, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto de Lei n° 21/2018, do Poder Executivo, que “Altera e acrescenta 
dispositivos da Lei n° 5.451, de 05 de outubro de 2012, que cria o Fundo 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Pindamonhangaba – FUNDEMA 
e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 50/2018, do Vereador Roderley Miotto, que “Institui 
e inclui no Calendário Oficial de Festas e comemorações do município de 
Pindamonhangaba o evento – Encenação da Paixão de Cristo – da Comunidade 
Aliança de Jesus Agora (CAJA)”.

III. Projeto de Lei n° 53/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial”.

IV. Projeto de Lei n° 56/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial”.

V. Projeto de Lei n° 57/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial”.

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Tribuna Livre:  Sra. Edvânia Maria de Moraes
           Assunto: Aumento salarial estimado e o limite prudencial. 

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!

Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287

E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 02, DE 15 DE MAIO DE 2018

Concede a Comenda João Carlos de Oliveira

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
  
 Art. 1º Fica concedida a COMENDA JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA ao Sr. 
MATHEUS TEOTÔNIO DA SILVA, por sua signifi cante atuação na Confederação Nacional 
de Judô, atuando como Gestor Técnico Nacional de Eventos, destacando o nosso município 
nacionalmente.

 Art. 2° A entrega da homenagem de que trata o artigo anterior ocorrerá em data 
a ser agendada pelo autor do projeto.

 Art. 3° As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

 Art. 4° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

      Pindamonhangaba, 15 de maio de 2018.

Vereador CARLOS MOURA – MAGRÃO
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2018, de autoria do Vereador Rafael Goffi  Moreira.
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL   

em Excelência”, e isso foi fun-
damental, pois através desse 
projeto, teve a oportunidade 
de praticar e desenvolver seu 
talento. Com apenas 16 anos, 
o atleta tem uma carreira re-
cheada de bons resultados com 
destaque para o título nos Jo-
gos Sul-Americanos da Juven-
tude, em Santiago, no Chile 
em 2017, resultado esse de um 
trabalho a longo prazo. Foram 
6 anos meio de dedicação e 
esforço. No último dia 06 de 
maio de 2018, sagrou-se cam-
peão mundial do “Gymnasiade 
2018-Campeonato Mundial 
Escolar”, no Marrocos, na pro-
va de 110 metros com barrei-
ras. Marcos Paulo, um jovem 
Pindamonhangabense com um 
futuro promissor no cenário 
esportivo mundial.

Luiz Augusto 
Fonseca Consolino
Natural de Pindamonhan-

gaba, Luiz Gustavo tem 34 anos, 
fi lho de Luiz Mario Consolino e 
Denise Fonseca Consolino, é 
graduado em Educação Física 
pela Universidade de Taubaté e 

Pós-Graduado em Treinamento 
Desportivo pela Universidade 
Gama Filho. Treinador Nivel 
I pela IAAF - Federação Inter-
nacional das  Associações de 
Atletismo. Começou sua carrei-
ra como professor de Educação 
Física, da Rede Estadual de En-
sino, onde trabalhou por 8 anos 
e na Rede Municipal de Ensino 
de Taubaté. É funcionário mu-
nicipal lotado na Secretaria de 
Esportes desde 2011, atualmen-
te é técnico de atletismo e Ges-
tor de Atividades Esportivas. 
Como treinador tem os princi-
pais títulos: Campeão da Gym-
nasiade - Campeonato Mundial 
Escolar, Campeão dos jogos 
Sul-americanos da Juventude, 
7 medalhas em Campeonatos 
Brasileiros Sub 16, Sub 18 e sub 
20 pela Confederação Brasileira 
de atletismo, Campeão estadual 
dos Joguinhos da Juventude, 
além de medalhas em Campeo-
natos Estaduais sub 16, sub 18 e 
sub 20 da Federação Paulista de 
Atletismo.

Tribuna Livre
A Presidente do Conselho 

Municipal de Cultura, Raíssa 
Lorena Correa de Araújo, usou 
a Tribuna Livre para falar a 
respeito do Projeto de Lei Or-
dinária nº 48/2018, de autoria 
do vereador Felipe César - FC, 
que “Proíbe, no município de 
Pindamonhangaba, a prática 
de exibições artísticas por ma-
labares, acrobatas e afi ns, nos 
cruzamentos de vias urbanas, 
sinalizadas ou não”. Raíssa so-
licitou que, antes de ser vota-
da esta Lei, seja realizada uma 
reunião com o Conselho Mu-
nicipal de Cultura sobre esta 
proposta, a fi m de que se faça 
valer a atribuição do Conselho, 
de acordo com que dispõe a Lei 
nº 4.966/2009, em seu artigo 
2º, parágrafo I: “É atribuição do 
Conselho Municipal de Cultura 
propor, acompanhar, avaliar e 
fi scalizar ações de políticas pú-
blicas para o desenvolvimento 
da Cultura, a partir de inicia-
tivas governamentais ou em 
parceria com agentes privados, 
sempre na preservação do inte-
resse público”. Desta forma, ela 
pediu que o Conselho Munici-
pal de Cultura seja consultado 
a respeito do referido projeto e 
que possa apresentar avaliações 
de propostas semelhantes.

Atleta Marcos Paulo - Campeão da Gymnasiade 2018 e seu 
treinador Luiz Augusto recebem Diploma de Honra ao Mérito, 
pela conquista do Mundial de atletismo realizado no Marrocos

Tribuna Livre: Raíssa 
Lorena, do Conselho 
Municipal de Cultura



ulturaC
5Tribuna do NortePindamonhangaba, 18 de maio de 2018

leiloesjudiciais.com.br/sp 

 0800-707-9272

357m² a.t.,  Av. dos Ipês c/ 
R. das Hortências, Pq. Flor do Vale. 

Inicial R$ 259.175,00 
(PARCELÁVEL) 

CASA 141M²
 EM TREMEMBÉ/SP 

“Quartetto Sentinela” se apresenta em Pinda

Biblioteca de Moreira César 
tem ofi cinas culturais

Fim de semana 
promete ser dos 
pets no shopping

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O Departamento de 

Cultura, em parceria com 
o Governo do Estado, 
promove, neste domingo 
(20), o “show do Quartet-
to Sentinela” em tributo 
ao “Clube da Esquina”, 
pelo Circuito Cultural 
Paulista.

Segundo informações 
dos organizadores, o re-
pertório do grupo tem 
como preferencial a mú-
sica feita em Minas Gerais 
desde os tempos do “Clu-
be da Esquina”, maior 
movimento musical do 
estado, além de abrir es-
paço à produção auto-
ral de seus integrantes e 
parceiros sul-mineiros. 
O “Clube da Esquina” foi 
um movimento musical 
brasileiro que surgiu na 
década de 1960, em Belo 
Horizonte, onde os jo-
vens músicos começaram 
a se reunir. Seu som se 
fundia com as inovações 
trazidas pela Bossa Nova 

a elementos do jazz, do 
rock – principalmente os 
Beatles -, música folcló-
rica dos negros mineiros 
com alguns recursos de 

música erudita e música 
hispânica. Nos anos 70, 
esses artistas tornaram-se 
referência de qualidade na 
MPB pelo alto nível de per-

formance e disseminaram 
suas inovações e infl uencia 
a diversos cantos do país.

A apresentação do 
“Quartetto” Sentinela  

acontecerá às 20 horas, 
com classifi cação livre e 
entrada gratuita, no Te-
atro Galpão, que fi ca na 
avenida Nossa Senhora 

do Bom Sucesso, número 
2.750, Alto Cardoso. Os 
ingressos devem ser reti-
rados na bilheteria do te-
atro, a partir das 19 horas.

O fi m de semana dos 
dias 19 e 20 no Shopping 
Pátio Pinda terá espa-
ço para os pets. Em uma 
parceria com a escola de 
idiomas Yázigi foi prepa-
rada uma grande festa, a 
“Pet Show”, que agradará 
os donos e seus queridos 
animais.

No sábado (19), o pú-
blico terá à disposição um 
espaço para orientações 
com veterinários da cida-
de, com balcão de dúvi-
das e de cuidados com os 
animais. Quem estiver à 
procura de um novo bichi-
nho de estimação poderá 
encontrá-lo na “Feira de 
Adoção”, que terá parti-
cipação de cinco ONG’S, 
reunindo diversos bichi-

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba oferece, na 
Biblioteca Maria Bertha 
César, de Moreira César, 
ofi cinas culturais gratuitas: 
vídeo e artesanato.

Dado as exigências de 
uma sociedade cada vez 
mais tecnológica, o curso 

de vídeo possui o intuito 
de fazer com que os alunos 
aprendam a utilizar o celu-
lar como instrumento para 
produções audiovisuais 
para internet. A ofi cina de 
vídeo acontece às quartas-
feiras, das 15 às 17 horas.

Já a ofi cina de artesa-
nato, disponibiliza para 
aprendizado a modali-
dade de Patch Aplique, 

também às quartas-fei-
ras, das 9 às 11 horas.

Os interessados em 
participar das ofi cinas 
devem comparecer à bi-
blioteca Maria Bertha Cé-
sar para fazer inscrições, 
apresentando os docu-
mentos: RG, comprovan-
te de endereço e número 
de telefone para preen-
chimento de formulário.

Equipe da Biblioteca participa 
de curso de criação de leitoresnhos que estão esperando 

por um novo lar. Haverá 
ainda estandes com sor-
teio de brindes e venda de 
produtos.

Já no domingo (20) 
a programação continua 
com duas novidades: às 15 
horas haverá palestra com 
veterinários sobre o tema 
“Adoção responsável”; às 
16 horas,  o desfi le para 
escolher o mascote 2018 
do Yázigi.

Para seu pet participar 
do desfi le é necessário re-
alizar a inscrição na escola 
de idiomas Yázigi Centro, 
na rua Major José dos 
Santos Moreira, até esta 
sexta-feira (18), ou no es-
tande da escola no pró-
prio local do evento até 
às 14h30 do dia do desfi le 
(domingo). Para a inscri-
ção é preciso doar um 1kg 
de ração que será destina-
do para doação. No desfi le 
pode participar qualquer 
animal, com a ressalva de 
que se for exótico é neces-
sário apresentar a autori-
zação do Ibama.

Visando incentivar a 
leitura e atrair mais lei-
tores, funcionários das 
bibliotecas públicas mu-
nicipais de Pindamo-
nhangaba participaram, 
na terça-feira (15), do 
curso “A arte de criar lei-
tores: refl exões e dicas 
para uma mediação efi -
caz”. A ação foi promo-
vida pelo Siseb - Sistema 
Estadual de Bibliotecas 
Públicas de São Paulo, na 
Biblioteca Pública Muni-
cipal Cassiano Ricardo, 
em São José dos Campos.

Representaram a cida-
de no curso, os funcioná-
rios: Livia Maria Geia Pic-
ca, Pedro Luis de Aquino 
Cunha, Roseli Antoni So-
ares da Costa e Rosilene 
de Cássia Cardoso.

O curso foi ministrado 
pela jornalista, roteiris-
ta, escritora e palestrante 
Goimar Dantas que, de 
uma maneira inteligente 
e bem humorada, promo-

veu ricas refl exões sobre 
a mediação de leitura nas 
bibliotecas e sobre a for-
mação de leitores. A es-
critora também contou 
algumas experiências 
pessoais muito ricas em 

mediação de leitura e 
conversou sobre o pa-
norama da literatura no 
Brasil de hoje, a literatu-
ra infantojuvenil e a lite-
ratura no ciberespaço.

Os funcionários gosta-

ram bastante do curso e 
disseram que já irão apli-
car alguns conhecimentos 
adquiridos no curso em 
benefício da população 
que utiliza as bibliotecas 
públicas municipais.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Funcionários das bibliotecas de Pinda com a palestrante

Apresentação acontecerá no Teatro Galpão, no domingo (20) a partir das 20 horas
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Departamento de Trânsito promove 
ações para o “Maio Amarelo”

Colaborou Com o texto:
bruna Silva

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Depar-
tamento de trânsito, em parce-
ria com o Governo do estado de 
São Paulo, está engajada, neste 
mês, às ações do “maio amare-
lo”.

o movimento internacional 
nasceu para alertar a socieda-
de para o alto índice de mortes 
e feridos no trânsito. o período 
é marcado por ações do poder 
público, instituições privadas 
e sociedade civil, trazendo dis-
cussões sobre a segurança no 
trânsito.  as atividades acon-
tecem em maio, pois em 11 de 
maio de 2011, a onu decretou a 
Década de ação para Segurança 
no trânsito. Deste modo, o mês 
de maio passou a ser referência 
mundial para balanço das ações 
que o mundo inteiro realiza.

Pindamonhangaba faz parte 
do movimento Paulista de Segu-
rança no trânsito (mPSt), este 
projeto foi desenvolvido pelo 
governo estadual em parceria 
com a Prefeitura e tem como 

objetivos: mapear as regiões em 
que ocorrem acidentes fatais, 
proporcionar vias mais seguras, 
gestão de segurança viária, ve-
ículos mais seguros e usuários 
mais conscientes, consequente-
mente reduzindo pela metade 

o número de vítimas fatais até 
2020. a meta para o município 
é de reduzir os óbitos de vul-
neráveis – ciclistas e pedestres 
– em 10%. neste viés, foi des-
tinada Pindamonhangaba, no 
mês passado, pelo Governo do 

estado, verba de cerca de 1 mi-
lhão de reais para melhorias no 
trânsito.

Segundo informações do in-
fosiga SP – sistema do Governo 
de São Paulo – 94% dos aciden-
tes são causados por comporta-

mentos de risco, como excesso 
de velocidade, não uso do cinto 
de segurança, uso de celular e 
bebida ao volante e travessia em 
locais proibidos. Por este moti-
vo, o Departamento de trânsito 
de Pindamonhangaba preparou 
ações educativas em pontos co-
nhecidos da cidade.

na manhã de quinta-feira 
(17), agentes de trânsito em par-
ceria com Detran-SP distribu-
íram panfletos e conversaram 
com motoristas sobre direção 
segura na praça monsenhor 
marcondes. “o trânsito deve ser 
seguro para todos em qualquer 
situação. temos por objetivo 
colocarmos em pauta, para a 
sociedade, o tema trânsito. es-
timular a participação da popu-
lação, nas empresas, governos 
e entidades. Pindamonhanga-
ba também está engajada neste 
movimento”, comenta a direto-
ra de trânsito, luciana viana.

De acordo com o Departa-
mento de trânsito, novas ações 
educativas do “maio amarelo” 
estão programadas para aconte-
cer na cidade até término deste 
mês.

Agentes de trânsito realizam entrega de panfletos e abordagens aos motoristas

Divulgação
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SEXTA-FEIRA

“2º Festival Tropeiro do Vale do 
Paraíba” será neste fim de semana

Pindamonhangaba re-
aliza, de sexta-feira (18) a 
domingo (20), o “2º Fes-
tival Tropeiro do vale do 
Paraíba”, no Parque da 
Cidade. A entrada será 
gratuita, com área de es-
tacionamento, também 
gratuita.

Na sexta-feira (18), a 
festa começa às 18 ho-
ras com um café tropeiro 
ao som do grupo de vio-
la Tropeiros do vale, de 
Taubaté, e, na sequência, 
o concurso da “Rainha do 
Tropeiro”, com apresen-
tação de dança country 
com os Amigos da Dança, 
também de Taubaté.

No sábado (19), a fes-
ta começa ao meio-dia 
e é uma boa dica para o 
almoço. São 26 opções  
para a alimentação, en-
tre tendas e ranchos, de 
empresários e comitivas 
de Pindamonhangaba, 
Monteiro lobato, Tauba-
té, Jambeiro, Guaratin-
guetá, Tremembé e Cam-
pos do Jordão.

Feijão tropeiro, pão 
com linguiça, afogado, 
galinha caipira, porco na 
lata, torresmo, leitoa pu-
ruruca, pernil acebolado, 
arroz carreteiro, tutu de 
feijão, além de caldinhos, 
bolinhos e doces diversos 
fazem parte do cardápio 

da festa, que tem como 
foco a gastronomia tradi-
cional.

o sábado continua 
com shows de André e 
Andresa, orgulho Caipi-
ra (de lagoinha), Flávia 
Borges, manifestações 
culturais como Moçam-
bique de várias cidades, 
prova dos Três Tambo-
res, encerrando com os 
shows, às 20 horas, com 
Banda vale Som e Bruno 
& Yago e, às 21h30, Davi 
villa (sertanejo universi-
tário).

o domingo (20) será 
aberto com a chegada 
da cavalgada, seguida 
de missa sertaneja, às 11 
horas, com Frei laércio. 
Haverá ainda, apresen-
tação de equoterapia, 
hipismo clássico e dan-
ça country. No palco, 
shows com orquestra de 
violas e violões itaboaté, 
de Taubaté, Banda Trio 
Mato Grosso e, encer-
rando a festa, às 17h30, 
show com Caju e Casta-
nha.

A organização do “2º 
Festival Tropeiro” é da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
e Departamento de Tu-
rismo.

De 18 a 20 de maio, o Parque da Cidade recebe o maior festival de resgate da cultura tropeira da região

DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação

Divulgação
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:

pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501167-79.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Vanderlei Malaco Bueno

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Vanderlei Malaco Bueno
Documentos da Executada: CPF: 077.923.338-76, OAB: 192347/SP, RG: 11.756.616
Execução Fiscal nº: 1501167-79.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE351203037000
Valor da Dívida: R$ 1.074,38

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

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

SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP

12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501167-79.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Vanderlei Malaco Bueno

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Vanderlei Malaco Bueno
Documentos da Executada: CPF: 077.923.338-76, OAB: 192347/SP, RG: 11.756.616
Execução Fiscal nº: 1501167-79.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE351203037000
Valor da Dívida: R$ 1.074,38

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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            SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

                   POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                                  DEINTER 1 – Dr. Waldy Simonetti – São Jose dos Campos 
                                  DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

      DELEGACIA DE POLICIA DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA 
 

 
 
                                                              EDITAL  nº 001/DDM/2018 
 
 
                                                                        A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                              Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia  
                                                              de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso 
                                                              e gozo de suas atribuições legais, etc... 
 
                                                              FAZ  SABER  AO  PÚBLICO  EM  GERAL    QUE,  

usando de suas atribuições legais, que lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto 
nº 44.448 de 24/11/1999 e Resolução SSP-46 de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. JOSE 
ANTONIO DE PAIVA GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia 
de Taubaté-SP, realizará no próximo dia 14 de junho de 2018 às 10:00 hs., nesta 
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E 
PERIÓDICA, referente ao PRIMEIRO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois, 
convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões 
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta repartição 
policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pindamonhangaba aos 13 de abril 
de 2018. Eu, HUGO LUCENA ZAIDAN GRANJA, Escrivão de Polícia que o 
digitei.  
 
                                                    REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
 
                                                    Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                               Delegada de Polícia 

 

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba – SP 
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com 

 

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DIRETOR DO FAEP 

 

 

 

 Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 
da 5ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir: 

 

 Pauta: 

 Leitura e aprovação da ata anterior; 
 Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 

distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de junho.   
 

Dia: 23/05/2018 

Horário: 15h30 minutos 

Local: Centro Esportivo “João do Pulo”   

 

 

 

 

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima 

Presidente do FAEP 

 

 

Resolução n. 58/2018 – CMAS  
Avenida Albuquerque Lins, 138 - São Benedito - Pindamonhangaba – Fone: (12) 3642.1249  

cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 
RESOLUÇÃO N° 58, DE 11 DE ABRIL DE 2018. 

 
RETIFICAÇÃO DA RESULUÇÃO Nº 57, PARA INCLUSÃO DE VALOR NA 

EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS FEDERAIS/IGD-M/PBF (CADASTRO 
ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) - ANO 2018. 

 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a 
Lei Municipal nº 6.043, de 19 de julho de 2017, 
 Considerando deliberação da 3ª Reunião Extraordinária de 2018, ocorrida em 11 de abril 
de 2018, 

Considerando que os recursos do IGD-M/PBF devem ser aplicados em atividades 
relacionadas à Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família, especificamente no que tange nas 
estratégias do acompanhamento das condicionalidades, inclusões e revisões cadastrais in loco,  

Considerando a intenção de aplicação apresentada pelo Gestor do Cadastro Único para os 
recursos do superávit de anos anteriores – IGD-M/PBF, 

Considerando a necessidade de retificar a Resolução nº 57/2017, para incluir à prestação de 
contas já apresentada ao conselho o valor de R$ 31.000,00, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Declarar que aprovou inclusão do valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) à 

execução financeira dos recursos federais IGD-M/PBF, conforme planilha abaixo, para a 
implementação dos serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 
 

TIPO VALOR ESTIMADO – R$ 

Materiais Permanentes 10.000,00 

Pagamento de Locação 5.000,00 

Capacitação de Conselheiros 11.000,00 

Material Consumo 5.000,00 

TOTAL – R$  31.000,00 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Pindamonhangaba, 11 de abril de 2018. 

 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.519, DE 25 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, 
necessária à implantação das obras do Coletor Tronco Ponte Alta e Estação Elevatória de Esgoto, 
área de terreno situada neste Município de Pindamonhangaba, bairro Alvarenga, de propriedade de 
Sagrados Corações Sociedade Incorporadora SPE LTDA, a cargo da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo – SABESP, e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições legais, e 
nos termos do art. 5º, letra “d”, Decreto nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e art. 6º, inciso VI, alínea 
“b” e “c” da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhangaba, de 05/04/1990.

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa 
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por via amigável ou 
judicial, o imóvel caracterizado no parágrafo único deste artigo, constituído por área de 666,21 
m² (seiscentos e sessenta e seis metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados), área 
particular, necessária à implantação das obras do Coletor Tronco Ponte Alta e Estação Elevatória 
de Esgoto, o qual consta pertencer a Sagrados Corações Sociedade Incorporadora SPE LTDA.
Parágrafo único - A área de que trata este Decreto, inserida na Matrícula nº 48.034 do CRIA, 
possui as seguintes medidas e confrontações constantes da planta da SABESP desenho final nº 
0157/2011-REP-R3 e respectivo memorial descritivo, a saber:
“faixa de terras em um terreno situado nesta cidade, com frente para a Rua Sagrados Corações, no 
Bairro do Alvarenga, Município de Pindamonhangaba, pertencente a matricula nº 48034 do CRIA 
de Pindamonhangaba, com a seguintes medidas e confrontações :- tem início no ponto “6”, ponto 
este situado na margem esquerda do Ribeirão do Curtume, deste segue margeando o Ribeirão do 
Curtume, com rumo 65º 00’ 10” NE numa extensão de 31,79 m ( trinta e um metros e setenta e 
nove centímetros )  até  o ponto “7”; deste ponto segue com o rumo 70º 47’ 18” NE numa extensão 
de 16,28 m ( dezesseis metros e vinte e oito centímetros ) até  ponto “8”; deste ponto segue com o 
rumo 72º 08’ 51” NE numa extensão de 25,26 m ( vinte e cinco metros e vinte e seis centímetros ) 
até o ponto “9”; deste ponto segue com o rumo 73º 03’ 17” NE numa extensão de 28,74 m ( vinte e 
oito metros e setenta e quatro centímetros ) até o ponto “10”, dividindo em todas essas extensões, 
do ponto “6” ao ponto “10” com o Ribeirão do Curtume e do outro lado do Ribeirão do Curtume com 
uma Sorte de Terras denominado “Campo Alegre” de propriedade da Fazenda do Estado de São 
Paulo , transcrições nºs 2.198 e 2.199 do Livro 3 – C; deste ponto segue com o rumo 15º 46’ 29” 
NW numa extensão de 8,30 m ( oito metros e trinta centímetros ) até o ponto aqui designado “A”; 
do ponto “10” ao ponto “A” confrontando com a Rua Sagrados Corações; daí segue com o rumo 70º 
20’ 30” SW numa extensão de 79,59 m ( setenta e nove metros e cinquenta e nove centímetros)  
confrontando com área da mesma propriedade até o ponto aqui designado “B”; deste ponto segue 
com o rumo 58º 56’ 22” SW numa extensão de 22,20 m ( vinte e dois metros e vinte centímetros ) 
confrontando com área da mesma propriedade até aqui o ponto designado “C”, ponto este situado 
no alinhamento titulado ( ponto 5 – ponto 6 ) daí segue com o rumo 06º 04’ 25” SE confrontando com 
Luiz Carlos Santos ( matricula nº 13.913 ) por 4,71 m ( quatro metros e setenta e um centímetros ) 
onde atinge o ponto inicial “6”, fechado assim o perímetro e delimitando uma área de 666,21 m2 ( 
seiscentos e sessenta e seis metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados).”
Art. 2º A SABESP poderá alegar urgência no processo judicial de instituição de servidão 
administrativa, para os fins do disposto no art. 15, do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto, correrão por conta de verba da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias 
Secretário de Infraestrutura e Planejamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de abril  de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.014, DE 15 DE MAIO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 4.750, de 14.01.08, em seu artigo 3º,

R E S O L V E :
Art. 1º. N O M E A R, os senhores abaixo, para constituírem o CONSELHO MUNICIPAL 
DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NEGRA, biênio 
2018/2020, a saber:

I - REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:

a) Titular    :   Rodrigo de Souza Godoy
Suplente :   Nécio Pereira da Silva

b) Titular     :  Alexandre Silva da Silva
Suplente :   Gabriela da Silva Nascimento

c) Titular     :   Sandra Maria Cândido Monteiro
Suplente :    Érika Fernanda Cândido Pinto

d) Titular     :   Rogéria de Fátima do Nascimento Braga
Suplente :    Maria José Otácílio

e) Titular     :   Fabrizio Macchia Rezende
Suplente :    Ivan Luís de Oliveira

f) Titular     :    Andrea Lourenço Rodrigues Sobrinho
    Suplente :     Thiago Catanazaro Ribeiro

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

a) Titulares   :  Antonio Rogério Lemes de Souza
Suplente:     Daniela Barbosa Miranda da Silva

b) Titulares   :  Maria Solange Lobo    
Suplente:      Regina Celia Evangelista dos Santos 

c) Titulares   :  Theise Cory Maitri Lobo 
Suplente:     Sônia Cristina Urbano Rosa

d) Titulares   :  Benedito Sergio Irineu
Suplente:      Célio Lopes de Souza

e) Titulares   :   Wilton Fabrício Aquino Oliveira Martins
Suplente:      Natanael Marcello Machado Guimarães
f) Titulares   :    Carlito Lima dos Santos Filho
Suplente:           Maria do Carmo Vaz Luz
 
g) Titulares   :   João Carlos de Brito Landolffi
Suplente:      Giovani Salgado Rodrigues Romão

h) Titulares   :  Maria Aparecida de Oliveira Silva
Suplente:      Dirlene A. de Mello

i) Titulares   :   Fernando de Oliveira
    Suplente:      Julielton Modesto de Araujo Bottaro

j) Titulares   :  Suzeni Aparecida Ferreira
Suplente:     Camilo de Léles Fernandes

Art. 2º. O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Fabiano Vanone

Secretário de Gabinete
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de 
maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 051/2018 (PMP 10595/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 03/05/2018, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa para fornecimento de brindes personalizados 
– chaveiro de acrílico completo, com imagens representativas da cidade de Pindamonhangaba”. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2018 (PMP 10677/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 27/04/2018, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços, 
com profissional devidamente cadastrado e habilitado no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária, com fornecimento de material e mão-de-obra na especialidade veterinária, para 
realização de cirurgia de pan-histerectomia ou orquiectomia de felinos e caninos do Município de 
Pindamonhangaba, mantendo a proporção do número de cirurgias em 10% de machos e 90% de 
fêmeas, pelo período de 12 (doze) meses”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2018 (PMP 7870/2018) 
A autoridade superior, com base na manifestação da Secretaria de Saúde e Assistência Social e 
parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, negou provimento ao recurso interposto pela empresa 
Medi House Ind. E Com. De Prod. Cirúrgicos e Hosp. EIRELI (proc 10559/2018), anulou, os itens 
01, 02 e 03, e homologou, em 25/04/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
materiais de enfermagem para as Unidades de Saúde do Município por um período de 12 meses”, 
em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Centrovale Soluções para a Saúde EIRELI: 
17-4,65; Fabrício de Ramos & Cia Ltda: 04-2,33; 10-6,37; 11-22,67; 12-22,67; Medi House Ind. 
E Com. De Prod. Cirúrgicos e Hosp. Ltda: 13-4,20; 19-1,05; Pontual Comercial Ltda: 03-10,30; 
05-4,49; 06-2,44; 08-0,91; 16-0,71; Quality Medical Com. E Distribuidora de Medicamentos Ltda: 
07-8,68; 09-0,22. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 031/2018 (PMP 6790/2018) 
Foi firmado o contrato 045/2018, de 27/04/2018, para “aquisição de conjunto de colchões para 
ginástica artística”, no valor total de 71.790,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestor do contrato o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, empresa BR Mix 
Comércio e Serviços Ltda ME, o Sr Flávio Ferreira Costa. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 016/2016 (PMP 5063/2016) 
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 29/03/2018, ao contrato 070/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em dedetização, desratização, desinsetização, descupinização e 
limpeza de caixa d’água no Palacete da Palmeira Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina, Palacete 10 de Julho – Centro de Memória Barão Homem de Mello”, para 
prorrogação até 12/04/2019, assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela 
contratada, empresa AMB Tec Imunização Ltda ME, o Sr João Donizete Dorta. 
Foi firmado o oaditamento 01/2018, de 06/04/2018, ao contrato 071/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em dedetização, desratização, desinsetização e limpeza de caixa d’água 
no Palacete da Palmeira Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, Palacete 
10 de Julho – Centro de Memória Barão Homem de Mello”, para prorrogação até 12/04/2019, e 
supressão de 24,5283%, passando o valor total para R$ 6.000,00, assinando pela contratante o 
Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Carlos Roberto Machado ME, o Sr 
Carlos Roberto Machado. 

*** ERRATA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 037/2018 (PMP 7891/2018) 
Na publicação do dia 17/04/2018, p. 04, desta Tribuna do Norte, da homologação da licitação supra, 
que cuida de “aquisição de polpa de fruta congelada para atendimento à alimentação escolar, 
conforme termo de referência”, onde se leu: “homologou, em 09/03/2018”, leia-se corretamente: 
“homologou, em 09/04/2018”. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 093/18 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) FERNANDO GOMES,  responsável 
pelo imóvel, situado a Rua FREDERICO ANTONIO TEIXEIRA SOUTO, s/nº, Bairro MOMBAÇA 
I ,  inscrito no município sob a sigla SO110603006000,  quadra 29 , lote 933 , 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 094/18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr.(a) FERNANDO GOMES,   
responsável pelo imóvel situado a Rua FREDERICO ANTONIO TEIXEIRA SOUTO , s/nr. – Bairro 
MOMBAÇA  , inscrito no município sob a sigla SO110603006000, quadra 29 , lote 933, 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 095/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) SERGIO BERNARDO DA SILVA,  
responsável pelo imóvel, situado a Rua FREDERICO ANTONIO TEIXEIRA SOUTO, s/nº, Bairro 
MOMBAÇA ,  inscrito no município sob a sigla SO110604023000,  quadra 30 , lote 952 , 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 096/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) LUIZ OTÁVIO MARCONDES 
DE SOUZA,  responsável pelo imóvel, situado a Rua CACHOEIRA DE MINAS, s/nº, Bairro JD 
MARIANA ,  inscrito no município sob a sigla SO111024011000,  quadra 24 , lote 05 , 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 091/18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr.(a) ANA EMILIA DE 
OLIVEIRA,   responsável pelo imóvel situado a Rua RAPHAEL FERRARI , s/nr. – Bairro JD 
MARIANA  , inscrito no município sob a sigla SO111021001000, quadra 21 , lote 01, 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 092/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) ANA EMILIA DE OLIVEIRA,  
responsável pelo imóvel, situado a Rua RAPHAEL FERRARI, s/nº, Bairro MOMBAÇA I ,  inscrito 
no município sob a sigla SO111021001000, quadra 21 , lote 01 , 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 097/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr.(a) LUIZ OTAVIO 
MARCONDES DE SOUZA,   responsável pelo imóvel situado a Rua CACHOEIRA DE MINAS, s/nr. 
– Bairro MOMBAÇA  , inscrito no município sob a sigla SO111024011000, quadra 24 , lote 05, 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
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Pinda bate São José no futebol e no 
futsal e está na fi nal dos “Abertos”

Natação avança nos “Jogos 
Abertos da Juventude”

Sexta-feira (18)

Evento: Copa Escola de Esporte - Futsal
Local: Ginásio do Araretama - Período 
da manhã
Ginásio do Cidade Nova - Período da tarde
 
Evento: Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 18
Local: Recife
 
Evento: Festival CBDA Correios Sudeste de Natação 
Mirim e Petiz
Local: Guaratinguetá
 
SÁBADO (19)

Evento: Torneio Melhor Idade
Locais: ‘João do Pulo’,  ‘Juca Moreira’ e CT Luis Caloi.
Horário: A partir das 8 horas
 
Evento: Etapa Liga Vale de Tae Kwon Do
Local: Ginásio Quadra Coberta
Horário: A partir das 9 horas
 
Evento: Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 18
Local: Recife
 
Evento: Festival CBDA Correios Sudeste de Natação 
Mirim e Petiz
Local: Guaratinguetá

Evento: Campeonato Paulista de Judô - Fase Inter Re-
gional - Classes Sub 11 e Sub 13
Local: São José dos Campos
 
Evento: II Etapa Categorias Pré Infantil e Infantil - 
Liga Intermunicipal de Ginástica Artística
Local: Indaiatuba
 
Evento: Liga Paulista de Basquetebol - Sub 16 Masculino
Pindamonhangaba x Poá
Local: Poá
 
DOMINGO  (20)

Evento: Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 18
Local: Recife
 
Evento: Festival CBDA Correios Sudeste de Natação 
Mirim e Petiz
Local: Guaratinguetá
 
Evento: II Etapa Categorias Pré Infantil e Infantil - 
Liga Intermunicipal de Ginástica Artística
Local: Indaiatuba
 
Evento: Campeonato Paulista de Malha
Local: Guaratinguetá
Responsável: Luis Antonio Soares
 
Evento: II Etapa Desafi o da Natureza - Mountain Bike
Local: Cachoeira Paulista

Os times de futebol 
e de futsal de Pindamo-
nhangaba superaram São 
José dos Campos na fase 
fi nal regional dos “Jogos 
Abertos” da Juventude esta 
semana e estão classifi ca-
dos para a fase estadual.

Na quarta-feira (16), a 
equipe de futebol de Pin-
da obteve a classifi cação 
nos pênaltis contra São 
José dos Campos. No 
tempo normal a partida 
terminou empatada em 1 
a 1 e nas penalidades pre-
valeceu a frieza dos atle-
tas de Pinda, sobretudo 
do goleiro Ítalo, que de-
fendeu duas cobranças e 
despachou os adversários.

Na terça-feira (15), o 
time de futsal, treinado 
por Lucas Torão e auxi-

liado por “Cajú” e Silvi-
nho, já havia vencido os 
joseenses por 7 a 6 - em 
um jogo eletrizante, que 
agitou o público no giná-
sio da Associação Atlética  
Ferroviária.

A equipe de futsal 
de Pindamonhanga-
ba é formada por Luan, 
João Paulo, João Vitor, 
Renan, William, Luiz 
Felipe, Mateus, Rob-
son, Luis Henrique, 
João Vitor Moura, Igor, 
Brenno, Luis Guilher-
me, Matheus Ortega. O 
congresso que defi nirá os 
detalhes da fase fi nal esta-
dual acontece dia 25 deste 
mês. As próximas parti-
das vão acontecer entre o 
fi nal de maio e o mês de 
junho.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A equipe de natação 

da Secretaria de Espor-
tes de Pindamonhan-
gaba obteve, no último 

dia 12, resultados po-
sitivos na fase regional 
dos “Jogos Abertos da 
Juventude”, em Jacareí.

Com estes resultados, 
os atletas da Semelp se 
classifi caram para a fase 

fi nal dos Jogos, que será 
realizada em Franca, no 
dia 27 de maio.

O atleta José Ru-
bens Bertolino irá na-
dar 50m livre e 100m 
borboleta, além da 

equipe ter conquis-
tado classificação no 
revezamento mas-
culino 4x100 livre e 
4x100m 4 estilos e re-
vezamento feminino 
4x100  4 estilos.

Equipe de Natação com o técnico Luiz Carlos Lúcio

Divulgação

Divulgação

Divulgação

AGENDA DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

Equipe de futebol venceu São José dos Campos nos pênaltis

Meninos do futsal são treinados por Lucas Tigrão, “Caju” e Silvinho
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Muito sucesso

Para a aniversariante do dia 14 de maio, Patrícia 
Ribeiro. Seus colegas da faculdade de Jornalismo 
desejam muitas vitórias no futuro iluminado que 
está a sua frente.

Muita luz

Para a supermãe e avó Élide Wen-
zel (no centro da foto). Seus fi lhos 
Aline, Marcela, Rafael e João Wenzel, 
seus amigos e todos os seus familiares 
desejam bênçãos sem fi m, alegria e 
muita luz.   

Felicidade e muita saúde!

Comemorou mais um ano 
de vida o senhor Alcebíades 
Martins Randes, provavel-
mente um dos mais antigos 
e assíduos leitores do jornal 
Tribuna do Norte!

Dia de poeta-trovador!

Dezoito de maio também é dia de poeta. Data em 
que aniversaria o escritor (poeta, trovador, cronis-
ta e contista) Maurício Cavalheiro (na foto, com a 
namorada Denise). Familiares, amigos e colegas o 
cumprimentam desejando-lhe muita saúde e paz. 
Cumprimentos especiais dos companheiros literatos 
(APL e UBT) e deste jornal, no qual é colaborador 
escrevendo a coluna ‘Proseando’.

Parabéns!

Para Lúcia Helena Ferreira de Sousa 
Gomes, que acaba de completar 17 
anos! Seu pai Luiz Carlos dos Santos 
Gomes, sua mãe Franciane, sua irmã 
Gabi e sua avó Maria Helena lhe dese-
jam uma vida cheia de alegria.

Parabéns Nicinha! 

Muita saúde, paz e sabedoria para 
Maria Eunice Carvalho Bleck, aniver-
sariante do dia 18 de maio. Nicinha, 
assim conhecida por familiares, amigos 
e colegas, é carinhosamente parabe-
nizada pela data. À aniversariante, os 
cumprimentos também dos colegas de 
prefeitura, onde se aposentou atuando 
no Departamento Pessoal. 

Feliz Aniversário

Parabéns para Vera Flores, aniversariante do dia 12 de maio. 
Recebe o abraço dos fi lhos Ricardo, Fernando e Fabrício (com ela na 
foto), demais familiares e amigos. Felicidade!

Quinze Anos!!!

Toda a felicidade para Duda Flores, 
que comemorou seus 15 anos no dia 13 de 
maio, recebendo o carinho dos pais Ri-
cardo e Daniela, familiares e amigos. Na 
foto, com o cãozinho Scooby. Parabéns!

Tudo de bom!

Para o Guarda Municipal Jonathas, 
aniversariante do dia 17 de maio. Ele 
recebe todo o carinho e votos de feli-
cidades dos colegas de trabalho e dos 
familiares, principalmente da esposa 
Letícia e dos fi lhos Jonathas Jr. e Sarah.

Bênçãos infi nitas 

Para a fotógrafa e empresária Pa-
trícia Morais, que completará mais um 
ano de vida no dia 20 de maio. Ela re-
cebe os cumprimentos dos fi lhos Bruna 
e João, dos pais José Antônio e Maria 
Eunice, de toda a sua família e amigos.    

Alegria, alegria

Heitor Nerosi (de boné) completou sete aninhos de 
vida no dia 16 de maio. Seus pais David e Tássia Nerosi 
e seu irmão Miguel desejam muita luz e alegria para o 
pequeno Heitor. 

Príncipe!

Felicidades para o pequeno príncipe Diego, que comemorou seus 
7 aninhos de vida no dia 11 de maio, ao lado da mamãe Celina e do 
irmão Lucas (foto).

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL




