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A Novelis – empresa 
que atua no ramo 
de laminados 
e reciclagem 
de alumínio, 
com planta em 
Pindamonhangaba 
–, recebeu o prêmio 
“Destaque Étnico-
Racial”. A premiação 
aconteceu durante 
o jantar benefi cente 
“Sim à Igualdade 
Racial” realizado 
no Rio de Janeiro, 
com a presença de 
artistas, ativistas 
e empresários 
brasileiros.

Haverá vacinação 
contra a 
Influenza na 
praça Monsenhor 
Marcondes

CEU das Artes
exibe fi lme infantil 
gratuitamente

“Estado de 
Sítio” é atração 
no Teatro Galpão
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De certa forma o vo-
luntariado já vem aju-
dando o País há algum 
tempo e põe tempo 
nisso, pois se formos 
ao considerado come-
ço do trabalho volun-
tário, em 1532 com 
irmãs de caridade fa-
zendo trabalho volun-
tário na Santa Casa de 
Santos, também con-
siderada a primeira 
Santa Casa do Brasil.

De lá até os dias atu-
ais foram centenas de 
milhares de ações vo-
luntárias que vem aju-
dando nossa sociedade 
de forma silenciosa, 
sem fazer alarde, às 
vezes, eu acredito que 
este alarde deveria ter 

sido feito, mesmo com 
a  consciência de que 
devemos fazer o bem 
sem alardes, mas em de-
terminados momentos 
poderia ter sido impor-
tante para aumentar a 
divulgação de causas 
e aumentar o engaja-
mento da sociedade, por 
efeito da cópia.

Nossa sociedade é 
pelo menos engraçada, 
se é que posso chamar 
assim, começa um mo-
vimento de qualquer 
natureza, até os ma-
lignos,  acontecer e ser 
noticiados aos quatro 
cantos, que imediata-
mente começa o efeito 
da reprodução e mui-
tos começam a fazer e 

copiar mesmo aquela 
ação, poderíamos ter 
aproveitado este efei-
to em diversas opor-
tunidades, mas não o 
fizemos, mas ainda há 
tempo, pois o número 
de boas ações aconte-
cendo é muito grande.

Minha atuação tem 
se baseado na neces-
sidade de falar sobre 
este assunto de forma 
não noticiosa, dar ar-
gumentos para aque-
les que defendem ou 
atacam o trabalho vo-
luntário e tem aqueles 
que nada sabem do as-
sunto e não têm uma 
opinião formada.

O meu grande obje-
tivo com minhas colu-

nas é chegar aos que 
chamo de “não conver-
tidos”, aqueles que não 
têm opinião forma-
da, ou não conhecem 
nada sobre o assunto 
e aqueles que sabem, 
mas pouco.

Preciso contar com 
a ajuda dos leitores, 
tanto dos jornais físi-
cos como dos digitais 
para espalhar esta 
mensagem, ou melhor, 
o conteúdo que pro-
curo trazer nos meus 
textos, nada muito téc-
nico, com o mínimo de 
complicações, para que 
todos possam entender 
conversar e se acharem 
interessante participar 
de alguma forma.

O VOLUNTARIADO PODE AJUDAR O PAÍS?

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.

Divulgação

Promovendo a diversidade             

Em meio a uma era em que a intolerância 
cresce de forma alarmante, principalmente 

nas redes sociais, saber que há pessoas, empresas 
e setores preocupados em diminuir as lacunas 
socioculturais é plausível.

Na edição de hoje trazemos a notícia de que 
uma empresa, com sede em Pindamonhangaba, 
acaba de ser reconhecida como “Destaque em 
Melhores Práticas Étnico-Raciais”.

O reconhecimento veio em virtude do “IguAl” 
– programa de diversidade que tem por objetivo 
fomentar um ambiente mais inclusivo nas 
unidades da empresa. Como parte do programa, 
a organização realizou workshops com 100% 
dos seus colaboradores a fi m de sensibilizá-los 
sobre o tema. Além disso, foram criados grupos 
de afi nidades de etnia e gênero, que se reúnem 
periodicamente para debater caminhos para 
tornar o ambiente inclusivo e com oportunidades 
iguais para todos os seus talentos.

É claro que só isso não basta. Mas, já é um 
grande passo para fortalecer o debate e permitir 
que, principalmente os “excluídos” tenham voz. 
Que outras empresas possam aderir a esta causa 
e todos, possam contribuir para a promoção da 
diversidade, seja ela cultural, religiosa, de gênero 
e/ou de outras!

Reunião de Regionalização do Turismo 
promove integração entre as cidades

Representantes das 
seis cidades da Mantiquei-
ra Paulista se reuniram 
na quarta-feira (23), em 
Monteiro Lobato, para de-
fi nir ações integradas de 
divulgação turística. Pin-
damonhangaba, Campos 
do Jordão, Santo Antonio 
do Pinhal, São Bento do 
Sapucaí, Monteiro Loba-
to e São Francisco Xavier 
(distrito de São José dos 
Campos) integram a Man-
tiqueira Paulista.

Entre as ações em an-
damento, está sendo con-
cluído o plano regional de 
turismo, em parceria com 
o Senac, com previsão de 
entrega ofi cial ainda em 
junho. O plano regional  
defi nirá as ações, de acor-

do com o Plano Nacional 
de Turismo, para desen-
volvimento turístico inte-
grado.

Por meio da Regiona-
lização, ainda, as cidades 
podem participar de pro-
gramas da Secretaria de 
Turismo do Governo do 
Estado, como Turismo do 
Saber e Melhor Viagem.

Outra ação que está 
sendo colocada em prática 
é a produção de uma web 
série, que será gravada nas 
seis cidades, para divulgar 
o turismo local e regional. 
Cada programa terá cinco 
minutos de duração e as 
gravações estão previstas 
para serem iniciadas já na 
próxima semana.

“A participação de Pin-

Em virtude da ausência de combustível, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está tomando atitudes para que os serviços 
municipais continuem funcionando da melhor maneira possível.

Diante desse quadro, algumas atitudes estão sendo toma-
das como, por exemplo:

Suspensão das aulas de todas as unidades educacionais 
municipais (escolas, creches e núcleos de educação) nos dias 
25 e 28 de maio (sexta-feira e segunda-feira). A suspensão das 
aulas da Secretaria Municipal de Educação é devido à ausência 
de combustível para transporte dos estudantes e de entrega de 
alimentos para a merenda escolar;

Cancelamento das atividades esportivas com as aulas (es-
colas de esporte e lazer), nos dias 25 e 28 de maio.

Os trabalhos administrativos nas duas secretarias, bem 
como outras áreas da Prefeitura, continuam funcionando 
normalmente;

Na Saúde, o Pronto-Socorro, o PA de Moreira César, o 
laboratório, as unidades de saúde e demais serviços estão fun-
cionando normalmente. Ainda na Saúde, a Secretaria Municipal 
está seguindo a determinação da Prefeitura e economizando 
combustível para atender o transporte de pacientes que fazem 
tratamento de oncologia, hemodiálise, além das ambulâncias, 
Samu e outras ações emergenciais. O transporte de pacientes, 
exceto os casos citados acima, está suspenso temporariamente;

Os serviços de coleta de lixo estavam funcionando nor-
malmente em todo o município. No entanto, dia 24 de maio, os 
caminhões da empresa responsável pelo serviço não consegui-
ram realizar o trabalho em alguns bairros, pois foram impedidos 
pelos grevistas. Dentre os bairros que não foram atendidos ou 
tiveram serviço parcial estão: Castolira, Goiabal, Moreira César, 
Feital, Cidade Nova, além das atividades da coleta seletiva, coleta 
hospitalar e coleta de entulho. A previsão é continuar o serviço 
normalmente nesta sexta-feira (25), se não houver impedimento;

Os serviços de transporte público estão funcionando de 
forma reduzida, similar ao que acontece aos domingos (frota 
reduzida) para poupar combustível.

INAUGURAÇÕES E EVENTOS
A entrega da cobertura e da revitalização da 

quadra esportiva do Castolira, que aconteceria nesta 
sexta-feira (25), às 15 horas, foi adiada para uma data 
futura, bem como o evento “Ruas de Lazer”, que seria 
realizado neste sábado (26), às 14 horas, para crianças 
do bairro.

A formatura do Proerd, que estava marcada para 
esta sexta-feira (25), às 10 horas, no CE Zito, também 
foi adiada.

A Corrida em homegame ao “João do Pulo”, que 
aconteceria no domingo (27), no Parque da Cidade, 
também foi adiada.

da na Regionalização é 
importante para a troca 
de experiências e vivên-
cias entre as cidades da 
Mantiqueira Paulista, 
além da realização das 
ações em conjunto, pois o 

grupo tem muito mais for-
ça do que as cidades, indi-
vidualmente”, explicou o 
representante do Depar-
tamento de Turismo de 
Pinda na reunião, Fábio 
Vieira.

Nota ofi cial - funcionamento 
de serviços públicos municipais
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Enviar Currículo até o dia 31/5/18 para o e-mail: 
recrutamento.rhselecao2016@gmail.com

Português E MatEMátiCa para atuar como 
professores de reforço escolar.

PEdagogia ou árEas afins E/ou sErviço soCial para 
atuar como coordenação de projetos. 

Profissionais CoM forMação nas árEas: 

 Para rEgião dE PindaMonhangaba

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

Empresa de Pinda é reconhecida como 
“Destaque em Melhores Práticas Étnico-Raciais”

Haverá vacinação 
contra a Infl uenza na 
praça “Monsenhor 
Marcondes”

“Estado de Sítio” é atração deste 
� m de semana no Teatro Galpão

A Novelis – empresa 
que atua no ramo de la-
minados e reciclagem de 
alumínio, com planta em 
Pindamonhangaba –, re-
cebeu o prêmio “Destaque 
Étnico-Racial” promovido 
pelo GPTW em parceria 
com o IDBR. A premia-
ção aconteceu durante o 
jantar benefi cente ‘Sim à 
Igualdade Racial’ realiza-
do no Copacabana Palace, 
Rio de Janeiro, com a pre-
sença de artistas, ativistas 
e empresários brasileiros.

O “Destaque” foi cria-
do para mapear o que as 
melhores empresas estão 
fazendo para atrair, reter 
e se conectar com profi s-
sionais e comunidade ne-
gra, e o reconhecimento 
reforça o compromisso da 
Novelis em promover a 
diversidade.

No fi m do ano pas-
sado, a Novelis lançou o 
“IguAl”, programa de di-
versidade que tem como 
objetivo fomentar um 

ambiente mais inclusivo 
nas unidades da empresa 
na América do Sul. Como 
parte do programa, a em-
presa realizou workshops 
com 100% de seus cola-
boradores a fi m de sen-
sibilizá-los sobre o tema. 
Além disso, foram criados 
grupos de afi nidades de 
etnia e gênero, que se reú-
nem periodicamente para 
debater caminhos para 
tornar o ambiente inclu-
sivo e com oportunidades 
iguais para todos os seus 
talentos.

Como primeiro resul-
tado do projeto, a Novelis 
contratou 27% de negros 
em seu programa de es-
tágio deste ano, ultrapas-
sando com folga a meta 
estabelecida de 10%. Ou-
tra iniciativa foi a parce-
ria com a Afrobras, ONG 
que tem como fi nalidade 
fomentar a inclusão so-
cioeconômica, cultural e 
educacional dos jovens 
negros brasileiros. A ini-

ciativa propõe 10 com-
promissos com os quais 
a empresa deve se enga-
jar para a Promoção da 
Igualdade Racial.

Para Tadeu Nardoc-
ci, Presidente da Novelis 
América do Sul, apoiar 
essa causa promove a 
transformação e acelera 
o processo de inclusão. “A 
Novelis está trabalhando 
para construir um futu-
ro livre de preconceitos 
e esse reconhecimento 
mostra que estamos no 
caminho certo. O “IguAl”, 
apesar de recente, já apre-
senta resultados impor-
tantes e estamos muito 
orgulhosos com essa con-
quista”, conclui.

A fábrica da Novelis 
em Pindamonhangaba é 
atualmente o maior cen-
tro de reciclagem e la-
minação de alumínio da 
América do Sul, com ca-
pacidade de produção de 
600 mil toneladas de cha-
pas de alumínio por ano.

A Cia. Teatral Con-
trovérsias apresenta o 
espetáculo “Estado de 
Sítio” neste fim de sema-
na no Teatro Galpão. Os 
ingressos são gratuitos 
e deverão ser retirados 
uma hora antes na bilhe-
teria do teatro, localiza-
do na avenida Nossa Se-

nhora do Bom Sucesso, 
2.750. No sábado serão 
realizadas duas sessões, 
a primeira às 19 horas e 
a segunda às 21h15. No 
domingo o elenco sobe 
ao palco às 19 horas. A 
peça tem classificação de 
16 anos e duração apro-
ximada de 110 minutos.

A produção foi con-
templada pelo Progra-
ma de Ação Cultural 
(ProAC) do Governo do 
Estado de São Paulo e 
a companhia também 
conta com o apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. A Cia. estreou 
o espetáculo “Estado de 
Sítio” em Pindamonhan-
gaba e fez uma pequena 
turnê por cidades como 
Jacareí e Guaratinguetá.

“Estado de Sítio” cele-
bra os 21 anos da Cia. Te-
atral Controvérsias, que 
conta em sua trajetória 
com mais de 120 prê-
mios, conquistados em 
importantes festivais de 
teatro pelo País. Produ-
ções como “6.3.5 A Cura 
da Peste” (1997), “B... Em 
Cadeira de Rodas” (1999), 
“Além” (2000), “Bumba-
Meu-Boi” (2002), “Casa Fe-
chada” (2003), “Num Meio 
Dia de Fim de Primavera” 
(2005) e seu último sucesso 
“Folia do Homem-Diabo” 
(2008), que se manteve em 
turnê até 2014, fazem parte 
do currículo.

A obra “Estado de 
Sítio” foi publicada em 
1948, contextualizando 
a Guerra Fria Espanho-
la, e traz ao público um 
enredo muito atual, tra-
tando de assuntos que 
passaram a fazer par-
te do cotidiano do povo 
brasileiro. 

Sinopse: Após os 
maus presságios pela 
passagem de um come-
ta, uma pequena cidade 

passa a ser governada 
pela “Peste”, que, usur-
pando o poder de uma 
líder inerte, instaura o 
Estado de Sítio e cria 
um regime burocrático, 
esvaziado de sentido e 
dominado pelo medo. A 
vida dos cidadãos é sub-
metida ao império da 
“Peste” e de sua “Secre-
tária”, de modo que o 
sofrimento e o desespero 
se tornam banais. Para se 
libertarem da Peste será 
preciso resistir ao medo 
que se tem dela acredi-
tando que, assim como 
a aparição do cometa, 
a situação instaurada 
é uma força histórica e 
passageira, e que o povo 
sempre detém o poder 
eterno.

No elenco estão: 
Mauro Morais, Lala Ma-
chado, Houston Charles, 
Keli Santos, Guilherme 
Martins, Danilo Riva, 
Rodrigo Di Paula, Cláu-
dio Viana, Karina Cos-
ta, Marcos Cuba, Bruno 
Soares, Anne Martins, 
Lucas Silva, Renato Mu-
nhoz, Rosana de Castro, 
Pitanga Araújo, Luana 
Gasch e Guilherme Mo-
reira. Músicas de Cláu-
dio Fernandes. Direção 
Musical: Almir Luz. Mú-
sico: Natálio Alves. Ilu-
minação: Rafael Soares. 
Contrarregragem: Ana 
Maria Cuba. Intérprete de 
Libras: Sara Elisiê. Orien-
tações artísticas de Cidi-
nha Bronzatto, Flávia Ber-
tinelli e Juliana Caligaris.

COLABOROU COM O TEXTO:BRUNA SILVA
***

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Saúde, realiza, neste 
sábado (26), a vacinação contra a infl uenza 
na praça Monsenhor Marcondes, no centro da 
cidade.

De acordo com informações do diretor da 
Vigilância Epidemiológica, Rafael Lamana, 
a vacinação no sábado deve acontecer das 7 
horas às 17 horas. Devem se vacinar as pes-
soas que pertencem ao grupo de risco: grávi-
das, mulheres que deram à luz recentemente, 
crianças menores de 5 anos de idade, idosos, 
presidiários, comorbidades, professores e 
trabalhadores da área da saúde.

Com a dose da vacina trivalente – que 
viabiliza a imunização ao vírus Infl uenza A, 
Infl uenza B e outros vírus respiratórios – a 
vacinação está disponível em seis locais: Ciaf, 
Araretama II, Crispim, Cisas, Cidade Nova e 
Terra dos Ipês, dentro do horário de atendi-
mento: das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, 
na próxima semana de segunda a quarta-feira 
devido à emenda de feriado.

Segundo  dados da Vigilância Epidemioló-
gica, Pindamonhangaba imunizou  62,24% do 
público-alvo até o momento e prossegue com 
trabalhos intensifi cados para atingir  a totali-
dade da meta.

Cem por cento dos colaboradores participaram de workshops 
sobre temas como etnia e diversidade de gênero
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

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

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

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

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

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

Com aprovação unânime 
dos vereadores de Pindamo-
nhangaba, a Prefeitura do 
município terá a sua disposi-
ção, a partir deste mês, “Cré-
ditos Adicionais” no valor de 
R$ 993.000,00 (novecentos 
e noventa e três mil reais) 
para investimentos nas áreas 
de Educação, Cultura, Saúde, 
Assistência Social, Habitação 
e Meio Ambiente. Isso só foi 
possível pois os parlamen-
tares da cidade aprovaram 4 
Projetos de Lei na 17ª Sessão 
Ordinária realizada nesta se-
gunda-feira, dia 21 de maio, 
no Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Al-
ckmin”. Dos 4 projetos, 3 es-
tavam relacionados na Ordem 
do Dia e o quarto foi incluído 
após os trâmites legais e regi-
mentais.

O primeiro projeto a ser 
apreciado foi o Projeto de 
Lei n° 53/2018, do Poder 
Executivo, que “Dispõe so-
bre a abertura de crédito adi-
cional especial” no valor de 
R$130.000,00 (cento e trinta 
mil reais), na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultu-
ra, no Departamento Pedagó-
gico. Segundo informações da 
Secretaria de Educação e Cul-
tura, os recursos serão des-
tinados ao instrumento a ser 
fi rmado com a APAE de Pin-
damonhangaba cuja fi nalida-
de é o atendimento a crianças 
com difi culdade multidiscipli-
nar severa. 

Na sequência, o plená-
rio aprovou o Projeto de Lei 
n° 56/2018, do Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertu-
ra de crédito adicional espe-
cial” com o montante de R$ 
49.000,00 (quarenta e nove 
mil reais), que será destina-
do à Secretaria Municipal da 
Saúde e Assistência Social 

C âmara autoriza  Cré ditos 
Adicionais  no valor  de  R$ 993 mi l 

p ara  E duc aç ão,  Saúde e  APAE
Vereadores aprovaram, ainda, alterações no Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 

Pindamonhangaba e inclusão de evento católico no calendário ofi cial da cidade
para investimento e moderni-
zação da Atenção Especializa-
da. O dinheiro será necessário 
para dar continuidade na obra 
da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do Araretama.

O terceiro projeto foi o PL 
n° 57/2018, da Prefeitura, 
que “Dispõe sobre a abertura 
de crédito adicional especial” 
com recursos da ordem de R$ 
242.000,00 (Duzentos e qua-
renta e dois mil reais), para a 
Secretaria de Habitação, Meio 
Ambiente e Regularização 
Fundiária, no Departamen-
to de Habitação. O valor será 
utilizado para o convênio fi r-
mado com o Ministério das 
Cidades, no âmbito do Pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida visando diversas ações 
do projeto de Trabalho Social 
no empreendimento “Bem Vi-
ver”. 

Incluído na Ordem do 
Dia, o último projeto dessa 
natureza apreciado – e apro-
vado – pelos vereadores foi o 
PL n° 61/2018, da Prefeitura 
Municipal, que autorizou o 
Executivo a abrir, por Decre-
to, nos termos do artigo 42 
da Lei 4.320/64, um crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 572.000,00 (Quinhentos 
e setenta e dois mil reais), no 
Fundo Municipal de Assistên-
cia Social (FMAS), no Progra-
ma de Proteção Social Básica.

FUNDEMA
Relacionado na Ordem 

do Dia, o Projeto de Lei n° 
21/2018, do Poder Executivo, 
que “Altera e acrescenta dis-
positivos da Lei n° 5.451, de 
05 de outubro de 2012, que 
cria o Fundo Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente de 
Pindamonhangaba – FUN-
DEMA” recebeu a totalidade 
dos votos favoráveis do plená-
rio. Com a aprovação, o artigo 
1°, da Lei n° 5.451, de 05 de 
outubro de 2012, passa a vi-

gorar com a seguinte redação: 
“Art. 1° Fica criado o Fundo 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – FUNDEMA, ór-
gão permanente de natureza 
contábil, que será administra-
do pela Secretaria Municipal 
de Habitação, Meio Ambien-
te e Regularização Fundiária, 
sob orientação, controle e 
fi scalização do Conselho Mu-
nicipal do Meio Ambiente — 
CONDEMA”. Também foram 
acrescentados os incisos VIII, 
IX, X e XI no artigo 3º: “VIII 
– Ações para a promoção, 
manutenção e conservação da 
arborização urbana e patri-
mônio vegetal e paisagístico 
municipal; IX – Ações para 
a promoção, manutenção e 
conservação do patrimônio 
hídrico municipal; X – Ações 
para a gestão, manutenção e 
mitigação de impactos gera-
dos em decorrência da gera-
ção de resíduos; e XI – Ações 
para a conservação e controle 
da fauna nativa, exótica e do-
méstica local”. Também foi 
alterado o artigo 4°: “O Fundo 
será Administrado pela Secre-
taria Municipal de Habitação, 
Meio Ambiente e Regulari-
zação Fundiária, cabendo a 
essa Secretaria, a indicação 
do Coordenador do Fundo 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – FUNDEMA. Em 
mensagem enviada ao Legis-
lativo, o Prefeito esclareceu 
que “o projeto visa adequar 
as demandas de serviços pres-
tados pelo Departamento de 
Meio Ambiente à população 
da cidade, bem como as pre-
visões do emprego da verba 
destinada ao FUNDEMA, 
propondo formas mais asser-
tivas e focadas nas necessida-
des do Município”.

CAJA
O Plenário analisou e 

aprovou – por 10 a zero – o 
Projeto de Lei n° 50/2018, 
do vereador Roderley Miotto 
(PSDB), que “Institui e in-
clui no Calendário Ofi cial de 
Festas e comemorações do 

município de Pindamonhan-
gaba o evento – Encenação 
da Paixão de Cristo – da Co-
munidade Aliança de Jesus 
Agora (CAJA)”. A realização 
anual do evento Encenação da 
Paixão De Cristo da Comuni-
dade Aliança de Jesus Agora 
(CAJA) acontecerá na Sexta-
feira Santa, variando entre os 
meses de março e abril, con-
forme o calendário da Igreja 
Católica, podendo ser am-
pliado para outras datas. Na 
justifi cativa, o parlamentar 
salientou que “a encenação 
da Paixão de Cristo realizado 
pela CAJA teve início no ano 
de 1998 em frente ao Santu-
ário Mariano de Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, com 
mais de 50 jovens no elenco 
e um grande publico presen-
te. Posteriormente, o evento 
transferiu-se para o ginásio 
da A. A. Ferroviária, reunindo 
um público de mais de 4 mil 
pessoas e um elenco com mais 
de 90 pessoas”. Segundo o ve-
reador “foi com a dedicação 
dos jovens desta Comunidade 
CAJA, que todos os anos de 
janeiro até a sexta feira Santa 
de cada ano, se reúnem todos 
os fi ns de semana para en-
saiar as cenas com empenho, 
afi m de no dia da apresenta-
ção mostrar um trabalho bem 
elaborado, que leve o povo a 
viver não só a emoção, mas 
a refl etir na vida através dos 
ensinamentos deixados por 
Jesus Cristo”.

HOMENAGENS
Durante a sessão ordiná-

ria, a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba reali-
zou diversas homenagens. A 
primeira foi a comemoração 
do Dia do Assistente Social. 
Na oportunidade, por meio 
da Lei nº. 3.252, de 27 de 
agosto de 1957 e do Decreto 
Federal nº. 994/62, de 15 de 
maio de 1962, a Casa Legis-
lativa concedeu Diplomas de 
‘Honra ao Mérito’ às Senho-
ras Maria Nazareth Pereira e 
Fernanda Maria Bondioli De 

Oliveira. As profi ssionais são 
Assistentes Sociais de Pinda-
monhangaba. Nazareth tem 
28 anos de serviço prestados 
à cidade e Fernanda Maria 
tem 27 anos. Além das duas 
profi ssionais, participaram do 
ato solene a Primeira Dama 
e Presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Pinda-
monhangaba, Claudia Maria 
Vieira Domingues e a Dire-
tora do Departamento de As-
sistência Social, Ana Paula de 
Almeida Miranda. 

A outra homenagem da 
noite foi feita por meio do Re-
querimento nº. 1.225/2018, 
de 14 de maio de 2018, de 
autoria do vereador Ronaldo 
Pinto de Andrade - Ronal-
do Pipas (PR) ao Diretor de 
Habitação de Pindamonhan-
gaba, Álvaro Staut Neto. O 
vereador lembrou os relevan-
tes serviços prestados a toda 
população de nossa cidade 
e reconheceu o trabalho so-
cial de Álvaro Staut na área 
de Habitação da cidade. Ao 
agradecer a lembrança de 
seu nome, Álvaro Staut Neto 

frisou que “se por um lado a 
homenagem me engrandece, 
massageia o ego, enobrece a 
alma, por outro lado aumen-
ta o nosso compromisso e nos 
cobra mais responsabilidade e 
empenho”.

TRIBUNA LIVRE
A Tribuna Livre da 17ª 

Sessão Ordinária foi ocupa-
da pela servidora municipal, 
senhora Edvânia Maria de 
Moraes que abordou o assun-
to “Aumento salarial estima-
do e o limite prudencial”. Ao 
discorrer sobre o assunto, ela 
lembrou os constantes reajus-
tes em impostos, bens de con-
sumo e até mesmo em serviços 
para cobrar que o Executivo 
analise melhor a situação dos 
funcionários públicos munici-
pais no momento de conceder 
o reajuste salarial deste ano. 
“O funcionalismo de Pinda-
monhangaba já está cansado 
com tudo isso. É um descaso. 
Considerando que o combus-
tível já teve aumento, o IPTU 
municipal teve aumento de 
cerca de 6%. É um absurdo 
um aumento de 2,08%. Não é 
justo esse aumento. O mínimo 
que consideramos justo e real 
é de 5%”, afi rmou Edivânia.

As Assistentes Sociais de Pindamonhangaba foram 
homenageadas nas pessoas de Maria Nazareth 
Pereira e Fernanda Maria Bondioli de Oliveira, 
em comemoração ao Dia do Assistente Social

Encenação da Paixão de Cristo, da CAJA - Comunidade 
Aliança de Jesus Agora, foi incluida no Calendário 
Oficial de Festas e Comemorações de Pindamonhangaba

O Diretor de Habitação, Álvaro Staut Neto, recebeu 
Diploma de Honra do Mérito pelo trabalho desenvolvido 
na cidade, em especial na área da habitação

Tribuna Livre: Edvânia 
Maria de Moraes

 

ORDEM DO DIA
18ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 

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

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

II. Projeto de Lei n° 36/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o 
Plano Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.

III. Projeto de Lei n° 54/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional suplementar e especial”.

Pindamonhangaba, 23 de maio de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Tribuna Livre:  João Assis Luiz
           Assunto: Melhorias no Loteamento Triângulo 

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
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Divulgação

Estrada de Ferro Campos do 
Jordão oferece opção de turismo

CEU das Artes exibe � lme infantil 
gratuitamente nesta sexta-feira

Cpic promove 
“Tai Chi Pai Lin” 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Na última semana, o 

Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina 
promoveu uma roda de 
conversa descontraída 
com o fotógrafo carioca, 
Wander Rocha.

Sentados em forma 
circular, os participan-
tes e o fotógrafo pu-
deram compartilhar o 
conhecimento na área 
fotográfi ca. Wander que 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A Estrada de Ferro 

Campos do Jordão (EFCJ) 
foi inaugurada em 1914, 
entre outros propósitos, 
como via de acesso aos 
sanatórios localizados em 
Campos do Jordão para 
contribuir na recuperação 
das vítimas de doenças 
pulmonares. Hoje em dia, 
no século XXI, a ferrovia 
contempla um meio de 
transporte “vintage” que 
concede oportunidades 
de passeios turísticos pela 
serra da Mantiqueira.

Em Pindamonhanga-
ba, o destaque das viagens 
oferecidas pela EFCJ é o 
trem turístico que sai da 
estação central e leva os 
passageiros até o Piracu-
ama, um bairro da zona 
rural da cidade vale-parai-
bana. Sem paradas inter-
mediárias, o percurso de 
ida e volta dura aproxima-
damente duas horas. 

O Trem Turístico Pi-
racuama se locomove aos 
sábados, às 13h30, e aos 
domingos, às 10 e às 14 
horas. Sendo que o ingres-
so do trajeto Pinda/Pira-
cuama/Pinda custa R$ 13. 
A outra atração que com-
plementa a alternativa de 
excursões de lazer em Pin-
da é o Parque Reino das 
Águas Claras, localizado às 
margens do rio Piracuama, 
no km 17 da via férrea.

Construído em 1972, o 
parque foi decorado com 
fi guras em cerâmica dos 
personagens da obra lite-
rária de Monteiro Lobato, 
o maior escritor brasileiro 
de literatura infantil, nas-
cido na cidade em Tauba-
té. O ambiente possui 
uma área verde de mais 
de 21 mil m² direcionada 
a atividades ao ar livre, 
como a realização de pi-
queniques. O Parque Rei-
no das Águas Claras está 
aberto de segunda-feira 
a sábado, das 8h30 às 17 
horas, e o valor da entrada 
é de R$ 10.

Em todas as atrações, 
crianças menores de cinco 
anos de idade não pagam 
ingresso. Entretanto, elas 
precisam ser transporta-
das no colo nos trens.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
O CEU das Artes receberá nesta 

sexta-feira (25), às 14 horas, a exibi-
ção da produção “Minhocas: O Fil-
me”. A animação faz parte da progra-
mação do “Pontos MIS”, e a exibição 
é gratuita e aberta para todos os pú-
blicos.

A divertida aventura conta a his-
tória de Júnior, uma jovem minhoca 
considerada por todos mimada pela 
mãe, e por isso não consegue fazer 
amizades. Disposta a mudar a opinião 
de todos e provar o contrário, ela de-
safi a um dos que a provoca para um 
arriscado salto sobre o penhasco. Po-
rém, os jovens acabam levados para a 
superfície por uma escavadeira, e to-
talmente perdidos no novo ambiente, 
encontram um tatu bola disposto a 
transformá-los em escravos.

As exibições do “Pontos MIS” são 
realizadas graças a uma parceria en-
tre a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento de 
Cultura, e o “MIS - Museu da Imagem 
e do Som, de São Paulo”.

O Cpic - Centro de 
Práticas Integrativas 
e Complementares - 
promove aula de Tai 
Chi Pai Lin, na pró-
xima segunda-feira  
(28), às 14h30.

A prática meditati-
va acontece todas as 
segundas e, além de 
ser gratuita, é indica-

da para quem busca 
uma vida equilibrada 
e de qualidade.

Para participar, 
é só comparecer no 
Cpic, junto ao prédio 
da Secretaria de Saú-
de, na rua Dr. José 
Luís Cembranelli, 
1.005, Parque das 
Nações.

Museu tem roda de conversa com fotógrafo

está com a exposição “Se 
você não entende não vê. 
Se não me vê, não enten-

de”, há quase dois meses 
apresentada no museu, 
pôde compartilhar sua 

experiência e relatar o 
olhar sensibilizado sobre 
a fotografi a.

Divulgação

Divulgação

O Trem Turístico Piracuama sai da estação central e vai até o bairro rural da cidade
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COMISSÃO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE MOREIRA CÉSAR MUNICÍPIO 
DE PINDAMONHANGABA – SP.

Rua Osmir de Jesus nº 28, Bairro Paulino de Jesus, Distrito Industrial de 
Moreira César, Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.

Pindamonhangaba, 23 de maio de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão de Emancipação do Distrito de Moreira César, Município de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo convoca os Associados Fundadores para 
a Assembleia Geral Ordinária de Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal, que se realizará no dia 09 de junho de 2018, das 18h00 às 21h00, no endereço 
Rua Osmir de Jesus n. 28, Bairro Paulino de Jesus, Distrito Industrial de Moreira 
César, Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
A convocação da Assembleia Geral Ordinária constituirá em primeira convocação 
com a maioria absoluta dos associados e, em segunda convocação, meia hora após 
a primeira, com qualquer número, deliberando pela maioria simples dos votos dos 
presentes, conforme Artigo 8º, Letra “b” do Estatuto.

Assina: Deltônio Aires Pereira
Presidente

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 Nº 080/2018 (PMP 14932/2018) 
Para “aquisição de aparelhos de ar condicionado”, com entrega dos envelopes até 
dia 13/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 082/2018 (PMP 14942/2018) 
Para “aquisição de materiais de pintura para uso da Subprefeitura de Moreira César”, 
com entrega dos envelopes até dia 12/06/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 083/2018 (PMP 14953/2018) 
Para “aquisição de equipamentos de segurança para uso da Subprefeitura de Moreira 
César”, com entrega dos envelopes até dia 13/06/18 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

PREGÃO Nº 084/2018 (PMP 14957/2018) 
Para “aquisição de material hidráulico para uso nas obras e manutenções diversas 
executadas”, com entrega dos envelopes até dia 14/06/18 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO Nº 085/2018 (PMP 14960/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em fornecimento de vidro e mão de obra 
para um prazo estimado de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 12/06/18 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 087/2018 (PMP 15042/2018) 
Para “aquisição de roçadeira lateral e motosserra”, com entrega dos envelopes até 
dia 14/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 089/2018 (PMP 15048/2018) 
Para “aquisição de materiais para funilaria e pintura automotiva, visando atender 
as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota 
municipal”, com entrega dos envelopes até dia 15/06/18 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

PREGÃO Nº 090/2018 (PMP 15049/2018) 
Para “aquisição de roçadeiras para uso nas obras e manutenções diversas executadas 
no distrito de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 15/06/18 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 091/2018 (PMP 15051/2018) 
Para “aquisição de uniformes para serem utilizados pelos funcionários da 
subprefeitura de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 18/06/18 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. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 028/2018 (PMP 6414/2018) 
Foi firmado o contrato 046/2018, de 02/05/2018, para “contratação de empresa 
especializada na realização de serviços em exames de tomografia computadorizada 
sem sedação e com e sem contraste”, no valor total de R$ 176.901,34, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra 
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da Fonseca. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.125, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$ 49.000,00 
(quarenta e nove mil reais), na Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 
para adequações no exercício. A classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
10.30   Departamento de Assistência à Atenção Especializada
1011 Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10.302.0014.1 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                           R$ 49.000,00
 
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a 
ANULAÇÃO de parte da seguinte dotação:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
10.50   Departamento Administrativo da Saúde
2061 Manutenção das Atividades da Saúde
10.301.0014.1  3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (406)   R$ 49.000,00
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  23 de maio de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 56/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.126, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º   Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 242.000,00 (Duzentos 
e quarenta e dois mil reais), na Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e 
Regularização Fundiária, no Departamento de Habitação, referente ao convênio firmado 
com o Ministério das Cidades, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida para projeto 
de Trabalho Social no empreendimento Bem  Viver. A classificação orçamentária será:
12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
12.20   Departamento de Habitação
2008 Manutenção das Atividades de Habitação
16.482.0004.5 3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica            R$ 
242.000,00

Art. 2º   O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o convênio 
firmado com o Ministério das Cidades.
  Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  23 de maio de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 57/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.127, DE 23 DE MAIO DE 2018.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de  R$ 572.000,00 (Quinhentos e setenta e 
dois mil reais), no Fundo Municipal de Assistência Social, no FMAS/ Proteção Social Básica, para 
adequações no exercício. A classificação orçamentária será:

15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
15.20   FMAS/ Proteção Social Básica
2006 Manutenção da Folha de Pagamento
08.244.0003.5 3.1.90.11.00 – Venc. Vantagens Fixas P. Civil                    R$ 430.000,00
08.244.0003.5 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais                                 R$   12.000,00
08.244.0003.5 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis P. Civil             R$ 130.000,00

Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de parte 
das seguintes dotações:

15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
15.10   FMAS/ Gestão
2006 Manutenção da Folha de Pagamento
08.244.0003.1 3.1.90.11.00 – Venc. Vantagens Fixas P. Civil (546)           R$ 430.000,00
08.244.0003.1 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais (547)                        R$   12.000,00
08.244.0003.1 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (548)  R$ 130.000,00
 
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 
Pindamonhangaba,  23 de maio de 2018.

 
 Dr. Isael Domingues                                             João Carlos Muniz

   Prefeito Municipal                                 Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.019, DE 22 DE MAIO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR a Dra. Priscila Monteiro Rocha, Advogada, para substituir o Diretor Jurídico 
Administrativo, Dr. Rodrigo Antonio Possebon Caetano, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de 02 a 21 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 
2018.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de maio de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.020, DE 23 DE MAIO DE 2018.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve NOMEAR os senhores a seguir indicados para 
constituírem a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público Linguagens 
Artísticas do Fundo Municipal de Apoio as Políticas Culturais –FMAPC:
 - Fábio Riani Costa Perinotto
 -Vicente de Moraes Cioffi
 - Alberto Capucci Filho
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de 
maio de 2018

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.524, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 6.124, de 23 de maio de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito 
adicional especial no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, no Departamento Pedagógico, para adequação de 
ações neste exercício, a saber:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.40   Departamento Pedagógico 
2038 Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Especial
12 367 0010.1      3.3.50.39 –  Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
R$   130.000,00

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a 
anulação de parte da seguinte dotação, a saber: 

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.40   Departamento Pedagógico 
1008 Ampliação de Vagas para Crianças de 04 e 05 Anos
12 365 0011.1      4.4.90.51 –  Obras e Instalações (303)            R$   130.000,00
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  23 de maio de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.525, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 6.125, de 23 de maio de 2018,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um 
crédito adicional especial no valor de  R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), na 
Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social para adequações no exercício. A 
classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
10.30   Departamento de Assistência à Atenção Especializada
1011 Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10.302.0014.1 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                           R$ 49.000,00
 
Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a 
ANULAÇÃO de parte da seguinte dotação:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
10.50   Departamento Administrativo da Saúde
2061 Manutenção das Atividades da Saúde
10.301.0014.1    3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica (406)     R$ 
49.000,00
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  23 de maio de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO 5.526, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 6.126, de 23 de maio de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º   Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito 
adicional especial no valor de R$ 242.000,00 (Duzentos e quarenta e dois mil reais), 
na Secretaria Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária, 
no Departamento de Habitação, referente ao convênio firmado com o Ministério das 
Cidades, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida para projeto de Trabalho 
Social no empreendimento Bem  Viver. A classificação orçamentária será:

12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MEIO AMBIENTE E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
12.20   Departamento de Habitação
2008 Manutenção das Atividades de Habitação
16.482.0004.5         3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros P. Jurídica R$ 242.000,00
Art. 2º   O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o 
convênio firmado com o Ministério das Cidades.
 Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  23 de maio de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.527, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6.127, de 23 de maio de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no 
valor de  R$ 572.000,00 (Quinhentos e setenta e dois mil reais), no Fundo Municipal de Assistência 
Social, no FMAS/ Proteção Social Básica, para adequações no exercício. A classificação 
orçamentária será:

15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
15.20   FMAS/ Proteção Social Básica
2006 Manutenção da Folha de Pagamento
08.244.0003.5 3.1.90.11.00 – Venc. Vantagens Fixas P. Civil                   R$ 430.000,00
08.244.0003.5 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais                                 R$   12.000,00
08.244.0003.5 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis P. Civil             R$ 130.000,00

Art. 2º  O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de parte 
das seguintes dotações:

15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
15.10   FMAS/ Gestão
2006 Manutenção da Folha de Pagamento
08.244.0003.1 3.1.90.11.00 – Venc. Vantagens Fixas P. Civil (546)          R$ 430.000,00
08.244.0003.1 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais (547)                        R$   12.000,00
08.244.0003.1 3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis P. Civil (548)    R$ 130.000,00
 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 
Pindamonhangaba,  23 de maio de 2018.

 
 Dr. Isael Domingues                                             João Carlos Muniz

   Prefeito Municipal                                 Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.123, DE 23 DE MAIO DE 2018.

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.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  O artigo 1º, da Lei n° 5.451, de 05 de outubro de 2012, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
“Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente — FUNDEMA, 
órgão permanente de natureza contábil, que será administrado pela Secretaria 
Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária, sob orientação, 
controle e fiscalização do Conselho Municipal do Meio Ambiente — CONDEMA.

Art. 2º  Acrescenta os incisos VIII, IX, X e XI ao artigo 3º, da Lei n° 5.451, de 05 de 
outubro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“VIII – Ações para a promoção, manutenção e conservação da arborização urbana e 
patrimônio vegetal e paisagístico municipal;
IX – Ações para a promoção, manutenção e conservação do patrimônio hídrico 
municipal;
X – Ações para a gestão, manutenção e mitigação de impactos gerados em 
decorrência da geração de resíduos; e 
XI – Ações para a conservação e controle da fauna nativa, exótica e doméstica local.

Art. 3º  Altera o caput do artigo 4º, da Lei n° 5.451, de 05 de outubro de 2012, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 4º. O Fundo será Administrado pela Secretaria Municipal de Habitação, Meio 
Ambiente e Regularização Fundiária, cabendo a essa Secretaria:

Art. 4º  Acrescenta a alínea “f” ao artigo 4º, da Lei n° 5.451, de 05 de outubro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“f) Indicar o Coordenador do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente — 
FUNDEMA.

Art. 5º  Altera o inciso I, do artigo 5º, da Lei n° 5.451, de 05 de outubro de 2012, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“I - Preparar as demonstrações trimestrais de receita e despesas a serem 
encaminhadas ao Secretário Municipal de Habitação, Meio Ambiente e Regularização 
Fundiária;

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcus Vinícius Faria Carvalho
Secretário de Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária

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

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei 21/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.124, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$130.000,00 
(cento e trinta mil reais), na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no 
Departamento Pedagógico, para adequação de ações neste exercício, a saber:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.40   Departamento Pedagógico 
2038 Manutenção do Ambiente Escolar da Educação Especial
12 367 0010.1      3.3.50.39 –  Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
R$   130.000,00

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a 
anulação de parte da seguinte dotação, a saber: 

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.40   Departamento Pedagógico 
1008 Ampliação de Vagas para Crianças de 04 e 05 Anos
12 365 0011.1      4.4.90.51 –  Obras e Instalações (303)            R$   130.000,00
 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  23 de maio de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
João Carlos Muniz

Secretário da Fazenda e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 53/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.021, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Daniela Fernanda Braz Ferreira, 
Gerente de Divisão, para substituir o Diretor de Finanças e Orçamento, Sr. Claudio 
Marcelo de Godoy Fonseca, durante o período em que o mesmo encontrar-se em 
férias, de 04 a 16 de junho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de 
maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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Tribuna do Norte - Como 
você conseguiu lançar seu 
primeiro livro aos 18 anos 
de idade?

Dêner Batista Lopes - Eu 
assinei contrato com a Chiado, 
uma editora lá de Portugal. 
Eu fui pesquisando, até que a 
encontrei e “fui que fui”. A edi-
tora aceitou o livro, me ofere-
ceu a proposta de publicação, 
a gente assinou o contrato, o 
livro foi impresso e de lá para 
cá comecei a publicar mais e 
mais.

TN - Quais são os títulos 
e os gêneros de cada uma 
de suas produções?

Dêner - Eu escrevi o livro 
“Cidades Mortas”, que é um ro-
mance distópico jovem adulto; 
o “Cidades Mortas: Aissur”, 
que é uma continuação e tam-
bém é um romance distópico, 
só que adulto; o “Utopia - Con-
tos Fantásticos” e o “Phantasia 
- Contos Fantásticos”, que são 
antologias de contos fantás-
ticos; o “King Edgar Hotel”, 
que é um romance fi cs up, de 
antologias também, mas que se 
passa num mesmo universo; o 
“Além do Céu, Além da Terra”, 
que é uma antologia de poesias 
contemporâneas paulistas; o 
“31 Contos Assombrados”, que 
é sobre o Halloween e o  “Um 
Céu e Estrelas”, uma antologia 
de contos de amor.

TN - Quais escritores 
brasileiros e estrangeiros 
são referências para você?

Dêner - Estrangeiros são 
a J. K. Rowling, o George 
R. R. Martin e mais autores 
jovem adultos. E eu tenho aqui 
no Brasil, como principais, o 
Raphael Montes e a Renata 
Ventura. Eles são autores que 
me inspiram bastante.

TN - De que modo a faixa 
etária dos autores pode 
caracterizar seus estilos de 
escrita?

Dêner - Isso é bem rela-
tivo. Eu conheço escritor que 
publicou livro com 14 anos, faz 
sucesso até hoje e já escreveu 
livro de terror, livro de roman-
ce. Mas, geralmente, autor 
jovem gosta mais de fantasia 

Escritor 
da região 
fantasia a 
literatura 
juvenil

Em plena Era Cibernética, um literato aplica sua vocação na redação de contos e romances

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

Dêner Batista Lopes con-
fi gura-se como um rapaz 
comum, que gosta de ir 

ao cinema e sair com os amigos, 
assim como muitas pessoas da 
sua idade. Entretanto, aos 21 
anos, ele já lançou oito livros, 
um fato considerável e propicia-
do por sua mente criativa, sua 
persistência e seu amor por es-
crever. Atualmente, o mineiro, 
nascido em Coronel Fabriciano, 
mora em Pindamonhangaba e 
expõe sua juventude e seu en-
tusiasmo literário ao produzir 
histórias fantasiosas, por vezes, 
reproduzindo contextos fan-
tásticos inspirados em séries, 
fi lmes e histórias de superação 

de escritores. Sendo que, Dêner 
lê de 25 a 30 livros por ano, a 
trabalho ou para entretenimen-
to pessoal, e essa paixão por 
leitura o motiva a ser editor, 
organizador e desenvolvedor 
de textos focados nos gêne-
ros de ficção fantástica e fic-
ção distópica, principalmente. 
Além do mais, o jovem publica 
antologias elaboradas com ou-
tros autores e tem vínculo com 
três editoras, sem contar com 
a Editora Villa Lobos, que ele 
próprio fundou. E, apesar de 
novato em um ramo pouco re-
conhecido no Vale do Paraíba, 
o “pindense naturalizado” sus-
tenta a ideia de seguir carreira 
na literatura, que mergulha, 
cada vez mais, no cenário vir-
tual contemporâneo.

Dêner expõe suas produções em eventos ligados à divulgação da literatura nacional

O jovem autor esteve na Bienal Internacional do Livro do Rio 
de Janeiro, em 2017

Acervo Pessoal

Acervo Pessoal

Acervo Pessoal

Dêner 
B. Lopes 
publicou 
oito livros 
de fi cção 
fantástica 
e fi cção 
distópica

porque começa lendo fantasia, 
em sua maioria. Então eles 
buscam escrever sobre o que 
eles leem. Eu comecei assim, 
comecei escrevendo fantasia.

TN - Atualmente, qual 
o espaço disponível para 
jovens serem escritores 
reconhecidos no Vale do 
Paraíba?

Dêner - O espaço é grande, 
mas não aqui no Vale. Não 
há muito espaço para isso. 
Eu conheço bastantes autores 
daqui do Vale que escrevem, já 
publicaram e estão publicando 
em antologias minhas, mas 
eles são mais reconhecidos por 
amigos que moram em várias 
outras cidades do país. Aqui é 
diferente, não tem evento de 
grande porte, principalmente, 
em Pinda. Às vezes, tem al-
guns saraus em Taubaté, mas 
não são muito reconhecidos os 
eventos literários.

TN - Como as redes so-
ciais podem ser favoráveis 
para a divulgação de traba-
lhos de novos escritores?

Dêner - De uma maneira 
absurda, porque hoje noventa 
por cento da divulgação de um 
autor contemporâneo é por 
meio da internet, das redes 

sociais e de tudo que envolva o 
meio eletrônico. Acho que é a 
forma mais fácil de divulgar.

TN - Quais aspectos 
tecnológicos atuais inter-
ferem negativamente nos 
desdobramentos da litera-
tura?

Dêner - Não sei se algo 
possa interferir. Tem a pira-
taria, na verdade. Mas assim, 
pelo que eu conheço, muitos 
autores querem ser lidos e 
tem muitos que não gostam de 
ver os leitores lendo seu livro 
de modo pirata. Eu não me 
importo, mas tem gente que se 
importa bastante.

TN - Quais estratégias 
podem ser implantadas 
para incentivar a leitura 
nos dias de hoje?

Dêner - A melhor estraté-
gia seria implantar literatura 
infantojuvenil, que vá agradar 
a maioria do público jovem, 
nas escolas. As escolas deve-
riam ter, pelo menos, a mí-
nima noção de colocar livros 
da faixa etária dos jovens que 
estão estudando. Um “Crônicas 
de Nárnia”, um “Senhor dos 
Anéis”, um “Harry Potter”. Eu 
acho que seria a melhor ma-
neira de abordar o tema da 
literatura e fazer as pessoas 
gostarem de ler.

TN - O que você almeja 
como escritor?

Dêner - Quando comecei a 
escrever, a única coisa que eu 
queria era publicar. E quando 
eu publiquei, a única coisa que 
eu queria era ser lido. Quando 
eu comecei a ser lido, a única 
coisa que eu queria era ganhar 
dinheiro com isso. E quando 
comecei a ganhar dinheiro 
com isso, a única coisa que eu 
queria era me tornar best-sel-
ler. Quando me tornei best-sel-
ler na Bienal do Livro, eu não 
quis mais nada, dei uma pausa 
na escrita e comecei a editar. 
Editar é uma coisa bem legal 
e o lucro é muito maior. Mas, 
o que almejo mesmo, agora, 
é voltar com tudo na escrita 
e conseguir ter meus livros 
traduzidos para o inglês e o 
espanhol. 

O literato também trabalha 
como co-autor, organizador e 
editor de antologias

Acervo Pessoal
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Um grande público participou do encontro, que 
aconteceu na Faculdade Anhanguera, no último 
dia 21, e que surgiu a partir de uma demanda das 

próprias professoras da Educação Infantil para 
um olhar mais aprofundado para a área. 

Participaram da formação professores da 

Rede Municipal de Ensino e da Rede Privada de 
Pinda e de outras cidades da região. Parabéns 
aos envolvidos!

“Dia do Assistente Social”

Em 15 de maio comemora-se o “Dia do Assistente Social”. Para celebrar a data, foi realizada uma homenagem ao Departa-
mento de Assistência Social no dia 21, na Câmara. As homenageadas foram as assistentes sociais da prefeitura, Maria Naza-
reth Pereira, 28 anos de serviços prestados, e Fernanda Maria Bondioli de Oliveira, 27 anos. Parabéns a todas as assistentes 
sociais.

“Encontro de Formação para a Educação Infantil”

Tudo de lindo 

Para a gatíssima Nicole Bustamante, 
que soprou velinhas nessa quinta-feira, 
24 de maio. Seu pai Patrick (Elétrica) 
e todos os seus amigos desejam muita 
alegria, saúde e bênçãos sem fi m. 

Aniversariou!

No dia 23 de maio foi o aniversário 
do contador Amauri José da Silva (na 
foto com a esposa Eunice). Saúde, paz e 
muita luz em seu caminho lhe desejam 
familiares e amigos.

Muita alegria 

Para Luis Cláudio Antunes, dire-
tor do Portal R3 e presidente da Ajop 
(Associação dos Jornalistas de Pinda-
monhangaba), aniversariante deste 
domingo, 27 de maio. Seus colegas de 
profi ssão, sua esposa e seus fi lhos dese-
jam muitas bênçãos e conquistas.

Bênçãos infi nitas 

Para Cleonice Louzada, que completou mais 
um ano de vida no último dia 17 de maio. Ela 
comemorou ao lado do esposo Fernando e dos 
fi lhos Ygor e Yago, e recebe os cumprimentos 
de toda a sua família e de amigos. 

Novo ciclo

Parabéns para o fotógrafo Tiago 
Matina, aniversariante do dia 24 de 
maio. Ele recebe o desejo de bênçãos 

infi nitas e de muita alegria da esposa 
Angélica, de amigos e de familiares.

Tudo de bom 

 Para Maria Vicentina, aniversa-
riante do dia 24 de maio. Ela recebe 
os cumprimentos do fi lho Douglas 
Silva (prefeitura), do esposo Jair, 
das fi lhas Ana e Luana, e de todos 
os seus amigos e familiares.

Duplo parabéns 

Para Rodrigo Godoi, que fez 
aniversário na quarta-feira, 23 de 
maio, e casou-se no dia 6 de maio. Sua 
esposa Neriane, seus pais e todos os 
seus amigos desejam alegria, saúde e 
bênçãos sem fi m. Felicidades ao casal! 

Ele chegou! 

O pequeno Miguel nasceu no dia 21 de 
maio e veio completar ainda mais a vida do 
casal Sandro (Guarda Municipal) e Karina 
(Cras-Centro), que estão radiantes com a 
sua chegada. Bênçãos e muita luz à família!

Bem-vindo, Matheus!

No dia 22 de maio, chegou ao mun-
do o menino Matheus, fi lho do Bruno 
e da Thais, trazendo muita alegria 
para a família. A única dúvida é saber 
se Matheus será são-paulino como o 
pai ou palmeirense como a mãe.

Fotos: Arquivo pessoal
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