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Pronto-Socorro inicia atendimento 
no pavimento superior

As obras de reforma do Pronto-Socorro, que começaram em 2017, tiveram sua primeira 
fase fi nalizada no andar superior e já estão sendo iniciadas no térreo. Durante as obras, os 
atendimentos passarão a ser realizados no andar superior, com subida pela rampa. PÁGINA 3
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Pinda está 
na fi nal da 
“Gincana da 
Solidariedade 
2018”

A Escola Municipal Elias 
Bargis Mathias, do bairro Ara-
retama, retornou à competição 
da “Gincana da Solidariedade 
- 2018” após a repescagem e 
agora é uma das seis escolas fi -
nalistas.

Vacinação contra 
a Infl uenza H1N1 
termina nesta semana

Documentário sobre 
a ditadura militar é 
atração do Cine Didum

Estado anuncia 
contratações de 
professores e benefícios 
a servidores
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O BISPO DOS POBRES
O Papa João Paulo II, 

em 1980, na sua visita ao 
Brasil, referindo-se a este 
fi lho de jornalista e pro-
fessora, de uma família 
de 13 irmãos, nascido em 
7 de fevereiro de 1909, as-
sim falou: “Irmão dos po-
bres, é meu irmão!”. Sua 
Santidade, naquele mo-
mento, em Recife, sauda-
va o conhecido Bispo dos 
Pobres: DOM HELDER 
CÂMARA. Tudo na vida 
de DOM HELDER ocorreu 
de maneira prematura. 
Foi ordenado aos 22 anos 
de idade, por licença espe-
cial do Vaticano, quando 
o Direito Canônico pre-
via a idade mínima de 24 
anos para ordenação sa-
cerdotal. Aos 43 anos foi 
nomeado Bispo Auxiliar 
do Rio de Janeiro onde 
desenvolveu um trabalho 
social memorável. 

Foi fundador da Con-
ferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, sendo 
seu secretário por muitos 
anos. Teve uma existên-
cia dedicada à defesa da 
Justiça e da Cidadania. 
É dele esta frase famosa: 
”O verdadeiro cristianis-

mo rejeita a ideia de que 
uns nascem pobres e ou-
tros ricos, e que os pobres 
devem atribuir a sua po-
breza à vontade de Deus”. 
Tudo enfrentava, com 
destemor, em prol dos 
desvalidos. Por sua luta 
imensa, recebeu homena-
gens e condecorações no 
Brasil e no Exterior. 

Em 1964 foi nomea-
do Arcebispo de Olinda e 
Recife, batendo de frente 
com o regime militar vi-
gente, sendo, muitas vezes 
cognominado de comunis-
ta e “Bispo Vermelho”. Em 
1970, em célebre Confe-
rência em Paris, com mui-
ta coragem, denunciou, 
pela primeira vez, a práti-
ca de tortura a presos po-
líticos no Brasil. Em 1972, 
foi indicado para Prêmio 
Nobel da Paz. DOM HEL-
DER, aquele homem pe-
queno fi sicamente (não 
passava de 1,62 m de al-
tura), mas, imenso na sua 
estatura moral e ética, na 
sua humildade, encantou 
o mundo. Aos 90 anos 
de idade, despediu-se do 
nosso planeta e descan-
sa nos braços do Senhor. 

Tive a rara felicidade de 
conhecê-lo, em um único 
contato. Era uma tarde 
calorenta de agosto de 
1987, na Fundação Joa-
quim Nabuco, em Recife, 
na qual seria realizada a 
solenidade de premiação 
do Concurso Nacional de 
Poesias e de Trovas alu-
sivo aos 350 anos de fun-
dação da Veneza Brasilei-
ra. Fui um dos laureados 
com esta Trova singela: 
“Minha Recife altaneira,/ 
quanto brilho, quanta 
glória!/ Sua gente hospi-
taleira/ valoriza a nossa 
História!”

Na hora da premiação, 
fui anunciado como tro-
vador oriundo de Pinda-
monhangaba, e cearense 
de nascimento. Eis que se 
levanta DOM HELDER 
para me entregar o diplo-
ma e o troféu. A emoção 
dominou-me por com-
pleto! Banhado em lágri-
mas, ajoelhei-me aos pés 
daquele ser grandioso, ao 
mesmo tempo em que ele 
me dava a mão, falando 
ternamente: ”Não fi que 
assim! Receba seu prêmio 
merecido, eu sou tam-
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bém da sua terrinha!”. 
Não consegui ler a tro-
va, sendo auxiliado pelo 
locutor da solenidade. 
Ele, percebendo a minha 
comoção, por instantes, 
segurou fi rme as minhas 
mãos, olhando para mim 
e sorrindo. Lamento até 
hoje por não ter o regis-
tro fotográfi co. Mas, os 
detalhes da cena fi caram 
indeléveis gravados nas 
minhas retinas, que leva-
rei comigo para a eter-
nidade. Quanta saudade 
do “Bispo dos Pobres” que 
tornou o nosso mundo um 
pouquinho mais rico!

Um negócio milionário   
É diversão. É competição. 

É oportunidade fi nanceira. 

Estamos falando da “febre de completar 
álbum de fi gurinhas da Copa”. 

De quatro em quatro anos, crianças, 
adultos, empresários, novos empresários e 
colecionadores se voltam à caça às fi guras 
personalizadas. 

Essa prática movimenta milhões de reais 
e de fi gurinhas (somente uma empresa do 
ramo tem a produção média anual de seis 
bilhões de adesivos). Para termos uma ideia 
do quanto este negócio é grande, só no Brasil, 
a tiragem inicial dos álbuns comemorativos 
chegou a sete milhões de exemplares. É 
muita gente correndo atrás dos cromos 
autocolantes referentes à Copa do Mundo da 
Rússia. 

Sem contar aqueles que abrem negócios 
temporários para tentarem “lucrar” nesta 
época. Além disso, tem os colecionadores 
natos que não vendem as repetidas, mas 
adoram a ideia da troca de fi gurinhas.

Sobre esta história e suas curiosidades, 
trazemos na edição desta quarta (13), a 
matéria “Copa do Mundo: a temporada de 
colecionar álbum de fi gurinhas”. Vale à pena 
conferir. Boa leitura!

COLABOROU COM TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
Desde a última se-

mana, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da SMSP - Secre-
taria Municipal de Servi-
ços Públicos, realiza ação 
de limpeza no córrego do 
Lessa, próximo ao sho-
pping.

Segundo o  coordena-
dor de serviços, Thiago 
Gonçalves, a SMSP está 
efetuando um trabalho 
intenso de desobstrução 
e remoção do material 
vegetal acumulado, do 
córrego e valas de drena-
gem, contemplando todo 
o potencial de drenagem 
do mesmo.

Ainda de acordo com 
a Secretaria Municipal, 
esta obra já está em fase 
de acabamento e bene-
fi ciará a drenagem dos 
bairros: Jardim Prince-
sa, Cidade Jardim, Ara-
retama, Real Ville, Villa-
ge Paineiras, Lessa e Vila 
Rica.

Ao realizar estas 
obras, são evitados de-
sastres naturais como 
enchentes e alagamen-
tos. A população pos-
sui papel fundamental 
para a boa conservação 
e efi cácia dos córregos, 
evitando o descarte de 
entulhos, garrafas pet, 
pneus, sofás ou lixo no 
leito e nas margens. 

Todas as ações reali-
zadas pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba pos-
suem autorização dos 
órgãos ambientais.

A Secretaria da Cul-
tura do Estado de São 
Paulo segue com inscri-
ções para a 11ª edição 
do “Prêmio São Paulo de 
Literatura”, um dos mais 
conceituados do gêne-
ro no País. O edital está 
disponível nos sites do 
Prêmio (www.premio-
saopaulodeliteratura.
org.br) e da Secretaria 
da Cultura (www.cultu-
ra.sp.gov.br), e premiará 
romances em duas cate-
gorias: “Melhor Livro do 
Ano” e “Melhor Livro do 

Ano – Autor Estreante” 
– esta última dividida 
em duas modalidades 
“Autores com Mais de 
40 Anos de idade” e “Au-
tores com Menos de 40 
Anos de idade”. Os can-
didatos podem se inscre-
ver até dia 13 de julho de 
2018.

Com foco em obras 
de fi cção no gênero ro-
mance, o “Prêmio São 
Paulo de Literatura” 
é o maior do País em 
valor de premiação in-
dividual: R$ 200 mil 

para o “Melhor Livro 
do Ano” e R$ 100 mil 
para cada autor estre-
ante nas modalidades 
+40 e -40.

Na categoria “Melhor 
Livro do Ano”, poderão 
se inscrever autores que 
já publicaram romances 
de fi cção anteriormen-
te. Já na categoria dos 
estreantes, os escritores 
podem ter obras publica-
das em outros gêneros, 
desde que o livro inscrito 
seja o seu primeiro ro-
mance de fi cção.

Córrego da região do Lessa 
recebe limpeza e manutenção

Governo do Estado segue com inscrições 
para “Prêmio São Paulo de Literatura”

Univesp abre inscrições 
para supervisor a 
distância e mediador de 
ensino presencial

A Universidade Virtu-
al do Estado de São Paulo 
(Univesp), abriu inscri-
ções para processo seleti-
vo voltado à contratação 
de 94 supervisores a dis-
tância e 1.100 mediadores 
de ensino presencial, pelo 
período de 12 meses. O 
edital e fi cha de inscrição 
estão disponíveis no site: 
https://univesp.br/trans-
parencia/concursos

O supervisor ganhará 
salário de R$ 5 mil. Para se 
inscrever são necessários 
especialização, mestrado 
ou doutorado, ter experi-
ência comprovada de, no 
mínimo, um ano na edu-
cação superior, e na edu-
cação a distância, além da 
graduação completa nos 
cursos específi cos: Licen-
ciaturas em Matemática, 
Pedagogia, Química, Físi-
ca e Biologia, Tecnologia 

em Gestão Pública, Enge-
nharia de Computação e 
Engenharia de Produção.

O mediador presencial 
terá remuneração de R$ 
2.500. O profissional 
deverá dispor de 40 ho-
ras semanais. Para se 
inscrever também são 
necessários experiência 
comprovada de, no mí-
nimo, um ano na educa-
ção básica ou superior, 
graduação completa em 
um dos cursos da Uni-
vesp.

O processo de seleção 
contará com seis etapas. 
As inscrições acontecem 
até o dia 17 de junho. O 
cronograma completo 
também está disponí-
vel no edital.  Qualquer 
dúvida, acessar: http://
selecaoead.org.br/Fale-
ConoscoSupMed/fale_
conosco.asp.

Dom Helder Câmara 
(7/2/1909 – 27/8/1999) 
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Pronto-Socorro inicia atendimento no 
pavimento superior

Vacinação contra a Infl uenza 
H1N1 termina nesta semana

Devido ao término da primeira fase das obras de 
reforma do PS, o atendimento está sendo transferido, 
aos poucos, para o piso superior do prédio, já pronto. 
Primeiros dias seguiram sem incidentes

As obras de reforma 
do Pronto-Socorro, que 
começaram em 2017, ti-
veram sua primeira fase 
fi nalizada no andar supe-
rior e já estão sendo ini-
ciadas no térreo. Os dois 
primeiros dias das obras 
transcorreram sem inci-
dentes, e o atendimento, 
mesmo com grande vo-
lume de pacientes, tam-
bém ocorreu organizada-
mente.

Durante as obras, a 
Prefeitura pede a com-
preensão e a paciência 
das pessoas que utilizam 
os serviços do Pronto-So-
corro, pois haverá certo 
transtorno temporá-
rio. Procurando causar 
o menor desconforto 
possível para a popula-
ção neste novo período 
de obras, a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura 
está organizando uma 
área de recepção dos 
pacientes na lateral do 
prédio, onde atualmen-

te está o ambulatório de 
ortopedia.

Os atendimentos pas-
sarão a ser realizados no 
andar superior, com su-
bida pela rampa. Per-
manecem funcionando 
no térreo, mesmo du-
rante as obras, o Raio-X, 
a emergência e os leitos 
de observação. Have-
rá, ainda, no térreo, um 
consultório para pa-
cientes com mobilida-
de reduzida. Os demais 
atendimentos passarão 
a ser realizados no andar 
superior.

“Pedimos a compreen-
são e parceria da popula-
ção neste novo momento 
das obras. Estamos cien-
tes que haverá um certo 
conflito mas será tem-
porário, para que a re-
forma seja finalizada e o 
resultado final seja uma 
saúde mais humaniza-
da para nossa cidade”, 
destacou o prefeito Isael 
Domingues.

Investimento na saúde
Todo o prédio do Pron-

to-Socorro será reforma-
do e terá seus ambientes 
internos readequados. 
A obra é resultado de 
convênio fi rmado entre 
a Secretaria de Saúde do 
Estado e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, em um 
investimento total de R$ 
1.919.027,36, somando-se a 
contrapartida da Prefeitura.

Segundo o prefeito, a 
reforma do Pronto-So-
corro é uma necessidade 
e reivindicação de mui-
tos anos da população. 
“Ao final da obra, tere-
mos o dobro do espaço 
de atendimento do PS. 
Serão dois andares, ele-
vadores, e ainda uma ala 
exclusiva para atender 
as crianças, entre tan-
tas outras melhorias”, 
adiantou o prefeito.

Haverá, ainda, uma 
terceira fase da obra, que 
será a reforma da parte de 
trás do prédio.

COLABOROU COM TEXTO: BRU-
NA SILVA

***
A Secretaria de Saú-

de de Pindamonhangaba 
encerra neste sábado (16) 
a vacinação contra a in-
fl uenza (gripe).

De acordo com dados 
divulgados na terça-feira 
(12), a vacinação em Pin-
damonhangaba alcançou 
até o momento 73,11% do 
público-alvo, aproxima-
damente 24 mil pessoas.

Segundo o diretor do 
Departamento de Prote-

ção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, da Prefeitura, Ra-
fael Lamana, a campa-
nha vem para fomentar 
a cobertura vacinal, em 
especial para as crian-
ças de 6 meses a meno-
res de 5 anos de idade, 
gestantes, mulheres 
que deram à luz recen-
temente,  professores, 
Idosos, indígenas, tra-
balhadores da área da 
saúde e pacientes com 
comorbidades.

A vacina está disponi-
bilizada em seis pontos: 

Ciaf, Araretama II, Cris-
pim, Cisas, Cidade Nova e 
Terra dos Ipês, dentro do 
horário de atendimento: 
das 8 às 11 e das 13 às 16 
horas.

Segundo a Vigilância 
Epidemiológica, Pinda-
monhangaba imunizou 
até o momento mais de 
70% do público-alvo da 
meta estabelecida para 
a cidade, que é de 32 mil 
pessoas vacinadas.

 “O que nos chama 
atenção é a baixa adesão 
das crianças, gestantes e 

professores da rede pú-
blica e privada. Cabe des-
tacar que a vacinação é a 
única maneira de se man-
ter imune frente à infl uen-
za, para tanto, é impor-
tante fazer o uso da vacina 
pois trata-se de saúde pú-
blica”, alerta Lamana.

Vacinação continua 
no sábado

No sábado (16), últi-
mo dia da campanha, a 
vacinação estará na Praça 
Monsenhor Marcondes 
das 7 às 17 horas.

Divulgação

CAIXAS DE COLETA DA 
“CAMPANHA DO AGASALHO” 
CONTINUAM POR TODA CIDADE

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
 O frio chegou e, com 

ele, a necessidade de co-
laborar com a “Campa-
nha do Agasalho” é ain-
da maior. A arrecadação 
continua com caixas es-
palhadas por toda cida-
de até o dia 10 de julho.

Com o tema “uma ati-
tude que aquece nossos 
corações”, a campanha 
busca doações de agasa-
lhos, cobertores e calça-
dos em bom estado, que 
serão distribuídos para 
pessoas que precisam 
dessa pequena atitude 
solidária.

Em 2017, foram ar-
recadadas 57 mil peças, 
porém até o momento 
foram arrecadadas so-
mente 10 mil peças na 
Campanha 2018. Além 
de que a maior parte das 
peças doadas até o mo-
mento são de roupas de 
verão, estando em falta 
agasalhos para o inver-
no, por isso, é preciso o 

apoio de toda a popula-
ção neste último mês de 
arrecadação.

As caixas de coleta 
podem ser encontradas 
em diversos pontos em 
toda a cidade, como pré-
dios públicos, comércio, 
escolas, centros comu-
nitários e igrejas. Os 
pontos que apresentam 
maior participação são 
os supermercados Du-
que e Excelsior, a sede 
do Fundo Social e o Cen-
tro de Treinamento Luiz 
Caloi. 

A “Campanha do 
Agasalho 2018” é feita 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade em parceria 
com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, Sabesp, 
Exército, Hospital 10 
Julho da Unimed, 
Delegacia da Mulher, 
Diretoria Regional de 
Ensino, Polícia Mili-
tar, Shopping Pátio 
Pinda e Acip – Asso-
ciação Comercial e In-
dustrial de Pindamo-
nhangaba.

Sábado (16) será o último dia da campanha

As doações devem estar em bom estado

Mesmo com o transtorno das obras, o atendimento segue organizado
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Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
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Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
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Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.
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Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

 

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

Vereadores e autoridades do 
Executivo de Pindamonhangaba 

participaram da Audiência 
Pública da Comissão de Finanças 
e Orçamento para apresentação 
do PROJETO DE LEI Nº 39/2018, 

QUE “DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA O EXERCÍCIO DE 2019”

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba apresentou 
na terça-feira, dia 29 de 
maio, aos vereadores da 
cidade, todos os detalhes, 
números, índices e investi-
mentos previstos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
de 2019. Durante mais de 
4 horas, Secretários Mu-
nicipais e Diretores das 
principais pastas do muni-
cípio detalharam aos parla-
mentares como e em quais 
áreas e bairros, os recursos 
da cidade serão aplicados 
em 2019. A Audiência Pú-
blica da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento para 
apresentação do PROJE-
TO DE LEI Nº 39/2018, 
QUE “DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMEN-
TÁRIAS PARA O EXERCÍ-
CIO DE 2019” foi presidi-
da pelo vereador Roderley 
Miotto Rodrigues (PSDB) e 
contou com a presença dos 
vereadores Carlos Moura – 
Magrão (PR/Presidente da 
Câmara), Osvaldo Macedo 
Negrão – Professor Osval-
do (PR/Vice-presidente 
da Câmara e membro da 

Em 4 horas de Audiência Pública na 
Câmara, LDO 2019 de Pindamonhangaba 

é apresentada pelo Executivo
Reunião aberta e pública aconteceu na terça-feira, dia 29 de maio, no Plenário 

“Dr. Francisco Romano de Oliveira” e reuniu vereadores, secretários municipais e diretores
da Prefeitura de Pindamonhangaba; Orçamento previsto para 2019 é de R$ 473.217.000,00 

Comissão de Finanças e 
Orçamento), Ronaldo Pin-
to de Andrade – Ronaldo 
Pipas (PR/2º Secretário 
da Casa), Jorge Pereira Al-
ves – Jorge da Farmácia 
(PR), Rafael Goffi  Moreira 
(PSDB) e Gislene Cardoso 
(DEM). Entre os secretá-
rios presentes à Audiência 
estavam Fabricio Augusto 
Pereira (Administração), 
Marcelo Ribeiro Martus-
celli (Desenvolvimento 
Econômico), Everton Chi-
naqui de Souza Lima (Es-
portes e Lazer), Marcus 
Vinícius Faria Carvalho 
(Habitação, Meio Ambien-
te e Regularização Fundi-
ária), Marcela Franco Mo-
reira Dias (Infraestrutura 
e Planejamento), Ander-
son Plínio da Silva Alves 
(Negócios Jurídicos), José 
Sodário Viana (Proteção 
e Bem-estar ao Cidadão), 
Nilson Luis de Paula San-
tos (Subprefeito de Mo-
reira César) e as diretoras 
Mariana Prado Freire (De-
partamento de Assistência 
Farmacêutica e Saúde Bu-
cal) e Ana Paula de Almei-
da Miranda (Assistência 
Social) que representaram 
a Secretária de Saúde e 

Assistência Social, Valéria 
dos Santos.

O total da receita pre-
vista para 2019 é de R$ 
473.217.000,00 (quatro-
centos e setenta e três mi-
lhões, duzentos e dezesse-
te mil reais). O Projeto de 
Lei nº 39/2018 (Diretrizes 
Orçamentárias – LDO) foi 
elaborado em conformida-
de com o Plano Plurianual 
e estabelecerá as metas e 
prioridades para o exercí-
cio fi nanceiro de 2019, cujo 
principal objetivo é orien-
tar a elaboração do Orça-
mento Municipal. Ao todo 
são 23 artigos que regem 

Veja o quadro ofi cial da LDO 2019 em 
comparação com a Lei Orçamentária de 2018:

todo o trabalho de Dire-
trizes Orçamentárias para 
Pindamonhangaba no ano 
que vem.

Entre os recursos pre-
vistos na LDO, a Saúde 
deverá ter um orçamento 
de R$ 148.572.000,00, ou 
seja, irá consumir 31,98% 
do montante total quan-
do a Constituição Federal 
preconiza que o município 
deve investir 15% na área. 

Outra área prioritária 
é a Educação. Em 2019 
serão direcionados re-
cursos no valor de R$ 
120.161.000,00 contra os 
R$ 116.421.362,00 que se-

rão investidos este ano.
Durante a Audiência 

Pública, os secretários pre-
sentes puderam esclarecer 
todos os dados e investi-
mentos de sua secretaria. 
Os vereadores presentes 
também tiveram oportu-
nidade de questionar os 
secretários sobre as obras 
e serviços que serão desen-
volvidos em 2019. Segundo 
explicações do Secretário 
de Finanças e Orçamento, 
João Muniz, as receitas e as 
despesas serão estimadas, 
tomando-se por base a pro-
jeção da infl ação estimada 
para 2019, bem como, a 

tendência e o comporta-
mento das receitas tendo 
em vista, principalmente, 
os refl exos dos planos de 
estabilização econômica 
editados pelo Governo Fe-
deral”. 

Câmara Municipal
O Orçamento da Câma-

ra de Vereadores de Pinda-
monhangaba também foi 
apresentado e para o ano 
que vem não haverá alte-
ração nos recursos. O va-
lor para 2019 será o mes-
mo de 2018, ou seja, R$ 
17.400,000,00 (dezessete 
milhões e quatrocentos mil 
reais). 

Retificação de Extrato 
de Aditivo – 2018

CONTRATANTE: CÂMARA DE 
VEREADORES DE PINDAMONHAN-
GABA.

CONTRATADO: MILCLEAN COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO N.º: 08/2014 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 03/14 - PROCESSO 
DE COMPRA Nº 68/14 - TERMO DE 
ADITAMENTO N.º 06  - Lei Federal 
10.520/02 e seus atos regulamentadores, 
Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei 
Federal 8.666/93, em sua redação atual, 
Lei Complementar Federal 123/06 em 
suas redações atuais.

A Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba, CNPJ nº  
53.327.359/0001-34, através de seu 
Presidente Vereador Carlos Moura – 
Magrão, torna pública a RETIFICAÇÃO 
DO EXTRATO DE ADITIVO acima 
descrito, publicado no Diário Oficial 
do Estado em 08.06.2018, tendo 
como alteração o objeto do contrato. 
Onde se lê: “Objeto: Prestação de 
serviços de vigilância desarmada no 
prédio da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba”, leia-se: “Objeto: 
Prestação de serviços de limpeza”, 
ficando inalteradas as demais 
disposições. 
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Pinda está na final da 
“Gincana da Solidariedade 2018”

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

*** 
o Palacete 10 de Ju-

lho exibe, nesta quarta-
feira (13), às 19 horas, 
gratuitamente, o docu-
mentário “Democracia 
em preto e branco”.

 a exibição é uma 
parceria entre a secre-
taria de educação e Cul-
tura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba com 
o projeto “Cine Didum” 
e sessão sesc  e busca 
trazer reflexões sobre a 
sociedade brasileira.

O filme mostra como 
a música, o esporte e a 

política se encontraram 
para mudar o rumo da 
história do País durante 
a ditadura militar.

a próxima exibi-
ção desta parceria será 
a animação japonesa 
“Porco rosso, dia 20, às 
19 horas, no Palacete 10 
de Julho.

 as vagas para assistir 
“Democracia em preto e 
branco” são limitadas a 
50 lugares e a distribui-
ção dos ingressos será a 
partir das 18h40.

o Palacete 10 de Ju-
lho fica localizado na 
rua Deputado Claro Cé-
sar, 33, centro.

Biblioteca de Moreira 
recebe exibição de 
filme infantil  

a escola municipal 
elias bargis mathias, 
do bairro araretama, 
retornou à competição 
da “Gincana da solida-
riedade - 2018” após a 
repescagem e agora é 
uma das seis escolas fi-
nalistas.

ela havia sido elimi-
nada pelo Colégio ob-
jetivo de Caçapava, mas 
conquistou a segunda 
melhor colocação da 
chave 2, com 16 mil 392 
quilos de arroz arreca-
dados, podendo partici-
par da repescagem.

Com isso, as vence-
doras de cada chave: 
Chave 1 - Colégio elo 
de são José dos Cam-
pos; Chave 2 – Colégio 
objetivo de Caçapava; 
Chave 3 - instituto Co-
ração de Jesus de bra-
gança Paulista; Chave 4 
– escola santa edwiges 
de lorena.

e as duas escolas 
com a maior quanti-
dade de arroz entre as 
desclassificadas, sendo 
a elias bargis de Pin-
da, e a etec de atibaia, 
estão participando da 
grande final.

o objetivo agora é 
arrecadar feijão. Para 
participar e ajudar as 
crianças da em Prof. 
elias bargis nesta fase, 
basta levar a doação 
para o fundo social da 
solidariedade ou nas 
escolas municipais e 
Cmeis da cidade.

a arrecadação termi-
na na próxima terça-fei-
ra, dia 19. lembrando 
que todas as doações se-
rão destinadas ao fundo 
social de solidariedade 
de Pinda e distribuídas 
para instituições de ca-
ridade, auxiliando tam-
bém em cestas básicas 
emergenciais.

Documentário sobre a DitaDura 
militar é atração Do cine DiDum

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

*** 
a biblioteca de mo-

reira César recebe nes-
ta quarta-feira (13), às 
14 horas, a produção 
infantil “o mundo dos 
pequeninos”, que faz 

parte da programação 
do “Pontos mis” e é a ga-
rantia de diversão de qua-
lidade para as crianças.

“o mundo dos pe-
queninos” é um longa-
metragem que narra a 
aventura de uma me-
nina minúscula que so-

brevive com sua famí-
lia mantendo o segredo 
de sua existência. mas, 
com a chegada de um 
jovem rapaz, a pe-
quenina acredita que 
poderá criar laços de 
amizade mesmo com a 
diferença de tamanho. 

a próxima produção 
que a biblioteca de mo-
reira exibirá será “a ci-
dade das crianças”, dia 
27, às 14 horas. É im-
portante lembrar que 
as exibições são gratui-
tas e abertas ao público 
em geral.

A exibição é 
gratuita e aberta 
ao público, basta 
reunir a família e 
aproveitar

O filme retrata o nascimento do rock nacional e as turbulências internas no 
clube de futebol Corinthians durante a ditadura

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A meta agora é arrecadar feijão. Quem puder, tem até o dia 19/06 para entregar a doação no Fundo Social de Solidariedade
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no 
próximo dia 15 de junho de 2018 às 15h, na Câmara de Vereadores, para Audiência 
Pública referente à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2018.
Todos estão convidados.

 

 

COMTUR Pindamonhangaba 

Conselho Municipal de Turismo 

 

1 
Convocação para 19ª RO COMTUR – GESTÃO 2016/2018 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA A 19º REUNIÃO ORDINÁRIA 

GESTÃO 2016/2018 

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua 
Presidente, 

CONVOCÃO: 

1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2016/2018; 
Para a 19º reunião ordinária gestão 2016/2018, a saber: 
 
Data:    13/06/2018 
 
Local da Reunião:         Sede dos Conselhos Municipais, Av. Albuquerque 
Lins, nº 138, Bairro São Benedito, Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do 
PAT) 
 
Horário:                          17:30h 00 (duração máxima 1h 30 min horas). 
Obs: Não atrasar em virtude do portão permanecer fechado, é aberto e todos 
entram juntos. 
 
PAUTA DA REUNIÃO: 
 
1- APRESENTAÇÃO DA SRA. STHEPHANY BARBOZA E APLICAÇÃO DE 

QUESTIONÁRIO PARA UM PROJETO CIENTÍFICO DA FEG- UNESP PARA 
ANALISAR E PROPOR PONTOS CRÍTICOS E POSITIVOS DO COMTUR DA 
REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA  

2- FESTIVAL JUNINO E FESTIVAL DE INVERNO DO RIBEIRÃO GRANDE 
(SRA. NIUCÉIA E SRA. KELLY) 

3- ELABORAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA NOVA GESTÃO DO 
COMTUR EM AGOSTO 

4- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. 
 

 
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2018.    

 
 

Niuceia Fernandes Nogueira Vieira 
Presidente 

 
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

REGIÃO DE SÃO PAULO 
38º D.E. RIO PARAÍBA DO SUL 

GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP 
Fundado em 31 de janeiro de 1982 

Sede: Estrada Municipal do Massaim, nº 08, bairro Massaim, Pindamonhangaba / SP. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DO GRUPO ESCOTEIRO 
ITAPEVA – 97 SP e DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA 97 – SP. 

As Diretorias da Associação do Grupo Escoteiro  Itapeva/97-
SP e do GE Itapeva – 97 SP, de acordo com os artigos 35  e 
seguintes do Estatuto da Associação e artigos  17, 18, “b”, 
35 e seguintes e Estatuto da UEB em seus artigos 34 e 35, 
§1º vêm pelo presente  convocar os Membros da 
Assembleia com direito a voto  para Reunião Ordinária a 
realizar-se na sede do Grupo Escoteiro, situada nesta 
Cidade, na Estrada Municipal do Massaim, número 08, 
bairro Massaim, Pindamonhangaba no dia 30 de junho de 
2018, sábado, às 15:30 horas em primeira convocação com 
a presença mínima de 2/3 dos Associados ou às 16:00 horas 
em segunda convocação com a presença de qualquer 
número de Associados, para Eleição da Diretoria e 
Comissão Fiscal para o Biênio 2018/2020. 

 
 

Pindamonhangaba, SP, 11 de junho de 2018 
 
 

Rodolfo Brockhof 
Dir. Presidente 

 

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 DO EXECUTADO 
 

Processo Físico nº: 0500560-20.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Jose Carlos de Souza 
 

 
 

 
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). Felipe Estevão de Melo Gonçalves, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO 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 ISS/ 
Imposto sobre Serviços. 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: Jose Carlos de Souza 
Documentos da Executada: CPF: 11188411829, RG: 21331600 
Execução Fiscal nº: 0500560-20.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição:06/01/2011e outros 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3763018 e outros 
Valor da Dívida: R$870,91 em 17/11/2014 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de maio de 2018. 
 
 

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

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 DE EXECUTADO 
 

Processo Físico nº: 0500616-53.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Ademir Rebello Martins 
 

 
 

 
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). Felipe Estevão de Melo Gonçalves, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO 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 ISS/ 
Imposto sobre Serviços. 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: Ademir Rebello Martins 
Documentos da Executada: CPF: 25205807806 
Execução Fiscal nº: 0500616-53.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição: 08/01/2010, 06/01/2011, 02/01/2012, 11/01/2013 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:3715114, 3765921, 3612924 E 4192800 
Valor da Dívida: R$858,20 em 17/11/2014. 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de maio de 2018. 
 
 

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

2 colunas por 12 cm

2 colunas por 13 cm___

2 colunas por 13 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018 (PMP 8212/2018) 
Comunicamos a prorrogação da inscrição para a licitação supra, que cuida de “abertura das 
inscrições para projetos culturais pertencentes aos benefícios do Fundo Municipal de Apoio às 
Políticas Culturais – FMAPC”, até dia 16/07/2018, tendo em vista que o dia 15 de julho será 
domingo e a inscrição é feita pessoalmente no Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 095/2017 (PMP 22920/2017) 
A autoridade superior, face à análise técnica das amostras, e considerando as propostas 
consolidadas das empresas, homologou, em 05/06/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de materiais de expediente a fi m de atender aos diversos departamentos da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, em favor das empresas 
os lotes (item-vl tot em R$): L C Comércio de Papelaria Ltda EPP: 01-212.485,23; 02-998.077,31; 
Hopemix Suprimentos e Serviços Ltda EPP: 03-57.366,34. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 045/2018 (PMP 8353/2018) 
Foi fi rmado o contrato 049/2018, de 03/05/2018, para “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços em cobertura securitária para colisão, incêndio, furto, roubo, danos materiais 
e corporais a terceiros, para veículo ofi cial pertencente à frota da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, com abrangência nacional”, no valor total de R$ 2.376,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Mapfre Seguros Gerais S. A., o Sr Alexandre Ponciano Serra. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 321/2015 (PMP 33981/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 11/04/2018, ao contrato 065/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de remoção terrestre de pacientes em 
ambulância de suporte avançado tipo ‘D’ com tripulação (incluindo manutenção e combustível)”, 
para prorrogação até 11/10/2018, e reajuste de 2,4233%, conforme variação do IPC FIPE, 
passando o valor total do contrato para R$ 619.456,11, assinando pela contratante a Sra Valéria 
dos Santos, e pela contratada, empresa Clínica Médica Vale Guaratinguetá Ltda, o Sr Anizio Inácio 
de Oliveira Junior. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2018 (PMP 15954/2018) 
Para “serviços de locação de brinquedos infl áveis para os eventos de ruas de lazer e 
dia das crianças da SEMELP”, com entrega dos envelopes até dia 28/06/18 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2018 (PMP 15958/2018) 
Para “aquisição de fraldas geriátricas para atender aos mandados judiciais, pelo 
período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 26/06/18 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 094/2018 (PMP 15965/2018) 
Para “aquisição de equipamentos hospitalares”, com entrega dos envelopes até dia 
26/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 095/2018 (PMP 15979/2018) 
Para “aquisição de lixeiras tubulares para praças e ruas conforme solicitação do 
Departamento de Serviços Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 28/06/18 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 096/2018 (PMP 15987/2018) 
Para “aquisição de ração peletizada para bezerros leiteiros com 18% de proteína bruta 
(PB), ração para vacas em lactação min 20% PB e farelo de trigo. A suplementação 
adequada do rebanho leiteiro destina-se a maximizar o consumo e a digestibilidade 
da forragem disponível – Convênio do Leite”, com entrega dos envelopes até dia 
28/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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  TTEELL//FFAAXX::    ((1122))  33664444..55660000  

LEI  Nº 6.137, DE 12 DE JUNHO DE 2018. 
 

Altera a Lei nº 6.130, de 29 de maio de 2018 que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros, 

para o exercício de 2018, às entidades assistenciais, a título de 

subvenção social e dá outras providências. 

 
 
 
 
 

 
Dr. Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a 

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Ficam alterados os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.130, de 29 de maio de 2018, 

que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financeiros, 

para o exercício de 2018, a título de subvenção social e auxílio, às entidades 

assistenciais relacionadas no Anexo I e no Anexo II desta Lei. 

 

Art. 2º A concessão da subvenção e auxílio de que trata esta Lei será formalizada 

através de termo apropriado, conforme previsto na Lei Federal n.º 13.019/14, com 

destinação exclusiva e específica ao custeio e auxílio da entidade subvencionada 

em conformidade com o plano de trabalho aprovado pelo Departamento de 

Assistência Social. “ 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2018. 
 
 

                     Dr. Isael Domingues                                      Valéria dos Santos 
                       Prefeito Municipal                     Secretária de Saúde e Assistência Social 

 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  

de 12 de junho de 2018. 
 

 
Anderson Plínio da Silva Alves 

Secretário de Negócios Jurídicos 
SNJ/Projeto de Lei 77/18 
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018 
 

Ao nono dia do mês de maio de dois mil e dezoito, às dezoito horas e quinze minutos, nas 
dependências da Sede dos Conselhos Municipais, na Av. Albuquerque Lins nº 138- bairro São 
Benedito, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniram os Conselheiros Municipais do 
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo para décima sexta reunião ordinária da Gestão 
2016/2018, cuja pauta foi: 1- PARECER QUANTO A ALTERAÇÃO DA LEI DO COMTUR. 2- REVISÃO DAS 
LEIS E REGIMENTO INTERNO. 3- NOVA ADAPTAÇÃO DOS MEMBROS DO COMTUR COM APROVAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI. 4- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. Estiveram presentes os 
seguintes conselheiros (as): Lucas Aguiar Rodrigues Cembranelli, Nancy Nomoto Leme, Kelly 
Eugênio Mendonça Faria, Silvia Nascimento, Fabio Oliveira Vieira, Jairo Fogaça, Irineu Oliveira 
Pinto Neto, Cristina Ferreira de Souza Someci, Frederico do Rosário Ribeiro, Maria Ivete Ultramari 
Rosa, Niuceia Fernandes Nogueira Vieira, Ana Lúcia Gomes de Araújo e as convidadas Carmem 
Lúcia Fernandes do Couto, artesã, e Fernanda Silveira Bueno da Reserva Rio das Pedras; Após  
quinze minutos de tolerância a Sra. Niuceia Fernandes Nogueira Vieira, presidente, iniciou a 
reunião com aprovação da Ata da 17ª Reunião, pois todos leram por e-mail e estavam de acordo 
com sua aprovação. Seguindo para a pauta 1- PARECER QUANTO A ALTERAÇÃO DA LEI DO COMTUR, 
com a palavra da Secretária de Turismo e conselheira Ana Lúcia; Segundo ela para ser feita todas as 
correções, revisões e reconhecimento de firma das seis Atas para serem enviadas ao MIT ela teve que arcar 
com R$ 210,00 (duzentos e dez reais) a Sra. Niucéia com R$ 80,00 (oitenta reais) e eu com R$ 30,00 (trinta 
reais). A Sra. Ana Lúcia levou a questão para ser decidida se essas despesas seriam divididas entre os 
conselheiros. Eu e a presidente Niucéia abrimos mão de receber o valor investido, e em conjunto com os 
demais conselheiros que não podemos arcar com esse valor, pois não temos um fundo para isso e somos 
voluntários, portanto a sugestão que deveria ser tomada é que a Sra. Ana Lúcia tentasse receber esse valor 
da prefeitura. Segundo a lei nº 3.393 o COMTUR está ligado ao Gabinete do Prefeito e estamos limitados ao 
número de conselheiros, e esse teria que ser 1/3 (um representante do setor público para três 
representantes da sociedade civil) Ana lúcia diz, que teve uma reunião com o Sr. Jairo Fogaça e Dr. 
Anderson (responsável pelo setor jurídico da prefeitura sobre as alterações da lei que foram enviadas para 
o MIT e rejeitadas pelo Sr. Jarbas Favoretto, que exigia um representante da Câmara e que essa deveria ser 
exatamente como ele havia enviado. Então a Sra. Ana Lúcia, juntamente com a Vereadora Gislene Cardoso 
levaram esse projeto de lei para a Sessão de Câmara, sem a prévia comunicação com os demais 
conselheiros, na segunda-feira dia 07/05/2018, pois o prazo para entregar essa lei ao MIT era curto; mas 
não foi aprovada pelos vereadores, pois eles não concordaram com a representação da Câmara no 
COMTUR, e exigiram uma representação da ACIP. A presidente Niucéia toma a palavra e menciona que essa 
atitude não deve mais ser tomada, que tudo o que for decidido deve-se passar para o grupo e ser de 
comum acordo de todos, para que não sejam tomadas decisões precipitadas ou que não sejam aprovadas 
pela presidência. Então o Sr. Jairo sugere que devemos ler essa lei para ter a certeza que está sendo 
revogada todas as leis anteriores e passando a valer essa nova lei. A Sra. Nancy faz a leitura da lei, ao 
término, há a concordância de todos presentes quanto a nova lei e constatação ao final, da revogação da lei 
nº 3.393 de 15 de dezembro de 1997 e todas suas alterações. Uma única observação foi, que além de 
acrescentar um representante da ACIP, seria importante ter um representante do Sindicato Rural, e para 
isso a Sra. Niucéia se propôs em falar com o Sr. João Bosco (Presidente do Sindicato Rural). Uma das 
sugestões era fazer um ofício para a Educação, aos cuidados do Sr. Júlio para pedir um representante junto 
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ao COMTUR. 2- REVISÃO DAS LEIS E REGIMENTO INTERNO. 3- NOVA ADAPTAÇÃO DOS MEMBROS DO 
COMTUR COM APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI. Essas duas pautas não foram realizadas devido ao tempo 
gasto com a leitura da nova lei, para aprovação do conselho. 4- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO COMTUR. O Sr. Lucas Cembranelli apresenta a Logomarca do Turismo com alterações 
realizadas pela agência e informa que o novo envelopamento da Van do Turismo e os triedros seriam 
realizados para o Festival Tropeiro 18/05/2018. Sem mais assuntos, finalizamos a reunião as 20h e 20min. 
Eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria secretariei a reunião, lavrei a presente Ata que após lida e 
aprovada será assinada pela presidente. 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 09 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira 

Presidente 
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Estado anuncia contratações de 
professores e benefícios a servidores

O governador Márcio Fran-
ça promulgou no último sába-
do (9), dois decretos que terão 
impacto imediato na qualidade 
da educação na rede pública do 
Estado. O primeiro garante me-
lhor remuneração a 33 mil ins-
petores de alunos, merendeiras 
e demais profi ssionais do Qua-
dro de Apoio Escolar (QAE). 
Essas carreiras são as que rece-
bem os menores salários dentre 
os 300 mil servidores vincula-
dos à Secretaria de Estado da 
Educação. O segundo decreto 
nomeia 2.165 professores ha-
bilitados em concurso público 
realizado em 2014, para que 
assumam seus cargos nos pró-
ximos dias.

Os educadores, cujos nomes 
foram publicados no Diário Ofi -
cial de sábado, serão contrata-
dos em caráter defi nitivo para 
dar aulas na Educação Básica I, 

que compreende classes do pri-
meiro ao quinto ano do Ensino 
Fundamental. A maior parte 
dos novos professores será con-
tratada para atuar na capital e 
na Grande São Paulo, região que 
apresenta a maior carência em 
todo o Estado. Porém, as nome-
ações também atendem escolas 
de todas as regiões do interior e 
do litoral.

Os novos docentes terão jor-
nada de 24 horas semanais e 
estarão sujeitos ao estágio pro-
batório. Isso signifi ca que eles 
serão avaliados por três anos em 
critérios de assiduidade, disci-
plina, capacidade de iniciativa, 
responsabilidade, comprome-
timento com o serviço público, 
efi ciência e produtividade. Os 
novos professores substituirão 
educadores contratados pelo 
Governo do Estado em caráter 
temporário.

Evento universitário aborda 
“Representatividade 
das Minorias na Mídia”
Jornalista da Globo-SP, consultora da Unesco 
e drag queen são os convidados para o “Em Pauta”

 O “Em Pauta”, tradicional 
evento promovido pelo quinto 
semestre do curso de Jorna-
lismo do Centro Universitá-
rio Teresa D’Ávila (Unifatea), 
Acontecerá na próxima sexta-
feira (15), às 19 horas. Neste 
ano, o tema abordado é “Re-
presentatividade das Minorias 
na Mídia”, com os convida-
dos: o jornalista, editor sênior 
da Rede Globo de Televisão 
e ex-aluno de Jornalismo do 
Unifatea Maurício Rebouças, 
a drag queen, jornalista e revi-
sora de textos Ikaro Kadoshi e 
também a consultora da Unes-
co e licenciada em História So-
lange Barbosa.

Com tema atual e de grande 
relevância, os alunos de Jorna-
lismo prometem levar um novo 
debate para o Teatro Teresa 
D’Ávila, local onde acontecerá 
o evento.

“Neste ano tivemos muitos 
desafios, mas nada supera as 
nossas expectativas do que a 
vontade de trazer algo novo e 
diferente. A crise que vivemos 
no País não é apenas finan-
ceira, mas cultural também e 
é exatamente neste ponto que 
vamos tocar no ‘Em Pauta’. 
Com a ideia de desconfigurar 
uma dessas crises culturais: a 
do favoritismo. Com o slogan 
‘Ouça sua voz’ não queremos 
abordar apenas a liberdade, 
mas a força e o poder das ideias 
de cada um, porque cada pode 
trazer um novo recomeço e 
transformar vidas com o poder 
da sua autenticidade”, comen-
ta a diretora do evento e aluna, 
Gabriela Rodrigues.

O apresentador e aluno Íca-
ro Malta, relata que acredita em 
um novo jornalismo, baseado 

As inscrições para 
o programa “Vem Pra 
USP!” foram prorroga-
das. Os concluintes do 
Ensino Médio que ten-
tam uma vaga na Uni-
versidade de São Paulo 
(USP) têm a oportunida-
de de conquistar a ins-
crição gratuita.

O desafi o, criado 
exclusivamente para 
os estudantes da rede 
pública do estado de São 
Paulo, visa estimulá-los 
a melhorar o desempe-
nho nas disciplinas que 
compõem o conteúdo co-
brado nos vestibulares e 
a incentivá-los a cursar 
graduação na USP.

No “Vem pra USP!”, 
todos os participantes 
terão à disposição vi-
deoaulas de matemática 
ministradas, especial-
mente, pelos professores 
do cursinho da Poli USP. 
Outras sugestões para 
estudo também estarão 
disponíveis no site do 
programa.

Todos os participan-
tes terão à disposição 
videoaulas de matemá-
tica ministradas, espe-
cialmente, pelos pro-
fessores do cursinho da 
Poli USP. Outras suges-
tões para estudo tam-
bém estarão disponíveis 
no site do Programa.

Nomeações também atendem escolas de todas as regiões do interior e do litoral

em diálogos claros e sem pre-
conceitos, para que mais pesso-
as possam se sentir representa-
das na mídia.

O evento é gratuito e aberto 
ao público. Os interessados em 
participar do “Em Pauta”, de-
vem fazer a inscrição via inter-
net acessando o link colocado da 

página do Facebook que carrega 
o nome do evento.

O Teatro Teresa D’Ávila fi ca 
na avenida Doutor Peixoto de 
Castro, 539 – Vila Celeste, Lore-
na – SP.

Para mais informações, envie 
um email para empauta2018@
gmail.com.

Solange Barbosa, consultora da Unesco e licenciada em História

Divulgação

Programa 
“#VemPraUSP!” tem 
inscrições prorrogadas 
até 15 de junho

Nomeações também atendem escolas de todas as regiões do interior e do litoral

Divulgação

Divulgação
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COLABOROU COM 
O TEXTO: DAYANE GOMES

Cotidianamente, as som-
bras presenteadas pelas 
árvores colorem os jar-

dins, bancos e soalhos expostos 
ao clima tropical. Nos dias mais 
prezados, os raios de sol cami-
nham ao lado das ondas sonoras 
do rádio que compõe a música 
ambiente. E, a cada quatro anos, 
as brisas do local público refres-
cam os andantes, à medida que 
os ventos, vez ou outra, pro-
movem a revoada de pequenos 
itens de papel pela Praça Mon-
senhor Marcondes, no centro 
de Pindamonhangaba. Os arti-
gos sazonais voam carregando 
consigo imagens e detalhes que 
remetem a um fragmento tra-
dicional característico de povos 
futebolistas, como o Brasil, ou 
seja, a cultura das fi gurinhas da 
Copa do Mundo.

A empresa italiana “Panini” 
lançou o primeiro álbum para 
coleção de “cartinhas” ilustradas 
com os jogadores das seleções 
participantes do mundial de fu-
tebol no México, em 1970. De lá 
para cá, a fi rma se estabeleceu 
como a principal de seu ramo e 
tem a produção média anual de 
seis bilhões de fi gurinhas. Sen-
do que, este número cresce nos 
períodos em que o campeonato 
internacional esportivo aconte-
ce. No solo brasileiro, por exem-
plo, a tiragem inicial dos álbuns 
comemorativos gira em torno 
de sete milhões de exemplares.

Em 2018, os cromos auto-
colantes referentes à Copa do 
Mundo da Rússia começaram a 
circular no mercado local no dia 
29 de março. Na mesma época, 
Wagner Dias deu início à im-
plantação de um novo negócio 
em sua experiência comercial. 
Ele era dono de uma revistaria 
fi xada no centro de Pinda, quan-
do se viu obrigado a encerrar as 
atividades da loja frente às in-
conveniências da atual instabili-
dade econômica no País. “Como 
eu fechei há um ano por causa 
da crise, eu aproveitei a opor-
tunidade da Copa. Fui na pre-
feitura, tirei a licença e montei 
na praça”, conta o morador do 
bairro Jardim Yassuda.

Oportunidade fi nanceira

Afi nal, Dias resolveu engatar 
uma singela banca bem no meio 
do ponto de circulação mais no-
tável da cidade para continuar 
vendendo os artigos sazonais 
com a sogra e uma ajudante. 
Divididas em pastas, separa-
das por tipologia, etiquetadas e 
acompanhadas das futuras su-
perfícies em que serão prensa-
das, as fi gurinhas fi cam, organi-
zadamente, salientes aos olhos 
dos colecionadores, que podem 
adquiri-las da forma padrão, 
com as embalagens com cinco 
unidades, ou avulsa, escolhen-
do as disponíveis no acervo do 
vendedor. Inclusive, Wagner 
garante que foi o precursor do 
método “pasta” pelas redonde-
zas pindenses. “Eu que comecei 
com esse negócio cinco Copas 
atrás”, pontua.

Copa do Mundo: a temporada de 
colecionar álbum de � gurinhas
Antes mesmo do início do Mundial de Futebol, a torcida se volta à caça dos adesivos personalizados

A comercialização individual 
na tenda da Praça Monsenhor 
Marcondes segue os preços esti-

pulados de acordo com a catego-
ria do cromo: “comum”, “está-
dio”, “Brasil” e “escudo”.“Assim, 

a pessoa tem a oportunidade de 
montar o álbum mais em conta. 
Porque, se você fi car comprando 
o pacotinho sai muita fi gurinha 
repetida. Mas no começo não 
sai tanta, até 120 pacotes, mais 
ou menos, compensa comprar”, 
explica o comerciante que man-
tém os valores independente-
mente da raridade e até possui 
máquina para oferecer a opção 
de pagamento com cartão de 
crédito.

Os cálculos de “compensa-
ção” do empreendedor levam 
em consideração que a cartilha 
da Copa do Mundo da Rússia 
inclui 682 fi gurinhas, 42 a mais 
que a edição de 2014. Além dis-
so, estipula-se que os colecio-
nadores que não substituem 
os selos repetidos por inéditos 
devem adquirir cerca de 980 

pacotes para preencher o livro, 
desembolsando R$ 1.956.

Possibilidade 
de divertimento

“Eu faço coleção desde 2006 
e continuei nas Copas seguin-
tes”, menciona Edite Rodrigues 
da Silva, de 71 anos. A moradora 
do bairro Lessa aparece como 
uma cliente fi el de Wagner Dias 
desde a revistaria e, frequente-
mente, compra os adesivos per-
sonalizados para os dois atuais 
companheiros de coleção, os 
netos de oito e 10 anos de ida-
de. Mas, é ela mesma quem tem 
gosto por completar os álbuns. 
Tanto que, já existem planos 
para quando isto acontecer. 
“Para não parar, vou ajudar mi-
nha vizinha da frente”, estipula.

No caso da banca na praça 
central, os trabalhos têm foco 
apenas na venda dos “potenciais 
voadores” e seus respectivos 
livretos. Entretanto, parte da 
tradição de juntar as fi gurinhas 
envolve a troca entre os torcedo-
res, que nem sempre são fanáti-
cos por futebol. E, ali mesmo, no 
próprio lugar onde os raios de 
sol caminham ao lado das ondas 
sonoras da rádio, se sucede um 
encontro informal e casual entre 
colecionadores aos sábados.

“Acho que eu já vim em uns 
três fi ns de semana aqui. Geral-
mente, venho para procurar fi -
gurinhas com meus fi lhos, mas 
meu sobrinho já procurou com 
a gente uma vez”, afi rma Daniel 
Siqueira da Silva, focado em 
conseguir quantidade sufi cien-
te de cromos autocolantes entre 
os oito milhões de pacotinhos 
produzidos diariamente até 20 
de abril pela fábrica da “Panini” 
no Brasil, localizada em Barue-
ri (SP).

Copa do Mundo: a temporada de 
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O empreendedor Wagner Dias aproveitou a Copa do Mundo para abrir um negócio temporário

O comerciante montou uma banca de fi gurinhas na Praça 
Monsenhor Marcondes, no centro de Pinda

Dayane Gomes

Dayane Gomes

Dayane Gomes
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