
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 9.105

PINDAMONHANGABA SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 137

15 DE JUNHO DE 2018

Projeto “Esporte 
do Bem” realiza 
evento neste 
sábado

Escolas 
municipais 
iniciam projeto 
de contraturno 
escolar

Marcos Paulo é 
convocado para 
“Sul-Americano 
de Atletismo” no 
Equador

Prefeitura 
entrega 
cobertura e 
revitalização 
de quadra no 
Castolira

“Copa da Solidariedade” 
é neste fi m de semana

Imagem meramente ilustrativa (internet)

NUBLADO COM 
POSSIBILIDADE DE CHUVA 

UV 10

PREVISÃO DO TEMPO 

14º 

PINDAMONHANGABA

21º

Fonte CPTEC/INPE

A Prefeitura promove nos dias 15, 16 e 17 de junho, a “Copa da Solidariedade”, no rítmo da 
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Objetivo 2. Acabar 
com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e 
promover a agricultura 
sustentável, uau, chama-
ria isso de desafi o não 
somente de objetivo.

 Alguns dos itens deste 
objetivo até 2030: aca-
bar com a fome e garan-
tir o acesso de todas as 
pessoas, em particular 
os pobres e pessoas em 
situações vulneráveis, 
incluindo crianças, a 
alimentos seguros, nutri-
tivos e sufi cientes durante 
todo o ano e acabar com 
todas as formas de des-
nutrição, e atender às 
necessidades nutricionais 
dos adolescentes, mulhe-
res grávidas e lactantes 
e pessoas idosas. Ainda 
ao de dobrar a produti-
vidade agrícola e a renda 
dos pequenos produtores 
de alimentos, particu-

larmente das mulheres, 
povos indígenas, agricul-
tores familiares, pastores 
e pescadores, inclusive 
por meio de acesso segu-
ro e igual à terra, outros 
recursos produtivos e 
insumos, conhecimento, 
serviços fi nanceiros, mer-
cados e oportunidades 
de agregação de valor e 
de emprego não agrícola, 
entre outros itens.

Entenderam agora por 
que desafi o? Ótimo e a 
gente com isso tudo, não 
sou agricultor, não tenho 
nada com isso. Todos 
temos tudo com isso e 
com os outros objetivos, 
não tente se enganar, 
se escolhemos viver em 
sociedade, temos que nos 
envolver com todas as 
questões que fazem esta 
mesma sociedade fi car 
de pé ou tentar fi car ao 
menos.

Nós pessoas físicas 

podemos nos aliar a orga-
nizações ou movimentos 
que trabalham com esta 
linha, mais facilmente 
de facilitar o acesso a 
alimentação saudável 
e segura para crianças, 
mulheres gravidas e 
pessoas idosas. Podemos 
também incentivar o 
consumo de hortaliças, 
compradas diretamente 
dos pequenos agriculto-
res, muitos deles pro-
duzem de forma natural 
os chamados alimentos 
orgânicos e muitos de nós 
pagamos preços absur-
dos nos supermercados 
pela etiqueta de orgânico, 
enquanto a compra no 
pequeno produtor,que sai 
sem etiqueta, mas com 
preço justo, muitas vezes 
menores do que os não 
orgânicos na feira. Deve-
mos e podemos valorizar 
os povos indígenas, que 
sofrem violência e aban-

dono por falta de compre-
ensão de seu papel e sua 
história.

A tão propagada e 
anunciada há décadas, 
reforma agrária, que sem-
pre começa, mas com o 
passar dos dias vai caindo 
no esquecimento, é papel 
da nossa classe política 
e é nosso papel cobrar 
isso deles, ou melhor 
lembra-los de seus com-
promissos quando das 
campanhas.

Não tem muito jeito a 
coisa roda, roda e roda 
e cai na mão do povo, 
ou seja, nós, portanto 
não queira se justi-
ficar que isso é coisa 
do governo, ou dos 
políticos, começa com 
nossa ação e se replica 
a partir dela. Aproveite 
e replique este texto 
por ai, para que mais 
pessoas saibam o que é 
a Agenda 2030.

DESVENDANDO A AGENDA 2030.ODS

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.

Jardim Mariana recebe obras 
no sistema de drenagem

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Nesta semana, a pre-

feitura realiza obras de 
melhoria no sistema de 
drenagem do Jardim Ma-
riana.

Conforme informado 
pela Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos, 
a equipe de drenagem 
efetua este serviço para 
a melhoria no sistema de 
escoamento e captação 
de água da chuva, que era 
um antigo problema que 
causava transtornos aos 
moradores da rua Raphael 
Ferrari.

COLABOROU COM TEXTO: BRUNA 
SILVA

*** 
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba divulgou nesta 
semana o novo cronograma 
para o “Pega-Tudo”, que teve 
seus serviços interrompidos 
devido à greve dos caminho-
neiros.

De acordo com informa-
ções da Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos, os 
bairros que possuem prazo 
para receber ações do “Pega-
Tudo” até o dia 20 de junho 
são: Vila Prado, São Sebas-
tião e Parque São Domingos 
e o Castolira até dia 28 de 
junho.

Sábado (16)
Liga Paulista Basquete S16
Local: CE João do Pulo
Horário: A partir das 10 horas

Projeto Esporte do Bem
Local: CE João do Pulo
Horário: A partir das 8 horas

Copa Paulista de Futsal 
Feminino
Horário: A partir das 19 horas
Local: Ginásio do Alto Tabau

Copa Lorena de Tênis
de Mesa
Horário: A partir das 8 horas
Local: Lorena

Super Liga de Vôlei 
Adaptado
Horário: A partir das 8 horas
Local: Ilhabela

Campeonato Paulista de 
Futsal sub 16 e 18
Horário: A partir das 9 horas
Local: São Paulo

Campeonato Paulista Petiz 
de Natação
Horário: A partir das 8 horas
Local: Guará

 I Fase do Troféu São Paulo 
de Ginástica Artística
Local: São Paulo
 
Campeonato Paulista de 
Basquete Feminino sub 18
Local: Santo André
 
Liga Sorocabana de vôlei de 
infantil masculino
Local: Itu
 
Domingo (17)
 
Lutando Pela Paz – 
Taekwondo
Horário: A partir das 14 horas
Local: Taubaté
 
Campeonato Regional de 
Futebol Feminino
Local: São Sebastião
 
Campeonato Regional 
de Malha
Local: Guaratinguetá e Cruzeiro
 
Troféu São Paulo 
de Ginástica Rítmica
Local: São Bernardo do Campo

“Pega-Tudo” retorna com atividades 
normalizadas na próxima semana

AGENDA DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

Segundo o coordena-
dor da obra, Thiago Gon-
çalves, a implantação de 
um “sarjetão” – constru-
ído em duas etapas para 
evitar a interdição total 
da via – e o rebaixamen-

to de 25 metros de guias e 
sarjeta atenderá melhor a 
necessidade do local, solu-
cionando os problemas de 
alagamento e acúmulo de 
água da chuva na via pú-
blica.

Já a equipe da Subprefei-
tura de Moreira César estará 
no Feital.

Para a efi cácia do “Pe-
ga-Tudo” é fundamental a 
participação da população, 
pois as equipes da prefeitura 
e subprefeitura não entram 
nas áreas internas das re-
sidências. Durante a ação 
não são recolhidos lixos 
eletrônicos como lâmpa-
da, pilhas ou lixo orgâni-
co. Deste modo, o mora-
dor deve depositar o lixo 
e entulho nas calçadas 24 
horas antes da ação das 
equipes. 

Os moradores podem pe-
dir que a ação seja realizada 
3644-5206 e, em Moreira 
César, telefone 3641-1116.

Em ritmo da 
Copa do Mundo     

A maior festa do futebol mundial 
teve início nessa quinta-feira (14): 

a Copa do Mundo da Rússia. O Brasil 
estreia no próximo domingo, 17 de junho, 
e não faltarão locais de encontro para os 
torcedores mais assíduos.

Uma das alternativas será a “Copa da 
Solidariedade” que acontecerá na “Praça 
do Quartel”, de sexta a domingo. 

Organizado pela prefeitura, o evento 
promete levar muita diversão e atrativos 
para os torcedores. No local estarão 
diversos food trucks com as mais variadas 
comidas e bebidas, haverá telão para a 
transmissão do primeiro jogo do Brasil na 
Copa, além de shows musicais. 

As atrações incluem estilos como 
rock, MPB e sertanejo universitário. É 
só escolher seu ritmo favorito, juntar a 
torcida e mandar vibrações positivas para 
a Seleção Brasileira!
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Prefeitura e feirantes discutem fechamento lateral da feira
 

Colaborou Com o texto 
Jennifer Gonçalves

 
as escolas da rede municipal 

de ensino que receberão o projeto-
piloto de contraturno escolar pro-
moveram, ao longo desta semana, 
reuniões com os pais dos alunos 
que serão beneficiados com as ati-
vidades de reforço e com as ofici-
nas culturais, no horário contrário 
de suas aulas regulares.

o projeto é resultado de um 
chamamento público feito pela 
secretaria de educação da Pre-
feitura, para o atendimento de 
mais de 1000 crianças matri-
culadas na rede municipal, que 
contou com a participação de 
várias organizações sociais.

Para ajudar no reforço esco-
lar, as instituições selecionadas 
foram a associação interação e 
os Salesianos; para as oficinas 
culturais serão o Grêmio união 
e a Corporação musical euterpe.

a escola municipal francis-
co de assis, em moreira César, 
promoveu sua reunião na úl-
tima quarta-feira (13), tendo à 
frente a professora da unidade, 
Doraci das Graças dos santos. 
ela explicou sobre todos os be-
nefícios da parceria com a Pro-
vim do Projeto Jataí.

“estou muito esperançosa 
principalmente por ter pego uma 
linha salesiana, esse é o diferen-
cial, na minha opinião. essa rede 
já faz esse trabalho há muitos 
anos e nós faremos a ponte com 
os pais. lá, eles possuem esse 
olhar diferenciado e irão traba-
lhar a motivação dos estudantes. 
eu acredito que temos grandes 

chances dessa parceria dar mui-
to certo”, comentou.

Entre os profissionais que 
atenderão o projeto na em 
francisco de assis, estão psicó-
logos, psicopedagogos, moni-
tores, entre outros, todos com 
olhar humano e diferenciado, 
com objetivo de incentivar as 
crianças na escola estimulando 
a autoestima.

serão oferecidas:  1 hora de 
reforço de português, 1 hora de 
reforço de matemática e 1 hora 
de lazer com atividades e brin-
cadeiras visando o aprendizado 
das crianças.

 Mães aprovam a iniciativa

todas as mães participantes 
da reunião se mostraram empol-
gadas com a novidade, como a 
mãe do Davi do 3°ano b, silva-
na borges, que comentou que a 
oportunidade veio em boa hora. 
“eu já estava há algum tempo 
procurando professores particu-
lares, sem sucesso. acho que essa 
iniciativa será excelente, vai ser a 
ajuda que eu precisava”, disse.

o secretário de educação, 
professor Júlio valle, está mui-
to animado em implantar essa 
novidade no ensino municipal. 
“nosso projeto-piloto de contra-
turno escolar é a primeira expe-
riência de educação integral que 
nossa cidade terá e, tendo mais 
de mil alunos contemplados no 
primeiro momento, poderemos 
avaliar ao longo desse ano e do 
próximo as condições de am-
pliação do programa para muito 
mais crianças”, destacou.

Colaborou Com o texto: 
bruna silva

A Avaliação de Densidade 
Larvária (ADL), realizada em 
abril de 2018, pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica, re-
velou o índice  de 1.7, que deixa 
a cidade em estado de atenção.

O diretor da Vigilância 
Epidemiológica, Rafael La-
mana, ressalta que em quatro 
meses Pindamonhangaba teve 

o índice reduzido de 6.5  que 
representa risco de surto, para 
1.7 que representa estado de 
atenção e atribui esta notória 
queda ao trabalho contínuo 
dos agentes de controle de 
vetores, moradores do municí-
pio em conjunto com a cam-
panha de conscientização em 
parceria com a Secretaria de 
Educação e Departamento de 
Cultura do município.

Em avaliação realizada no 
início deste ano, os criadouros 
que mais se encontraram a lar-

va do mosquito Aedes aegypti, 
foram: vasos de plantas, ma-
teriais inservíveis nos quintais, 
ralos, reservatórios de água e 
bromélias.

Lamana alerta que é 
essencial a colaboração dos 
moradores para que verifi-
quem frequentemente em suas 
casas possíveis criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, com 
intuito de eliminar as larvas 
do mosquito transmissor de 
dengue, zika, chikungunya e 
febre amarela.

Feirantes fixos e comercian-
tes da área próxima ao mercado 
municipal estiveram presentes, 
na quarta-feira (13), em uma 
reunião no auditório da prefei-
tura. o assunto em pauta foi o 
fechamento lateral da feira, que 
deverá ser iniciado, na prática, 
em cerca de dois meses.

o prefeito isael Domingues 
abriu a reunião, explicando para 
os presentes a importância des-
ta obra, que poderá ter alguns 
transtornos, mas que apresen-
tará um resultado final muito 
positivo tanto para os feirantes 
quanto para as pessoas que fre-
quentam a feira diariamente, 
que terão mais conforto e orga-
nização. ele lembrou ainda que 
Pindamonhangaba pretende se 
tornar um município de inte-
resse turístico e, que esse em-
belezamento da feira, na área 
central do município, só irá co-

Reunião aconteceu quarta-feira (13),no auditório da prefeitura

laborar para a parte turística da 
cidade.

a secretária de Planejamen-
to, marcela franco, apresentou a 

parte técnica da obra. ela expli-
cou que toda a área da feira será 
fechada com tapumes e, por se-
gurança, os feirantes precisarão 

ser retirados e instalados em um 
novo local, temporariamente. a 
secretária garantiu que todo o 
trabalho será realizado somen-
te dentro da área fechada com 
tapume, para a montagem das 
peças pré-moldadas, que serão 
transportadas por meio de guin-
dastes, tudo com muita precisão 
e segurança para o entorno.

o fechamento da feira será 
realizado com chapa metálica 
trapezoidal com brizes e rece-
berá todo um reforço estrutural. 
no período de obras, serão ne-
cessários cerca de 60 dias para 
o descarregamento das peças 
mais pesadas, que irão compor 
todo o fechamento lateral.

Para a realização da obra, 
o investimento total é de r$ 
917.775,42, sendo verba esta-
dual de r$ 350.000,00 e con-
trapartida da prefeitura de r$ 
567.775, 42. a previsão é que 

todo o processo seja encerrado 
em até seis meses.

Remanejamento 

o secretário de administra-
ção, fabrício augusto Pereira, e 
a diretora de trânsito, luciana 
vianna, explicaram para os pre-
sentes o planejamento inicial 
para deslocamento dos feiran-
tes temporariamente, e o fecha-
mento do trânsito nas ruas pró-
ximas ao espaço. Deverão sofrer 
intervenção trechos das ruas 
Capitão José martiniano vieira 
ferraz, rubião Júnior e Campos 
Salles - esta, somente aos fins de 
semana.

Para definir local para as 
novas bancas, ruas que serão 
fechadas e outros detalhes, foi 
marcada uma reunião com os 
presentes para quarta-feira 
(20), às 9 horas, na feira. 

Divulgação

Escolas municipais 
iniciam projeto de 
contraturno escolar

Em reunião nesta semana, os pais se mostraram animados com 
o reforço extra na qualidade da educação das crianças

Divulgação

Avaliação larvária aponta índice 
de 1.7 para dengue na cidade

Prefeitura entrega UBS no 
“Bem Viver”, neste sábado

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entrega, neste sábado 
(16), a unidade básica de saúde 
“enfermeira rosângela maria 
Pires”, no empreendimento re-
sidencial “bem viver”, arareta-
ma. a cerimônia será realizada 
às 10 horas.

a nova unidade tem 360 m² 
de área, com ambientes como 
consultórios, salas de acolhimen-
to, sanitários com acessibilidade, 
salas para curativo, inalação, va-
cinas, procedimentos, entre ou-
tras. está preparada para aten-
der as cerca de 6 mil pessoas que 

moram nos 1.536 apartamentos 
do “bem viver” e região.

Homenageada

rosângela maria Pires nas-
ceu em 25 de setembro de 1955, 
em Pindamonhangaba, e fale-
ceu em janeiro de 2017. atuou 
como enfermeira na secreta-
ria de saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba a partir de 
setembro de 1997, onde teve 
a oportunidade de dar “asas” 
a sua vocação no atendimento 
fraterno de pessoas carentes e 

de todos aqueles que a procura-
vam.

infatigável no cumprimento 
de seu dever e sensível às dores 
humanas, trabalhou, fez muitos 
amigos e inúmeros fãs com seu 
profissionalismo, atenção aos 
que recorriam aos seus cuidados, 
lealdade e principalmente a sua 
habilidade em lidar com a adver-
sidade e os conflitos humanos.

a ubs “enfermeira rosân-
gela Maria Pires” fica localizada 
na avenida Carlos lopes Guedes 
filho, 2.475, loteamento “bem 
viver”, no araretama.

Nova unidade está preparada para as cerca de 6 mil pessoas do “Bem Viver” e região

Divulgação
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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

Os vereadores da Câma-
ra de Pindamonhangaba 
aprovaram na 20ª Sessão 
Ordinária, realizada no úl-
timo dia 11 de junho, no 
plenário Francisco Romano 
de Oliveira, o Projeto de Lei 
n° 35/2018, de autoria do 
Poder Executivo, que “Au-
toriza o Executivo Munici-
pal a fazer doação de uma 
área para a Fazenda do Es-
tado de São Paulo”.

O projeto, que recebeu 
votação unânime dos par-
lamentares, originou da 
solicitação da Procurado-
ria-Geral do Estado de São 
Paulo, através da Secreta-
ria da Segurança Pública, 
pelo Processo n° PROT CJ 
G.S. 1155/96 - PARECER 
CJ/SSP n° 434/2017. De 
acordo com a justifi cativa 
do Projeto, a delegacia do 
1° Distrito Policial existe 
de fato no local, inclusive, 
houve manifestação ex-
pressa da Procuradoria-Ge-
ral do Estado de São Paulo, 
através da Secretaria da Se-
gurança Pública, propondo 
o recebimento da doação do 
imóvel inserido na matrícu-
la 62.239, no interesse de 
regularizar administrativa-
mente a ocupação da área. 
Agora, o Município está au-
torizado pelo Legislativo a 
doar a área à Secretaria da 
Segurança Pública do Es-
tado de São Paulo, a qual 
deverá realizar as benfeito-
rias no local, para o melhor 
atendimento à população 
de Pindamonhangaba.

Inclusão
Também aprovado por 

unanimidade, o Projeto de 
Lei Ordinária n° 77/2018, 
de autoria do Executivo  
que “altera a Lei n° 6.130, 
de 29 de maio de 2018, que 
autoriza o Poder Executivo 
a transferir recursos fi nan-
ceiros, para o exercício de 
2018. às entidades assisten-
ciais, a título de subvenção 
social”. Segundo a justifi ca-
tiva apresentada pelo autor, 
o Projeto de Lei diz respeito 
a alteração da Lei n° 6.130, 
de 29 de maio de 2018, que 
autoriza o Poder Executivo 
Municipal a transferir re-
cursos fi nanceiros, para o 
exercício de 2018, às enti-
dades assistenciais, a título 
de subvenção social. A alte-
ração tem por objetivo mu-

Câmara aprova doação de área onde  está instalada 
a Delegacia do 1º DP de Pindamonhangaba para a 

Fazenda do Estado de São Paulo
Projeto aprovado por unanimidade teve diversos adiamentos por falta de 

documentação, a Prefeitura completou e concluiu o processo e agora, com a doação, o 
Estado pode executar obras nas instalações para melhor atender a população

dar o dispositivo da Lei para 
acrescentar o repasse de 
auxílio, pois o texto original 
constou somente a subven-
ção, sendo que o repasse 
será realizado para as duas 
modalidades, as quais nos 
termos do entendimento do 
Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo e da Lei Fe-
deral n° 4.320/1964 podem 
ser distinguidas como: sub-
venções sociais (para des-
pesas correntes) e auxílios 
(para despesas de capital). 
Desta forma nos termos do 
art. 2° da Lei 6.130/2018 ao 
constar que a concessão da 
subvenção de que trata esta 
Lei será formalizada atra-
vés de termo apropriado, 
conforme previsto na Lei 
Federal n. ° 13.019/14, com 
destinação exclusiva e es-
pecífi ca ao custeio e auxílio 
da entidade subvenciona-
da, em conformidade com 
o plano de trabalho apro-
vado pelo Departamento 
de Assistência Social, onde 
deixou de constar o auxílio. 
Assim, para que se possam 
efetivar os repasses previs-
tos se faz necessária a cor-
reção dos dispositivos para 
que constem como subven-
ção e auxílio, adequando-se 
a correta classifi cação orça-
mentária. 

Tribuna Livre
O Presidente do Con-

selho Municipal do Idoso, 
Adilson Lima da Silva, usou 
a Tribuna Livre para anun-
ciar o início da VIII Campa-
nha Municipal de Enfrenta-
mento à Violência contra o 
Idoso. Foi exibido um vídeo 
de cerca de 3 minutos, com a 
participação dos Idosos dos 
CCIs de Pindamonhangaba, 
onde destacam a violência 
contra o idoso e enfatizam 

o tema da campanha deste 
ano: “Respeito, Direito da 
Pessoa Idosa. Responsabi-
lidades de todos”. Várias 
palestras foram programa-
das com intuito de chamar 
a atenção da população, 
principalmente os jovens, 
sobre a questão da violência 
contra o idoso. O presiden-
te do Conselho Municipal 
do Idoso também enfatizou 
que 10% da população de 
Pindamonhangaba é idosa 
e nossa cidade é uma das 
poucas que tem uma rede 
de proteção ao idoso, com 
a participação do Poder Pú-
blico onde realiza diversos 
eventos de forma a valori-
zar o idoso, principalmen-
te a sua qualidade de vida. 
Ele também denunciou que 
os idosos sofrem violência 
física, psicológica, sexual 
- parece que não mas exis-
tem casos de idosos que 
são violentados na sua pró-
pria casa e principalmente 
abandono, negligência e 
abuso fi nanceiro econômi-
co, onde familiares pegam 
o cartão do idoso e o utili-
zam em benefício próprio. 
Adilson Lima destacou que 

estão agendados diversas 
ações e palestras para des-
tacar esta campanha, prin-
cipalmente juntos às enti-
dades educacionais.

Homenagem
O vereador Rafael Goffi  

(PSDB) através do reque-
rimento nº 1.100/2018, 
prestou homenagem com a 
entrega de um Diploma de 
Honra ao Mérito ao Profes-
sor Bruno Ricardo Cezário, 
por sua iniciativa e desen-
volvimento do projeto de 
esporte na modalidade de 
xadrez, contribuindo na 
formação e educação dos 
alunos da Escola Estadual 
Professora Escolástica An-
tunes Salgado.

Bruno Ricardo 
Cezário
Nasceu em Taubaté, 

mas sempre morou em Tre-
membé. Perdeu a mãe an-
tes de completar um ano de 
idade, fi cando aos cuidados 
de uma tia. Apesar das ad-
versidades, sempre foi um 
bom aluno e aos 19 anos 
ingressou na Universidade 
de Taubaté, no curso de li-
cenciatura em Matemática, 
graduando-se em 2009. 
No ano seguinte começou a 
atuar como professor subs-
tituto em várias escolas de 
Tremembé. Em 2011 assu-
miu o cargo de professor 
efetivo na Escola Estadual 
Professora Escolástica An-
tunes Salgado, no Jardim 
Regina, em Pindamonhan-
gaba. Conheceu o xadrez 
em 2016, aos 29 anos de 
idade e se encantou por 
esta modalidade esportiva. 
Iniciou em 2017 o proje-
to “Xeque Mate, o Resga-
te”, que vem benefi ciando 
os alunos não somente na 
aprendizagem, mas tam-

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO
AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!

O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDIANTE 
CADASTRO NA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO.
TELEFONE: (12) 3644-2284

E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

Professor Bruno, junto com a esposa e os fi lhos, recebe o 
Diploma de Honra ao Mérito das mãos do vereador Rafael Goffi 

Tribuna Livre: Adi lson 
Lima da Si lva

 

ORDEM DO DIA
21ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 

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

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto de Lei n° 43/2018, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo 
da Lei n° 3.966, de 28 de novembro de 2002, que institui e regulamenta as 
Gratuidades e Descontos no Transporte Coletivo de Passageiros no Município 
de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 70/2018, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n° 6.069, 
de 23 de novembro de 2017, que autoriza o município de Pindamonhangaba 
a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São 
Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 13 de junho de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

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

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

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

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 43/2018 - Este projeto visa 
Alterar dispositivo da Lei n° 3.966, de 28 de novembro de 2002, que institui e 
regulamenta as Gratuidades e Descontos no Transporte Coletivo de Passageiros 
no Município de Pindamonhangaba, concedendo desconto de 50% (cinquenta 
por cento) na compra da cartela de passes para os Estudantes e Professores que 
comprovadamente frequentem ou lecionem em cursos regulares de ensino da 
educação básica, compreendendo desde a educação infantil até o ensino médio, 
passando pelo ensino fundamental e também do ensino superior.
Projeto de Lei nº 70/2018 - O referido projeto propõe a retifi cação do art. 1° da 
Lei 6.069/2017, onde constou o valor de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil 
reais) sendo que o valor a operação de crédito é de até R$250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), visando atender às exigências do Programa do Desenvolve SP, 
que tem por objetivo fi nanciar a aquisição de uma retroescavadeira 4x4, fi nanciável 
em 72 (setenta e duas) vezes, sendo 6 (seis) meses de carência e 66 (sessenta e 
seis) meses de amortização a juros zero. 

bém na convivência social. 
Todos os alunos participam 
do projeto e das seletivas 
para campeonatos, onde as 
equipes já venceram diver-
sos certames dentro e fora 

da cidade, com destaque 
para as medalhas da 1ª, 2ª 
e 3ª etapa do Circuito SESC 
de Xadrez e a 1ª etapa do 
Circuito Valeparaibano de 
Xadrez Escolar.
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idadeC
“Copa da Solidariedade” é neste fim de semana

Colaborou Com texto: 
bruna Silva

 
a Prefeitura promove nos 

dias 15, 16 e 17 de junho, a “Copa 
da Solidariedade”, no ritmo da 
Copa do mundo de Futebol. o 
evento terá diversos food tru-
cks, telão de led e shows, além 
de transmissão do primeiro jogo 
do brasil na Copa.

as atividades serão na Praça 
do Quartel. no dia 15 (sexta-fei-
ra), a programação começa às 
19 horas com o show de rock da 
banda Guerrilha verbal. no dia 
16 (sábado) quem se apresenta é 
o sertanejo universitário Josias 
nagrin, também às 19 horas. no 
dia 17 (domingo), a agitação fica 
por conta da torcida, que poderá 
conferir de perto a transmissão 
ao vivo pelo telão de led o jogo 
de estreia da seleção na Copa, 
brasil x Suíça a partir das 15 ho-
ras. após o jogo terá show com 
o Quartetto imperial tocando o 
melhor da mPb e samba raiz.

“a Copa é a festa do fute-
bol! e nós queremos trazer 
essa festa para a nossa cida-
de de forma que a população 
possa aproveitar com segu-
rança a alegria este momen-
to”, comenta o coordenador 
de eventos, ricardo Flores. 
“todos estão convidados a 
participar, curtir as atrações e 
reforçar a torcida para o bra-
sil na competição”.

Durante todos os dias da 
“Copa da Solidariedade” have-
rá food trucks na praça de ali-
mentação com opções de: black 
maki - comida japonesa,  a vi-
zinha e Devora lanches - ham-
búrguer, Cachorrão da Grande 
Família - hot dog, espetinhos 
F.C. , os reis da rua Pizza, tô 
Frango Frito no balde, Chop in 
Kombi, Chez Churros Gourmet, 
Street Pastel, Pipoca do Queijão, 
the Crazzy’s – açaí e sorvete. 
além da feira dos artesãos “arte 
encanto”, do Fundo Social de 
Solidariedade. Durante todos os dias da “Copa da Solidariedade” haverá food trucks na praça de alimentação

imagem meramente ilustrativa / internet

Prefeitura entrega 
cobertura e revitalização 
de quadra no Castolira

Ingressos para “Trem 
do Forró” já estão à venda

 

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

 
O Museu Histórico e Peda-

gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina apresenta, neste 
mês, a exposição “Territórios: 
multiplicidades e fronteiras”. 
Os alunos de licenciatura 
em Arte da Fasc- Faculdade 
Santa Cecília expõem traba-
lhos visuais que evidenciam o 
olhar contemporâneo.  

Segundo os organizadores, 
tais produções vêm sendo de-
senvolvidas ao longo do curso 

de licenciatura em arte da 
Fasc nas disciplinas de arte 
digital, fotografia, pintura, 
escultura e gravura, ministra-
da pelo prof. Me. Deni Dias. 
Os trabalhos desenvolvidos 
partiram da exploração de 
materiais, suportes e proce-
dimentos artísticos, estabe-
lecendo uma interface entre 
sujeitos, máquina, especta-
dor. A qualidade dos recur-
sos tecnológicos colocou em 
evidência reflexões sobre a 
produção de arte contempo-
rânea e da própria formação 

do artista/professor e artista/
aluno. Todo o processo de 
criação e produção se emba-
sa no conceito de hibridação 
interformativa.

A exposição pode ser 
conferida de perto até o final 
do mês de julho de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 17 
horas e aos sábados das 9 às 
12 horas no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina, que fica 
na rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, centro. Para mais 
informações ligue 3648-1779.

Familiares do homenageado lembraram que esporte também é saúde

A quadra poliesportiva 
“José Alves Beraldo Filho”, 
do Castolira, recebeu, ofi-
cialmente, as obras de co-
bertura e revitalização. A 
cerimônia foi realizada na 
manhã dessa quinta-feira 
(14), com a presença de 
autoridades municipais, 
familiares do homenagea-
do e moradores do bairro.

A quadra recebeu cober-
tura metálica montada so-
bre estrutura pré-moldada 
de concreto, com área apro-
ximada de 1.180 m². Além 
da cobertura, iluminação, 
nova pintura das demarca-
ções esportivas, fechamento 
lateral complementado com 
tela, novas traves e redes. 
A quadra ganhou também 
uma rede de vôlei.

A representante da 
família do patrono da 
quadra, Ana Paula Be-
raldo, agradeceu pelas 
melhorias e desejou que 
essa nova quadra seja um 
local que melhore a vida 
das pessoas, por meio de 
atividades esportivas e 
de lazer. “Essa quadra foi 
inaugurada em 2008 e 
novamente estamos aqui, 
agora agradecendo por 
todo o investimento nessas 
melhorias”, afirmou.

O secretário de Es-
portes, Prof. Everton 
Chinaqui, agradeceu a 
presença da família do 
homenageado e ressaltou 
a importância do esporte 
para a formação das pes-
soas, principalmente das 
crianças.

O prefeito Isael Domin-
gues se mostrou satisfeito 
com o resultado de todo o 
investimento tanto federal 
quanto da prefeitura para 
a cobertura e revitalização 
da quadra.

A obra foi iniciada em 
2016 e ficou parada, retor-
nando em 2017. Foram 12 
meses efetivos de obras, 
com investimento federal 
por meio de convênio, de 
R$ 243 mil, e uma contra-
partida da prefeitura de 
R$ 415 mil, totalizando R$ 
658 mil investidos nesta 
melhoria.

“Essa era uma obra que 
estava parada e agora está 
sendo entregue não só com 
requisitos de lazer e espor-
te mas também de segu-
rança, por meio das late-
rais com muretas baixa e 
com tela, que possibilitam 
monitoramento pelos 
agentes de segurança e Po-
lícia Militar”, informou.

Divulgação

Museu tem exposição dos alunos da Fasc

as comemorações dos 313 anos 
de Pindamonhangaba começam 
no fim de junho, com a realização 
do “5º Festival Junino”, no bonsu-
cesso, dias 29 e 30 de junho e 1º 
de julho. uma das atrações mais 
procuradas do “Festival Junino” é 
o “trem do Forró”.

Com saída da estação do cen-
tro da cidade, da estrada de Fer-
ro Campos do Jordão, e chegada 
até a porta do festival, o trem 
faz o percurso de cerca de 1 hora 

com muita música e animação. 
a iniciativa é uma parceria com 
a eFCJ e os ingressos devem ser 
comprados diretamente na esta-
ção, a preço único de r$13 reais.

os horários de saída do trem 
para a festa serão: sexta-fei-
ra (29/6), às 18 horas e 20 ho-
ras; sábado (30/6), às 13 horas, 
15h30, 18 e 20 horas; e domin-
go,(1º/7) às 10, 13, 17 e 20 horas.

a dica dos organizadores do 
festival é que as pessoas que de-

sejem pegar o trem do forró com-
prem seus ingressos com antece-
dência, pois os horários são poucos 
e a atração é muito disputada.  

mais informações sobre o 
trem podem ser obtidas na esta-
ção da eFCJ, ou pelos telefones 
3644-7408 e 3644-7409.  

o “Festival Junino” e toda a 
programação dos 313 anos de 
Pindamonhangaba são organi-
zados pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

“Trem do Forró” é uma das atrações mais procuradas

Divulgação
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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – 
FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

PINDAMONHANGABA 313 ANOS E CORRIDA PINDA/DOMINGO NA COPA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração – 
Departamento de Administração – Setor de Fiscalização de Posturas, através do presente 
Edital de Chamamento, torna pública a convocação de ambulantes interessados em 
comercializar alimentos e bebidas naFesta de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 
anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa.

A Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos será realizada nos dias 06a10 
de julho de 2018, e a Corrida Pinda/Domingo na Copa será realizada no dia 15 de julho de 
2018 no Parque da Cidade (Parque José Antônio de Oliveira – Zé do Jornal) –localizado às 
margens do Anel Viário, sendo aberto ao público em geral. Serão disponibilizados 26(vinte e 
seis) espaços sendo 4 (quatro) destinados à pipoqueiros, 2(dois) à vendedores de balão, 2 
(dois) à vendedores de pequenos brinquedos, 2 (dois) destinados à vendedores de algodão 
doce e 16(dezesseis) barracasa serem sorteados entre os interessados que atenderem as 
exigências abaixo descritas:

a) Cada barraca poderá utilizar espaço máximo de três metros por três metros, 
previamente demarcados e cedidos pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
b) Das 16 (dezesseis) barracas de alimentação destinadas às pessoas físicas 
interessadas, serão destinadas 06 (seis) barracas a Associação dos Ambulantes e 10 (dez) 
aos demais Ambulantes;
c) As 06 (seis) barracas destinadas a Associação dos Ambulantes de 
Pindamonhangaba serão assim divididas: 01 Doce, 01 Lanche, 01 Linguiça/Pernil e 
Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01 Salgado;
d) As 10(dez) barracas dos demais Ambulantes serão assim divididas: 01 Doce, 02 
Caldinho, 02 Lanche, 02 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01 Salgado;  
e) Os pipoqueiros, vendedores de algodão doce, de pequenos brinquedos ou 
balões não poderão fazer uso de barracas ou toldos;
f)	 Não	será	permitida,	exceto	nas	barracas	fixas,	a	venda	de	mais	de	um	produto.
(vendedores de pipoca venderão apenas pipoca, por exemplo)
g) Os interessados devem estar com a documentação regulamentada com a 
Prefeitura com relação a eventos anteriores, se for o caso;

1 – Das inscrições:

1.1 – As inscrições para os interessados em participar do sorteio para vendedor ambulante 
naFesta de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo 
na Copadeverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Cardoso, nos dias 18 
de junhoe 19 de junho de 2018 no horário das 8h00 às 17h00. 
1.2 – Deverá constar no pedido:

a) Cópia do RG e CPF;
b) Cópia do comprovante de residência;
c) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, 
constando	TODOS	os	produtos	a	serem	comercializados	no	caso	das	barracas	fixas	e	O	
produto a ser comercializado no caso dos demais ambulantes;
d) Aos associados da Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba, será 
obrigatório a apresentação de declaração de associado em papel timbrado devidamente 
assinado pelo presidente.

1.3 – Só serão consideradas válidas para o sorteio, inscrições de pessoas maiores de 18 
anos;
1.4 – Só será aceita uma inscrição por pessoa;

2 – Da atividade a ser licenciada:

2.1 – Será licenciado o comércio eventual de alimentos e bebidas alcoólicas (exclusivamente 
chopp) ou não, na Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida 
Pinda/Domingo na Copano endereço supracitado, sendo a localização das barracas 
marcadas	e	cedidas	pela	Administração	Pública	e	definidas	por	sorteio	público,	bem	como	
o	comércio	de	algodão	doce,	pipoca,	pequenos	brinquedos	e	balões	em	local	a	ser	definido	
por sorteio na mesma festa.
2.2 – A venda de bebida deve ser feita EXCLUSIVAMENTE em copos de plástico, estando o 
vendedor que não cumprir a determinação sujeito a autuação e cassação da devida licença 
conforme previsto na legislação vigente.
2.3– O vendedor credenciado para executar a atividade de comércio eventual agirá 
exclusivamente durante as atividades da Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 
anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa;
2.4– O horário de término das atividades será impreterivelmente às 23h59 de cada dia de 
evento.
2.4.1 – O vendedor que não encerrar as atividades conforme item 2.4 será autuado e terá 
sua licença cassada;
2.5– É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;
2.6– Durante o evento, o credenciado deverá manter consigo a devida licença emitida pela 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, bem como documento com foto;
2.7– A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício 
por procuração ou preposto;
2.8 – Não poderá haver venda de mais de um produto pelos vendedores ambulantes que 
não	estão	fixos	em	barracas	conforme	segue:
 2.8.1 Pipoqueiro: fará venda exclusivamente de pipocas doces/salgadas e 
produtos que possam acompanhar (tais como queijo, batata, etc.);
 2.8.2 Vendedor de algodão doce: fará venda exclusiva de algodão doce;
 2.8.3 Vendedor de balão: fará venda exclusivamente de balões de gás;
 2.8.4 Vendedor de pequenos brinquedos: fará venda exclusiva de pequenos 
brinquedos típicos de festas (luminosos, etc.) exceto balões. 

3 – Do sorteio das vagas:

3.1 – O sorteio das vagas será aberto ao público, realizado mediante a presença dos 
interessados no auditório da Prefeitura, sito a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
1400 – Cardosonosseguintes dias e horários:
a)21/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas à Associação dos Ambulantes de 
Pindamonhangaba, pipoqueiros, vendedores de algodão doce, balões e pequenos 
brinquedos;
b) 22/06/18, às 14h30 para as vagas destinadas as pessoas físicas interessadas em 
trabalhar	nas	barracas	fixas.
3.1.1 – Pede-se a chegada dos ambulantes com 30 (trinta) minutos de antecedência para 
identificação;
3.1.2	–	As	 identificações	se	encerrarão	as	14h30	para	o	 inicio	do	sorteio,	caso	haja	fila,	
serão distribuídas senhas em ordem decrescente para não haver atraso;
3.1.3 – Caso haja mais inscritos que o número de pessoas comportadas no auditório, o 
sorteio	passará	a	ser	realizado	em	local	previamente	informado	através	dos	veículos	oficiais	
de comunicação da Prefeitura (site: <www.pindamonhangaba.sp.gov.br> ou por meio do 
jornal Tribuna do Norte) em local visível a partir do dia 20/06/2018;
3.2 – Participarão do sorteio apenas os devidamente inscritos no período citado 
anteriormente que estiverem presentes no dia e horário da realização do mesmo;
3.2.1 – Recomenda-se que os participantes estejam munidos do comprovante recebido pelo 
setor de Protocolo no momento da inscrição;
3.3	–	O	sorteio	irá	definir	por	ordem	crescente	de	1	a	16	a	localização	dos	vendedores	que	
irão exercer a atividades nas barracas durante aFesta de Aniversário de Pindamonhangaba 
de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa;
3.4 – O mesmo será válido para as 4 (quatro) vagas de pipoqueiro e para as 2 (duas) vagas 
de vendedores de algodão doce, 2 (duas) vagas de vendedores de pequenos brinquedos e 
2 (duas) vagas de vendedores de balões;

3.5 –Na ocasião, serão sorteados 2(dois) suplentes para os vendedores de alimentos 
e	bebidas	 (barracas	 fixas),	 1	 (um)	 suplente	 caso	haja	desistência	de	pipoqueiro,	 1	 (um)	
suplente caso haja desistência de vendedor de algodão doce, 1 (um) suplente caso haja 
desistência de vendedor de pequenos brinquedos e 1 (um) suplente caso haja desistência 
de vendedor de balões;

4 – Da entrega das licenças

4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias25 e 26/06/18das 8h00 às 17h00, 
mediante pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do Paço Municipal;
4.2 – A taxa cobrada será única (válida para todos os dias daFesta de Aniversário de 
Pindamonhangaba)	 e	 de	 acordo	 com	 a	 Lei	 5668	 de	 01	 de	 Julho	 de	 2014	 que	 define	 o	
valor, de acordo com a Unidade Fiscal do Município,sendo R$ 331,41 (trezentos e trinta 
e um reais e quarenta e um centavos) aos pequenos vendedores (pipoca, algodão doce, 
balões e pequenos brinquedos) e R$ 994,23 (novecentos e noventa e quatro reais e vinte 
e	três	centavos)	aos	vendedores	de	barracas	fixas.	Ressalta-se	que	a	Unidade	Fiscal	do	
Município é R$ 90,18.
4.3 – A não retirada da licença até as 11h00 do dia 27/06/18 acarretará na perda da vaga e 
convocação dos suplentes;
4.4 – Os suplentes,se houver vaga, serão contatados pelo telefone informado em sua 
inscrição no dia 28/06/18, devendo retirar sua licença até as 12h00 do dia 29/06/18;
4.5	–	Caso	haja	desistência	ou	faltas,	o	local	ficará	vago.	

5 – Disposições gerais

5.1 – As barracas serão cedidas pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
5.1.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pela segurança dos itens deixados pelos 
ambulantes nas barracas após o encerramento das atividades do dia;
5.2 – A Prefeitura disponibilizará energia para as barracas durante o evento;
	 5.2.1	–	Caberá	aos	barraqueiros	a	verificação	da	voltagem	fornecida;
5.3 – Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;
5.4 – Não serão feitas trocas de localização das barracas ou pipoqueiros, salvo motivo de 
força	maior,	devidamente	expresso	pela	fiscalização;
5.5 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
 5.5.1 – Comercialização de qualquer produto que não conste na licença;
 5.5.2 – Venda de bebidasem recipientes de qualquer material que não seja copo 
plástico;
 5.5.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
	 5.5.4	–	Ausência	da	pessoa	credenciada	no	ato	da	fiscalização;
 5.6.5 – Venda de bebida alcoólica destiladas;

6 – Cronograma

  Data Horário 
Inscrição 18 a 19/jun das 8h às 17h 
Sorteio (vendedores 
associados e de pipoca, de 
balão, brinquedos e algodão 
doce) 21/jun 14h30 
Sorteio (demais interessados) 22/jun 14h30 
Entrega das licenças aos 
sorteados 25, 26/6 

das 8h às 
17h* 

Contato com eventuais 
suplentes 27/jun - 
Retirada da licença pelos 
suplentes 28/jun vide item 4.5 

 
6.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;

6.2 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de 
Administração ou a quem for delegado competênciaexpressa.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira , 780, ., N. Sra. do Perpétuo Socorro - CEP 
12421-681, Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 4000322-24.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: MARIA HELENA CINACHI
Requerido: ISAURA DE JESUS GODOY

Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE ISAURA DE JESUS GODOY, REQUERIDO POR MARIA HELENA 
CINACHI - PROCESSO Nº4000322-24.2013.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 03/04/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de ISAURA DE JESUS GODOY, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MARIA HELENA 
CINACHI. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado 
na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 07 de 
junho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Secretaria de Educação e Cultura - Conselho de Alimentação Escolar - Rua Dino Bueno, 119 - Centro - CEP 12401-410, 
Tel.: 3644-1565 - e-mail  -  cae@pindamonhangba.sp.gov.br 

Criado pela Lei Municipal nº 3773, de 07/02/2001; alterada pela Lei 
Ordinária 5.867, de 16 de dezembro de 2015 

Gestão 2014/2018 

 

Conselho de Alimentação Escolar 
Pindamonhangaba, SP. CAE 

NOVA ESCALA DAS REUNIÕES DO CAE PARA 2018 
 
 
 
Informamos aos senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho 

de Alimentação Escolar – CAE bem como toda a comunidade, a nova 

escala de reuniões, válida a partir desta data, contendo as datas, horários 

e local previstos à realização das reuniões ordinárias e extraordinárias 

deste Conselho para o ano de 2018, conforme deliberado em sua 3ª 

Reunião Ordinária realizada aos 13/06/18: 

 

Data:  sempre às primeiras quartas-feiras de cada mês, salvo  

  motivos de força maior. 

 

Horário: Primeira chamada: - sempre às 16 horas, salvo motivos

    de força maior. 

 Segunda chamada: - sempre às 16h30min, salvo motivos 

    de força maior. 

 

Local: Prédio da Secretaria de Educação e Cultura – SEC, sito à Rua 

Dino Bueno, nº 119, Centro (antigo prédio da Escola de 

Comércio João Romeiro), CEP 12401-410, 

 Tel.: (12) 3644-1565. 

 

Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o  Regimento 

Interno, deverão justificar a ausência através do e-mail institucional 

cae@pindamonhangaba.sp.gov.br ou através do Grupo CAE do 

WhatsApp. 
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Secretaria de Educação e Cultura - Conselho de Alimentação Escolar - Rua Dino Bueno, 119 - Centro - CEP 12401-410, 
Tel.: 3644-1565 - e-mail  -  cae@pindamonhangba.sp.gov.br 

Criado pela Lei Municipal nº 3773, de 07/02/2001; alterada pela Lei 
Ordinária 5.867, de 16 de dezembro de 2015 

Gestão 2014/2018 

 

Conselho de Alimentação Escolar 
Pindamonhangaba, SP. CAE 

 

 

Escala para a realização das reuniões ordinárias/2018: 
 

Data Tipo 

junho/18, dia 20 Extraordinária 

julho/18, dia 05 Ordinária 

agosto/18,  dia 02 Ordinária 

setembro/18,  dia 06 Ordinária 

outubro/18, dia 04 Ordinária 

novembro/18,  dia 08 Ordinária 

dezembro/18,  dia 06 Ordinária 

 
 
 
 
 
 

 
Luciana Andreia Saquetti Rosas 

Presidente do CAE - Gestão 2014/2018 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

 
    Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar 

titular Juliana Bertolino (10 de julho a 23 de julho de 2018), vimos convocar 

para apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar desta data, a 

Conselheira Tutelar Suplente: 

 
1º Daniela Ribeiro Tomaz 

 
    A Conselheira Suplente acima citada deverá 

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos 

pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência 

Social), a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o período 

de férias. 

 

    Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, 

informamos que convocaremos o 2º Suplente, Sr. Rodolfo Fonseca de Lima 

Rocha. 

 

 

Sérgio Agusuto Baldin Júnior 
Presidente 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

AAVV..  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDOO  BBOOMM  SSUUCCEESSSSOO,,  11..440000      ––    CCPP  5522  ––  CCEEPP  1122442200--001100  ––  PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA  ––  SS..PP..  
  TTEELL//FFAAXX::    ((1122))  33664444..55660000  

                                                                                                                                                                                                                                                          
PORTARIA INTERNA Nº 10.468, DE 23 DE MAIO DE 2018.  

 
 

 
 
 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 

atribuições, e com fundamento na alínea “b”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro 

de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho do servidor municipal Sr. 

Gustavo Perroni Gomes da Silva, pelo período de 04 de junho de 2018 a 02 de janeiro de 2019. 

 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 

a partir de 04 de junho de 2018. 

 
   

Pindamonhangaba, 23 de maio de 2018. 
 

 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal                                

 
 
 

Fabricio Augusto Pereira 
Secretário de Administração 

 
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de maio de 

2018. 
 
 

  
Anderson Plinio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos  

 
 
 
 
 

     

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.454, DE 17 DE MAIO DE 2018. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão, Resolve 
designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 027/2015 para dar continuidade à apuração do processo, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 17 de maio de 2018, 
sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 17 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  17 de maio de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 054/2018 (PMP 10642/2018) 
Foi	 firmado	 o	 contrato	 060/2018,	 de	 05/06/2018,	 para	 “contratação	 de	
empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e 
entrega de documentos e pequenos volumes”, no valor de R$ 58.800,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Tania Maria 
Moreira 27014708899, a Sra Tania Maria Moreira. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 015/2017 (PMP 9772/2017) 
Foi	firmado	o	aditamento	01/2018,	de	15/05/2018,	ao	contrato	022/2017,	que	
cuida	de	“contratação	de	empresa	especializada	na	prestação	de	serviços	
para realização de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
odontológicos e equipamentos de inaloterapia da municipalidade”, para 
prorrogação até 19/05/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa Junque Peças e Serviçso Odonto-
Médico Hospitalares Ltda EPP, o Sr Roberto Carlos Manaliscki Junque. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

CONVOCAÇÃO
O Presidente do COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO- 
PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas Atribuições 
legais, convoca seus pares para as reuniões nos dia 22, 25, 26 e 27/06/2018 dás 
14h00 às 17h00, na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, para discussão 
e deliberação: A) Avaliação a contribuição do autor no projeto de PPP de Iluminação 
Pública; B) Avaliar e Discutir Edital e seus Anexos para futura Licitação; C) Organizar 
e	Definir	o	Cronograma	do	Edital	da	PPP	de	Iluminação	Pública;	e	demais	assuntos	
pertinentes.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.029, DE 14 DE JUNHO DE 2018.
Dispõe sobre a designação de Agentes de Desenvolvimento do Município de 
Pindamonhangaba, para efetivação do disposto na Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.
 Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 
Considerando o disposto no artigo 85-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto 
de 2014;
 
RESOLVE:
Art.1º Designar como Agentes de Desenvolvimento do município de 
Pindamonhangaba, para efetivação do disposto na Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, os seguintes servidores:
I-  Marcelo Ribeiro Martuscelli;
II-    Denise Carvalho de Mello;
III-   Simone Aparecida da Silva;
IV-   Daniela C. do Rosário Marcondes;
V-  Rodrigo de Souza Godoi; 
VI-  Rodrigo Lóssio Ferreira
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabiano Vanone

Secretário de Gabinete
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 14 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 
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Marcos Paulo é convocado para 
“Sul-Americano de Atletismo” no Equador

Colaborou Com texto: 
bruna Silva

 
na última quarta-feira (13), 

o atleta marcos Paulo, da Secre-
taria de esportes de Pindamo-
nhangaba, foi convocado pela 
Cbat – Confederação brasileira 
de atletismo para integrar a Se-
leção nacional que representará 
o brasil no Campeonato Sul-a-
mericano Sub 18 na cidade de 
Cuenca, no equador.

marcos, que deve viajar ain-
da neste mês para o equador, 
conta que há grande expectativa 
em poder brigar por medalha, 
e devido à um pequeno contra-
tempo por causa de sentir a coxa 
esteve alguns dias sem treinar; 
mas que darão o seu melhor na 
competição. O jovem atleta afir-
ma ainda que é uma honra po-
der representar mais uma vez o 
país internacionalmente.

recentemente, marcos Pau-
lo foi Campeão mundial Sub 18 
dos “Jogos escolares” no mar-
rocos e também levou medalha 
de ouro no Campeonato brasi-
leiro Sub 18 de atletismo.

Projeto “Esporte do 
Bem” realiza evento 
neste sábado

Atletas da Ginástica Artística 
são destaque em competição

“GuErrEirAs PindA” tEm AGEndA chEiA nEstA sEmAnA

marcos Paulo e o secretário de Esportes, prof. Everton chinaqui

Divulgação

Os atletas conquistaram a prata no geral por equipe-masculina

Divulgação

Colaborou Com texto: 
bruna Silva

 
A Secretaria de Esportes 

e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba pro-
move, neste sábado (16), 
mais um evento do projeto 
“Esporte do Bem”, momen-
to preparado para a recre-
ação dos alunos das esco-
las de esportes, no Centro 
Esportivo “João do Pulo”.

Conforme informado 
pela organização, o even-
to é um festival que deve 
começar ainda pela ma-
nhã, por volta das 8h30, 
com os alunos de até 10 
anos de todas as moda-
lidades oferecidas pela 
Semelp.

Embora esteja focado 
nos alunos que treinam 
pela Secretaria de Espor-
tes, o evento é aberto ao 
público e outras crianças 
na faixa etária de 6 a 10 
anos podem participar.

O intuito do projeto 
é estimular através da 
prática de esportes a 
consciência ambiental nas 
crianças, e com o envolvi-
mento dos familiares elas 
possam a ter uma forma-
ção social mais respon-
sável. Segunda a gestora 
Priscila Mateus, “o evento 
de forma geral tem o obje-
tivo de resgatar o contato 
com brincadeiras e jogos 
sustentáveis que foram 
construídos a partir de 
materiais de reuso ou 
reciclados e, o mais im-
portante, proporcionar às 
nossas crianças, com um 
momento de atividade físi-
ca com interação e muita 
diversão”, completa.

O “Esporte do Bem” 
é resultado de parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes, 
e voluntários e alunos da 
Faculdade Anhanguera.

“Esporte do Bem” na edição do ano passado na Praça do Quartel

Colaborou Com texto: 
bruna Silva

a equipe de futsal feminino 
da Secretaria de esportes de 
Pindamonhangaba, as “Guerrei-
ras de Pinda”, jogaram na terça-
feira (12) e devem voltar às qua-
dras na noite de sábado (16), no 
ginásio do alto tabaú.

o amistoso de terça-feira 
contra a equipe de São José dos 
Campos foi um jogão de bola! 
Com gols marcados por Josi e 
tainá da equipe de Pindamo-
nhangaba. no segundo tempo, 
teve a virada de São José que 
ganhou a partida.

“o jogo foi um preparo para 
enfrentar a equipe de Piracica-
ba pelo Campeonato Paulista 
do interior”, comenta o técnico 
márcio Silva.

na noite deste sábado (16), 
às 19 horas, as “Guerreiras de  
Pinda” jogam a semifinal pelo 
Campeonato Paulista do inte-
rior no ginásio do alto tabaú e 
a entrada é franca. 

Divulgação

Divulgação

meninas jogam neste 
sábado (16), pela 
semifinal do Paulista

Colaborou Com o texto: 
Jennifer GonçalveS

no último fim de semana, 
dias 9 e 10 de junho, aconte-
ceu a ii etapa troféu Desta-
que de Ginástica artística, em 

Paulínia e Pinda se destacou 
na competição. a etapa é um 
preparatório para os Jogos re-
gionais, que acontecem de 18 a 
28 de julho, em ilhabela e São 
Sebastião.

os atletas da Semelp – Se-

cretaria de esporte e lazer 
trouxeram para casa muitas 
medalhas, como a maria Júlia 
basílio, que conquistou a prata 
na trave e Gabriela alves, que 
ficou com a prata no salto.  Os 
meninos também representa-
ram bem a delegação de Pinda, 
com ouro nas argolas do Ket-
sury tsubota; prata nas parale-
las e bronze no individual geral 
ganhos pelo Wesley de Castro, 
e prata nas argolas e bronze no 
solo do atleta rodrigo bordão. 
O destaque ficou por conta do 
alowany tsubota, que conquis-
tou ouro no solo e nas paralelas 
e prata no salto, na barra e no 
individual geral. Com ótimas 
colocações eles garantiram a 
prata no geral por equipe mas-
culina.

entre as cidades participan-
tes da competição estavam: 
taubaté, americana, Paulinia, 
Sorocaba, Campinas, franca, 
Jundiaí, araraquara, indaiatu-
ba e boituva.
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Novo ciclo

Tudo de lindo para Elaine Cristina, aniversariante 
do último dia 13 de junho. Que este novo ciclo traga 
bênçãos infi nitas, sucesso e muita alegria. São os 
votos do esposo José Antônio, o Jú, de todos os seus 
amigos e familiares, dos clientes e funcionários da 
Clínica Nova Essência, em especial dos fi lhos Maria 
Antônia e José Gabriel. 

Mês de festas

Para a família da Maria José e do  Paulinho. Ela 
comemorou aniversário natalício no dia 1º de junho. 
Em seguida, no dia 14,  eles comemoraram 38 anos de 
casados (Bodas de Carvalho). 

 Também receberam muitas mensagens de carinho, 
paz, amor e as bençãos de Deus dos amigos e familiares 
além de beijos das fi lhas Tatiane e Érika, dos genros 
Marcos e Junior e dos netinhos Luis Gustavo e João 
Paulo.

Feliz 
aniversário!

Para Miryan 
Godoi, que no último 

dia 13 de junho co-
memorou mais um 

ano de vida! Seu fi lho 
Rodrigo Godoi deseja 

muita saúde, alegria e 
sabedoria!

Muitas Felicidades

Para a professora 
Érika Flauzino, que 
assoprou velinhas no 
dia 9 de junho. Ela 
recebeu o carinho do 
marido Carlos Júnior 
e do fi lhinho João Pau-
lo (com ela na foto). 
Os amigos e familiares 
pedem a Deus que a 
abençoe com saúde, 
paz e amor. Parabéns!

Alegria! 
Alegria!

Vai ter come-
moração para Ana 
Flávia Almeida, na 
próxima segunda-
feira, 18 de junho, 

quando ela fará 18 
anos! Ela recebe 

todo o carinho dos 
amigos e da famí-
lia, em especial da 
mãe Conceição, do 

pai Catarino e do  
irmão Marcos.

Tudo de bom!

Para a servidora municipal Ivete Ul-
tramari, aniversariante deste  sábado, 16 
de junho. Na foto, ela está com o namo-
rado Edson Petrini, que, juntamente com 
familiares e amigos, deseja toda a felici-
dade para a amada.

Felicidades!

Para a bailarina e coreógrafa Julia Pyles, aniver-
sariante do dia 11 de junho. Ela recebe todo o carinho 
das alunas de balé, do esposo Thiago e, especialmente, 
da mãe Vilma e da fi lha Valentina (foto).

Muitas 
bênçãos!

É o que deseja-
mos para Daniela 
Marcondes , espo-
sa do “Jotinha” da 
Sabesp. Ela traba-
lha na Secretaria 
de Desenvolvi-
mento Econômico 
da Prefeitura e 
completa mais um 
ano de vida neste 
dia 16 de junho.

Festa!

A família de Edu-
ardo Camargo está 

em festa no fi m de 
semana. É que ele 

faz aniversário neste 
domingo, 17 de junho, 

e vai festejar a data 
com a mãe Geise, o 

pai Fabio e os irmãos 
Nikolas e Danilo.

Parabéns!

Para Mateus 
Correa, que fez 
aniversário no dia 
13 de junho. Ele 
comemorou ao 
lado da família e 
também recebeu o 
carinho dos cole-
gas de trabalho da 
Diretoria Regional 
de Ensino de Pin-
damonhangaba.

Bênçãos e alegria 

Para Rafael Nicolai 
Penido, que completa 14 
anos nesta sexta-feira, 
15 de junho. Ele recebe 
os parabéns dos seus 
pais Lú e Vrady Penido, 
do seu irmão Allan, dos 
avós, tios e amigos.

Bênçãos sem fi m  

Para Wanderley Ribeiro, que comple-
tou mais um ano de vida no último dia 13 
de junho, e comemorou ao lado da esposa 
Flávia e dos fi lhos (foto). Todos os seus 
familiares, amigos, alunos e funcionários 
da Imago desejam saúde, alegria e bên-
çãos eternas. 

Para a família da Maria José e do  Paulinho. Ela 
comemorou aniversário natalício no dia 1º de junho. 

Fotos: Arquivo pessoal
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