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Desde a segunda-feira (18), a Unidade Básica de Saúde “Enfermeira Rosângela Maria Pires” 
começou o atendimento aos moradores do empreendimento residencial “Bem Viver”, no Araretama.

Divulgação

PÁGINA 3

A cerimônia de inauguração  foi no último sábado (16) e contou com a presença da comunidade e representantes da prefeitura

Interessados 
em participar da 
“Corrida Pinda” 
devem se 
cadastrar pelo site

A “Corrida Pinda 2018” é 
uma das principais atrações das 
comemorações dos 313 anos da 
cidade. Será realizada no dia 15 
de julho e as inscrições terão 
início no dia 2 de julho. Mas an-
tes de se inscrever, é preciso se 
cadastrar no site aberto desde 
segunda-feira (18).
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REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

XXIV Juventrova 
 A festa da premiação do Juventrova e do Con-

curso Nacional de Trovas de Pindamonhangaba 
está prevista para acontecer no dia 25 de agosto 
(num sábado), a partir das 19 horas, no Espaço Cul-
tural Teatro Galpão.

Ainda nesta semana estaremos enviando às es-
colas o resultado do Juventrova (os nomes dos 
alunos cujas trovas estão entre as vencedoras), 
tradicional concurso estudantil da trova realizado 
em Pindamonhangaba e aberto também às demais 
escolas de municípios vizinhos, subordinadas à Di-
retoria Regional de Ensino sediada nesta cidade. O 
concurso é aberto à participação de alunos a partir 
do 5º ano do Ensino Fundamental. 

Abaixo, a relação de professores e respectivas 
escolas, que trabalharam a trova com seus alunos 
neste ano:  

1.Escola Estadual  Alexandrina Gomes de Araújo 
Rodrigues - professora Lirian Cristina da Silva Paes 
dos Santos; 2. EE Alfredo Pujol -professores:  Alexan-
dro Flausino e Lúcia Marlene Dias; 3. EE Célia Keiko 
Ikeda  – professora Vera Lúcia Leite  Lourenço Ribeiro 
Garcia; 4. EE Deputado Claro Cesar– professora Ma-
ria Sílvia A.S. França; 5. EE Dirce Ap. Pereira Mar-
condes  – professora Thassia Kristine da Silva; 6. EE 
Iolanda Vellutini  – professora Maria Cristina Gonçal-
ves;  7. EE Isis de Castro - professora Michele de Paula 
Silva Gomes e Silva; 8. EE João Martins de Almeida 
– professora Silvana Maria S. Cezar; 9. EE João Pedro 
Cardoso – professora Patrícia Monteiro; 10. EE José 
Aylton Falcão - professores: Rosana Aparecida Cina-
chi Bicudo, Elisabete Aparecida Mendez e Goretti Flo-
res Goffi  ; 11. EE José Wadie Milad – professores: Suza 
Mara Campos Souza, Zilma Ramos Ferraz e Aline Pe-
reira da Silva; 12. EE Monsenhor João José de Azevedo 
– professora  Rosangela Maria Machado Oliveira; 13. 
EE Pedro Silva - professor Ademar Paes dos Santos; 
14. EE Ryoiti  Yassuda - professora Loris Frasinelli; 15. 
Colégio Santa Mônica - professora Michele de Paula 
Silva Gomes e Silva; 16. EE Theodoro Correa Cintra 

(Campos do Jordão) – professor Cláudio Luiz  Arantes 
Pereira; 17. EE Wilson Pires – professora Maria Amá-
lia Vargas.

O Juventrova e Concurso Nacional são eventos cul-
turais anualmente realizados pela UBT-União Brasi-
leira de Trovadores/Seção de Pindamonhangaba e a 
Prefeitura local através do Departamento de Educa-
ção e Cultura (biblioteca Vereador Rômulo Campos 
D’arace).  

 XXVIII Concurso Nacional/
Internacional/Regional de Trovas 

de Pindamonhangaba 
Confi ra os trovadores que tiveram trovas classifi -

cadas entre as vencedoras, menções honrosas e men-
ções especiais. Pela Categoria Veteranos –  tema 
“Vitória” - Vencedores: Alba Helena Corrêa - Ni-
terói-RJ; Flávio R. Stefani - Porto Alegre-RS; Maria 
Madalena Ferreira- Magé-RJ; Olímpio Coutinho -Belo 
Horizonte-MG; Sérgio Fonseca- Rio-RJ. Menções 
Honrosas: A.A. de Assis - Maringá-PR; Arlindo Ta-
deu Hagen Juiz de Fora-MG; Edmar Japiassú Maia 
- Nova Friburgo-RJ; Francisco Gabriel - Natal-RN; 
Maria Madalena Ferreira-Magé-RJ; Menções Es-
peciais: Alba Helena Corrêa - Niterói-RJ; Carolina 
Ramos - Santos-SP; Heder R.S. Souza - Chapecó-SC; 
Mara Melini-Caicó-RN; Paolo Giovanelli - Nova Fri-
burgo-RJ. Categoria Novatos Vencedores: Jerson 
Lima de Brito - Porto Velho-RO; Lucêmio L. da Anun-
ciação - Canela-RS; Selma Veiga - S.Paulo-SP; Vences-
lau Olival - Nova Friburgo-RJ.

Tema Regional – Tema “Derrota” – Vencedo-
res: Altair Fernandes Carvalho – Pindamonhangaba; 
Glória Tabet Marson - São José dos Campos; Maurício 
Cavalheiro – Pindamonhangaba; Nélio Bessant –Pin-
damonhangaba (duas trovas vencedoras). Menções 
Honrosas: Nélio Bessant – Pindamonhangaba; José 
Valdez de Castro Moura – Pindamonhangaba; Mau-
rício Cavalheiro - Pindamonhangaba (duas trovas); 
Nadir N. Giovanelli - São José dos Campos. Menções 
Especiais: Cláudio Morais – Taubaté; Elbea Prisci-
la de Sousa e Silva – Caçapava (duas trovas); Glória 
Tabet Marson - São José dos Campos; José Valdez de 
Castro Moura – Pindamonhangaba. 

Divulgação

Gerdau promove ações em homenagem 
ao “Dia Mundial do Meio Ambiente”

Últimos dias para desconto 
na compra de geladeiras 
pelo programa Bônus EDP

Empresa intensifi ca atividades de 
combate a incêndios fl orestais na região

A Fibria, produtora de  
celulose de eucalipto a 
partir de fl orestas planta-
das, tem intensifi cado os 
trabalhos estratégicos de 
combate a incêndios nas 
suas áreas fl orestais na re-
gião do Vale do Paraíba. 

Somente em 2017, a 
brigada da Fibria regis-
trou 159 ocorrências de 
focos de incêndio, quase o 
dobro de 2016. O número 
acompanhou a tendên-
cia nacional – em 2017 o 
Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais) 
registrou recorde de mais 
de 272 mil incêndios no 
país, número que também 
representa duas vezes a 
quantidade do ano ante-
rior. 

Para mitigar esses efei-

tos, a empresa possui um 
plano de proteção fl ores-
tal corporativo e mantém 
uma brigada que passa por 
treinamentos constantes. 
A equipe, no Vale do Pa-
raíba, é composta por 40 
brigadistas e cerca de 400 
combatentes, que são res-
ponsáveis por monitorar 
uma área de 80.328 hec-
tares, equivalente a 80 mil 
campos de futebol. 

A comunidade tam-
bém tem papel funda-
mental e pode utilizar o 
serviço gratuito do ca-
nal “Fale com Fibria”. 
O atendimento é 24 ho-
ras e o contato pode ser 
feito por meio do nú-
mero 0800 707 9810, 
inclusive com ligação a 
cobrar.

Em comemoração ao 
“Dia Mundial do Meio 
Ambiente”, a Gerdau 
Pindamonhangaba rea-
lizou, na última semana, 
atividades especiais que 
contaram com a partici-
pação de colaboradores 
e 20 alunos da Esco-
la Municipal Professor 
Elias Bargis – localiza-
da no Araretama. Entre 

as ações executadas, o 
destaque fi cou por conta 
das palestras e apresen-
tações sobre preserva-
ção de recursos naturais 
e emissões atmosféricas.

Durante a visita, os 
alunos tiveram a oportu-
nidade de aprender mais 
sobre os processos de re-
ciclagem e gestão de resí-
duos aplicados na planta. 

Eles também participa-
ram de uma conversa e 
aprenderam, de forma lú-
dica, como aplicar o con-
ceito de reutilização de 
recursos às suas vidas.

“Com essas iniciati-
vas, podemos transmitir 
conhecimento importan-
te sobre a preservação 
do meio ambiente. Des-
sa forma, colaboradores 

e estudantes poderão 
aplicar esse aprendizado 
em suas casas e comuni-
dades”, afi rmou Carlos 
Daroit, gestor da Gerdau 
Pindamonhangaba.

A Gerdau é recicla-
dora de sucata ferrosa e, 
por ano, transforma 12 
milhões de toneladas de 
sucata em novos produ-
tos em aço. 

Até 24 de junho, os 
clientes da EDP, distribui-
dora de energia elétrica do 
Vale do Paraíba, poderão 
comprar geladeiras mais 
efi cientes com até R$ 500 
desconto, por meio do 
projeto Bônus EDP. Os in-
teressados podem acessar 
o www.bonusedp.com.br 
para verifi car os modelos 
disponíveis.

Desde seu início em 
2017, o programa já so-
mou uma economia no 
consumo de energia cal-
culada nos clientes de 
4,43 megawatt-hora ao 
ano (MWh/ano), o equi-
valente ao abastecimento 
médio de mais de 200 re-
sidências por mês. 

Acessando o portal 
www.bonusedp.com.br 
até dia 24 de junho, o 
consumidor será dire-
cionado para a loja on-
line e escolherá um dos 
modelos, que deve ser 
compatível com o tama-
nho do refrigerador já 
utilizado na residência. 
É feito um cálculo da di-
ferença a pagar e o crédi-
to do bônus entrará au-
tomaticamente no perfi l 
do cliente.

Cada consumidor pode 
trocar uma geladeira. Para 
participar, é necessário 
estar com as contas de 
energia em dia e o apare-
lho precisa ter ao menos 
oito anos de uso.

Ela está chegando...

Como acontece todos os anos, a “Corrida 
Pinda” será uma das principais 

atrações das comemorações dos 313 anos 
de emancipação político-administrativa da 
cidade. 

Tradicional evento do calendário esportivo 
regional, a competição fi gura-se como uma 
das maiores provas do País com inscrição 
gratuita e grande adesão de participantes. 
Uma de suas características marcantes é a 
participação de famílias inteiras – que vêem 
o evento como esporte, lazer e integração. 

Marcada para o dia 15 de julho, com 
largada e chegada no Parque da Cidade, 
a “Corrida Pinda” é realizada por meio 
de uma parceria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e a empresa Tenaris 
Confab.

As inscrições terão início no dia 2 de julho, 
somente pelo site da prefeitura.

A grande novidade desta corrida é que 
após a chegada dos participantes no Parque 
da Cidade, haverá transmissão da fi nal da 
“Copa do Mundo” no telão, seguida por show 
com a Banda Estrambelhados, Juca Teles e 
Bloco do Saci.

INFORMATIVO

Informações necessárias para os monitores interessados nas ofi cinas de artesanato:

1. Declaração de quantidades  horas de ofi cinas de artesanatos ministradas em projetos sociais 
(deverá ser  através da empresa, com CNPJ). 1 ponto por hora.
2.  Declaração de horas ministradas em projetos sociais (voluntariado em entidade) . 1 ponto por 
hora.
3.  Curriculum e portfólio da ofi cina pretendida com fotos (poderá se inscrever em até 4 ofi cinas).
1 ponto por ofi cina apresentada.
4. Cópia do RG, comprovante de endereço e telefone.
5. Local de moradia do monitor (se a ofi cina solicitada pelo presidente coincidir com o monitor que 
mora nas proximidades do bairro contará um ponto.
Observação: Todos poderão se inscrever e a pontuação será avaliada pelas empresas com a 
diretora de turismo.
Entregar no departamento de turismo até 4ª-feira às 17h.
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Desde a segunda-fei-
ra (18), a Unidade Básica 
de Saúde “Enfermeira Ro-
sângela Maria Pires” co-
meçou o atendimento aos 
moradores do empreen-
dimento residencial Bem 
Viver, Araretama.

A cerimônia de inaugu-
ração, que ocorreu no úl-
timo sábado (16), contou 
com a presença do Prefei-
to de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues, o presi-
dente da Câmara, Carlos 
Moura Magrão e a verea-
dora Gislene Cardoso, fa-
miliares da homenageada 
e outras autoridades.

Abrindo as falas du-
rante o evento de entre-
ga, Nádia Pires,  irmã da 
homenageada, ressaltou 
o trabalho da enfermeira 
Rosângela, que atuou por 
20 anos na Rede Munici-
pal de Saúde. E destacou 
a capacidade que sua irmã 
tinha de atender bem, 

Unidade de Saúde do “Bem 
Viver” inicia atendimentos

mesmo dentro das adver-
sidades da profi ssão.

O prefeito Isael Do-
mingues fechou os dis-
cursos antes do descerra-

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

Na última quinta-feira (14), o Departamento de 
Trânsito da Prefeitura realizou a pintura das faixas 
de sinalização da rua Gregório Costa com a rua Dr. 
Rubião Júnior, no centro da cidade, durante o pe-
ríodo da noite para evitar transtornos no trânsito.

Segundo a diretora de Trânsito, Luciana 
Viana, a decisão foi tomada buscando garantir 
a segurança dos motoristas, pedestres e funcio-
nários.

“O local tem grande fl uxo de carros, principal-
mente durante o horário de pico, então optamos por 
um horário alternativo em que a ação não fosse afe-
tar tanto o trânsito e a rotina das pessoas que pas-
sam pelo local diariamente”, disse.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba terá novo 
horário de funcionamen-
to de departamentos e 
secretarias durante os 
jogos do Brasil na “Copa 
do Mundo” deste ano.

Nos dias em que os jo-
gos forem realizados  no 
período da manhã não 
haverá expediente, como 
na próxima sexta-feira 
(22), em que a Seleção 
Brasileira entra em cam-
po às 9 horas contra a 
Seleção da Costa Rica.  

Nos dias em que as 
partidas acontecerem 
durante a tarde, o expe-
diente será somente de 
manhã, até às 13 horas.

Os serviços no Pron-
to-Socorro e Pronto 
Atendimento continuarão 
funcionando normal-
mente. Já as unidades 
de saúde dos bairros 
seguirão a programação 
estabelecida pela portaria 
divulgada em janeiro, 
pela Prefeitura.

O prédio da Secreta-
ria de Educação e seus 
funcionários também 
seguirão o mesmo crono-
grama de funcionamento, 
entretanto as atividades 
nas escolas dependem de 
cada unidade. As escolas 
que decidirem suspender 
aulas devido à Copa, irão 
repor para que não preju-
dique o calendário de ano 
letivo.

mento da placa inaugural 
lembrando que o nome da 
homenageada, Rosângela 
Maria Pires, foi escolhido 
a partir de uma votação 

popular no bairro do Ara-
retama. “A escolha popu-
lar reforça a importância 
que a própria população 
dava à enfermeira, e ates-

ta que fi zemos a escolha 
certa. Que o exemplo dela 
sirva como inspiração 
para os novos profi ssio-
nais que venham atender 

PREFEITURA 
TERÁ HORÁRIO 
ESPECIAL DE 
FUNCIONAMENTO 
NOS DIAS DE JOGOS 
DO BRASIL

Centro recebe pintura de faixas à noite 
para evitar transtornos no trânsito

no bairro”, fi nalizou o pre-
feito Isael Domingues.

A nova unidade tem 
360 m² de área, com am-
bientes como consultó-
rios, salas de acolhimento, 
sanitários com acessibili-
dade, salas para curativo, 
inalação, vacinas, proce-
dimentos, entre outras. 
Está preparada para aten-
der as cerca de 6 mil pes-
soas que moram nos 1536 
apartamentos do Bem Vi-
ver e região.

A UBS “Enfermeira 
Rosângela Maria Pires” 
fi ca localizada na aveni-
da Carlos Lopes Guedes 
Filho, 2.475, loteamento 
Bem Viver, no Araretama.

Familiares da 
homenageada 
destacaram seu 
trabalho pela 
saúde

A alterna� va visa afetar 
o mínimo possível o 

trânsito local

Na última quinta-feira (14), 
foi realizada, no gabinete do 
Executivo, uma reunião sobre 
benefícios para os funcionários 
públicos municipais.

Participaram o prefeito Isa-
el Domingues, os secretários 
de Fazenda e Orçamento, João 
Muniz, e de Administração, Fa-
brício Augusto Pereira, os ve-
readores Carlos Moura Magrão 
(presidente da Câmara), Pro-
fessor Oswaldo e Felipe César, 
o presidente do Sindicato dos 
Servidores, Daniel Ramos, e os 
representantes dos funcioná-
rios, Edvânia de Moraes e Ge-
raldo Rosa.

A pauta tratou, primeira-
mente, da possibilidade do au-
mento do reajuste para os ser-
vidores, que será de 2,07%. De 
acordo com o secretário de Ad-

Reunião discute benefícios 
dos servidores municipais      

ministração, Fabrício Augusto 
Pereira, foi feito um demons-
trativo aos representantes dos 
servidores, da necessidade de 
redução de horas extras na folha 
de pagamento. “O artigo 22 da 
lei complementar 101 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, veda 
qualquer tipo de aumento de 
salário quando a folha de paga-
mento está acima do permitido, 
que é 51,3 % do orçamento”, ex-
plicou Fabrício.

O segundo tema tratado, que 
é a possibilidade de reajuste 
de salário em janeiro de 2019, 
também depende do aumento 
tanto da arrecadação quanto da 
despesa da folha de pagamento. 
“Faremos um estudo mais pró-
ximo da data para verifi car ar-
recadação e despesas. Nosso in-
tuito é melhorar a arrecadação, 

contudo, precisamos considerar 
a necessidade de realização de 
um concurso público, que acar-
reta investimentos tanto para a 
contratação da empresa quanto 
dos novos concursados. No ano 
que vem, acreditamos que tam-
bém teremos os primeiros re-
fl exos do PDV (Plano de Desli-
gamento Voluntário)”, explicou 
Fabrício. “Temos mais cerca de 
150 pedidos de adesão ao PDV 
e nossa projeção é, até 16 de ju-
lho, quando chegará o prazo fi -
nal para adesão, de passarmos 
dos 200 pedidos. E o refl exo do 
PDV será sentido nos cofres pú-
blicos somente para o ano que 
vem”, acrescentou.

O secretário Fabrício afi rmou 
que fi cou defi nido, então, que 
nova reunião será realizada no iní-
cio de 2019 e, para este momento, 

fi ca o reajuste de 2,07% com efeito 
retroativo ao mês de maio.

Benefícios já concedidos
O secretário de Administra-

ção destacou os benefícios já 
concedidos aos servidores públi-
cos municipais no último 1 ano e 
meio, como o pagamento efetivo 
do DSR, que nunca havia sido 
pago; O divisor de 220 para 200 
para cálculo de horas extras; a 
escala da Guarda Municipal re-
tornando para segunda a sexta-
feira; o PDV, que vem auxiliando 
vários servidores;  a melhoria da 
qualidade dos produtos da cesta 
básica ainda reduzindo o valor 
unitário da cesta para a prefeitu-
ra, o que vai gerar uma economia 
de aproximadamente R$450 mil 
ao ano; e a criação do projeto de 
lei (64/2018) sobre abono de fal-
ta e da licença-prêmio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA
O Município de Pindamonhangaba, por interveniência da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura realizou parcerias com a Corporação Musical Euterpe, desde, pelo menos a década de 
1940, formalizadas ao longo dos anos por instrumento de convênio, com planos de trabalho para 
cada ano específi co. Com a entrada em vigor da lei 13.019/2014, chamada de “Marco Regulatório”, 
que estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias, com ou sem transferência de recursos 
fi nanceiros, entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de fi nalidades de interesse público e uma série de critérios 
para a formalização de ajuste, entendemos que a partir desta Lei, passaríamos a realizar com a 
Corporação Musical Euterpe o Termo de Fomento. 
A parceria, ora proposta, contemplará o município com as apresentações musicais, artísticas 
e cívicas, e a continuidade no atendimento da Educação de Jovens e Adultos, em sua maioria 
em situação de vulnerabilidade social, conforme plano de trabalho. Até o presente momento, a 
Corporação Musical Euterpe cumpriu satisfatoriamente e com grande zelo às necessidades 
educacionais e de desenvolvimento sócio educativo das crianças e jovens por ela atendidas, ao 
longo de seus 192 anos, buscou e busca em parceria com o poder público, a capacitação por meio 
da música, contribuindo desta maneira tanto para a formação de novos integrantes, quanto para 
ampliar a difusão musical junto à população. 
A entidade parceira indicada é uma organização da sociedade civil, sem fi ns lucrativos, não 
remunerados, nem sequer distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, 
bem como tem previsto a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou 
ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, I, da 
Lei 13.019/2014.
A Corporação Musical Euterpe também, de acordo com a lei Orgânica do Município, constitui o 
Patrimônio Cultural do Município, segundo artigo 215, inciso VI e possui um alto grau de afetividade 
pela população de Pindamonhangaba, a qual pode ser comprovada na publicação do livro “A Fiel 
Depositária Euterpe”, da escritora Júlia San Martin Boaventura, lançado em 2016 pela Gráfi ca e 
Editora São Benedito.
Diante do exposto, entendemos haver justifi cativa válida, idônea e de interesse público para a 
celebração de parceria com a Corporação Musical Euterpe.
Atenciosamente,

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Diretor de Cultura e Patrimônio Histórico

ERRATA EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – FESTA DE 
ANIVERÁRIO DA CIDADE – PINDAMONHANGABA 313 ANOS E CORRIDA PINDA/DOMINGO 
NA COPA

O Departamento Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto 
ao Edital de Chamamento Para Vendedores Ambulantes – Festa de Aniversário da Cidade – 
Pindamonhangaba 313 Anos e Corrida Pinda/Domingo na Copa, para nele fazer constar que: 

ONDE SE LÊ:
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 – Cardoso 
nosseguintes 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 fi xas.

LEIA-SE:
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 – Cardoso 
nosseguintes 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) 20/06/18, às 10h00 para as vagas destinadas as pessoas físicas interessadas em trabalhar nas 
barracas fi xas.

João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor do Departamento de Administração

COMUNICADO
A Empresa Ultraderme Serviços Médicos LTDA, portadora do CNPJ 03.699.922/0001-
27, situada a Rua Pinheiro da Silva, nº 377, Jardim Boa Vista - Pindamonhangaba 
- SP, publica o extravio de seu talão de serviço  nº 18, com sequência de notas nº 
851 ao nº 900 já emitidas.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
Rua Dr. Campos Salles, 530 – São Benedito CEP 12422-020 Pindamonhangaba/SP 

Tel.: 3642-1080   3643-2690   E-mail: cultura.pindamonhangaba@hotmail.com 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE PARA 

CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A 

CORPORAÇÃO MUSICAL EUTERPE  

 

Parceiro: Corporação Musical Euterpe, CNPJ sob o nº. 50.455.690/0001-41.  

Objeto: Apresentações musicais, artísticas e cívicas, e aulas gratuitas de Canto/Coral 

para jovens e adultos conforme estabelecido no Plano de Trabalho, parte integrante 

deste.  

Vigência: 10 (dez) meses  

Valor Global: R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais), conforme cronograma 

físico financeiro/2018.  

 

Respeitando o artigo 31 da Lei 13.019/2014, consideramos que a Corporação 

Musical Euterpe, possui características únicas, que a tornam exclusiva e singular, 

justificando a realização do Termo de Fomento por Inexigibilidade devido a hipótese de 

inviabilidade de competição. 

A entidade parceira indicada é uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, não remunerados, nem sequer distribui lucros e/ou excedentes aos 

diretores, gestores ou associados, bem como tem previsto a destinação do seu 

patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou ao Poder Público, em caso de 

desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, I, da Lei 13.019/2014.  

Cabe salientar que a entidade apresentou todos os documentos solicitados, 

cumprindo assim, os requisitos mínimos para a formalização do Termo e que o Plano 

de Trabalho apresentado é condizente com os objetivos buscados pelas políticas de 

educação e cultura e foi aprovado pela Secretaria de Educação e Cultura. 

Diante do exposto, entendemos haver justificativa válida, idônea e de interesse 

público para a celebração do Termo de Fomento por Inexigibilidade, conforme art. 31 

da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 Atenciosamente, 
 

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA 
Diretor de Cultura e Patrimônio Histórico 

 JULIO CÉSAR AUGUSTO DO VALLE 
Secretário de Educação e Cultura 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO IMPERIAL FUTEBOL CLUBE
WILLIAM GARUFE DOS SANTOS, Presidente da Diretoria Executiva do Imperial 
Futebol Clube, nos termos do Artigo 7º, b. e demais normas constantes do Estatuto 
Associativo, CONVOCA os digníssimos sócios titulares maiores de 18 (dezoito) 
anos em pleno gozo de seus direitos sociais e quites com os cofres do Clube para 
comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no 
dia 30 DE JUNHO DE 2018 às 18:00 horas em primeira convocação, com a presença, 
no mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados ou às 18:30 horas em segunda 
e última convocação com qualquer número de associados, nas dependências do 
Estacionamento Coberto do Condomínio Jardim Imperial, localizado, na Rua Vito 
Abatepaulo, no. 60, Bairro Jardim Imperial, Pindamonhangaba, SP, para realizar a:
1. Assembléia Geral Extraordinária para a Eleição da Diretoria Executiva do Imperial 
Futebol Clube – Gestão 30/06/2018 a 29/06/2022.
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2018

William Garufe dos Santos
Presidente da Diretoria Executiva

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 fi xas, 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 fi xas 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 defi nidas por sorteio público, bem como o comércio de algodão doce, 
pipoca, pequenos brinquedos e balões em local a ser defi nido 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 
fi xos 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 fi xas.
3.1.1 – Pede-se a chegada dos ambulantes com 30 (trinta) minutos de antecedência para identifi cação;
3.1.2 – As identifi cações se encerrarão as 14h30 para o inicio do sorteio, caso haja fi la, 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 ofi ciais 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 defi nir 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 fi xas), 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 defi ne 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 fi xas. 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 fi cará 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 verifi cação 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 fi scalização;
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 fi scalização;
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
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

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

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Es
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

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

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
INFORME nº 03/2018

O Presidente do COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADAS DO 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, dentro das atribuições que lhe compete o Decreto nº 5.487 
de 12/01/18; INFORMA a todos os seus pares que em decorrência dos jogos da Copa serem 
em períodos de Ponto Facultativo integral e Parcial no Município, e as reuniões do CMGPPP 
ocorrerem no Paço Municipal. Retifi camos que as datas das Reuniões que ocorreriam nos dias 
22 e 27/06/2018 das 14h00 às 17h00, foram substituídas paras as datas de 28 e 29/06/2018 
respectivamente, mantendo-se o horário das 14h00 às 17h00.

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

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE BEBIDAS PARA 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 – Setor de 
Fiscalização de Posturas, através do presente Edital de Chamamento, torna pública a convocação 
de empresas para fornecimento exclusivo de bebidas (chopp, refrigerante e água) para a Festa 
de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/Domingo na Copa (exceto 
bebidas consideradas fermentadas).
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 
respectivamente, sendo aberto ao público em geral.
Será de exclusividade a exploração do fornecimento de bebidas (chopp, refrigerante e água) para 
os participantes da Festa de Aniversário de Pindamonhangaba de 313 anos e da Corrida Pinda/
Domingo na Copa e ainda poderá divulgar a marca dos seus produtos, a melhor proposta entre 
os interessados a partir do valor mínimo estipulado em R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos 
reais)em contratações de 1(um) show regional para os dias 06 a 10 de julho de 2018 e ainda o 
fornecimento de 300 jogos de mesa e cadeiras e freezer para todos os participantes da festa.

1-  Das inscrições:
1.1 – As inscrições para os interessados em explorar o fornecimento de bebidas (chopp, refrigerante 
e água) para os participantes da Festa do Tropeiro, deverão ser feitas junto ao Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 
– Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira César, Avenida José Augusto Mesquita, 170 – 
Centro, nos dias20e21 de junho de 2018, no horário das 8h00 às 17h00.
1.2 – Deverá constar no pedido:
a) Cópia do CNPJ;
b) Cópia do Contrato Social; 
c) Cópia do RG eCPF do Representante Legal;
d) Cópia de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Tendência o Negativa junto ao Município 
de Pindamonhangaba;
e) Requerimento devidamente preenchido, a ser retirado no Setor de Protocolo, constando TODOS 
os produtos a seremcomercializados;

2 – Da atividade a serlicenciada:
2.1 – Será licenciado o fornecimento bebidas (chopp, refrigerante, agua exceto bebidas 
consideradas fermentadas).
2.2 – É vedada o fornecimento de bebidas em recipientes de vidro, sendo a empresa sujeito a 
autuação e cassação da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do especifi cado, sob pena 
de aplicação das sanções administrativascorrespondentes.
2.4 – A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração oupreposto;

3  – Analise da Proposta:
3.1 – As empresas que efetuaram as inscrições para a exploração do fornecimento de bebidas 
(chopp, refrigerante, agua exceto bebidas consideradas fermentadas) no valor mínimo de R$ 
16.800,00 (dezesseis mil oitocentos reais) deverão apresentar no dia 25 de junho de 2018, no 
auditório da Prefeitura, sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso 
ou outro local designado pela prefeitura, às15h, o envelope com a proposta e a listagem dos 
shows regional para os dias 06 a 10 de julho de 2018 será analisada pelo Diretor do Departamento 
de Administração, Coordenador de Eventos e por um Fiscal de Postura, sendo considerada a 
vencedora a melhor proposta .

4– Da entrega daslicenças
4.1 – A entrega das licenças será realizada do dia 26de junho de 2018das 8h00 às 17h00, mediante 
pagamento do boleto no valor da melhor proposta retirando no Setor de Posturas;
4.2 – A melhor proposta será cobrada em uma única vez.

5 – Disposições gerais
5.1 – A Prefeitura não se responsabiliza pelas formas de fornecimento e o horário;
5.2 - Não será autorizado o acréscimo de produtos após o protocolo do pedido de licença;
5.3 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do Departamento de Administração 
ou a quem for delegado competênciaexpressa.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A 
CORPORAÇÃO MUSICAL EUTERPE 

Parceiro: Corporação Musical Euterpe, CNPJ sob o nº. 50.455.690/0001-41. 
Objeto: Apresentações musicais, artísticas e cívicas, e aulas gratuitas de Canto/Coral para jovens e 
adultos conforme estabelecido no Plano de Trabalho, parte integrante deste. 
Vigência: 10 (dez) meses 
Valor Global: R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais), conforme cronograma físico 
fi nanceiro/2018. 

Respeitando o artigo 31 da Lei 13.019/2014, consideramos que a Corporação Musical Euterpe, 
possui características únicas, que a tornam exclusiva e singular, justifi cando a realização do Termo 
de Fomento por Inexigibilidade devido a hipótese de inviabilidade de competição.
A entidade parceira indicada é uma organização da sociedade civil, sem fi ns lucrativos, não 
remunerados, nem sequer distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, 
bem como tem previsto a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou 
ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, I, da 
Lei 13.019/2014. 
Cabe salientar que a entidade apresentou todos os documentos solicitados, cumprindo assim, 
os requisitos mínimos para a formalização do Termo e que o Plano de Trabalho apresentado é 
condizente com os objetivos buscados pelas políticas de educação e cultura e foi aprovado pela 
Secretaria de Educação e Cultura.
Diante do exposto, entendemos haver justifi cativa válida, idônea e de interesse público para a 
celebração do Termo de Fomento por Inexigibilidade, conforme art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.
 Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ERRATA 002 EDITAL DE CHAMAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – FESTA DE 
ANIVERÁRIO DA CIDADE – PINDAMONHANGABA 313 ANOS E CORRIDA PINDA/DOMINGO NA 
COPA

O Departamento Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto 
ao Edital de Chamamento Para Vendedores Ambulantes – Festa de Aniversário da Cidade – 
Pindamonhangaba 313 Anos e Corrida Pinda/Domingo na Copa, para nele fazer constar que: 
ONDE SE LÊ:
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) barracas a serem 
sorteados entre os interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:
LEIA-SE:
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 28 (vinte e oito)espaços sendo 4 (quatro) destinados 
à pipoqueiros, 2 (dois) à vendedores de churros, 2(dois) à vendedores de balão, 2 (dois) à vendedores 
de pequenos brinquedos, 2 (dois) destinados à vendedores de algodão doce e 16 (dezesseis) barracas 
a serem sorteados entre os interessados que atenderem as exigências abaixo descritas:

ONDE SE LÊ:
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;  

LEIA-SE:
b) Das 16 (dezesseis) barracas de alimentação destinadas às pessoas físicas interessadas, 
serão destinadas 08 (oito) barracas a Associação dos Ambulantes e 10 (dez) aos demais Ambulantes;
c) As 08 (oito) barracas destinadas a Associação dos Ambulantes de Pindamonhangaba 
serão assim divididas: 01 Doce, 01 Lanche, 02 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01 
Salgado, 01 Caldinho;
d) As 08 (oito) barracas dos demais Ambulantes serão assim divididas: 01 Doce, 01 
Caldinho, 02 Lanche, 01 Linguiça/Pernil e Porções, 01 Crepe, 01 Churrasco, 01 Salgado;  

ACRESCENTA-SE:
h) Das 4 (quatro) vagas para pipoqueiros e 2 (duas) vagas para vendedores de brinquedo e 2 
(duas) para vendedores de churros, serão destinadas 2 (duas) vagas para pipoqueiros e 1 (uma) vaga 
para vendedores de brinquedos e 1 (uma) para vendedores de churros que fazem parte da Associação 
dos Ambulantes;  

ONDE SE LÊ:
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;
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 ofi ciais 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;

LEIA-SE:
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 e churros;
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 ofi ciais 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 19/06/2018;

ONDE SE LÊ:
4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias25 e 26/06/18 das 8h00 às 17h00, mediante 
pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do Paço Municipal;
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;

LEIA-SE:
4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias27 e 28/06/18sendo no dia 27/06 das 8h00 às 13h30 
e no dia 28/06 das 8h às 17h00, mediante pagamento do boleto retirado no Setor de Atendimento do 
Paço Municipal;
4.3 – A não retirada da licença até as 17h00 do dia 28/06/18 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;

ONDE SE LÊ:

  Data Horário 

Inscrição 18 a 19/jun das 8h às 17h 

Sorteio (vendedores 
associados e de pipoca, de 
balão, brinquedos, churros e 
algodão doce) 21/jun 14h30 

Sorteio (demais interessados) 20/jun 10h00 

Entrega das licenças aos 
sorteados 27, 28/6 Vide item 4.1 

Contato com eventuais 
suplentes 29/jun - 

Retirada da licença pelos 
suplentes 28/jun vide item 4.4 

 João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018 (PMP 7895/2018) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras pela Secretaria de Educação 
e Cultura, homologou, em 11/06/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
mistura em pó para o preparo de bebida láctea para atendimento à Alimentação Escolar”, em favor 
da empresa LBS Foods EIRELi EPP, os itens (item-vl unit em R$): 01-19,00; 02-20,50; 03-19,00; 
04-20,50. 

PREGÃO Nº 063/2018 (PMP 12686/2018) 
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, homologou, em 12/06/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “Contratação 
de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e de manutenção corretiva pelo 
período de 12 meses, com fornecimento de peças quando necessário para os fogões e fornos 
instalados nas unidades escolares e projetos da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo do 
município de Pindamonhangaba, conforme especifi cações e quantidades constantes no Termo de 
Referência”, em favor da empresa Edinaldo Lopes de Oliveira 68324731849, os itens 01, 02, 03 e 
04, no valor total de R$ 27.800,00. 

PREGÃO Nº 066/2018 (PMP 12715/2018) 
A autoridade superior homologou, em 24/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material, 
para prestação de serviços de TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
OFICINAS DE ARTESANATOS, PARA A GERAÇÃO DE RENDAS, visando atender munícipes de 
Pindamonhangaba no projeto ‘ARTE & ARTESANATOS’”, em favor das empresas: Entek Cursos 
Livres S C Ltda, os itens 01 e 05, no valor total de R$ 26.864,00; Fenicia Cursos, Treinamentos 
e Capacitação Ltda ME, os itens 02 e 03 no valor total de R$ 20.800,00; Electa Prestação de 
Serviços em Tecnologia Educacional Ltda, os itens 04 e 07, no valor total de R$ 27.560,00; Cristina 
Ferreira de Souza Somenci Artesanatos ME, o item 06, no valor total de R$ 13.860,00; Associação 
Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social, os itens 08 e 10, no valor total de 
R$ 26.576,00; E I Educacional Inovadora Cursos e Treinamentos Ltda EPP, o item 09, no valor total 
de R$ 11.320,00; Cristiano V Camilo Treinamentos ME, os itens 11, 12 e 15, no valor total de R$ 
33.688,00; MRS da Silva & Cia Ltda EPP, os itens 13 e 14, no valor total de R$ 27.000,00. 

PREGÃO Nº 067/2018 (PMP 12721/2018) 
A autoridade superior homologou, em 30/05/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos”, em favor da empresa Elio Silva Piao ME, o item 
01, no valor total de R$ 9.400, e em favor da empresa Papa’s Comércio e Distribuição de Alimentos 
EIRELI EPP, os itens 03, 04, 05 e 06, no valor total de R$ 4.914,00. Itens fracassados: 02 e 07. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2018 (PMP 14925/2018) 
A autoridade superior homologou, em 12/06/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de tubos de concreto para construção/manutenção nos bairros Bosque, 
Jardim Princesa, Jardim Cristina, Goiabal e outros locais na cidade”, em favor das empresas, 
os itens (item-vl unit em R$): GS Comércio de Materiais para Construção Ltda EPP: 06-570,60; 
Guarani Material para Construção Ltda: 04-241,50; Raul Rabello Neto EPP: 01-46,06; 02-108,79; 
03-177,89; 05-366,28. 

*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***
PREGÃO Nº 044/2018 (PMP 8342/2018) 
A autoridade superior, considerando a manifestação do Setor de Manutenção e Equipamentos 
(Secretaria Municipal de Serviços Públicos) e da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, e que 
cabe à Administração rever seus atos, determinou, em 11/06/2018, a revogação/cancelamento da 
licitação supra, que cuida de “aquisição de óleo automotivo”, com base no artigo 49 da lei 8666/93 
e súmula 473 do STF. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 085/2018 (PMP 14960/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 12/06/2018, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em fornecimento de vidro e 
mão de obra para um prazo de 12 meses”. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 088/2015 (PMP 7267/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 03/05/2018, ao contrato 088/2018, que cuida de “aquisição de gêneros 
alimentícios (pão, leite, etc) para consumo do posto do Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba”, para 
prorrogação até 03/05/2019, e reajuste de 1,3141%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor 
do contrato para R$ 26.596,84, assinando pela contratante o Sr José Sodário Viana, e pela contratada, 
empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos César Rezende. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notifi cação

Controle 105/18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr.(a) LUIZ 
FERNANDO LOUZADA   responsável pelo imóvel situado a Rua EDUARDO DA SILVA 
NETO  s/nº. – Bairro Jd Mariana, inscrito no município sob a sigla SO110608027000, 
quadra 07  , lote P-10, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada 
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º 
item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

    João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO “CARVALHO DE JUSTIÇA”, APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA 

PRIMEIRA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL.
 Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 20102, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembleia Geral de 
Constituição de Associação, aprovação de Estatuto e Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, a 
realizar-se no próximo dia 21/07/2018, na Igreja Petra – Araretama, localizado à Rua Paulo Cesar 
Bitencourt de Carvalho, nº 40 – Araretama, Pindamonhangaba – SP. 
A convocação dar-se-á às 14horas em primeira chamada e às 14:30 em segunda e última chamada,  
onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
1º) constituição da Associação “CARVALHO DE JUSTIÇA”;
2º) apreciação e aprovação de Estatuto Social; 
3º) eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;
4º) e a definição da sede provisória 
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2018.

Cleber de Oliveira Domingues
RG.: 42784002-8

Presidente da Comissão Organizadora
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Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

Na noite de quinta-feira (14), o Mu-
seu Histórico e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina teve a abertura da 
exposição “Territórios: multiplicidades 
e fronteiras” que apresenta os traba-
lhos dos alunos de licenciatura em Arte 
da Fasc (Faculdade Santa Cecília).

Cerca de 110 pessoas participa-
ram do momento, tais produções vêm 

sendo desenvolvidas ao longo do curso 
de Licenciatura em Arte da Fasc  nas 
disciplinas de arte digital, fotografi a, 
pintura, escultura e gravura, minis-
trada pelo prof. Me. Deni Dias. Os 
trabalhos desenvolvidos partiram da 
exploração de materiais, suportes e 
procedimentos artísticos, estabele-
cendo uma interface entre sujeitos, 
máquina, espectador. A qualidade 
dos recursos tecnológicos colocou em 

evidência refl exões sobre a produção 
de arte contemporânea e da própria 
formação do artista/professor e artis-
ta/aluno. Todo o processo de criação 
e produção se embasa no conceito de 
hibridação interformativa.

O evento contou com as partici-
pações do vice-diretor Carlos Edu-
ardo, prof. Me. Denir e coordenador 
do Museu, José Caramez. Durante o 
evento, foram entregues cinco prêmios 

para obras que farão parte do acervo 
permanente da Fasc.

A exposição pode ser conferida 
de perto até o fi m 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 fi ca 
na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
centro. Para mais informações ligue 
3648-1779.

MUSEU TEM ABERTURA DE EXPOSIÇÃO COM ALUNOS DA FASC

Luis Claudio/PortalR3

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

Para acompanhar no 
último domingo (17), o 
jogo de estreia do Brasil na 
Copa do Mundo de 2018, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio da Co-
ordenadoria de Eventos 
em parceria com os food 
trucks, colocou um telão 
na Praça do Quartel.

Segundo a organiza-
ção, centenas de pessoas 
puderam ver de perto o 
primeiro desempenho da 

“Copa da Solidariedade” 
movimenta Praça do Quartel

Seleção Brasileira de Fu-
tebol em território russo. 
Além de telão, a “Copa 
da Solidariedade” contou 
com diversas opções de 
alimentação com os food 
trucks. O evento que co-
meçou na sexta-feira (15) 
teve também shows de 
rock, sertanejo e MPB a 
fi m de agradar os mais va-
riados públicos.

“A Copa é a festa do 
futebol! E nós trouxemos 
essa festa para a nossa 
cidade, de maneira que 

a população pôde vibrar 
com alegria e seguran-
ça, registrando nenhu-
ma ocorrência durante o 
evento”, comenta o coor-
denador de Eventos, Ri-
cardo Flores.

No dia 15 de julho, fi -
nal da “Copa do Mundo”, 
o telão será colocado no 
Parque da Cidade que terá 
também os shows da Ban-
da Estrambelhados com 
participação especial do 
Juca Teles e bloco do Saci 
no palco.

Abrindo ofi cialmen-
te as comemorações dos 
313 anos de emancipação 
político-administrativa 
de Pindamonhangaba, o 
“5º Festival Junino” leva 
para o Bonsucesso muita 
tradição, comidas típicas, 
shows e manifestações cul-
turais das festas juninas.

O Festival será reali-
zado nos dias 29 e 30 de 
junho e 1º de julho, nas 
margens da Rodovia Dr. 
Caio Gomes Figueire-
do, km 11, com entrada 
gratuita. O evento é uma 
realização da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Departamento de 
Turismo.

Nos três dias de festa, 
os empreendimentos gas-

“Festival Junino” abre 
comemorações dos 
313 anos da cidade

Pratos típicos são o destaque gastronômico da festa

tronômicos dos núcleos 
turísticos do Piracuama e 
do Ribeirão Grande apre-
sentarão pratos típicos, 
doces e salgados, além dos 
destaques de seu cardápio. 
As apresentações culturais 
são outro destaque do fes-
tival, com participação de 
grupos de Pindamonhan-
gaba e cidades da região. 
Danças folclóricas como 
Moçambique e curiosas, 
como a quadrilha junina 
de bonecões, fazem parte 
da programação.

Encerrando os dias de 
evento, haverá shows re-
nomados. Na sexta-feira 
(29), será a Banda Rasta-
pé; no sábado (30), Tales 
e Wellington; e, no do-
mingo (1º/7), Sérgio Reis.

O “Trem do Forró”, 
atração do “Festival Juni-

no” que levará o público 
até o local da festa, com 
muita animação, já iniciou 
a venda dos ingressos. O 
trem terá saída da estação 
ferroviária da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, 
no centro de Pindamo-
nhangaba, nos seguintes 
horários: 18 horas e 20 
horas, na sexta-feira (29); 
às 13 horas, 15h30, 18 e 20 
horas, no sábado (30) e no 
domingo (1º/7) sairá às 
10, 13, 17 e 20 horas.

 Os ingressos custam 
R$13, preço único, e 
devem ser comprados 
diretamente na estação, 
no centro de Pinda.

A programação com-
pleta do “Festival Junino” 
pode ser conferida no site 
da Prefeitura: www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

A “Corrida Pinda 2018” 
é uma das principais atra-
ções das comemorações 
dos 313 anos de emancipa-
ção político-administrativa 
da cidade. Será realizada no 
dia 15 de julho, com largada 
e chegada no Parque da Ci-
dade. A “Corrida Pinda” é 
uma parceria entre a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e a Tenaris Confab.

As inscrições terão 
início no dia 2 de julho, 
somente pelo site da pre-

feitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, mas 
antes de se inscrever é 
preciso se cadastrar ou 
se recadastrar no site, já 
aberto desde segunda-fei-
ra (18). Mesmo as pessoas 
que já participaram em 
anos anteriores, devem 
fazer seu cadastro no site, 
antes do início do prazo 
das inscrições.

A retirada dos kits será 
nos dias 13 e 14 de julho, 
no Ginásio de Esportes 

Juca Moreira. No dia da 
“Corrida Pinda”, os par-
ticipantes terão direito a 
lanche e medalha.

Após a chegada dos 
participantes, no Parque 
da Cidade, as comemora-
ções dos 313 anos continu-
am, com a transmissão da 
fi nal da “Copa do Mundo” 
no telão, seguido do show 
com a Banda Estrambe-
lhados, tendo a participa-
ção especial do Juca Teles 
e do Bloco do Saci.

Interessados em participar da “Corrida 
Pinda” devem se cadastrar pelo site

Divulgação
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TERÇA-FEIRA

Pinda tem mais uma escola com “cara de escola” 
Neste mês foi a vez 

da Escola Muni-
cipal Gilda Piorini Moli-
ca participar do projeto 
“Mudando a cara da es-

cola” – iniciativa em que 
as crianças, funcionários 
e professores da unidade 
decidem como será pinta-
do o muro da unidade – e 

a própria comunidade es-
colar realiza a pintura.   

A atividade reforça 
o vínculo “Comunida-
de-Escola” e estimula a 

noção de pertencimen-
to dos alunos, além de 
promover a integração e 
incentivar a criatividade 
dos participantes. 

“Participar de uma 
ação como esta me enche 
de orgulho. Tenho certe-
za que estou contribuin-
do, mesmo que de forma 

simples, para a qualida-
de da educação da minha 
neta”, disse Arlete Nasci-
mento – avó da pequena 
Alice, aluna do Pré II.

“A maior importância deste projeto é a valorização do espaço escolar. É a comunidade perceber o 
local como ‘meu espaço’ e cuidar dele. Aliás, gostaria de parabenizar e de agradecer aos pais pela 
grande adesão e pelo envolvimento em um momento tão rico para nós!”

Maria Helena Resende – professora corresponsável pela escola

Para Carlos, que é 
voluntário nas escolas 
municipais e que já re-
aliza diversos serviços, 

esse gesto é mínimo se 
comparado ao retorno 
de uma boa educação. 
“Eu sou aposentado e 

prefiro estar aqui, con-
tribuindo para a melho-
ria da educação do que 
estar em casa sem fazer 

nada ou apenas apon-
tando falhas alheias. 
Se queremos melhorar 
a educação, devemos 

participar, incentivar e 
colaborar. Tenho dois 
filhos em escola pública 
e sei que o que eu faço 

é pouco diante do cui-
dado que a escola tem 
com eles”, afirmou 
Carlos. 

 “Nada mais gratificante do que ver a escola com ‘cara de escola’. Um ambiente agradável, acolhedor 
e feliz, em que as crianças da nossa cidade se sintam bem e estejam seguras para aprender e se 
desenvolver, como defende nosso prefeito.”

Professor Júlio Valle - Secretário de Educação e Cultura

Sobre o projeto
Todas as unidades 

escolares municipais de 
Pinda passaram (algu-
mas ainda estão passan-

do) por manutenções 
em sua infraestrutura. 
Realizadas pela pre-
feitura, as benfeitorias 

envolveram serviços 
de elétrica, hidráulica, 
alvenaria, pintura e te-
lhado. Após essas me-

lhorias, as escolas se 
aderem ao projeto “Mu-
dando a cara da escola”.

O primeiro local a 

receber a ação foi a Es-
cola Municipal Rachel 
de Aguiar, no Vale das 
Acácias, em Moreira 

César; depois, foi a vez 
da escola Professora 
Ruth Azevedo Romei-
ro, do Delta. 

Os desenhos foram feitos pelos alunos dentro da sala de aula e a pintura no 
muro foi um trabalho conjunto dos pais e das crianças

Para Arlete, avó da pequena Alice, a qualidade da educação também depende 
do envolvimento das famílias

Voluntário se diz muito feliz realizando ações em prol da comunidade escolar Alunos, pais e educadores deixam suas marcas na pintura do muro da escola 

O apoio dos pais é fundamental: Roberta explica ao filho Bento sobre a mistura das cores Alunos avaliaram a experiência como enriquecedora

Fotos: Jucélia Batista
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