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Pinda inicia Campanha Nacional 
contra Poliomielite e Sarampo

Com previsão de dois “Dias 
D” no mês, Pindamonhangaba 
dá início à Campanha Nacional 
de Vacinação Infantil contra a 
Poliomielite e o Sarampo neste 
sábado (4). A ação segue até 31 
de agosto, com a meta de imu-
nizar 8.200 crianças com idade 
entre um a cinco anos incom-
pletos. O próximo “Dia D” será 
em 18 de agosto.

Ressaltando que os pais ou 
responsáveis têm papel fun-
damental na manutenção da 
eliminação destas doenças e 
devem levar as crianças a uma 
unidade de vacinação mais 
próxima, pois o público alvo 
escolhido para a vacinação é 
mais suscetível a contrair as 
doenças. 

Neste sábado a vacinação 
acontecerá nos seguintes lo-
cais: Ciaf, Cisas, Cidade Nova, 
Araretama II e Terra dos Ipês 
II. Nos demais dias, haverá va-
cinação em todas as unidades 
de saúde. No sábado do dia 18 a 
imunização ocorrerá nos postos 
do Ciaf, Cisas, Nova Esperança, 
Vila São Benedito e Feital.

Não apenas crianças, mas pessoas de todas as idades precisam manter em dia sua carteira de vacinaçãoPÁGINA 3
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Museu apresenta exposição 
itinerante sobre Nova Gokula

PÁGINA 7

Guerreiras Pinda Futsal 
decidem “Copa Paulista do Interior”

Divulgação  

As melhores equipes de ginástica rítmica do sudeste estão se apresentando na competição que é uma seletiva para o torneio nacional

Desde a quarta-feira (1º/8), Pindamonhan-
gaba está sediando o “Torneio Regional Sudeste 
de Ginástica Rítmica”. Mais de 400 atletas estão 
participando do evento esportivo que acontece no 

Ginásio de Esportes Juca Moreira, no centro da 
cidade. 

Com entrada gratuita, a competição tem a parce-
ria entre a Confederação Brasileira de Ginástica, Fe-

deração Paulista de Ginástica e Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Semelp) e segue até  domingo (5).

“Torneio Regional Sudeste de Ginástica Rítmica” segue até domingo

PÁGINA 7

itinerante sobre Nova Gokula

“FESTIVAL SERTANEJO” TEM ELIMINATÓRIA NESTE DOMINGO
PÁGINA 5
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Objetivo 9. Cons-
truir infraestruturas 
resilientes, promover 
a industrialização in-
clusiva e sustentável e 
fomentar a inovação

Desenvolver infra-
estrutura de qualidade, 
confi ável, sustentável e 
resiliente, incluindo infra-
estrutura regional e trans-
fronteiriça, para apoiar o 
desenvolvimento econô-
mico e o bem-estar hu-
mano, com foco no acesso 
equitativo e a preços aces-
síveis para todos.

Difícil pensar nesse 
assunto tão importante 
para nosso desenvolvi-
mento em tempos de cri-
se e de não crescimento 
de nossa economia, mas 
fundamental retomar os 
investimentos em nossa 
infraestrutura para poder 
crescer e gerar emprego e 
renda.

E nossa participação 
nessa história que parece 
tão longe de nós pobres 
mortais?

Em primeiro lugar te-
mos que parar de não 
acreditar, pode parecer 

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.

Divulgação

um pouco de auto ajuda, 
coisas cósmicas, energia, 
bom pode parecer e se 
para você algo assim fi -
zer sentido, acredite e dê 
o nome que julgar mais 
positivo, mas aqui estou 
falando da pratica.

Como assim práti-
ca cara pálida? Simples, 
acredite que é possível 
transformar nosso país 
em um lugar bom para 
todos, acredite na indús-
tria brasileira, invista se 
for o caso, só assim tere-
mos uma chance, cobre de 
quem deve fazer por nós, 
vote da melhor forma, es-
tude seus candidatos, isto 
faz parte desta constru-
ção.

Sei que é difícil falar 
sem pensar somente nos 
nosso desejos e objetivos 
e tenho que falar isso para 
este que voz escreve tam-
bém, pois a descrença é 
para todos.

Mas com nossas peque-
nas ações de cobrança de 
participação e de atitude 
podemos mostrar que so-
mos maiores do que eles, 
os que não acreditam.

Eu que escrevo muito 
sobre o voluntariado, es-
tou nestas semanas escre-

vendo e tentando elucidar 
um pouco dos ODS, sem-
pre me diferenciei por não 
somente escrever, mas 
por praticar.

Esta semana estou par-
ticipando de uma carava-
na de palhaços do mundo 
todo, junto com a equipe 
do Dr. HunterPatchAdans 
na cidade de Iquitos, na 
fl oresta Amazônica Pe-
ruana e na semana que 
vem interrompo a série 
dos ODS para contar um 
pouco sobre a experien-
cia, mas para quem quiser 
ver as imagens da viagem 
pode ver na rede social @
robertoravagnanipales-
trante , esta viagem tem 
como objetivo participar 
de ofi cinas sobre o traba-
lho voluntário, a utiliza-
ção da fi losofi a do palhaço 
nas ações cotidianas e as 
possibilidades do volun-
tariado na prática junto a 
sociedade. Serão 10 dias 
de muita prática e suor 
para trazer ao Brasil toda 
esta experiência, serão so-
mente dois brasileiros na 
expedição.

Espero conseguir tra-
duzir em palavras todas as 
emoções que terei na ex-
pedição para vocês.

Gerdau organiza atividades especiais no “Dia do Motorista”
COLABOROU COM O TEXTO: 

DAYANE GOMES
***

A unidade da Gerdau 
em Pindamonhangaba 
promoveu a quarta edição 
da “Ação Estrada para a 
Saúde Empresas” na úl-
tima terça-feira (31), no 
pátio de caminhões da 
empresa. O evento reuniu 
uma série de ações volta-
das a cerca de 170 condu-
tores em homenagem ao 
“Dia do Motorista”, come-
morado em 25 de julho.

O engajamento princi-
pal da atividade foi avaliar 
a saúde dos condutores 
que prestam serviços para 
a instituição. No período 
entre 9 e 16 horas, médi-
cos e enfermeiros fi zeram 
testes de risco cardíaco, 
glicemia, colesterol, visão 
e aferição de pressão ar-

terial no Centro de Con-
vivência para Motoristas 
(CCM), localizado no pá-
tio de caminhões da uni-
dade em Pindamonhan-
gaba.

Em 2017, mais de 120 
pessoas foram atendidas 
pela “Ação Estrada para a 
Saúde Empresas”. Neste 
ano, a Gerdau reuniu cer-
ca de 170 motoristas que 
fazem parte das empresas 
prestadoras de serviços de 
logística e da companhia 
que oferece treinamento 
aos condutores.

A ação da unidade se-
guiu a tradição de valo-
rização profi ssional do 
“Dia do Motorista”, que é 
comemorado em 25 de ju-
lho, no “Dia de São Cristó-
vão”, santo considerado o 
padroeiro dos motoristas 
no Brasil.

Condutores receberam avaliação e 
orientação de profi ssionais de saúde

Universidade abre 
inscrições para 
“Feira de Profi ssões”

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A escolha de qual cur-

so do Ensino Superior se 
pretende estudar repre-
senta uma das maiores 
dúvidas de jovens e ado-
lescentes. Uma opção de 
esclarecimento para o 
questionamento são os 
eventos de apresentação 
de ocupações e tipos de 
emprego disponíveis no 
mercado de trabalho. Na 
região, uma destas expo-
sições é a “Feira de Pro-
fi ssões” da Universidade 
de Taubaté (Unitau), 
que está com inscrições 
abertas.

Em 2018, a mostra 
acontecerá nos dias 17 e 
18 de setembro, das 8 às 
12 e das 17 às 21 horas. 
O evento anual destina-

se a estudantes do Vale 
do Paraíba, em especial, 
os vestibulandos. Des-
te modo, usualmente, 
a programação engloba 
estandes com universi-
tários e professores dos 
cursos oferecidos pela 
instituição, ofi cinas, pa-
lestras e teste de orienta-
ção e capacitação profi s-
sional.

As inscrições para 
a “Feira de Profis-
sões” podem ser feitas 
pelo site http://siste-
masweb.unitau.br/fei-
raprof/ e têm duas clas-
sificações: individual 
ou em conjunto com 
uma escola. Sendo que, 
a exposição ocorrerá 
no Campus da Juta, lo-
calizado na rua Daniel 
Danelli, s/n - Monção, 
em Taubaté.

“Domingão 
sertanejo”          

Será neste fi m de semana a primeira 
fase do concurso cultural que 

premiará os melhores cantores do estilo 
sertanejo da região. 

A eliminatória do já tradicional 
“Festival Sertanejo - Luiz Carlos Cardoso” 
acontecerá no Espaço Cardosão – pátio 
da feira livre –, ao lado do Mercado 
Municipal. 

Organizada pelo Departamento de 
Cultura de Pindamonhangaba, a edição 
deste ano receberá apresentações dos 
30 inscritos, de nove cidades brasileiras 
– que concorrerão nas categorias 
“Individual”; “Música Raiz” e “Jovem 
Música Sertaneja”. 

O “Festival Sertanejo” tem entrada 
franca e é aberto ao público. Prestigie! 
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Fundo Social e Governo do Estado promovem 
cursos pro� ssionalizantes gratuitos 

Noventa alunos fazem parte do programa educacional do Governo do Estado

O Fundo Social de 
Solidariedade deu iní-
cio, em julho, aos cursos 
gratuitos de qualifi cação 
profi ssional de Técnico 
em Vendas, Auxiliar de 
Contabilidade e Assis-
tente Administrativo. 
No total, 90 pessoas es-
tão sendo benefi ciadas 
pelo PEQ - Programa 
Estadual de Qualifi -
cação Profi ssional, do 
Governo do Estado, - 
que tem como objetivo 
qualifi car e requalifi car 
o cidadão, visando atua-
lizá-lo junto ao mercado 
de trabalho contempo-
râneo.

As aulas são realiza-
das de segunda a sex-
ta-feira, nos períodos 

da manhã (Assistente 
Administrativo), tarde 
(Técnico em Vendas) 
e noite (Auxiliar de 
Contabilidade). As 
aulas seguem até o dia 
27 de agosto e estão 
sendo realizadas no 
PAT - Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor, no centro.

Com essa iniciativa, o 
Fundo Social de Solida-
riedade visa capacitar 
jovens, prioritariamente 
de baixa renda, para o 
mercado de trabalho. A 
intenção é que outros 
cursos sejam realizados 
ao longo do ano, para 
que mais pessoas pos-
sam ter a oportunidade 
de participar. Pinda inicia Campanha Nacional 

contra Poliomielite e Sarampo

Cpic retoma aulas 
de tai chi nesta 
segunda-feira

Pindamonhangaba 
dará início à Campanha 
Nacional de Vacinação 
Infantil contra a Po-
liomielite e o Sarampo 
neste sábado (4). A ação 
segue até 31 de agosto e 
terá dois “Dias  D”: 4 e 
18 de agosto. E a meta 
de imunização muni-
cipal envolve 8.200 
crianças de um a me-
nores de cinco anos de 
idade.

De acordo com o di-
retor do Departamento 
de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Ra-
fael Lamana, o público 
alvo escolhido para a 
vacinação é mais susce-
tível a contrair as doen-
ças. “Assim, os pais ou 
responsáveis têm papel 
fundamental na manu-
tenção na eliminação 
destas doenças e devem 
levar as crianças a uma 
unidade de vacinação 
mais próxima”, convo-
cou.  

O “Dia D” deste sá-
bado (4) acontecerá das 
8 às 17 horas, no Ciaf, 
Cisas, Cidade Nova, 

Ação de vacinação infantil segue até o dia 31 de agosto e terá dois “Dias D” na cidade

Araretama II e Terra dos 
Ipês II. Nos demais dias, 
haverá vacinação em to-
das as unidades de saúde, 
das 8 às 11h30 e das 13 às 
16h30. O segundo “Dia 
D” será em 18 de agosto e 
terá vacinação das 8 às 17 
horas, nos postos do Ciaf, 
Cisas, Nova Esperança, 
Vila São Benedito e Fei-
tal.

É importante destacar 
que pessoas de todas as 
idades precisam manter 
em dia sua carteira de va-
cinação, ou seja, aqueles 
que não tomaram essas 
vacinas podem procurar 
os postos fora do “Dia D”, 

durante atendimento de 
rotina, para regularizar 
sua carteira de vacinação.  
Sobre Poliomielite e 

Sarampo no país
Dados epidemiológi-

cos nacionais não regis-
tram casos de poliomie-
lite (paralisia infantil) 
desde 1990, por esta ra-
zão é de extrema impor-
tância a manutenção da 
cobertura vacinal para 
que não haja reintrodu-
ção da poliomielite no 
país.

Quanto ao sarampo, 
o país foi declarado, em 
2016, como livre da en-
fermidade. Porém, atu-

almente, o país enfren-
ta um surto da doença 
nos estados de Roraima 
e do Amazonas, devido 
ao grande índice de imi-
grantes venezuelanos, em 
surto desde 2017, aos es-
tados Brasileiros.

De fevereiro a maio de 
2018, foram registrados 
172 casos confi rmados no 
estado de Roraima e, no 
Amazonas 142 casos, no 
mesmo período. Contu-
do, com a interiorização 
dos imigrantes e com in-
tuito de bloquear a pro-
pagação do vírus, se faz 
necessário alerta frente à 
doença.

Com o fi m das férias de 
julho, as aulas de tai chi pai 
lin recomeçam nesta se-
gunda-feira (6), no Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares (Cpic) de 
Pindamonhangaba. A ati-
vidade é gratuita e aberta a 
toda população.

A prática meditativa é 
ministrada pela educadora 

física Ana Paula Beraldo  às 
segundas-feiras, às 14h30. 
O tai chi tem indicação 
para quem busca uma vida 
equilibrada e de qualidade.

Para participar das au-
las, basta comparecer no 
Cpic, junto ao prédio da 
Secretaria de Saúde, na rua 
Dr. José Luís Cembranelli, 
1.005 - Parque das Nações.

A ofi cina acontece uma vez por semana 
e é aberta à população

Divulgação

Público-alvo da 
atividade de 
saúde pública 
são crianças de 
um a cinco anos 
de idade

Reprodução/Internet

Subprefeitura revitaliza área de lazer no CDHU
A equipe da Subpre-

feitura de Moreira César 
está revitalizando uma 
área no CDHU, aten-
dendo solicitação dos 
moradores, com res-
tauro do playground e 
da academia ao ar livre. 
Além dessas melhorias, 
a Subprefeitura detectou 
o potencial da área e está 
construindo um local 
mais amplo para o lazer 
da comunidade.

Foram feitos pintura 
da quadra já existente, 
piso em concreto, forma-

ção de canteiros grama-
dos, instalação de ban-
cos, além da construção 
de uma quadra de bas-
quete de rua e de vôlei, 
e uma área para treino e 
apresentações de capoei-
ra. A iniciativa está sen-
do realizada com mão de 
obra da Subprefeitura 
e materiais próprios do 
Departamento de Servi-
ços Municipais.

“Graças a esse mode-
lo de obra, foi possível 
realizar a revitalização e 
com economia de recur-

sos públicos. E áreas vol-
tadas ao lazer, à cultura e 
aos esportes sempre são 
um investimento para 
a qualidade de vida dos 
moradores, o que impli-
ca também na manuten-
ção da saúde”, explicou 
o prefeito Isael Domin-
gues.

O novo espaço de la-
zer fi ca entre a rua Raul 
Rabelo e a avenida Bene-
dito Bernardo, próximo à 
Escola Municipal Lauro 
Vicente de Azevedo, no 
CDHU de Moreira César.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

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

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

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

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

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O ACESSO AO

WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES 
ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) 
SERÁ DISPONIBILIZADO AOS INTERESSADOS A PARTIR 
DA SEGUNDA-FEIRA, DIA 06 DE AGOSTO DE 2018.

INFORME-SE PELO TELEFONE: (12) 3644-2284 OU

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

Sessões ordinárias serão retomadas na 
próxima segunda-feira, dia 06 de agosto

 
Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Extrato de Aditivo – 2018

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO: INTERVALE INFORMÁTICA LTDA - EPP

CONTRATO Nº 05/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/15 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 
03  - Lei Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei 
Federal 8.666/93, em sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.

OBJETO: Fornecimento, instalação, configuração, manutenção e suporte técnico de 01 (um) link 
de acesso à internet com velocidade mínima nominal de 10 Mbps (dez megabits por segundo).

VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 05/2015 por mais 
12 (doze) meses, com termo inicial de vigência do presente termo de aditamento em 04.08.2018 
e termo final em 03.08.2019. Fica alterado o valor mensal, a partir de 04.08.2018, de R$ 539,70 
(quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos) para R$ 553,20 (quinhentos e cinquenta e 
três reais e vinte centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual. 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originalmente assinado aos 04.08.2015, 
neste ato aditado, que com as cláusulas acima não conflitarem.

ORDEM DO DIA

25ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 06 de agosto de 2018,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 86/2018, do Poder Executivo, que 
“Cria e dispõe sobre a organização da Escola de Formação 
do Servidor Público Municipal de Pindamonhangaba”.

 Pindamonhangaba, 01 de agosto de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

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

A Câmara de Pinda-
monhangaba retoma 
na próxima segunda-
feira, dia 06 de agosto, 
as sessões ordinárias 
do segundo semestre 
legislativo. A reunião 
plenária terá início as 
18 horas e será reali-
zada no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de 
Oliveira”.

De acordo com o 
Regimento interno, a 
Câmara de Vereado-
res de Pindamonhan-
gaba esteve em reces-
so parlamentar entre 
os dias 16 e 31 de ju-
lho e retomou os tra-
balhos legislativos no 
dia 1º de agosto. O ar-
tigo 134, do Regimen-
to Interno da Câmara 
define que o primeiro 
período anual de ses-
sões legislativas vai 
de 25 de janeiro a 15 
de julho, com reces-
so entre os dias 16 e 
31 de julho e o segun-
do período anual dos 
trabalhos parlamen-
tares inicia-se no dia 
1º de agosto, esten-
dendo-se até o dia 20 
de dezembro. Como o 
dia 1º de agosto foi na 
quarta-feira e as ses-
sões ordinárias acon-

Vereadores retornam às atividades 
legislativas e realizam a primeira sessão 

ordinária após o recesso parlamentar
1ª Reunião oficial do segundo semestre será realizada nesta segunda-

feira, dia 06 de agosto, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira” 
tecem, oficialmente, 
às segundas-feiras, a 
Mesa Diretora da Casa 
marcou, então, para 
o dia 06 de agosto a 
25ª sessão ordinária 
do ano, considerada a 
1ª sessão ordinária do 
segundo semestre de 
2018.

A Mesa Diretora da 
Casa lembra que mes-
mo com o período de 
recesso parlamentar, 
as atividades admi-
nistrativas dos diver-
sos setores (Adminis-
tração, Legislativo, 
Jurídico, Finanças, 
Recursos Humanos, 
Comunicação e Tec-
nologia da Informa-
ção) da Câmara de 
P i n d a m o n h a n g a b a 

e o atendimento nos 
gabinetes dos verea-
dores permaneceram 
inalterados, ou seja, 
o horário de atendi-
mento ocorreu sempre 
das 8 às 12 horas e das 
13h30 às 17h30, de se-
gunda a sexta-feira.

A sessão ordinária 
é pública e aberta à 
comunidade contan-
do com transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 
da Operadora NET e, 
também, pela internet 
no portal www.pinda-
monhangaba.sp. leg.
br. A sede do Legisla-
tivo de Pindamonhan-
gaba está localizada 
na rua Alcides Ramos 
Nogueira, 860 – Lote-
amento Mombaça.
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Eliminatória do 
“Festival Sertanejo” 
é neste domingo

Museu apresenta exposição 
itinerante sobre Nova Gokula

“Estação da Língua 
Portuguesa” se 
despede do 
Vale do Paraíba

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***

Neste domingo (5), acontecerá a 
eliminatória do tradicional “Festival 
Sertanejo - Luiz Carlos Cardoso” no 
Espaço Cardosão,  na praça  Engenhei-
ro José Salgado Ribeiro (pátio da feira 
livre), ao lado do Mercado Municipal. O 
evento consiste em uma realização do 
Departamento de Cultura da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.

As inscrições foram realizadas pelo 
site da prefeitura e somaram 30 inscri-
tos, de nove cidades. Sendo que, 14 são 
da categoria Individual, nove da cate-
goria Música Raiz e sete da categoria 
Jovem Música Sertaneja.

O festival  está dividido em duas 

etapas: eliminatórias e a fi nal, com a 
premiação em dinheiro. A fase de elimi-
natória acontecerá neste domingo (5). 
Às 8 horas, está previsto para ocorrer 
o sorteio da ordem de apresentação e 
começam ofi cialmente as apresentações 
às 9 horas. 

Classifi cam-se para fi nal os candi-
datos das três categorias que tiverem 
maior pontuação do júri. A fi nal será no 
outro domingo, 12 de agosto, também 
com sorteio para ordem de apresenta-
ção e, em seguida, início dos shows.

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone 3642-1080 ou diretamente 
no Departamento de Cultura da Prefei-
tura, localizado na rua Deputado Claro 
César, 33 - centro. Etapa deste fi m de semana englobará as apresentações eliminatórias

Reprodução/Internet

Atração continuará na 
região somente até este 
fi m de semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A mostra gratuita e 

ampliada “Estação da 
Língua Portuguesa” 
terminará sua parada 
no Vale do Paraíba, no 
domingo (5). A exposi-
ção itinerante atingiu a 
marca de 12 mil visitan-
tes da região durante 
sua estadia no Museu 
Monteiro Lobato, em 
Taubaté.

A itinerância traz 
na bagagem conteúdos 
inéditos que conver-
sam com a museologia 
contemporânea e com a 
rica expografi a de sons 
e imagens do Museu 
da Língua Portuguesa, 
que está passando por 
reformas atualmente. 
Além dos materiais já 
conhecidos pelo públi-
co, a exibição apresenta 
o idioma como patri-
mônio imaterial, vivo e 
dinâmico.

“Batemos o recorde 
de público da itinerân-
cia que começou em 
fevereiro. Isto porque, 

além do fl uxo de turis-
tas na região no mês 
de julho, a população 
de Taubaté frequen-
ta o Sítio do Picapau 
Amarelo pela tradição e 
qualidade das atrações 
que promovem”, ava-
liou Fernando Arouca, 
arquiteto e sócio da 
empresa produtora do 
projeto.

A “Estação da Lín-
gua Portuguesa” pros-
seguirá viagem até o 
Teatro Municipal de 
São Carlos, no dia 14 
de agosto, depois da 
temporada no Museu 
Histórico, Folclórico e 
Pedagógico Monteiro 
Lobato, localizado na 
avenida Monteiro Lo-
bato, s/n – Chácara do 
Visconde, em Taubaté.

Com entrada gratui-
ta, as visitações acon-
tecem das 9 às 17 ho-
ras. Sendo necessário 
agendamento em caso 
de visitas monitora-
das através do telefo-
ne 3625-5062 ou do 
e-mail mlobato.agen-
damento@gmail.com.

O módulo “As Origens” faz referência ao título 
da exposição

Tomaz Farias

Nos meses de agosto e 
setembro, o Museu His-
tórico Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopol-
dina abrirá suas portas 
para a exposição itineran-
te “Faces do Amor: uma 
representação em poema 
e imagem da Fazenda 
Nova Gokula” em Pinda-
monhangaba. A mostra 
é organizada pelo diretor 
do museu, José Caramez 
e pelos Departamentos 
de Educação e Cultura e 
de Comunicação de Nova 
Gokula.

A exposição consis-
te em propor um diálogo 
com o observador a par-
tir de um encontro entre 
texto e imagem. Os poe-
mas são da escritora Eva 
Andrade e as fotos são do 

fotógrafo e pintor Jay Go-
pala. Segundo a autora, 
“os textos foram constru-
ídos a partir de um olhar 
subjetivo, respaldado no 
vasto legado literário-fi -
losófi co de A. C. Bhaktive-
dhanta Swami, que trou-
xe a tradição vaishnava, 
também conhecida como 
Hare Krishna, para os pa-
íses ocidentais, nos anos 
60 do século passado”.

Neste ano, a Fazenda 
Nova Gokula comemora 
seus 40 anos e a exposição 
é vista como um marco 
de vindouras e crescen-
tes parcerias. Nos me-
ses da exposição, haverá 
também palestras sobre 
os anos de existência da 
fazenda e como o local se 
confi gurou, com o tempo, 

numa opção de turismo 
espiritual, voltado ao bem
-estar. As palestras serão 
realizadas por Eka Murti, 
moradora da fazenda há 
mais de 30 anos.

A exposição já está 
aberta e pode ser visitada 
de segunda a sexta-feira, 

das 9 às 12 e das 13 às 17 
horas. Aos sábados, o fun-
cionamento acontece das 
9 às 12 e das 13 às 16h30. 
Aos domingos e feriados, 
o museu não abre. Mais 
informações estão dispo-
níveis pelo telefone 3648-
1779.

A mostra estará aberta para visitação de segunda-
feira a sábado, até setembro

Divulgação

Escritor de Pinda faz sessão de 
autógrafos na Flip e Bienal de SP

O artista, contador de 
histórias, arte-educador, 
diretor e professor de 
teatro Victor Narezi, de 
Pindamonhangaba, está 
iniciando uma nova e já 
bem sucedida carreira 
como autor de livros in-
fantis. Seu primeiro livro, 
“A Menina que Gostava 
de Chapéus”, lançado no 
fi nal de 2017, o qual as-
sina como “Tio Victor”, é 
sucesso junto ao público 
infantil.

A publicação é da Edi-
tora Cachecol e está al-
çando voos cada vez mais 
altos. Neste ano, autor e 
obra participam de dois 
eventos renomados de 
literatura: a Flip - Feira 
Literária Internacional 
de Paraty - e a 25ª Bienal 
Internacional do Livro de 
São Paulo.

“Foi muito gratifi can-
te ter meu primeiro livro 
infantil exposto na Flip 

2018. Além da divulga-
ção de meu trabalho, algo 
muito emocionante foi o 
retorno que tive de ami-
gos e leitores. E prestigiar 
o clima cultural e literário 
daquele evento sempre é 
revigorante”, afi rmou Vic-
tor Narezi.

A convite da editora 
Futurama, o livro foi apre-

sentado na Flip, de 25 a 29 
de julho e agora, dias 11 e 
12 de agosto, o Tio Victor 
fará uma sessão de autó-
grafos na Rua H93 da Bie-
nal de São Paulo, sendo 
dia 11, das 10 às 11 horas, 
e dia 12, das 14 às 15 horas.

“Agora, estou na ex-
pectativa da Bienal do 
Livro, com certeza outro 

momento marcante para 
meu trajeto. Lá serão duas 
sessões de autógrafos e, 
mais uma vez, espero ver 
os amigos por perto. Levar 
minha obra para outros 
lugares me dá a possibi-
lidade de alcançar novos 
leitores e essa é a satisfa-
ção do escritor!”, concluiu 
o autor.

Victor 
Narezi 
divulgou seu 
primeiro 
livro, “A 
Menina que 
Gostava de 
Chapéus”

Divulgação
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RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO – 7ª Reunião Ordinária - 2018 
 
 
  Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo indicados, à “7ª Reunião Ordinária – 2018”, cuja pauta vem a 
seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 

 Leitura da proposta do Regimento Interno 
 Divulgação do Seminário do Patrimônio 
 Informes gerais 

 
 

Data:  07/08/2018 (terça-feira) 
Horário:      14h00 (quatorze horas) 
Local:          Palacete 10 de Julho 
 
 
 

 
 

Alcemir José Ribeiro Palma 
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e 

Arquitetônico de Pindamonhangaba 
 
 

 
 

 
 

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 8ª 
Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 

 Leitura e Aprovação de Atas; 
 Apresentação, Plano de Ação – MDS 2018; 
 Prestação de Contas da Verba Estadual – DRADS – Entidades – 1º 

Semestre de 2018; 
 Execução Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social –1º 

Semestre de 2018; 
  Informes Gerais. 

 
 
 
Dia:   08/08/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  17:00hs 
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 

Doralice Curcino de Souza Labastie 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.033, DE 18 DE JUNHO DE 2018.
               
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com a Lei nº 4.492, de 03 de outubro de 2006, em seu artigo 4º, alterada pela Lei nº 
5.230, de 02 de agosto de 2011,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o inc. II do art. 1º da Portaria Geral nº 4.941, de 11 de dezembro de 2017 que compõe 
o CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - 2017/2019, no representante a seguir indicado que passa 
a vigorar:
“II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
             . . . 
LAR IRMÃ TEREZINHA
. . . 
Suplente:   Maria Cristina Pereira da Luz”
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2018.

Isael Domingues                                       
Prefeito Municipal   
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata 
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 102/2018 de “Aquisição de material de 
enfermagem (ATADURAS) por 12 meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 
27/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 245/2018 Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAUDE EIRELI

*****
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao  PPRP nº 093/2018 de “Aquisição de fraldas geriátricas 
para atender aos mandados judiciais, pelo período de 12 meses”, com validade de 12 
meses, assinadas em 19/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 243/2018 Empresa: RCV DO BRASIL EIRELI ME

Pindamonhangaba, 2 de agosto de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.053, DE 31 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve cessar a designação da servidora Lilian Leme de Jesus 
Bassanello para a função de Gerente de Unidade a partir de 12 de junho de 2018.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 12 de junho de 2018.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.054, DE 31 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve designar a servidora Fabiana Maria Cintra de Souza para a 
função de Gerente de Unidade a partir de 12 de junho de 2018. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 12 de junho de 2018.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.055, DE 31 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve cessar a designação da servidora Selma Isabel Silveira Silva 
para a função de Gerente de Unidade a partir de 1º de julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 1º de julho de 2018.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.057, DE 31 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve designar o servidor Milton Rodrigues dos Santos Pinto para a função de Gerente 
de Unidade a partir de 1º de julho de 2018. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
1º de julho de 2018.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2018 (PMP 9485/2018) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada de serviço de sinalização horizontal com fornecimento 
de material por período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 16/08/18 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018) – reabertura 
Para “aquisição de materiais elétricos para serem utilizados em diversas obras / manutenções no 
Município de Pindamonhangaba, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, 
com entrega dos envelopes até dia 17/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2018 (PMP 17379/2018) – reabertura 
Para “contratação de serviços de arbitragem de futebol para atender campeonatos organizados 
pela Liga Municipal de Futebol em parceria com a SEMELP”, com entrega dos envelopes até dia 
17/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.056, DE 31 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve cessar a designação da servidora Adriana Andraus Agel para a função de Gerente 
de Unidade a partir de 1º de julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
1º de julho de 2018.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 31 de julho de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.500, DE 28 DE JUNHO 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 028/2015 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 29 de junho de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.508, DE 13 DE JULHO 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 005/2017 para 
dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de 01 de julho de 2018, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 
2018.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ABANDONO DE EMPREGO 
A empresa Vito Ardito Lerário, com sede na Fazenda Bom Jesus, no Bairro do Una em  
Pindamonhangaba-SP,  inscrita n na Matricula  CEI : 21.381.00340/8-3, convoca o Sr. 
Romeu de Carvalho, CTPS 45237, série 00627, respectivamente, a comparecer em 
sua sede no prazo máximo de 48 horas (quarenta e oito horas) sob pena de confi gurar 
abandono de emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

eralG

O “Prêmio Ecoera” che-
ga à sua quarta edição e 
está com inscrições aber-
tas para pequenas, médias 
e grandes empresas dos 
segmentos de moda, bele-
za e design. 

Idealizada pela es-
pecialista em susten-
tabilidade e consumo 
consciente Chiara Gada-
leta, a premiação analisa 
o mercado com base em 
indicadores de sustenta-
bilidade; e se consolida 
como uma ferramenta de 
transformação social e 
ambiental nos negócios; 
além de criar metas para 
a diminuição do impacto 
dessas indústrias no meio 

Quarta edição do “Prêmio Ecoera” 
está com inscrições abertas

ambiente e na sociedade.
As inscrições vão até o 

dia 30 de setembro.
As empresas inscritas 

no prêmio serão analisa-
das de acordo com a sua 
atuação e impacto em 
quatro categorias: 

“Planeta”: pontua-
ção que avalia práticas 
relacionadas ao meio am-
biente; 

“Pessoas”: para as 
ações relacionadas aos 
trabalhadores e comuni-
dades locais; 

“Gênero”: catego-
ria que avalia empresas 
que concentram esforços 
para avançar em igualda-
de de gênero e empode-

ramento das mulheres; 
“Ecoera”: que abran-

ge as três categorias, 
sendo o prêmio de maior 
importância atribuído à 

empresa de maior pon-
tuação. 

Em cada uma das ca-
tegorias serão premiadas 
pequenas (até 49 funcio-

nários), médias (até 249 
funcionários) e grandes 
empresas (acima de 250 
funcionários). 

A cerimônia de premia-

ção acontecerá em novem-
bro de 2018.
Mais informações e inscrições 
no site: http://www.portalecoe-
ra.com.br/premio-ecoera-2018

Desde a primeira edição do prêmio, mais de 250 empresas já se inscreveram

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2018 (PMP 17344/2018) 
Comunicamos o aditamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação de 
empresa especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação, 
montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som, iluminação e gerador, para 
eventos do Município de Pindamonhangaba para o período de 12 meses”, para análise 
da impugnação interposta pela empresa Fábio Machado Gonçalves ME (processo nº 
20730/2018). 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 064/2018 (PMP 12700/2018) 
Foi fi rmado o contrato 083/2018, de 05/07/2018, para “aquisição de eletrodomésticos para 
o preparo da alimentação escolar, conforme termo de referência”, no valor de R$ 25.900,00, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Júlio 
César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Elio da Silva Pião ME, o Sr Elio da 
Silva Pião. 
Foi fi rmado o contrato 084/2018, de 05/07/2018, para “aquisição de eletrodomésticos para 
o preparo da alimentação escolar, conforme termo de referência”, no valor de R$ 7.672,80, 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Júlio 
César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Entek Equipamentos Taubaté Ltda, a 
Sra Rita de Cássia Moreira da Silva Cortez. 
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“Torneio Regional Sudeste de 
Ginástica Rítmica” segue até domingo

Até domingo (5), Pindamo-
nhangaba sedia o “Torneio Re-
gional Sudeste de Ginástica Rít-
mica” no Ginásio de Esportes 
Juca Moreira, no centro da ci-
dade. Até lá, mais de 400 atletas 
e técnicos das melhores equipes 
de GR do sudeste se apresentam 
na competição que é uma seleti-
va para o torneio nacional.  

A cerimônia de abertura do 
torneio aconteceu na noite da 
última quarta-feira (1º/8), no 
GE Juca Moreira e contou com 
a presença do prefeito de Pinda-
monhangaba, Isael Domingues, 
do secretário da Semelp (Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer) Professor Everton China-
qui, da presidente da Federação 
Paulista de Ginástica, Roseane 
Zanetti, e da representante da 
Confederação Brasileira de Gi-
nástica e diretora da competi-
ção, Christiane Faria.

O prefeito Isael Domingues 
agradeceu a todos pela presen-
ça, destacando a importância da 
atividade esportiva não só para 

a participação em competições, 
mas também para melhorar a 
qualidade de vida e prevenin-
do de doenças. A presidente da 
Federação Paulista declarou a 
abertura oficial do “Torneio”. A 
cerimônia ainda teve apresen-
tações das equipes da Semelp 
de ginástica artística, ginástica 
rítmica e coreografia da melhor 
idade, abrilhantando a noite.

O evento esportivo seguiu na 
quinta-feira (2), com apresenta-
ções de individual e conjunto das 
atletas do Pré-Infantil. Nos próxi-
mos dias, a seletiva terá exibições 
das categorias Infantil, Juvenil e 
Adulto. No sábado (4), o “Torneio 
Regional Sudeste de Ginástica 
Rítmica” começará às 13 horas e 
no domingo (5), a partir das 9 ho-
ras. A entrada é gratuita.

A competição tem a parceria 
entre a Confederação Brasileira 
de Ginástica, Federação Paulis-
ta de Ginástica e Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer (Semelp). Mais de 400 ginastas da região sudeste participam do evento esportivo

Guerreiras Pinda Futsal decidem “Copa Paulista do Interior”

CiClismo pindense 
prossegue no 
“Campeonato 
Valeparaibano”

COLABOROu COM O 
TExTO: BRuNA SILvA

A equipe de ciclismo da 
Secretaria de Esportes de 
Pindamonhangaba (Semelp) 
participou, no último domin-
go (29), da quarta etapa do 
“Campeonato Valeparaiba-
no”, em Caraguatatuba.

Pindamonhangaba foi 
representada pelos atletas: 
Gaby Cardoso, que ficou em 
primeiro lugar na categoria 
Master Feminino; Diane 
Maia, em terceiro lugar no 

Mountain Bike Elite; João 
Victor Ayres, segundo lugar 
no Mountain Bike Elite; Jau-
ro Ceará, terceiro lugar no 
Mountain Bike Elite; Nicola 
Henrique, terceiro lugar 
Juvenil e Carlos Bambam, 
primeiro lugar Sênior A.

A equipe de ciclismo da 
Semelp tem parceria com a 
Alfa Modernização, Arbo Vale, 
Academia Moviment, Churras-
caria Gramado, Clínica Veteri-
nária Sassaki, Geralis Seguro, 
Mandaglio Engenharia, Dú 
Costela e Neumacon.

Gaby Cardoso ficou em 1º lugar na categoria Master Feminino

Divulgação

O futsal feminino de Pinda-
monhangaba vem conquistando 
vitórias em sua trajetória. Com 
a prata dos “Jogos Regionais 
2018”, a modalidade retorna de 
vez à elite do esporte na região. 
Resultado de um ano e meio de 
trabalho da equipe, carinhosa-
mente chamada por “Guerreiras 
Pinda”. Agora o desafio é con-
quistar a “Copa Paulista do Inte-
rior” contra a equipe de Tauba-
té, no próximo dia 11.

Neste ano, a equipe disputou 
quatro competições, chegando 
a três finais: “Copa Mantiquei-
ra” (Adulto), “Liga em Itajubá” 
(Adulto), “Copa Paulista do In-
terior” (Sub 20) e “Jogos Regio-
nais” (Sub 20). E, no dia 11 de 
agosto, as meninas de Pinda de-
cidirão mais um título: a “Copa 
Paulista do Interior”, tendo 
Taubaté como adversária. No 
primeiro jogo da disputa, Pinda 
venceu por 4 x 1. um empate no 

segundo e decisivo jogo garante 
o título de campeã para as pin-
denses.

O time que estará em quadra 
na decisão, provavelmente, será 
o mesmo que disputou os “Jo-
gos Regionais”,  sendo formado 
pelas seguintes atletas: goleiras 
- Jéssica, Camila e Raíssa; fixas 
- Liandra, Josi, Arinne; Alas - 
Duda, Waleska, Gabi, Dia, Dani; 
pivôs - Thayná, Madu, Karina e 
Samanta.

Divulgação

Equipe foi vice nos “Jogos Regionais” e busca novo título na próxima semana

Divulgação

Pinda sedia “Circuito 
Valeparaibano de Xadrez Absoluto”

Competição de xadrez acontecerá neste 
domingo (5), no Paineiras Country Club

No   domingo (5), às 8h30, 
Pindamonhangaba sediará a 
oitava etapa do “xIx Circuito 
valeparaibano de xadrez Abso-
luto”. O evento acontecerá nas 
instalações do Paineiras Coun-
try Club, localizado na rodovia 
Amador Bueno da veiga, 2.009 
- Socorro.

Até o momento, 121 pesso-
as se inscreveram na etapa do 
campeonato do jogo estratégi-
co antecipadamente. No local, 
as inscrições também poderão 
ser feitas no dia da competição, 
no período das 8 às 8h30, con-
forme o regulamento que está 
disponível no site www.insclick.
com.br/e49.

Reprodução/Internet
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Paz e sabedoria!

Os familiares e amigos de Rose Gua-
tura, em especial sua grande admirado-
ra Edna, lhe desejam grandes alegrias e 
conquistas acompanhadas de bençãos. A 
guerreira corintiana, chamada de “Tia 
Rose’ por seus colegas do Colégio Arte e 
Vida, completará mais um ano de exem-
plo de força, no dia 9 de agosto.

Aniversário dançante   

Parabéns para Lydia Nomoto Leme 
(Japonesa), que está completando 81 
anos nesta sexta-feira, 3 de agosto. Ela 
recebe votos de felicidades, saúde e paz 
dos fi lhos Renato, Nancy e Suzie; dos 
netos Matheus, Ana Flávia, Vivian e 
Rafael, e de todos os amigos.  Felicida-
des, Lydia, que seu novo ciclo seja cheio 
de boas músicas e de muita dança.   

Dose dupla 

No dia 1º de agosto foi aniversário de Eleni Bueno de Almeida, e no dia 2 quem completou 
mais um ano de vida foi seu irmão Eduardo Bueno de Almeida. Eles recebem os parabéns dos 
amigos, de toda sua família e em especial da mãe deles, Iracema.

Tudo de lindo 

Para a professora Valéria Duarte, que completou mais um ano 
de vida no dia 2 de agosto. Ela recebe os parabéns de todos os seus 
familiares, dos seus amigos, em especial dos alunos e educadores do 
Colégio Externato Bom Jesus.  

Primeiro aniversário

O Hotel Intercity Pátio Pinda celebrou seu primeiro ano com operações no dia 1° de agosto; e para comemorar, 
promoveu um talk show de Fernando Torquatto – um dos ícones de make up, de moda e estilo do Brasil. Em um 
bate-papo descontraído, Torquatto revelou preciosos truques e ainda posou para fotos com os convidados. 

Parabéns para o Henrique!

Entre o papai Filipe e a ma-
mãe Amábile, Henrique come-
morou mais um ano de vida no 
dia 28 de julho, para a alegria 
do vô Marcelo e da vó Yonne.

Bênçãos sem fi m

Para a linda Paula Juliana, aniver-
sariante do dia 31 de julho. Que seus 
novos 365 dias sejam de muita luz, 
paz e conquistas. É o que desejam seus 
familiares e amigos. 

“Além da escola” 

A Escola Municipal Gilda Piorini realizou, no último fi m de semana, uma aula 
diferente. Juntando pais, alunos e educadores, a escola promoveu uma manhã 
composta por música, dança, piquenique e interação no Parque da Cidade. Os pais 
aprovaram a aula ao ar livre.

Dupla Caipira - Colégio Mestre

Como acontece há cerca de 50 anos, a coroa-
ção da “Dupla Caipira” 2018 do Colégio Mestre 
trouxe um lindo casal de crianças. São eles Viní-
cius e Ana Lívia. A festa foi realizada em julho, 
no colégio. Mais uma vez, parabenizamos ao 
casal e à professora Vanya Dulce D’Arace Maciel 
por manter essa tradição.  

Novo ciclo    

Rios de bênçãos para Alessandra 
Braz, aniversariante do dia 30 de julho, 
ela comemorou ao lado dos familiares. 
Seu esposo Eduardo Braz, os fi lhos Ga-
briel e Luiz Fernando; sua mãe Regina, 
seu pai João Campos, seus irmãos Flá-
via e João, sua comadre Aline e todos os 
seus amigos desejam felicidades! 

Imagens: Arquivo pessoal

Fernanda Batista

Fernanda Batista
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