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Atleta Marcos Paulo é convocado para 
os “Jogos Olímpicos da Juventude”

Atualmente ocupando o 2º lu-
gar no ranking pan-americano, o 
atleta Marcos Paulo Ferreira Leal 
foi convocado pela Confedera-
ção Brasileira de Atletismo para 
integrar a Seleção Brasileira que 
representará o País nos “Jogos 
Olímpicos da Juventude”, que 
acontecerão de 6 a 18 de outubro, 
em Buenos Aires, na Argentina. 
O pindamonhangabense repre-
sentará a cidade e o País nos 110 
metros com barreiras. 

Os “Jogos Olímpicos da Ju-
ventude” são realizados pelo 
COI (Comitê Olímpico Interna-
cional) e fi rma-se como a prin-
cipal competição mundial para 
atletas até 18 anos. 

As expectativas são grandes 
em relação ao atleta que tem o 
apoio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de Pinda, da 
Funvic, da Nutrifi t e da Thiago 
Fisioterapia Esportiva.

PÁGINA 8

Por ocupar a 2a 
posição no ranking 
pan-americano, o 
atleta já vinha se 
preparando para os 
“Jogos Olímpicos da 
Juventude” e tem boas 
expectativas  

Divulgação

Skate, prancha, vitrola, guitarra, cerveja, 
petiscos, mesa de bilhar, motocicletas, 
relíquias e penduricalhos em um ambiente 
retrô... Às vésperas do “Dia dos Pais”, 
abordamos por que as novas barbearias têm se 
tornado refúgio masculino 

Atletas de Pinda 
conquistam ouro no 
“Open Internacional de 
Luta Livre Esportiva”

Pinda diminui densidade larvária 
do Aedes aegypti para 0.2

Com esforços dos agen-
tes do Controle de Veto-
res, com a participação 
popular e o trabalho de 
conscientização voltado, 
principalmente, para as 
crianças, o município de 
Pindamonhangaba con-
seguiu diminuir o número 
de Densidade Larvária do 
mosquito Aedes aegypti de 
1,7 (em abril) para 0,2 (em 
julho deste ano). 

A divulgação foi feita pelo 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos a Saú-
de, por meio do setor de Con-
trole de Vetores da Secreta-
ria de Saúde – que ressalta a 
importância de um trabalho 
contínuo dos profi ssionais 
envolvidos e de todos os mo-
radores no combate ao mos-
quito de dengue, zika, chi-
kungunya e febre amarela.

PÁGINA 3

Além da vistoria casa a casa, 107 apresentações da esquete “Todos juntos 
contra o Aedes aegypti” abrangeu escolas municipais

PÁGINA 8

ESPECIAL “MÊS DOS PAIS”   PÁGINA 6
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OBJETIVO 10. 
Reduzir a desi-

gualdade dentro dos 
países e entre eles

Até 2030, progressiva-
mente alcançar e susten-
tar o crescimento da ren-
da dos 40% da população 
mais pobre a uma taxa 
maior que a média nacio-
nal

Difícil lermos isso 
como um objetivo a ser 
alcançado em breve, en-
quanto vemos países “ex-
pulsando” seus cidadãos 
pela miséria e pelo con-
trole político e outros pe-
los confl itos religiosos, 
pode parecer impossível 
de ser alcançado.

Longe de ser pessimis-
ta, afi nal de contas, quan-
do o homem quer, ele, na 
maioria das vezes, con-

segue. Portanto acredito 
ser possível, mas tem que 
existir um querer maior, 
m querer valorizar o ser 
humano, valorizar a paz, 
valorizar o ser e não o 
querer.

Utópico? Sim. Impos-
sível? Não. Como tudo 
tem que começar com 
uma plantação, pequena 
e depois ir alargando as 
margens dela para che-
garmos há um grande ter-
reno plantado e ter uma 
colheita grandiosa. Nós, 
cada um de nós indivi-
dualmente é responsável 
pelo lançar das semen-
tes, em casa, nas escolas, 
nos grupos de amigos, 
nos grupos religiosos, nos 
grupos de trabalho. Acre-
ditem é possível transfor-
mar o mundo com nossas 

pequenas ações do dia a 
dia, em nosso microuni-
verso.

Quantos começaram 
assim, Mohandas Karam-
chand Gandhi, Madre 
Tereza de Calcutá, Mar-
tin Luther King Jr, Irmã 
Dulce, Nelson Mandela, 
Malala Yousafzai, entre 
muitos outros que plan-
taram sementes do bem e 
até hoje nos inspiram a fa-
zer o bem e acreditar que 
é possível.

Ainda assim precisa-
mos da política para refa-
zer, fazer e abolir leis que 
difi cultem o atingimento 
deste objetivo, mas lem-
bramos que nós somos o 
poder, nós colocamos e ti-
ramos os governantes.

Resolver as questões 
da migração desordenada 

também um grande de-
safi o para os países, que 
mais uma vez só serão 
resolvidos com a aceita-
ção dos povos, a elimina-
ção das segregações, das 
questões raciais e religio-
sas, só será resolvida com 
o banimento dos radicais, 
de toda e qualquer reli-
gião e raça.

Nosso papel como ci-
dadão é ajudar na planta-
ção. Pode parecer pouco 
mas é o que nos compete, 
não queiramos resolver 
o problema do mundo 
sem resolver o problema 
do nosso quintal. Pouco 
a pouco, pelas beiradas 
(como diria o mineiro), 
mas com a convicção que 
conseguiremos. Há que 
tempo? Só o tempo dirá, o 
importante é começar.

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.
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“Conferência Missionária 2018” acontece na próxima semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Com o tema “A Cruz 

Fonte de Salvação”, 
a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus 
Ministério Belém de 
Pindamonhangaba 
desenvolverá uma pro-
gramação especial na 
“Conferência Missio-
nária 2018”. O evento 
ocorrerá nos dias 17, 18 
e 19 de agosto e conta-
rá com cultos solenes, 
direções religiosas de 
preletores e apresen-
tações de cantores e 
voicais.

O evento da Iead de 
Pinda é anual. E, na 
edição deste ano, dis-
põe da organização de 
Leni Teixeira Félix, co-
ordenadora de Missões, 
e terá a participação 
de pastores de outras 
cidades. Além do pastor 
Euclides Vaz Júnior, 
presidente da unidade 
pindense, o congresso 
receberá o pastores,  
Isaías Ramos, de São 

Paulo, e o Aparecido 
Souza, de Araçatuba, 
como preletores ofi -
ciais.

A programação de 
2018 incluirá cantores 
evangélicos. Entre eles, 
estão o paulista Adil-
son Oliveira e os locais 
Aline Nascimento e 
Wesley Ielsen. En-
quanto as exibições 
de vocais ficarão a 
cargo de grupos da 
Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus 
Ministério Belém de 
Pindamonhangaba, 
sendo eles: Mulheres 
de Fé, Umadep, Faa-
dep, Baraques e Mis-
sionário.

Nos dois primeiros 
dias, a “Conferência 
Missionária” começará 
às 18h30. Já no do-
mingo, o encerramento 
acontecerá a partir das 
8h30. Todas as ativida-
des ocorrerão no Tem-
plo Sede da instituição, 
localizado na rua Cône-
go Tobias, 168 - Alto do 
Tabaú.

Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus realizará evento entre 

os dias 17 e 19 de agosto

A instituição religiosa organiza o evento em Pinda, anualmente

“Domingo é “Dia dos Pais”              

Como todas as datas comemorativas têm sua 
origem, diz-se que o “Dia dos Pais” surgiu na 

Babilônia, há mais de 4 mil anos, quando o jovem  
Elmesu fez um cartão de argila para o seu pai, 
desejando-lhe sorte, saúde e longa vida.

Relatos mais recentes dão conta de que em 1909, 
nos Estados Unidos, Sonora Louise Smart criou o “Dia 
dos Pais” em admiração ao seu pai: William Jackson 
Smart – escolhendo a data do seu aniversário: 19 
de junho. E em 1972, o presidente Richard Nixon 
ofi cializou o “Dia dos Pais” no País.

Já no Brasil, ainda segundo relatos, o publicitário 
e jornalista Sylvio Bhering propôs, em 1953, que 
fosse celebrado o primeiro “Dia dos Pais” no País. Na 
tentativa de atrair comerciantes para publicarem 
anúncios no jornal em que trabalhava, Bhering 
difundiu a data, que rapidamente se tornou popular.

Inicialmente, o dia escolhido foi 16 de agosto 
por ser dia de São Joaquim – santo que, segundo 
a tradição católica, é o pai da Virgem Maria e, 
portanto, avô de Jesus Cristo. Mas, para que a data 
pudesse ser comemorada aos fi ns de semana, quando 
os pais costumam estar em casa e podem aproveitar 
o dia com os seus fi lhos, a data foi modifi cada para o 
segundo domingo do mês.

Que além de gravatas, meias, relógios, livros e 
vale-presentes, os pais possam desfrutar da alegria de 
ter os fi lhos ao redor, no domingo e sempre. Feliz “Dia 
dos Pais”!
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Campanha de Vacinação contra 
Poliomielite e Sarampo continua em Pinda

Pinda diminui densidade larvária 
do Aedes aegypti para 0.2

Rapper de Pinda lança disco em evento na cidade

“Programa Time 
do Emprego” abre 
inscrições em 
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba dá 
continuidade à Campanha 
de Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite e o 
Sarampo até o dia 31 de 
agosto. Até o momento, 
677 vacinas de polio fo-
ram aplicadas e 681 de 
sarampo, o que signi-
fica aproximadamente 
8,27% e 8,32%, respec-
tivamente, da meta, que 
é a imunização de 8.200 
crianças de um a cinco 
anos de idade.

A vacinação acontece 
em todas as unidades de 
saúde do município, das 8 

às 11h30 e das 13 às 16h30. 
No dia 18 de agosto, have-
rá um “Dia D”, com vaci-
nação das 8 às 17 horas, 
nos postos do Ciaf, Cisas, 
Nova Esperança, Vila São 
Benedito e Feital. É preci-
so apresentar a carteira de 
vacinação da criança.

De acordo com o diretor 
do Departamento de Pro-
teção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, Rafael Lamana, 
o público alvo escolhido 
para a vacinação é mais 
suscetível em contrair as 
doenças, “assim, os pais 
ou responsáveis têm papel 

fundamental na manuten-
ção na eliminação destas 
doenças e devem levar as 
crianças a uma unidade de 
vacinação mais próxima”, 
afi rmou. 

Importante destacar 
que pessoas de todas as 
idades precisam manter 
em dia sua carteira de 
vacinação. Assim, aque-
les que não tomaram as 
vacinas podem procurar 
os postos fora do “Dia 
D”, durante o atendi-
mento de rotina para re-
gularizar sua carteira de 
vacinação.

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Pindamonhangaba (PAT) 
abrirá inscrições para o 
“Programa Time do Em-
prego”, da Secretaria de 
Estado do Emprego e 
Relações do Trabalho, na 
segunda-feira (13). As ins-
crições seguem até o dia 
24 de agosto.

O programa consiste 
em um treinamento, mi-
nistrado pelos facilitado-
res Sérgio Gritti e Andréa 
Galvão, através do PAT, 
em parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
tem por objetivo prepa-
rar pessoas para o mer-
cado de trabalho, através 
de técnicas: procura de 
emprego, postura profi s-
sional, elaboração de cur-
rículo, técnicas de entre-
vista, testes e dinâmicas 
de grupo, melhorando o 
desempenho dos muníci-
pes em processos seleti-
vos, assim como, das con-

dições de comunicação, 
de autoestima e de con-
fi ança, além de orientação 
para manter-se saudável 
na busca de emprego.

O Programa Time do 
Emprego é destinado aos 
munícipes maiores de 16 
anos, que estão a procura 
de emprego. Serão doze 
encontros de três horas de 
duração, uma vez por se-
mana, sendo duas turmas 
de 30 participantes cada: 
no período da manhã, das 
8h30 às 11h30 e, no perí-
odo da tarde, das 13h30 
às 16h30. No fi nal do trei-
namento, os participantes 
recebem um certifi cado 
de participação.

A previsão para início 
das aulas é dia 4 de se-
tembro. Os interessados 
devem procurar o Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador, na av. Albu-
querque Lins nº 138 – São 
Benedito, e apresentar 
documentação pessoal: 
RG, CPF e Carteira de 
Trabalho.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio do Departamento 
de Proteção aos Riscos 
e Agravos a Saúde, se-
tor de Controle de Veto-
res, revelou o índice de 
0.2. O número é resul-
tado de uma avaliação 
de Densidade Larvária 
(ADL) realizada em ju-
lho deste ano.

Em janeiro de 2018, 
a Avaliação registrou o 
aumento de 307% no 
número de Densidade 
Larvária do mosquito 
Aedes aegypti na re-
gião central da cidade. 
“Onde havia uma média 
de 1,6 criadouros foi en-
contrado 6,5 - número 
considerado muito ele-
vado pelo Ministério da 
Saúde, e que indica si-
nal de alerta e risco de 
epidemia”, explicou o 
diretor do Departamen-
to de Proteção aos Ris-
cos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana.

Com esforços dos 
agentes do Controle 

Avaliação na cidade aponta índice de 
tranquilidade momentânea para o mosquito

de Vetores, a participa-
ção popular e trabalho de 
conscientização voltado 
principalmente às crian-
ças, foram realizadas 107 
apresentações de esquetes 
com o tema “Todos juntos 
contra o Aedes aegypti”, 
abrangendo a Rede Muni-
cipal de Ensino e o Parque 
da Cidade.

O programa foi capaz 
de reduzir o índice para 
1,7 em abril e agora para 

0,2 em julho deste ano, 
representando índice 
de tranquilidade para o 
Ministério da Saúde. As 
apresentações teatrais fo-
ram uma parceria entre a 
Secretaria de Saúde, Edu-
cação e Cultura mostran-
do que a parceria entre 
todos é o melhor caminho 
para combater o mosquito 
Aedes aegypti. 

“Esta é uma ação que 
depende mais de cada ci-

dadão do que do poder 
público, pois os prin-
cipais criadouros do 
Aedes estão dentro das 
casas e nos quintais, 
haja vista os números 
encontrados de larvas: 
1º em vasos de plantas, 
2º em materiais inser-
víveis nos quintais, 3º 
em ralos, 4º em reser-
vatórios de água e 5º 
em bromélias”, desta-
cou Lamana.

A equipe de Contro-
le de Vetores da Secre-
taria de Saúde da Pre-
feitura visita todas as 
regiões da cidade du-
rante o ano, em qua-
tro períodos (janeiro, 
abril, julho e outubro), 
para fazer o controle 
e conscientizar a po-
pulação sobre as for-
mas de acabar com os 
criadouros do mos-
quito transmissor da 
dengue, chikungunya,  
zika vírus e febre ama-
rela. A cidade luta 
contra o Aedes aegypti 
constantemente.

Agentes de Controle de Vetores fi zeram vistoria nas 
casas de toda a cidade

Arquivo TN
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Imunização segue até 
o dia 31 de agosto e 
haverá mais um “Dia D”

COLABOROU COM O TEXTO: DAYA-
NE GOMES

***
O músico de rap, LK O 

Marroquino, fará um evento 
de lançamento de seu disco 
“Rap Crime”, neste sábado 
(11), às 22 horas. O pinden-
se efetivará o agito cultural 
“Black Boom” no Pinda Bar 
e contará com a participação 
de outros artistas, entre eles 
Nego Max, DJ Kush e DJ 
DM.

O rapper de 22 anos deu 
início à produção do álbum 
em 2016. As composições 
seguiram uma “caminhada 
de amadurecimento”, se-
gundo o artista. “O disco era 

para ser lançado em 2017. 
Porém, eu achei melhor dar 
uma segurada e trabalhar 
mais. Para dar tempo de me 
conhecer mais naquela tran-
sição de jovem para adulto. 
Até porque, eu tinha acaba-
do de me tornar pai”, con-
tou.

Ao todo, “Rap Crime” 
possui 12 faixas. Sendo que, 
as principais infl uências 
musicais vêm da velha es-
cola do hip hop nacional e 
internacional, com Sabota-
gem, Speedfreaks, Racionais 
MC’s, Rakim e The Noto-
rious BIG. Contudo, LK O 
Marroquino também carre-
ga algumas inspirações de 

artistas do cenário atual, en-
tre eles: Emicida, Kendrick 
Lamar e Tyler, The Creator.

Apesar do disco a ser 
apresentado no “Black 
Boom” não contar com ne-
nhuma parceria, o evento 
terá a presença musical de 
DJ Kush, DJ DM e Nego 
Max. Inclusive, o último 
dispõe da colaboração do 
rapper pindense na músi-
ca “Magma”.

As canções de LK O Mar-
roquino estão disponíveis 
em plataformas digitais e 
poderão ser conferidas ao 
vivo no Pinda Bar, localizado 
na rua São João Bôsco, 172 - 
Santana.

Álbum 
possui 12 

faixas e foi 
produzido 
durante 

dois anos

Divulgação
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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

Os vereadores retoma-
ram nesta segunda-feira, 
dia 06 de agosto, as reu-
niões plenárias da Casa e 
realizaram a 25ª Sessão 
Ordinária de 2018, a pri-
meira do segundo semes-
tre do ano, apos o recesso 
parlamentar de julho. A 
sessão aconteceu no Ple-
nário “Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira” e a Or-
dem do Dia contou com 
apenas um Projeto de Lei 
que foi discutido, anali-
sado e aprovado – por 10 
votos a zero – pelos parla-
mentares.

O projeto aprovado foi 
o PL n° 86/2018, do Poder 
Executivo, que “Cria e dis-
põe sobre a organização 
da Escola de Formação do 
Servidor Público Munici-
pal de Pindamonhanga-
ba”. Com a confi rmação 
do projeto, o Executivo 
foi autorizado a “criar a 

Câmara de Pindamonhangaba apoia 
Executivo e autoriza a criação da 

Escola do Ser vidor Público
Nova Escola será subordinada à Secretaria de Administração e visa promover a 

formação e o aperfeiçoamento dos servidores de Pindamonhangaba para obtenção 
de maior eficiência na prestação de serviços públicos

Escola de Formação do 
Servidor Público Munici-
pal de Pindamonhangaba, 
subordinada à Secretaria 
Municipal de Administra-
ção, visando promover a 
formação e o aperfeiçoa-
mento de seus servidores, 
com o fi m de obter maior 
efi ciência na prestação de 
serviços públicos”.

De acordo com o artigo 
2°, são objetivos da Esco-
la de Formação do Servi-

dor Público Municipal de 
Pindamonhangaba: tratar 
da formação geral do ser-
vidor público municipal 
em consonância com os 
princípios éticos e ações 
estratégicas vinculadas 
a programas de governo, 
visando à otimização na 
prestação dos serviços 
públicos; promover, ela-
borar e executar os pro-
gramas de capacitação, 
visando dar efetividade ao 
princípio constitucional 
da efi ciência da Adminis-
tração Pública; executar 
programas educacionais 
de desenvolvimento, ca-
pacitação e aperfeiço-
amento dos servidores 

públicos municipais, ofe-
recendo condições para o 
aprimoramento e o desen-
volvimento de competên-
cias compatíveis com as 
especifi cidades dos órgãos 
e entidades, incentivando 
a valorização, a descober-
ta de novos talentos e a 
produção de conhecimen-
to e desenvolver cursos 
de formação sob medida 
para demandas específi -
cas de capacitação aos ór-
gãos e entidades.

Entre as atribuições 
da Escola estão, entre ou-
tros, a implementação de  
programas de integração 
inicial para carreiras e de 
capacitação permanente 

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Exercício de 2018

Filtro:
RECEITAS DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 4.931.473,58695.509,594.235.963,99

01 Legislativa 4.931.473,58695.509,594.235.963,99

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 10.150.000,001.450.000,008.700.000,00

5.6.01.02.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

10.150.000,001.450.000,008.700.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.700.000,004.700.000,000,00

5.5.09.01.0001 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO 4.700.000,004.700.000,000,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 779.509,23125.218,99654.290,24

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 51.738,370,0051.738,37

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 115.831,730,00115.831,73

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 46.135,186.519,2239.615,96

5.2.11.02.0004 INSS - TERCEIROS 6.604,936.604,930,00

5.2.11.02.0005 INSS - SERVIDORES 21.911,8921.911,890,00

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 276.974,8443.283,74233.691,10

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 26.511,163.075,2523.435,91

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 14.239,702.733,5211.506,18

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 32.920,265.109,2627.811,00

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 106.823,8315.962,0790.861,76

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 4.611,67702,913.908,76

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 575,0155,72519,29

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 74.630,6619.260,4855.370,18

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 671.291,98120.278,25551.013,73

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 670.391,98120.278,25550.113,73

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 51.738,376.574,2845.164,09

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 121.131,6720.295,97100.835,70

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 39.615,966.598,0333.017,93

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 233.691,1040.827,61192.863,49

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 23.435,911.970,3821.465,53

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 14.239,702.733,5211.506,18

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 32.920,265.109,2627.811,00

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 93.062,1515.497,0777.565,08

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 4.611,67817,393.794,28

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 575,0155,72519,29

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 55.370,1819.799,0235.571,16

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 900,000,00900,00

2017 Restos a Pagar de 2017 900,000,00900,00

DISPONIBILIDADES 8.542,91 DISPONIBILIDADES 635.286,58

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Banco 8.542,91 Banco 635.286,58

Recurso Disponível 8.542,91 Recurso Disponível 0,00

Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 635.286,58

TOTAL GERAL 10.938.052,14 TOTAL GERAL 10.938.052,14

RICARDO RODRIGUES AUGUSTO FABIANO ROSA DO AMARAL CARLOS EDUARDO DE MOURA

TESOUREIRO CONTADOR PRESIDENTE

CPF: 081.968.818-51 CRC: 1SP268781/SP CPF: 286.425.528-67
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A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO DOS 
EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL
AOS INTERESSADOS.

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

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

 

ORDEM DO DIA
26ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
13 de agosto de 2018, segunda-feira, às 18h00 min.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 93/2018, do Poder Executivo, que “Autoriza a desafeta-
ção de parte de área objeto da matrícula n° 37.025 para fins de compensação 
ambiental”.

II. Projeto de Lei n° 95/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional suplementar”.

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Balancete Sintético

Exercício de 2018

Filtro:
RECEITAS DESPESAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0,000,000,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 4.231.826,75792.361,453.439.465,30

01 Legislativa 4.231.826,75792.361,453.439.465,30

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 8.700.000,001.450.000,007.250.000,00

5.6.01.02.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

8.700.000,001.450.000,007.250.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,000,000,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 650.153,00122.402,81527.750,19

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 48.894,027.880,2341.013,79

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 115.831,7320.295,9795.535,76

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 39.615,966.598,0333.017,93

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 233.691,1040.827,61192.863,49

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 22.143,023.649,4118.493,61

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 11.506,182.626,958.879,23

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 27.811,004.322,9023.488,10

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 90.861,7615.497,0775.364,69

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 3.908,76849,323.059,44

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 519,2956,30462,99

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 55.370,1819.799,0235.571,16

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 551.013,73127.417,37423.596,36

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 550.113,73127.417,37422.696,36

5.2.11.02.0001 INSS - TERCEIROS 45.164,096.538,2338.625,86

5.2.11.02.0002 INSS - SERVIDORES 100.835,7020.468,0280.367,68

5.2.11.02.0003 INSS - VEREADORES 33.017,936.596,0726.421,86

5.2.11.04.0001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 192.863,4940.740,51152.122,98

5.2.11.08.0001 RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 21.465,5313.411,008.054,53

5.2.11.10.0001 PENSAO ALIMENTICIA 11.506,182.626,958.879,23

5.2.11.13.0001 CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 27.811,004.322,9023.488,10

5.2.11.15.0001 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 77.565,0815.497,0662.068,02

5.2.11.99.0001 VALE TRANSPORTE 3.794,281.482,002.312,28

5.2.11.99.0003 CREDITO DE TERCEIROS 519,2956,30462,99

5.2.41.99.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 35.571,1615.678,3319.892,83

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 900,000,00900,00

2017 Restos a Pagar de 2017 900,000,00900,00

DISPONIBILIDADES 8.542,91 DISPONIBILIDADES 4.575.855,43

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Banco 8.542,91 Banco 4.575.855,43

Recurso Disponível 8.542,91 Recurso Disponível 0,00

Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 4.575.855,43

TOTAL GERAL 9.358.695,91 TOTAL GERAL 9.358.695,91

RICARDO RODRIGUES AUGUSTO FABIANO ROSA DO AMARAL CARLOS EDUARDO DE MOURA

TESOUREIRO CONTADOR PRESIDENTE

CPF: 081.968.818-51 CRC: 1SP268781/SP CPF: 286.425.528-67
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TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

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

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

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

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 93/2018 - Trata-se de 
Projeto de Lei que tem por objeto buscar autorização da Câmara Municipal 
para desafetar parte da área de 11.040,00 m2, que foi desapropriada para 
construção de campo de futebol e um centro comunitário e destiná-la a área 
verde municipal. A afetação como área verde municipal faz-se necessário para 
viabilizar a regularização fundiária do Núcleo Queiroz, que está em processo 
final de regularização, porém não possui área verde. É importante ressaltar que, 
a indicação da referida área compensatória não prejudicará a sua destinação 
originária, uma vez que restará ainda área remanescente de 26.107,00 m2.  
Enfim, o projeto é de interesse público, pois beneficiará os moradores do Núcleo 
Queiroz no processo de regularização fundiária, além de garantir o meio 
ambiente sadio. 
Projeto de Lei nº 95/2018 - Este projeto propõe a abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), na Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social, no Departamento de Assistência à 
Atenção Básica e no Departamento de Assistência à Atenção Especializada, 
referente às Emendas Parlamentares de autoria dos Deputados Eduardo Cury, 
Guilherme Mussi e Itamar Borges, para aquisição de equipamentos e material 
permanente para Unidades de Saúde.  

para agentes públicos; a 
execução de programas 
de desenvolvimento ge-
rencial, modernização na 
fl uência digital e de capa-
citação para atendimento 
aos usuários internos e 
externos; a realização de 
programas de capacitação, 
atualização ou especializa-
ção em áreas específi cas, 
conforme necessidades 
identifi cadas pela Admi-
nistração e o fomento e di-
vulgação, sempre que pos-
sível, de conhecimentos 
sobre gestão pública, por 
meio de estudos, eventos, 
seminários, atividades, 
editoriais, intercâmbios 
culturais e periódicos.

Ainda nesta Lei, o ar-
tigo 5° estabelece que a 
“Escola de Formação do 
Servidor Público Muni-
cipal será dirigida pelo 
Secretário Municipal de 
Administração e terá uma 
comissão composta por 
representantes de cada 
Secretaria Municipal no-

meado pelo Prefeito”.
A Secretaria de Admi-

nistração de Pindamo-
nhangaba deverá garantir 
à Escola de Formação do 
Servidor Público Munici-
pal os recursos fi nancei-
ros, materiais e equipa-
mentos necessários ao seu 
estabelecimento e funcio-
namento.

Na mensagem envia-
da ao Poder Legislativo, o 
Chefe do Poder Executivo 
ressaltou que “o ideal da 
nova Escola é incentivar a 
valorização, a descoberta 
de novos talentos e a pro-
dução de conhecimento; 
a implementação de pro-
gramas de integração ini-
cial para carreiras, o que 
não existe atualmente, e 
de capacitação permanen-
te para agentes públicos”.
Segundo o prefeito, “essa 
iniciativa trará benefícios 
para os servidores com re-
fl exos diretos na melhoria 
da qualidade na prestação 
dos serviços públicos”.
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TEXTO E FOTOS: JUCÉLIA BATISTA

Barba, cabelo e bigode
Às vésperas do “Dia dos Pais”, abordamos por que as 
novas barbearias têm se tornado refúgio masculino

“Meu fi lho tem 
muito orgulho de 
cortar o cabelo 
comigo e conta para 
todos os amiguinhos 
dele. É uma delícia 
poder proporcionar 
isso para ele. 
Aliás, ser pai é 
maravilhoso!”
Rafael Wenzel 
(que também é pai 
da Melissa, 6 anos)

Depois de atuar em vários ramos, Reinaldo “Urtigão” abriu 
uma barbearia e se sente realizado profi ssionalmente

O mais novo e fi el cliente de Rafael Wenzel: 
seu fi lho João Henrique, de 3 anos

Skate, prancha, vitrola, gui-
tarra, cerveja, petiscos, mesa de 
bilhar, motocicletas desativa-
das, relíquias e penduricalhos 
em um ambiente retrô...

Não estamos falando de um 
‘barzinho’, de uma danceteria 
ou de uma garagem – embora 
muitas comecem em garagens 
até ganhar visibilidade – é o 
caso da Roots Barber, barbearia 
localizada no Parque das Na-
ções, em Pindamonhangaba. 

“Roots signifi ca raiz; origi-
nal; primeira; essência... E é 
esse signifi cado que trazemos 
pra cá”, explica o proprietário 
Reinaldo César de Souza, mais 
conhecido como “Urtigão”. Ele 
conta que tem a barbearia há 
pouco mais de três anos; mas 
que antes, trabalhava em sua 
casa. “Comecei na garagem de 
casa e assim que ganhamos uma 
boa clientela, viemos para este 
espaço”. 

Reinaldo teve uma loja de 
ferragens, já foi vendedor de 
produtos de salão e quando per-
cebeu o novo nicho de mercado, 
estudou, se especializou e mon-
tou sua barbearia. E ele garante 
que clientes não faltam.

Rafael Wenzel trabalha com 
ele e conta que também atuou 
com vendas no varejo, e em fá-
brica e teve diversos ramos de 
atividade até se descobrir nesta 
área pela qual se diz muito sa-
tisfeito. “Outro dia recebi um 
convite para trabalhar em uma 

As novas barbearias, temáticas e requintadas, vêm ganhando 
espaço e conquistando um público cada dia mais fi el

fábrica, mas não aceitei, prefi ro 
atuar aqui, tendo cada cabeça 
como um ‘quadro em branco’, e 
sabendo que nós, barbeiros, ca-
beleireiros podemos trabalhar 
como verdadeiros artistas”, diz 
Rafael. “Quando o cliente vem 
e gosta, ele volta. Ele elogia. Ele 
fi ca fã. Isso é gratifi cante!”

Nova tendência

Cada vez mais requintadas 
e tematizadas, as novas barbe-
arias vieram pra fi car. É o que 
diz a instrutora de moda Patrí-
cia Santos. “O homem está cada 
vez mais preocupado com a apa-
rência; e esses novos modelos 
de cortes e de barbearias vieram 
para revolucionar a moda mas-
culina. Em todas as cidades e 

em qualquer bairro é possível 
encontrar um espaço desses 
cheio de clientes aguardando a 
sua vez para ‘arrasar’ no visual”, 
afi rma. 

No quesito barba, seja estilo 
“lenhador”, mais aparada, mais 
despojada ou degradê, elas tam-
bém estão em alta e isso leva 
mais clientes às barbearias. 

Mas nem só de beleza vivem 
os salões masculinos. Aprovei-
tando o que os novos espaços 
oferecem, há marmanjos que 
entram apenas para conversar 
mesmo. Para “jogar conversa 
fora” e espairecer.

“Eu tenho um amigo que vem 
aqui na barbearia e fala: ‘Eu só 
estou fugindo de casa hoje. Não 
vim fazer nada não’. E fi ca aqui 
batendo papo enquanto eu corto 

outros cabelos”, comenta Rafa-
el.

Reinaldo acrescenta que al-
guns pegam um refrigerante, 
uma água, uma bebida e engata 
em um bom papo até nem ver a 
hora passar. 

Sobre essa prática, a terapeu-
ta Thalita Georgete diz que “tan-
to a mulher quanto o homem 
tem a necessidade de falar, de 
desabafar, de dar risada ou de 
apenas ‘jogar conversa fora’. O 
ser humano é sociável. Ele pre-
cisa estar com outras pessoas, 
expor suas opiniões e seus an-
seios. E estes espaços vieram 
para acrescentar às opções exis-
tentes. Eles são verdadeiros re-
fúgios para essa troca de vivên-
cia”, destaca Thalita. 

Não é de se assustar que da- qui para frente alguns homens 
deixem o ‘barzinho convencio-
nal’ e quando atender a uma li-
gação responda simplesmente: 
“Estou na barbearia!” 

“Eu acredito que 
não seja modinha 

não. É uma tendên-
cia que veio pra 

fi car mesmo. Se a 
gente se especia-
liza, busca novos 
conhecimentos e 

agrada o cliente, 
ele fi ca satisfeito e 
volta. Isso é merca-

do. E está em alta.” 
Reinaldo César 

de Souza, o “Urtigão”

De acordo com 
a ABF (Associa-
ção Brasileira de 
Franchising), o 
segmento de saú-
de, beleza e bem
-estar teve cresci-
mento em torno 
de 10% na última 
década, che-
gando a faturar 
cerca de R$100 
bilhões. O mais 
curioso é que 
30% desse fatu-
ramento, segun-
do a associação, 
veio do público 
masculino.

CURIOSIDADE

“MÊS DOS PAIS”

Divulgação
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Final do “Festival 
Sertanejo” é neste domingo

Pinda sedia “Viagem 
Literária” em setembro

Exibição de fi lme 
do “Ponto MIS” 
acontece em 
Moreira César

CEU das Artes 
recebe espetáculo 
teatral neste fi m de 
semana

A grande fi nal do “XV 
Festival de Interpretação 
da Música Sertaneja - Luiz 
Carlos Cardoso” será nes-
te domingo (12), a partir 
das 8 horas, no Espaço 
Cultural Luiz Carlos 
Cardoso “Cardosão” da 
Praça da Liberdade. O 
evento é uma realiza-
ção do Departamento 
de Cultura da Prefeitura 
de Pindamonhangaba e 

tem entrada gratuita.
A fase seletiva foi rea-

lizada no último domin-
go (5), no mesmo local, 
quando a comissão julga-
dora defi niu os fi nalistas. 
O corpo de júri foi for-
mado por Benê Freitas, 
de Taubaté, e Giba Reys e 
Déo Lopes, ambos de São 
José dos Campos.

No total, 30 inscritos 
de nove cidades participa-

ram da primeira fase, que 
selecionou os nove fi nalis-
tas nas categorias Indivi-
dual, Música Raiz e Jovem 
Música Sertaneja.

Os selecionados são: 
Categoria Música Raiz: 
João Pedro e Paulo Mar-
ques (de Taubaté), José 
Júnior e Gabriel (de Mon-
teiro Lobato) e Marília 
Maia e Kiko Nogueira 
(de Pindamonhangaba). 

Categoria Jovem Música 
Sertaneja: Rony e Reoney 
(de Taubaté), Montbel 
& Daniel (de Pinda-
monhangaba) e Trio 
Guarapinda (de Pin-
damonhangaba). E na 
categoria Individual: 
Elymar Santos (de Pin-
damonhangaba), Teddy 
Berrante (de Tremem-
bé) e Benê dos Santos 
(de Taubaté).

O CEU das Artes, em Moreira César, abre 
as portas neste sábado (11) e domingo (12), às 
20h30, para receber o monólogo “No Rastro da 
Saudade” em Pindamonhangaba. O espetáculo 
tem direção de Rodrigo Brito e Cida Bronzato e, 
no elenco, Zeca Salgado, ator de Moreira César, 
que vem realizando importantes trabalhos 
teatrais na região.

A comédia abordará o dia a dia na vida de 
uma senhora em busca do amor. O espetáculo é 
indicado para maiores de 16 anos e tem entrada 
gratuita. O CEU das Artes fi ca na avenida das 
Orquídeas, 355 – Vale das Acácias – Moreira 
César. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone 3637-1715.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
Pindamonhangaba 

sediará um dos mais 
bem-sucedidos progra-
mas da Secretaria da 
Cultura do Estado de 
São Paulo, o “Viagem 
Literária”. O projeto 
passará pela cidade 
no dia 27 de setembro, 
na biblioteca Vereador 

Rômulo Campos D´Á-
race, dentro do Bosque 
da Princesa.

Anualmente, deze-
nas de cidades recebem 
escritores e artistas 
ilustres para narrar 
histórias surpreenden-
tes com personagens 
inesquecíveis. Dessa 
vez, quem vem visitar 
Pindamonhangaba é a 
Cia Bisclof. A compa-

nhia foi fundada pela 
atriz e contadora de 
histórias Adreísa Can-
gussú e pelo músico e 
educador de arte, Ri-
cardo Barison. Dialogar 
com o público de todas 
as idades através da arte 
utilizando uma lingua-
gem lúdica e divertida é 
uma das grandes carac-
terísticas do grupo.

A dupla realiza nar-

rações de histórias, 
intervenções artísti-
cas e ofi cinas em vá-
rios eventos artísticos, 
culturais e literários. 
Em Pinda, as apre-
sentações acontecerão 
às 9 e  às 14 horas, na 
biblioteca que fi ca na 
Ladeira Barão de Pin-
damonhangaba, s/n° - 
Bosque da Princesa. O 
evento é gratuito.

Centro cultural de Moreira César terá 
exibição de “No Rastro da Saudade”

Nesta sexta-feira 
(10), às 14 horas, o 
CEU das Artes rece-
be mais uma exibição 
gratuita de fi lme do 
“Ponto MIS”, por meio 
do Departamento de 
Cultura da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

A atração desta 
semana é o fi lme “Lu-
tando para Vencer”. O 
fi lme consiste em um 
retrato sobre a vida 
e a carreira de André 
Pederneiras, um ex
-lutador de MMA que 
trilhou uma carreira 
de sucesso nos rin-
gues e agora ganha 

a vida como técnico 
da equipe Team Nova 
União, uma das mais 
reconhecidas mun-
dialmente. Ele treina 
grandes atletas da 
área e já chegou a ser 
considerado o melhor 
técnico de Mixed Mar-
tial Arts (MMA) do 
mundo.

A iniciativa vem da 
parceria do Museu da 
Imagem e do Som e 
com o CEU das Artes, 
que fi ca na avenida 
das Orquídeas, 647 - 
Vale das Acácias, no 
Distrito de Moreira 
César.

“Lutando para Vencer” é um retrato da vida 
de André Pederneiras

Adreísa Cangussú e Ricardo Barison são os fundadores da Cia. Bisclof

Reprodução/Internet

Joice Rodrigues Lima
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Fase seletiva da competição aconteceu no dia 5 de agosto
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Marcos Paulo é convocado para os 
“Jogos Olímpicos da Juventude”

Atletas da Escola de Artes Marciais de 
Pindamonhangaba ganham ouro em evento Aula de zumba será 

aberta ao público 
no “João do Pulo”

O atleta Marcos Paulo 
Ferreira Leal foi convo-
cado pela Confederação 
Brasileira de Atletismo 
(CBAT) para integrar a 
Seleção Brasileira que 
representará o país nos 
“Jogos Olímpicos da Ju-
ventude”, que acontece-
rão de 6 a 18 de outubro, 
em Buenos Aires - Argen-
tina. O pindamonhan-
gabense representará a 
cidade e o país nos 110 
metros com barreiras. 

Os “Jogos Olímpicos 
da Juventude” são reali-
zados pela COI - Comitê 
Olímpico Internacional, 

sendo a principal com-
petição mundial para 
atletas até 18 anos. De 
acordo com o técnico do 
atleta, professor Luis 
Gustavo Consolino, a 
convocação dos atletas 
para a seleção brasileira 
se dá conforme a classi-
ficação de cada um no 
ranking pan-america-
no. Como Marcos Paulo 
é o atual segundo colo-
cado - tendo apenas um 
jamaicano na sua frente 
- a convocação era espe-
rada, sendo um objetivo 
desde o início do ano.

“A gente já vinha se 

preparando para os Jo-
gos Olímpicos da Ju-
ventude, trabalhando 
os resultados em função 
da convocação para essa 
competição. Os ‘Jogos 
Olímpicos da Juventu-
de’ são uma competição 
super forte, com re-
presentantes dos cinco 
continentes, no mesmo 
modelo que as Olimpía-
das, só que para atletas 
até 18 anos”, explicou o 
técnico. “Nossa expec-
tativa é que Marcos faça 
sua melhor marca pesso-
al e, por meio dela, con-
quiste um bom resultado. 

A princípio, nosso objeti-
vo é que ele classifi que 
para a fi nal. Estar entre 
os oito melhores atletas 
dos 110 metros com bar-
reiras do mundo, já será 
uma grande conquista. 
Daí para a frente, é con-
sequência do trabalho e 
dedicação”, afi rmou.

O atleta Marcos Pau-
lo tem o apoio da Se-
melp - Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, da 
Funvic, da Nutrifit e 
da Thiago Fisioterapia 
Esportiva.

Jovem atleta ocupa segundo lugar no ranking 
pan-americano

Competidor representará Pinda nos 110 metros com barreiras

Divulgação
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COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Quatro atletas da Es-

cola de Artes Marciais de 
Pindamonhangaba par-
ticiparam do “Open In-
ternacional de Luta Livre 
Esportiva”, realizado no 
último domingo (5), no 
Estado do Rio de Janeiro. 
Na volta para casa, três 
deles voltaram com uma 
medalha de ouro na baga-
gem.

O evento chancelado 
pela Confederação Bra-

sileira de Luta Livre Es-
portiva (CBLLE) e pela 
Federação Carioca de Luta 
Livre Esportiva (FCLLE) 
aconteceu no Club de Re-
gatas Boqueirão do Pas-
seio, localizado na “cidade 
maravilhosa”. 

Ao fi nal dos duelos, 
três medalhas douradas 
vieram para a cidade. 
Uma delas foi adquiri-
da pelo líder da equipe, 
Leandro Buda. O pro-
fessor venceu na cate-
goria Master 2, para 
atletas de faixa marrom 

e preta, na qual ele ocu-
pa o primeiro lugar no 
ranking da confederação 
nacional.

Além dele, Pinda teve 
os representantes Mário 
Junior e Bruna Frances-
chini vitoriosos no “Open 
Internacional de Luta Li-
vre Esportiva”. 

A Escola de Artes Mar-
ciais também levou o alu-
no José Vitor para o Rio 
de Janeiro. Esta participa-
ção signifi cou sua estreia 
em torneios da modalida-
de esportiva.

Competidores trouxeram medalhas 
douradas de disputa de luta livre esportiva

Lutadores pindenses competiram no Rio de Janeiro

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
A Secretaria de Espor-

te e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba reali-
zará a “Aula de Zumba” 
com a Profª Vivian Pup-
pio nesta sexta-feira (10), 
às 19 horas, no Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”.

O exercício acontecerá 
na quadra externa do CE 
“João do Pulo”, porém em 

caso de chuva, a atividade 
vai ser transferida para a 
sala de ginástica. A par-
tir de setembro, o evento 
ocorrerá na primeira sex-
ta-feira de cada mês.

A zumba é um exercí-
cio físico aeróbico base-
ado em movimentos de 
danças latinas, como o 
merengue, a salsa, o re-
ggaeton, entre outros. A 
aula mistura dança e gi-
nástica, elimina muitas 
calorias e melhora a saú-

de, o humor e a disposi-
ção.

Na atividade, as pesso-
as dançam os mais diver-
sos ritmos, acompanhan-
do as coreografias com 
facilidade, mesmo sem 
nunca ter sido o ‘rei do 
baile’ e ainda acaba tra-
balhando o corpo todo 
sem perceber o tempo 
passar.

As aulas da Semelp são 
gratuitas e todos estão 
convidados a participar.

A professora Vivian 
Puppio comandará a 

atividade

Divulgação
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PREFEITURA PINDAMONHANGABA NOVOS BENEFÍCIOS AGOSTO BOLSA FAMÍLIA

FONTE: CEF

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS DO RESPONSAVEL LEGAL
ADRIANA FERREIRA DE CAMPOS                                            16166585854
ALEXANDRA RAIMUNDA DE OLIVEIRA                                        16104682643
ALICE APARECIDA DE OLIVEIRA MACEDO                                    20785052415
ANA BEATRIZ DE MATOS                                                  16030190491
ANA CLAUDIA LESSA                                                     16105457228
ANA CLAUDIA SARMENTO MARIA                                            16030189930
ANA LUCIA IKAWA ALMEIDA                                               12307539885
ANA LUCIA RIBEIRO CHINAQUI                                            17064385587
ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA                                           16102881045
ANA MAURA DE FREITAS E SILVA                                          12749807257
ANDRE LUIZ MOREIRA DOS SANTOS                                         12780701252
BIANCA ALINE GREGORIO                                                 23829020879
CAMILA SILVERIO MOREIRA                                               16205148243
CENILDA MALAQUIAS DE FREITAS SANTOS                                   12580996240
CLAUDIA ALVES DE SOUZA                                                16523618553
CLEUSA MARIA DA SILVA                                                 10681407643
CRISTIANE DE FATIMA ROBERTO                                           22801198268
CRISTIANE DE SOUZA                                                    18090133962
DAIANA ROSA DO AMARAL                                                 16121325861
DALVANA DAYGMARA ALVES RIBEIRO                                        20713849880
DANIELA MARCONDES ALVES CARDOSO                                       16019909159
DARLEY APARECIDA DA SILVA GONCALVES                                   16102968388
DEBORA CRISTINA RODRIGUES MARTINS                                     12336331480
DESIREE VALDIRENE MARIA ALVES MOREIRA                                 16993933005
DRIELE APARECIDA DA SILVA LOPES                                       20438591881
EDIVONE DE JESUS TELES DA SILVA                                       16143135313
ELIETE PEREIRA CLAUDIANO                                              16020021077
ELISABETE DIAS DE OLIVEIRA ANTUNES                                    16144560948
FATIMA APARECIDA MARQUES                                              12124095201
FERNANDA APARECIDA DE LIMA SILVA                                      23827880374
FRANCIELE CRISTINA RAIMUNDO MOREIRA                                   16248313416
FRANCIELLE MORING SALUM                                               23680627412
FRANCISCO PEDRO DE FRANCA                                             10632087924
GISELE BIBIANO CAETANO                                                16194915405
GISLENE MARA GOMES BARBOSA                                            16327030611
GRAZIELLE APARECIDA DE SOUZA                                          20785071940
HELENICE DA SILVA                                                     16020008011
HUMBERTO NARCIZO CUSTODIO                                             10426895034
IVETE RIBEIRO DA SILVA                                                12493106441
IZABEL VANDA DAS DORES DOS SANTOS                                     23624061670
JAINE APARECIDA CALDERARO                                             16316440082
JANETE DA SILVA                                                       12409052497
JAQUELINE SILVANA FRANCISCO SOARES                                    20778577354
JESSICA RAMOS DE ANDRADE                                              16197069556
JOANA DOS PASSOS LEITE                                                16233525668
JOAO CLEMENTINO DE OLIVEIRA                                           12211559575
JOCELAINE APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA                                 16234169989

PREFEITURA PINDAMONHANGABA NOVOS BENEFÍCIOS AGOSTO BOLSA FAMÍLIA

FONTE: CEF

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS DO RESPONSAVEL LEGAL
JORGE LUIZ ALVES PEQUENO                                              10715986764
JOSE LUIS VIEIRA DE MATOS                                             12859714229
JULIANA APARECIDA FLORIANO                                            13025040245
JULIANA RIBEIRO DE CASTRO                                             16247611332
LAILA BARBOSA FERREIRA                                                20782397136
LAISE AMBROZIO DA SILVA                                               16363338582
LARISA CARLA LEITE DOS SANTOS                                         20785111276
LAURA APARECIDA DOS SANTOS SEBASTIAO                                  13293849775
LAVINIA DE FATIMA PAULINO DE JESUS                                    16496293598
LEANDRO AUGUSTO PAIM MOREIRA                                          20315539644
LEOCI ARAUJO DA CRUZ                                                  12068698228
LIAMAR VITORINO FERREIRA DE MATTOS                                    16369379949
LILIAN JANE DIAS DUARTE                                               16379196782
LILIAN SANTOS OLIVEIRA                                                16444746443
LUANA PAIVA DE SOUSA                                                  20785062313
LUCIANA APARECIDA SILVA                                               22801281440
LUCIANA CONCEICAO RAMOS                                               16408436154
LUIZ PEDRO GRACIANO                                                   12340687707
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA                                           12364261491
MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE JESUS                                   16369494195
MARIA CRISTINA SCHIBATA DA SILVA                                      16422781580
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA NUNES COSTA                               12612437268
MARIA DO CEU VIEIRA DE ANDRADE                                        12627832222
MARIA EDUARDA FUJARRA DE PAULA                                        16445403418
MARIA HELENA SAVIO                                                    10724651478
MARIA IMACULADA MONTEIRO                                              16423414220
MARIA JANETE PARANHOS                                                 12629792090
MARIA SOLANGE DE JESUS                                                16405048722
MARIANE APARECIDA MANUEL                                              20165697711
MARILANE BRITO DOS SANTOS                                             12886600255
MARILIZE DOS SANTOS KUCZMENDA                                         16444560080
MILENA CRISTINA COSTA SILVA                                           16379544322
MILENE FERREIRA GANDRA                                                16408985956
MIRIANE GEORGINA DOS SANTOS DA SILVA                                  16402378535
NASSRA YUSEF MOHAMD EL KHATIB                                         16544590151
NATHALIA MENDONCA DA SILVA                                            20406546309
NATHALY OLIVEIRA LOPES                                                20657813685
NATHANAEL EURIPEDES FLORENCE                                          23618876048
NEIDE RODRIGUES MONTEIRO                                              16583522412
NILCE RODRIGUES DO PRADO                                              10848717217
PAMELA APARECIDA NUNES DA SILVA                                       12947582227
PAULO MARCELO MAXIMO                                                  16620256016
PAULO RICARDO RAMOS                                                   23829463177
PAULO ROBERTO ALVES DE CASTRO                                         10820802155
ROSA MARIA FIALHO GALVAO                                              16621373083
ROSANGELA FREDERICO DA CONCEICAO                                      16666544952
ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS FRANCA                                    16659011030

PREFEITURA PINDAMONHANGABA NOVOS BENEFÍCIOS AGOSTO BOLSA FAMÍLIA

FONTE: CEF

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS DO RESPONSAVEL LEGAL
ADRIANA FERREIRA DE CAMPOS                                            16166585854
ALEXANDRA RAIMUNDA DE OLIVEIRA                                        16104682643
ALICE APARECIDA DE OLIVEIRA MACEDO                                    20785052415
ANA BEATRIZ DE MATOS                                                  16030190491
ANA CLAUDIA LESSA                                                     16105457228
ANA CLAUDIA SARMENTO MARIA                                            16030189930
ANA LUCIA IKAWA ALMEIDA                                               12307539885
ANA LUCIA RIBEIRO CHINAQUI                                            17064385587
ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA                                           16102881045
ANA MAURA DE FREITAS E SILVA                                          12749807257
ANDRE LUIZ MOREIRA DOS SANTOS                                         12780701252
BIANCA ALINE GREGORIO                                                 23829020879
CAMILA SILVERIO MOREIRA                                               16205148243
CENILDA MALAQUIAS DE FREITAS SANTOS                                   12580996240
CLAUDIA ALVES DE SOUZA                                                16523618553
CLEUSA MARIA DA SILVA                                                 10681407643
CRISTIANE DE FATIMA ROBERTO                                           22801198268
CRISTIANE DE SOUZA                                                    18090133962
DAIANA ROSA DO AMARAL                                                 16121325861
DALVANA DAYGMARA ALVES RIBEIRO                                        20713849880
DANIELA MARCONDES ALVES CARDOSO                                       16019909159
DARLEY APARECIDA DA SILVA GONCALVES                                   16102968388
DEBORA CRISTINA RODRIGUES MARTINS                                     12336331480
DESIREE VALDIRENE MARIA ALVES MOREIRA                                 16993933005
DRIELE APARECIDA DA SILVA LOPES                                       20438591881
EDIVONE DE JESUS TELES DA SILVA                                       16143135313
ELIETE PEREIRA CLAUDIANO                                              16020021077
ELISABETE DIAS DE OLIVEIRA ANTUNES                                    16144560948
FATIMA APARECIDA MARQUES                                              12124095201
FERNANDA APARECIDA DE LIMA SILVA                                      23827880374
FRANCIELE CRISTINA RAIMUNDO MOREIRA                                   16248313416
FRANCIELLE MORING SALUM                                               23680627412
FRANCISCO PEDRO DE FRANCA                                             10632087924
GISELE BIBIANO CAETANO                                                16194915405
GISLENE MARA GOMES BARBOSA                                            16327030611
GRAZIELLE APARECIDA DE SOUZA                                          20785071940
HELENICE DA SILVA                                                     16020008011
HUMBERTO NARCIZO CUSTODIO                                             10426895034
IVETE RIBEIRO DA SILVA                                                12493106441
IZABEL VANDA DAS DORES DOS SANTOS                                     23624061670
JAINE APARECIDA CALDERARO                                             16316440082
JANETE DA SILVA                                                       12409052497
JAQUELINE SILVANA FRANCISCO SOARES                                    20778577354
JESSICA RAMOS DE ANDRADE                                              16197069556
JOANA DOS PASSOS LEITE                                                16233525668
JOAO CLEMENTINO DE OLIVEIRA                                           12211559575
JOCELAINE APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA                                 16234169989
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FONTE: CEF

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS DO RESPONSAVEL LEGAL
JORGE LUIZ ALVES PEQUENO                                              10715986764
JOSE LUIS VIEIRA DE MATOS                                             12859714229
JULIANA APARECIDA FLORIANO                                            13025040245
JULIANA RIBEIRO DE CASTRO                                             16247611332
LAILA BARBOSA FERREIRA                                                20782397136
LAISE AMBROZIO DA SILVA                                               16363338582
LARISA CARLA LEITE DOS SANTOS                                         20785111276
LAURA APARECIDA DOS SANTOS SEBASTIAO                                  13293849775
LAVINIA DE FATIMA PAULINO DE JESUS                                    16496293598
LEANDRO AUGUSTO PAIM MOREIRA                                          20315539644
LEOCI ARAUJO DA CRUZ                                                  12068698228
LIAMAR VITORINO FERREIRA DE MATTOS                                    16369379949
LILIAN JANE DIAS DUARTE                                               16379196782
LILIAN SANTOS OLIVEIRA                                                16444746443
LUANA PAIVA DE SOUSA                                                  20785062313
LUCIANA APARECIDA SILVA                                               22801281440
LUCIANA CONCEICAO RAMOS                                               16408436154
LUIZ PEDRO GRACIANO                                                   12340687707
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA                                           12364261491
MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE JESUS                                   16369494195
MARIA CRISTINA SCHIBATA DA SILVA                                      16422781580
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA NUNES COSTA                               12612437268
MARIA DO CEU VIEIRA DE ANDRADE                                        12627832222
MARIA EDUARDA FUJARRA DE PAULA                                        16445403418
MARIA HELENA SAVIO                                                    10724651478
MARIA IMACULADA MONTEIRO                                              16423414220
MARIA JANETE PARANHOS                                                 12629792090
MARIA SOLANGE DE JESUS                                                16405048722
MARIANE APARECIDA MANUEL                                              20165697711
MARILANE BRITO DOS SANTOS                                             12886600255
MARILIZE DOS SANTOS KUCZMENDA                                         16444560080
MILENA CRISTINA COSTA SILVA                                           16379544322
MILENE FERREIRA GANDRA                                                16408985956
MIRIANE GEORGINA DOS SANTOS DA SILVA                                  16402378535
NASSRA YUSEF MOHAMD EL KHATIB                                         16544590151
NATHALIA MENDONCA DA SILVA                                            20406546309
NATHALY OLIVEIRA LOPES                                                20657813685
NATHANAEL EURIPEDES FLORENCE                                          23618876048
NEIDE RODRIGUES MONTEIRO                                              16583522412
NILCE RODRIGUES DO PRADO                                              10848717217
PAMELA APARECIDA NUNES DA SILVA                                       12947582227
PAULO MARCELO MAXIMO                                                  16620256016
PAULO RICARDO RAMOS                                                   23829463177
PAULO ROBERTO ALVES DE CASTRO                                         10820802155
ROSA MARIA FIALHO GALVAO                                              16621373083
ROSANGELA FREDERICO DA CONCEICAO                                      16666544952
ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS FRANCA                                    16659011030

PREFEITURA PINDAMONHANGABA NOVOS BENEFÍCIOS AGOSTO BOLSA FAMÍLIA

FONTE: CEF

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL NIS DO RESPONSAVEL LEGAL
ROSEANE DA SILVA SOUZA                                                12444464577
RUTH APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS                                     20934515896
SABRINA GARUFI CIARDI                                                 16583065968
SEVERINO LAERCIO DA SILVA                                             10886876912
SHEILA DE CARVALHO RANGEL                                             20617240536
SILVIO COSTA DA SILVA                                                 12448241742
SOLANGE ELISABETE DOS SANTOS                                          16586807000
SONIA AGUIAR DOS SANTOS                                               20999588715
STEPHANE CARDOSO CORTEZ                                               23813186845
STHEFANIE CRISTALDO MOTA                                              21067486455
SUELEN CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA                                     16583813255
SUSANA APARECIDA DA SILVA CAMARA                                      12817785179
TAINARA VITORIA DA SILVA                                              16584606350
TAMIRES FIRMINO DA SILVA                                              16583118506
TATIANA APARECIDA PINTO FLORIANO                                      16644652612
TATIANE APARECIDA SANTIAGO                                            16586845239
VANESSA ESTEFANI DE ARAUJO                                            16544866629
VERONICA IZABEL DE LIMA MARTINS                                       12982779236
VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA                                           12515413163
VITORIA HIPOLITO                                                      20163152440
WENDY SALGADO RODRIGUES                                               23731848623

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PINDAMONHANGABA
NOVOS BENEFÍCIOS — AGOSTO 

BOLSA FAMILIA

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PINDAMONHANGABA
NOVOS BENEFÍCIOS — AGOSTO 

BOLSA FAMILIA

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:

TOMADA DE PREÇO Nº 010/2018 (PMP 21522/2018) 
Para “contratação de empresa especializada, com fornecimento de material, mão de 
obra e equipamentos, para: Lote 01: reforma do prédio do CRAS – Castolira; Lote 
02: reforma do prédio do CRAS - Araretama”, com entrega dos envelopes até dia 
28/08/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 113/2015 (PMP 14445/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 28/06/2018, ao contrato 133/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada para fornecimento de oxigênio medicinal, 
ar comprimido/concentrador de oxigênio, cilindros, dióxido de carbono, cânulas, 
umidifi cador, visando atender o reabastecimento de oxigênio, ar em todas as Unidade 
Básicas de Saúde, ambulância, unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, oxigênio 
para terapia domiciliar em pacientes portadores de insufi ciência respiratória”, para 
prorrogação até 28/06/2019; reajuste de 1,5269% conforme variação do IPC 
FIPE, passando o valor para R$ 486.231,73; e acréscimo de valor, no importe de 
16,904706%, passando o valor para R$ 595.826,46, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa White Martins Gases Industriais 
Ltda, o Sr Rafael Locatelli Felix. 

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

1 
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 

CONVOCAÇÃO - 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

  
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

abaixo, para a realização da “7ª Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 

01 - Aprovação da Ata anterior e assinatura; 

02 - Apresentação do Decreto do Programa Cidade Florida; 

03 - Acostamento na Estrada Jesus Antônio Miranda - (Ribeirão Grande); 

04 - Evento no Museu: Exposição Itinerante/Coleta Seletiva; 

05 - Analise de Projeto de Arborização do Sistema Viário e sistema de lazer 
Condomínio Horizonte. 

 
Data:  21/08/2018 (terça-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

Local: Rua Martin Cabral s/nº.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 
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1 
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 
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abaixo, para a realização da “7ª Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
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02 - Apresentação do Decreto do Programa Cidade Florida; 

03 - Acostamento na Estrada Jesus Antônio Miranda - (Ribeirão Grande); 

04 - Evento no Museu: Exposição Itinerante/Coleta Seletiva; 

05 - Analise de Projeto de Arborização do Sistema Viário e sistema de lazer 
Condomínio Horizonte. 

 
Data:  21/08/2018 (terça-feira) 
 
 
Horário:       
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

Local: Rua Martin Cabral s/nº.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 
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Quem curte o cantor 
Ed Motta poderá apre-
ciar sua apresentação no 
“Festival Jazz & Blues” – 
evento cultural gratuito, 
que acontecerá no esta-
cionamento do Shopping 
Taubaté, entre os dias 17, 
18 e 19 de agosto.

Em 2018, Ed Motta 
celebra 30 anos na músi-
ca e tem em sua carreira 
sucessos nacionais e in-
ternacionais. O show será 
embalado pelo soul-funk 
do fi m dos anos 1970 e 
início dos anos 1980 e 
baladas românticas. Du-

Detran-SP permite solicitar segunda 
via de CNH de forma online 

Serviço pode ser feito pelo portal e também pelo aplicativo para tablets e smartphones 

Os motoristas que per-
deram ou tiveram a Car-
teira Nacional de Habili-
tação (CNH) extraviada, 
seja por furto ou roubo, já 
podem solicitar a 2ª via do 
documento de forma onli-
ne. 

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) oferece 
o serviço por meio do por-
tal do órgão e do aplicativo 
disponível para tablets e 
smartphones.

Antes é necessário fa-
zer um cadastro no portal 
para obter ‘login’ e senha 
de acesso aos serviços on-

line. Em seguida, a pessoa 
pode pedir a segunda via 
pela própria página, em 
“Serviços Online” e ”2ª via 
da CNH”.

Quem optar pelos dis-
positivos móveis, deve 
baixar gratuitamente o 
aplicativo “Detran.SP” nas 
lojas virtuais Google Play 
ou Apple. Uma vez baixa-
do, o acesso é feito com o 
mesmo cadastro do portal, 
selecionando “Pedir 2ª via 
da CNH”.

Os custos para obter a 
2ª via do documento são 
de R$ 42,41 da taxa de 
emissão e mais R$11,00 

do envio pelos Correios. A 
partir da emissão, o docu-
mento é entregue em até 
sete dias úteis no endereço 
em que a CNH está cadas-
trada. É imprescindível 
que o endereço esteja atu-
alizado. Além disso, o do-
cumento deve estar dentro 
da validade e o condutor 
não pode estar com o di-
reito de dirigir suspenso 
ou cassado.

O passo a passo para 
pedir a 2ª via da CNH está 
disponível no portal www.
detran.sp.gov.br ou dire-
tamente no link http://
scup.it/k2ha

Divulgação

Ed Motta participa de “Festival de Jazz & Blues” na região
rante a apresentação, 
que ocorrerá no domingo 
(19), não faltarão sucessos 
como “Colombina”, “Fora 
Da Lei”, “Manoel”, “Ven-
daval”, “Tem Espaço Na 
Van” e muito mais. 

Sua apresentação mar-
cará o encerramento do 
evento, que tem ainda 
nomes como: Alma Tho-
mas e Victor Biglione, na 
sexta-feira (17), a partir 
das 18 horas. Alma é ame-
ricana e já passou pelo 
programa “The Voice Bra-
sil” e Victor é argentino, 
vencedor de oito prêmios 

com seu trabalho para tri-
lhas sonoras de cinema. 
Juntos, eles preparam ho-
menagens aos grandes no-
mes da música.

A banda Orleans Street 
Jazz Band se apresenta-
rá no sábado (18), a par-
tir das 17 horas, com jazz 
tradicional, típica de Nova 
Orleans, cidade ameri-
cana que é o berço desse 
ritmo musical. Na sequ-
ência quem se apresenta 
é Thulla Melo. A cantora 
tem suas raízes na músi-
ca R&B e tem em Marvin 
Gaye sua maior inspira-

ção. A apresentação co-
meça às 18 horas.

No último dia do even-
to, domingo (19), terá a 
apresentação de Vasco 
Faé, conhecido como mo-
noblues. O artista se apre-
senta a partir das 17 horas 
tocando gaita, guitarra, 
voz, bumbo e caixa – um 
grande diferencial em seu 
show e que promete agra-
dar ao público. 

O evento acontece em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Taubaté e todas as 
apresentações são gra-
tuitas. 

Divulgação



Em dose dupla 
    
Felicidades sem limite para 

os superleoninos e jornalistas 
Aline Gomes e Giovanni Romão, 
parceiros de trabalho e de cami-
nhada. Que o novo ciclo de vocês 
seja repleto de bênçãos, de sor-
risos, de viagens e de amigos em 
volta, como vocês gostam. São 
votos dos familiares e de todos 
os amigos, em especial da equipe 
Communicare.  

ociaisS
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Quase aposentado

Felicidades para o professor universitário e funcionário da Câmara de Vereadores de Pin-
damonhangaba, Robson Monteiro. Os alunos aspirantes a jornalistas, especialmente a dedica-
da Dayane, desejam imensas alegrias e bênçãos para o torcedor do Taubaté, aniversariante do 
“mês do cachorro louco”. E que venha a aposentadoria!

Doze anos da Lei Maria da Penha

Abraço simbólico das conselheiras do CMDM - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher -, em come-
moração ao aniversário da Lei Maria da Penha - Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. A ação foi realizada 
em reunião ordinária, na última segunda-feira (6). O CMDM tem à frente a presidente Viviane Camargo, 
representante do Cepam - Centro de Promoção e Assistência à Mulher.

Parabéns

Para Maria Cecília, que no dia 13 de agosto completa 
sua primeira primavera. Seus pais Edson e Nádia, suas 
tias, seus avós e os seus primos Gabriel, Mateus e Viní-
cius desejam que as bênçãos de Deus estejam em toda a 
sua vida. A princesinha é neta do Edson, funcionário do 
jornal Tribuna do Norte.

Novo ciclo

Muita alegria  para Rubens Ciola, que completou 
mais um ano de vida no dia 8 de agosto. Que seus 
novos 365 dias sejam repletos de saúde, de paz e de 
grandes conquistas. Este é o desejo da sua esposa e de 
todos os seus familiares e amigos. 

Muitas bênçãos

Para o servidor público (departamento de Meio 
Ambiente) Valter Timóteo, aniversariante deste dia 10 
de agosto. Alegria, bênçãos e sabedoria são os votos de 
todos os seus colegas de trabalho e dos seus familiares. 

Novas conquistas  

É o que deseja-
mos para Regiane 
Monteiro, que com-
pletará mais um ano 
de vida neste 11 de 
agosto. Ela recebe os 
cumprimentos 
dos seus pais, ir-
mãos,  familiares e 
amigos. Felicidades 
sempre, Regiane!     

os amigos, em especial da equipe 

Tudo de bom  

Para o músico e produtor musical 
Maurício Folter, aniversariante deste 

sábado, 11 de agosto. Ele recebe os para-
béns dos pais Ana e Paulo, do irmão An-

dré, de todos os seus familiares e amigos, 
em especial da namorada Lia Oliveira.   

Bênçãos sem fi m

Para a professora Letícia Fujarra dos Santos, 
aniversariante desta sexta-feira, 10 de agosto. Que 
seus novos 365 dias sejam de muita luz, alegria e 
conquistas. É o desejo do esposo Nilson Luis, dos 
fi lhos Taíssa, Vítor e Vitória (na foto), de todos os 
amigos e familiares.  

Imagens: Arquivo pessoalSEXTA-FEIRA
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