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Prefeitura antecipa primeira 
parcela do 13º salário e injeta 
R$ 6 milhões no município

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba antecipará o paga-
mento da primeira parcela do 
13º salário para os servidores 
públicos municipais para o dia 
31 de maio. Com isso, injeta 
cerca de R$ 6 milhões na eco-
nomia da cidade.

CEU das Artes recebe ofi cinas 
artísticas para mulheres

O CEU das Artes re-
cebe nos dias 20, 21, 27 e 
28, as ofi cinas gratuitas 
voltadas para jovens com 
idades entre 13 e 18 anos 

e mulheres com idade a 
partir de 58 anos. A ati-
vidade compõe o projeto 
“Mulheres Guerreiras”.

Divididas em dois blocos as ofi cinas “Geração Gabriela” 
são voltadas para mulheres a partir de 58 anos
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Cerca de 3.600 funcionários receberão o benefício que, 
normalmente, a Prefeitura paga em junho
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Departamento de 
Trânsito realiza blitz 
de conscientização

“Campanha do Agasalho” 
dá início à arrecadação 
bairro a bairro
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“Guerreiras 
Pinda” estreiam 
com vitória no 
Campeonato 
Paulista
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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.

ESTA É MINHA ÚLTIMA COLUNA “CONSTRUINDO 
CIDADANIA”, CALMA, É A ÚLTIMA COM ESTE NOME

A partir da próxi-
ma edição nossa colu-
na passa a se chamar 
“Ser Voluntário”, em 
um processo de alinha-
mento estratégico com 
todas atividades que 
realizo, a coluna de jor-
nal, de rádio, site, blog, 
face, Instagram, Linke-
dIn, Twitter, Youtube, 
podcaste toda comu-
nicação, passa a ter o 
mesmo nome, portanto 
será muito mais fácil 
encontrar material so-
bre o assunto.

“Ser Voluntário” 
passa a ser minha nova 
marca de trabalho, 
muito mais alinhado 
com o que venho de-
senvolvendo dentro da 

linha de Advocacy, pa-
lestras, aulas e consul-
torias para empresas, 
governos e Organiza-
ções sociais de todos os 
portes e todos os países.

Agora, especialmen-
te no Brasil e nos paí-
ses de língua hispânica 
e portuguesa, se você 
quer saber sobre volun-
tariado busque ou in-
dique esta marca “SER 
VOLUNTÁRIO”.

Uma nova marca, 
com muito mais von-
tade de fazer e buscar 
mais e mais para o vo-
luntariado brasileiro e do 
mundo, “Ser Voluntário” 
uma razão para viver, 
uma razão para mudar e 
construir um mundo me-

lhor para todos através 
do voluntariado.

Agora vamos direto 
ao ponto sempre e mais 
focado ainda, “Ser Vo-
luntário”, fazer parte 
da construção, da so-
lução dos problemas e 
aproveitar cada opor-
tunidade para fazer o 
nosso melhor. 

Voluntariado, tra-
balho voluntário, en-
gajamento social, en-
gajamento pessoal, não 
importa muito como o 
chamam, importa sim 
o que se tem ao final, 
o resultado, as pes-
soas se mobilizando 
para fazer algo, em 
primeiro lugar para 
si e com resultado 

para a sociedade, este 
é o trabalho volun-
tário que queremos, 
pessoas realmente 
engajadas e todos em 
um movimento de ga-
nha, ganha.

Ser voluntário com 
muitas novidades e 
agora em diversos ca-
nais para chegar a to-
dos. Sempre que ouvir 
ser voluntário, sabe 
que este que vos escre-
ve estará envolvido de 
alguma forma, sempre 
com muita alegria e o 
máximo de comprome-
timento com a causa.

Obrigado por faze-
rem parte da minha 
hitória e bem vindos ao 
Ser Voluntário.
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“Guerreiras Pinda” estreiam com vitória no “Paulista”
COLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
***

A equipe feminina de 
futsal da Secretaria de 
Esportes, “Guerreiras 
Pinda”, estreou na última 
semana com vitória de 
4x1  no “Campeonato Es-
tadual da Federação Pau-
lista”, em Itapevi, contra a 
equipe da casa. O próximo 
jogo das meninas é nesta 
sexta-feira (17), em Pin-
damonhangaba.

Em uma grande par-
tida, as guerreiras: Dena, 
Paloma, Gabi e Duda mar-
caram gols para a Prince-
sa do Norte, ainda no co-
meço da competição. “Foi 

um jogo muito bom e que 
as meninas se dedicaram 
pela vitória”, comentou o 
técnico, Márcio Silva.  

De acordo com a equi-
pe técnica, o campeonato 
paulista deste ano conta 
com a participação de sete 

equipes: Pinda, Itapevi, 
São Bernardo, Guarulhen-
se, Estrela de Guarulhos, 
Taboão da Serra e São Se-
bastião. A disputa acontece 
até o fi m do ano, com turno 
e returno – jogos em casa e 
fora de casa, em que todas 

as equipes se enfrentarão.
O próximo confronto 

das “Guerreiras Pinda” é 
nesta sexta-feira (17), no 
ginásio do Tabaú, contra 
a equipe de São Sebastião, 
às 20 horas e a entrada é 
gratuita.

Heloísa VieiraAtleta de Pinda 
conquista 
“cinturão” no 
Paulista de Muay thai

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O atleta de Pinda-

monhangaba, Anderson 
Montanha, participou no 
último sábado (11), do 
“Campeonato Paulista de 
Muay thai”, em São Paulo. 
Na competição que reuniu 
diversos atletas do estado, 
Anderson conquistou o 
cinturão na categoria Peso 
Pesado – a principal dis-
puta do evento.

Anderson que já repre-

senta Pindamonhangaba 
em várias competições 
viajou até São Paulo com 
a Secretaria de Esportes 
para a competição. “Foi 
uma disputa muito acirra-
da, meu adversário esta-
va muito bem preparado, 
mas com a ajuda de Deus 
consegui superá-lo, e ven-
ci a luta”, destaca o atleta.

O próximo passo na 
carreira de Anderson é o 
Campeonato Brasileiro, 
com data e local ainda a 
serem defi nidos.

Divulgação

Mudanças positivas

No mês do trabalhador, duas boas 
notícias para os servidores da 

Prefeitura de Pindamonhangaba: a 
antecipação da primeira parcela do 13º 
salário para o dia 31 de maio para os cerca 
de 3.600 funcionários; e a melhoria nos itens 
da cesta básica dos servidores municipais. 

A antecipação da primeira parcela do 13º 
salário – que geralmente é paga em junho 
–, injetará em torno de R$ 6 milhões na 
economia da cidade. A iniciativa ajudará 
os funcionários a colocarem as suas contas 
em dia e colaborará para o aquecimento do 
comércio local. 

Sobre as mudanças nos itens da cesta 
básica, a ação busca atender à necessidade 
das famílias, acrescentando produtos; e, 
de acordo com a administração municipal, 
mantendo as questões de economicidade. 

As duas iniciativas são refl exos da 
atenção que a prefeitura tem com seus 
funcionários que, diariamente, trabalham 
servindo à população e contribuindo para o 
desenvolvimento da cidade. 
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idadeC
Prefeitura antecipa primeira parcela do 13º 
salário e injeta R$ 6 milhões no município

Cesta Básica pra funcionários 
da Prefeitura recebe reforço

“Campanha do Agasalho” dá início 
à arrecadação bairro a bairro

Fundo Social abre 
inscrições para curso 
gratuito de eletro-eletrônica

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba ante-
cipará o pagamento da 
primeira parcela do 13º 
salário para os servidores 
públicos municipais para 
o dia 31 de maio. Com 
isso, injeta cerca de R$ 6 
milhões na economia da 
cidade.

Cerca de 3.600 funcio-
nários receberão o bene-
fício que, normalmente, a 
prefeitura paga em junho. 
Essa antecipação é refl exo 
da atenção que a prefeitura 
tem com seus funcionários.

“Conseguimos anteci-

par a primeira parcela do 
décimo terceiro, com o in-
tuito de ajudar os funcio-
nários a colocarem suas 
contas em dia e também 
colaborando para o aque-
cimento do comércio da 
cidade”, explicou o secre-
tário de Administração, 
Fabrício Pereira.

Para a funcionária 
Mabel Franco de Assis de 
Souza, ofi cial de adminis-
tração do Departamento 
de Turismo, a ação é posi-
tiva. “O adiantamento da 
primeira parcela do 13º 
salário vai ser muito bom, 

pois realizei um projeto de 
grande importância para 
minha família, porém o 
valor fi cou mais alto do 
que a programação, esse 
adiantamento vai me aju-
dar a pagar e contribuirá 
pra um sonho familiar re-
alizado”, disse.

A funcionária Cristia-
ne Santos, escriturária do 
Departamento de Comu-
nicação, também aprova o 
adiantamento do décimo 
terceiro. “Para mim vai 
ser ótimo, pois estou com 
obras em minha casa”, ex-
plicou. 

A cesta básica dos 
servidores da Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba está recebendo 
melhorias. A partir de 
junho, a cesta contará 
com produtos de higie-
ne e limpeza.

Para atender à ne-
cessidade das famílias, 
alguns itens foram 
acrescentados como 
bolacha recheada, 
maionese e suco em pó. 
Tudo isso mantendo a 
economia e acrescen-
tando itens de higiene 
e limpeza: sabonete, 
papel higiênico folha 
dupla, creme dental, 
sabão em pó de 1kg, de-
tergente e desinfetante.

Agora, a cesta será 
composta por duas cai-
xas, sendo uma com 
alimentos e outra com 
os produtos de higiene 
e limpeza.

De acordo com o 
secretário de Adminis-
tração da Prefeitura, 
Fabrício Pereira, essa 

cesta foi muito estudada 
para conter produtos de 
qualidade, valor e aten-
dendo as necessidades 
dos servidores.

A servidora Rosana 
Cabral de Paiva, do Se-
tor de Protocolo, aprova 
as modifi cações. “Sobre 
as alterações da cesta 
básica e os produtos de 
limpeza que serão acres-
centados, como faço uso 
da mesma, acho que es-
tas mudanças serão po-
sitivas”, disse.

“Sobre a nova cesta 

básica para os servido-
res da prefeitura, achei a 
mudança bem positiva! 
Produtos de higiene e 
limpeza também são es-
senciais e de uso básico 
para qualquer família”, 
disse Kelly Esmerlinda, 
do almoxarifado da Se-
cretaria de Saúde.

“Em relação as modi-
fi cações, vejo como uma 
melhoria do benefício 
aos funcionários”, disse 
Edinéia Oliveira Marcon-
des de Souza, da Secreta-
ria de Finanças. 

Itens que compõem a nova cesta básica

A “Campanha do Aga-
salho 2019” de Pindamo-
nhangaba já começou, 
com a arrecadação de 
agasalhos, cobertores, 
calçados e até fraldas ge-
riátricas, para ajudar as 
pessoas que mais preci-
sam, na época mais fria 
do ano.

Por enquanto, as pes-
soas interessadas em fa-
zer sua doação, podem 
levar seus produtos di-
retamente no Fundo So-
cial de Solidariedade, 
que fica na rua Deputado 
Claro César, 53, centro. 
As caixas de arrecada-
ção, cedidas pelo Fundo 
Social do Estado de São 
Paulo, serão entregues 
para as cidades a partir 
da próxima semana.

E, na segunda-feira 

(20), começa a já tradi-
cional arrecadação nos 
bairros da cidade, quan-
do os voluntários devi-
damente identificados 
batem casa a casa para 
recolher as doações de 
agasalhos em bom esta-
do, junto aos moradores 
da cidade.

Este ano, mais uma 
vez, o Fundo Social de 
Solidariedade conta com 
a participação dos vo-
luntários da Sabesp, do 
Exército e da Guarda 
Municipal para a arreca-
dação nas casas. Os pri-
meiros bairros a serem 
percorridos serão na re-
gião da Vila Nair, Campo 
Belo, Jardim Mariana, 
Mombaça, Beira Rio, Boa 
Vista, Bosque da Prince-
sa e Crispim.

A arrecadação nos 
bairros será de segunda 
a sexta-feira, na parte da 
manhã, até o dia 31 de 
maio, abrangendo toda a 
cidade e distrito de Mo-
reira César.

Além da Sabesp, Exér-
cito e Prefeitura de Pin-
damonhangaba, também 
são parceiros do Fundo 
Social de Solidariedade 
na “Campanha do Aga-
salho”, até o momento, 
a Acip (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) e a 
Polícia Militar.

Em breve, serão divul-
gados os locais que terão 
caixas de coleta de arre-
cadação, que estarão no 
comércio e instituições 
da cidade. No ano passa-
do, foram cerca de 40 mil 

peças arrecadas e para 
este ano a meta é superar 
este número.

A presidente do Fun-
do Social de Solidarieda-
de, Cláudia Domingues, 
convida a todos a partici-

parem da “Campanha do 
Agasalho” de Pindamo-
nhangaba. “Agradece-
mos a todos os parceiros 
que estão novamente co-
nosco nesta campanha. 
Vamos aquecer os co-

rações das pessoas que 
mais precisam e tam-
bém os nossos corações, 
pois estaremos ajudando 
nossos irmãos a passa-
rem pelo frio do inver-
no”, destacou.

O Fundo Social de So-
lidariedade, por meio do 
projeto Reinvente, abre 
inscrições para o curso 
gratuito de Eletro-ele-
trônica. As inscrições de-
vem ser realizadas nesta 
sexta-feira (17), na sede 
do Fundo Social (rua De-
putado Claro César, 53, 

centro), das 8  às 12  e das 
13h30 às 17 horas. As au-
las terão início nesta ter-
ça-feira  (21).

As turmas serão terça 
e quinta-feira, na parte 
da tarde, das 13h30 às 17 
horas; à noite, das 18  às 
22 horas. As vagas são 
limitadas para os primei-

ros 15 inscritos, e haverá 
mais 15 vagas para ca-
dastro-reserva. 

Para participar o in-
teressado deve ter mais 
de 18 anos e apresen-
tar os documentos: RG, 
CPF, comprovante de 
endereço e o número de 
telefone. 

Reprodução/Internet
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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 2019/2020: 
Vereador Felipe César - FC 

Presidente 
Vereador Carlos Moura - Magrão 

1º Vice-Presidente 
Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2º Secretário 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge

Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Goffi  Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley

Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

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

EXPEDIENTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

 

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

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
realizou na segunda-feira, 
dia 13 de maio, a 16ª Ses-
são Ordinária de 2019. Na 
pauta, foram discutidos 
dois projetos do Executivo 
e três da Mesa Diretora do 
Legislativo, sendo um de 
remissão dos créditos tri-
butários do município e os 
demais sobre o aumento do 
funcionalismo municipal 
e do legislativo, além dos 
subsídios dos vereadores, 
prefeito, vice e secretários 
municipais.

O Projeto de Lei nº 
51/2019, que “Dispõe so-
bre a remissão de créditos 
tributários do Município 
de Pindamonhangaba”, foi 
aprovado por unanimidade.

Este projeto visa a recu-
peração do crédito tribu-
tário, bem como o acerto 
da Dívida Ativa, de forma 
a proporcionar ao contri-
buinte uma forma facilitada 
do pagamento de seus tri-
butos municipais, aumen-
tando a arrecadação, para 
que os valores arrecadados 
possam ser utilizados prin-
cipalmente nas áreas de 
saúde e educação. 

Pelo projeto aprovado, o 
contribuinte em débito com 
a administração municipal, 
poderá requerer o paga-
mento com descontos de 50 
a 90%, nas multas e juros 
de mora, de acordo com a 
forma de pagamento esco-
lhida, entre pagamento à 
vista, com o maior desconto 
e na forma parcelada em até 
8 vezes, porém o munícipe 
deverá fazer sua solicitação 
até o dia 31 de maio, para 
ter direito ao benefício.

O projeto de Lei nº 
52/2019, de autoria do Po-
der Executivo, que “Dispõe 
sobre a majoração de salá-
rio aos servidores munici-
pais”, foi adiado para que 
as Comissões de Finanças 
e Justiça, conforme reque-
rimento nº 1.539/2019, de 

Pelo 5º ano consecutivo, vereadores, prefeito, vice e secretários 
não terão reajuste nos seus subsídios. Reajuste dos servidores 

do executivo será pauta de reunião com a administração
Câmara autoriza remissão de débitos fiscais, moradores em dívida com o 

município poderão pagar seus impostos atrasados com descontos de 50 a 90% nas 
multas e juros de mora, com isso, regularizar suas pendências e a administração 

melhorar a arrecadação com os tributos municipais

autoria do vereador Osval-
do Macedo Negrão (PR), 
possa se reunir com a ad-
ministração municipal, na 
sequência os parlamentares 
optaram em adiar o Projeto 
de Lei nº 53/2019, de auto-
ria da Mesa Diretora, que 
“Dispõe sobre a majoração 
de salários para o quadro de 
pessoal da Câmara de Pin-
damonhangaba”.

Já os Projetos de Lei nº 
54/2019 e 55/2019, de au-
toria da Mesa Diretora, que 
tratam respectivamente so-
bre a revisão dos subsídios 
do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Secretários Municipais e 
também a revisão do subsí-
dio dos Vereadores, foram 
aprovados por unanimida-
de e pelo 5º ano consecuti-

lação a respeito das mortes 
ocorridas no trânsito, que 
matam mais que as ações 
com armas de fogo. Assim, 
Juliel acha importante a 
educação no trânsito como 
forma de combater a vio-
lência nesta área e justifi -
car a destinação de valores 
da arrecadação com multas 
para a conscientização e a 
educação.

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
17ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 20 de maio de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 56/2019, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial”.
II. Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2019, do Vereador Rafael Goffi 
Moreira, que “Suspende a aplicação do artigo 7°, caput, I, II, III e parágrafo 
único da Portaria n° 011/2019 da Secretaria de Educação Municipal de 07 
de fevereiro de 2019”.

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

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

Tribuna Livre:     Sr. Humberto Paim de Macedo 
Assunto:            Assunto: Monitoramento Eletrônico.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 56/2019 - Este projeto 
propõe a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 689.660,63 
(seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e três 
centavos), em atendimento ao inciso III do § 2° do artigo 136-A da Lei Orgânica 
Municipal n° 34, de 06 de julho de 2017, em razão das Emendas Impositivas 
n°5  05. 07,08,34,35, 36,48, 53 e 111/2018 as quais tiveram impedimento 
técnico devidamente justificados ao Legislativo, e obtiveram resposta quanto 
a nova destinação nos termos dos ofícios n° 244/2019-rpa, n° 238/2019-rpa c 
if 239/2019 do Vereador Ronaldo Pipas, IV 01/2019 do Ver. Antonio Alves da 
Silva, n° 01/2019 do Ver. Jânio Ardito Lerário, n° 240/2019 do Ver. Ronaldo 
Pipas e n° 42/2019 do Ver. Carlos Moura - Magrão
Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2019 - Esta proposta refere-se a 
suspensão da aplicação do artigo 7° caput,1,11,111, e parágrafo único da 
Portaria n° 011/2019 da Secretaria de Educação Municipal de 07 de fevereiro 
de 2019, que trata do critério de desempate na classificação de vagas nas 
creches municipais.

vo, não receberão aumento, 
isto é não terão reajuste, 
permanecendo os mesmos 
valores recebidos até o mo-
mento, desde 2015.

Tribuna Livre
O psicólogo pindamo-

nhangabense Juliel Mo-
desto de Araújo, atuante na 
área da psicologia do trân-
sito e membro do Conselho 
estadual de Trânsito, usou 
a Tribuna Livre para expla-
nar sobre a obrigatoriedade 
de publicidade de dados 
sobre a receita arrecadada 
com a cobrança de multas 
de trânsito e sua destina-
ção. Ele falou da institucio-
nalização das campanhas 
anuais do trânsito, pela 
ONU, como forma de cons-
cientizar e prevenir a popu-

 
EXTRATO 2 – PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que o Sr. Presidente 
anulou o pregão presencial n° 01/19, que cuida da contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de copeiragem e de serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes 
domissanitários, materiais de consumo, equipamentos e utensílios, na Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, por um período de 12 (doze) meses, mediante 
despacho consubstanciado disponível no endereço www.pindamonhangaba.sp.leg.br. 
Comunica ainda que procederá com alterações no edital em questão, e novo certame 
será instaurado em data oportuna.

 
ATO Nº 09, DE 14 DE MAIO DE 2019

Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e 
prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018, 12/2018, 18/2018 e 05/2019), para apurar as 
condições que levaram o laboratório municipal a prestar um serviço defi citário à população 
de Pindamonhangaba. 

 VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte 
ATO:
 Art. 1° Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de 
Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018, 
12/2018, 18/2018 e 05/2019), para apurar as condições que levaram o laboratório municipal 
a prestar um serviço defi citário à população de Pindamonhangaba, por mais 90 (noventa) 
dias, a partir de 20 de maio de 2019.
 Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições me contrário.

 Pindamonhangaba, 14 de maio de 2019.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

    
Publicada no Departamento Legislativo.
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ulturaC
CEU das Artes recebe o� cinas 
artísticas para jovens e 
mulheres da terceira idade

Encontro acontece nesta sexta (17)

Cia. Mônica Alvarenga é 
premiada em Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

*** 
O CEU das Artes re-

cebe nos dias 20, 21, 27 e 
28, as ofi cinas gratuitas 
voltadas para jovens com 
idades entre 13 e 18 anos 
e mulheres com idade a 
partir de 58 anos. A ati-
vidade compõe o projeto 
“Mulheres Guerreiras”, 
da Severina Cia de Teatro, 
benefi ciado pelo Fundo 
Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba.

 Divididas em dois blo-
cos as ofi cinas “Geração 
Gabriela” acontecem das 
8h30 às 12h30 e são volta-
das para mulheres a partir 
de 58 anos – e ensinarão a 
técnica do teatro de som-
bras por meio de recortes 
de formas animadas em 
papel e com o jogo de luz 
e sombra.

 Já as ofi cinas “Gera-
ção Inês”, ocorrem das 17 
às 21 horas e são voltadas 
para adolescentes dos 13 

RODA DE CONVERSA 
SOBRE O “PÓS 
ABOLIÇÃO E A 
INFÂNCIA” ACONTECE 
NO MUSEU

Nesta sexta-feira 
(17), o Museu His-
tórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona  
Leopoldina recebe 
roda de conversa, às 
19h15, para refl etir 
sobre os caminhos 
da infância e das 
crianças brasileiras 
no início do perío-
do republicano no 
Brasil.

O encontro é 
aberto ao público 
e busca contribuir 
para refl etirmos o 
modo como os três 
séculos de escravi-
dão contribuíram 
para a constituição 
daquilo que a socie-
dade brasileira vai 
compreender como 
infância no século 
XX: uma etapa da 

vida humana especí-
fi ca, que determina 
e demanda políticas 
educacionais e de as-
sistência específi cas. 
Além disso, busca 
refl etir o legado dei-
xado pela experiência 
da escravidão na vida 
das crianças brasi-
leiras na sociedade 
contemporânea.

O historiador 
Alexandre Rocha 
da Silva (Unicamp) 
apresenta parte dos 
desenvolvimentos 
de sua pesquisa de 
mestrado em His-
tória Social, na qual 
discute o modo como 
se deu a constru-
ção de uma ideia de 
infância no Brasil no 
fi nal do século XIX e 
início do XX.

aos 18 anos - realizarão 
dinâmicas teatrais e musi-
cais, com confecção de pe-
quenos instrumentos per-
cussivos, técnicas de canto 
e dança e estampagem de 
xilogravura.

 Cada ofi cina oferece-
rá 20 vagas. As inscrições 
podem ser feitas nos lo-
cais das ofi cinas, pelo  te-

lefone (12) 3642-8171 ou 
pelo site ofi cial do projeto  
www.guerreirasprojeto.
wixsite.com/mulheres - 
As atividades serão regis-
tradas para integrar uma 
exposição a partir de uma 
instalação artística nos lo-
cais atendidos.

 A ideia do projeto 
“Mulheres Guerreiras” 

parte do desejo de atribuir 
protagonismo à mulher e 
às suas histórias, com ofi -
cinas de expressão artísti-
ca e sensibilização.

 O CEU das Artes fi ca 
na avenida das Orquíde-
as, 647-735 – residencial 
Vale das Acácias. Mais 
informações pelo telefone 
3637-1715.

A Secretaria de Cul-
tura e Turismo da Pre-
feitura lançou um con-
curso para defi nir o 
símbolo cultural de Pin-
damonhangaba. Nesta 
semana, foi realizada 
uma apresentação para 
os membros do Com-
tur – Conselho Munici-
pal de Turismo, já que 
o símbolo está previsto 
no Plano Diretor de Tu-
rismo.

O secretário de Cul-
tura e Turismo, Alcemir 
Palma, e a diretora de 
Cultura, Rebeca Rezen-
de Guaragna Guedes, 
explicaram que o con-
curso tem como objetivo 
a seleção de um símbolo 
cultural para a cida-
de que  símbolizará a 
promoção artesanal de 
Pinda, elegendo a me-
lhor proposta.

“O concurso visa es-
timular artistas e pes-
soas a contribuírem 
com um símbolo que 

represente o municí-
pio. Pindamonhanga-
ba é rica em símbolos 
seja do ponto de vista 
da natureza, imóveis 
tombados, histórico ou 
mesmo da sua econo-
mia. Com o concurso, a 
seleção, a partir de vá-
rios critérios estabele-
cidos, escolherá aquilo 
que é mais signifi cativo 
e assim poderá ser apli-
cado em diversos pro-
dutos, principalmente 
artesanais”, comentou 
o secretário de Cultura, 
Alcemir Palma.

O processo de parti-
cipação para o concur-
so cultural já está aber-
to e pode ser consultado 
no site da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
(http://www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br/). 
Estão dispostos para 
consulta também o re-
gulamento e formulário 
de inscrições.

De acordo com a di-

retora de Cultura, os 
trabalhos serão ana-
lisados por uma co-
missão, formada por 
representantes do 
Conselho Municipal 
de Turismo, Conselho 
Municipal de Cultu-
ra e Conselho Muni-
cipal de Patrimônio 
Histórico, além de 
representante do De-
partamento de Co-
municação da Pre-
feitura. A intenção é 
lançar o Símbolo Cul-
tural, oficialmente, 
nas comemorações do 
aniversário de eman-
cipação político-ad-
ministrativa de Pinda-
monhangaba, em julho.

Mais informações 
podem ser obtidas no 
Palacete 10 de Julho, 
sede da Secretaria de 
Cultura e Turismo, que 
fi ca na rua Deputado 
Claro Cesar, 33 – cen-
tro.  Telefone 3642-
1080. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A Cia Mônica Alvaren-

ga esteve no Rio Grande 
do Sul para participar do 
“Cena Viva - Festival In-
ternacional de Teatro de 
Santa Rosa” no fi nal de 
abril. O grupo também 
esteve presente no “Fes-
tival Nacional de Teatro 
de Guaranésia (Feteg) - 4° 
ATO”, em Minas Gerais, 
no começo deste mês. Nas 
duas oportunidades, a 
atuação artística ocorreu 
com a apresentação da 
peça “Urrou” ao público. 
E, na volta de ambas as 
viagens, troféus vieram na 

bagagem.
A ida à região Sul resul-

tou na conquista dos prê-
mios de “Melhor Trilha 
Sonora”, “Melhor Figu-
rino” e “Melhor Maquia-
gem”, além das indicações 
para “Melhor Atriz” e “Me-
lhor Iluminação”. Já a visita 
ao solo mineiro possibilitou 
a consagração de Mônica 
Alvarenga como “Melhor 
Atriz”. “Graças ao nosso 
esforço, trabalho e dedica-
ção”, comentou a artista.

Na próxima quarta-
feira (22), o espetáculo 
dirigido por Ederson Clei-
ton estará competindo no 
“2º Festival Nacional de 
Teatro de Bolso do DF”, 

em Brasília. No dia 24 de 
maio, às 21 horas, a Cia 
Mônica Alvarenga se apre-
sentará no Sesc São José 
dos Campos. Além disso, 
“Urrou” foi selecionado 
para o “Nepopó - Festi-
val Nacional de Teatro de 
São João Nepomuceno 
(MG)” e o “2º Festival In-
ternacional de Teatro Sa-
pucaia”, em Santa Rita do 
Sapucaí (MG).

Inclusive, a produção 
está arrecadando dinheiro 
para fazer uma exibição 
na Argentina, em outu-
bro. Mais informações es-
tão disponíveis nas redes 
sociais da companhia ar-
tística.

Com o espetáculo “Urrou”, equipe pindense 
participou de festivais teatrais

Próxima 
apresentação 
competitiva da 
peça ocorrerá 
na quarta-feira 
(22)

Elisa Monteiro

Secretaria de Cultura e Turismo 
apresenta concurso “Símbolo 
Cultural para Comtur”

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Diretora de Cultura, Rebeca Rezende, explica como funcionará o concurso
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– CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CONVOCAÇÃO – 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras,Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e 
da sociedade civil, convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “10ª 
Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
1. Leitura e aprovação de Ata;
2. Leitura, Discussão e Aprovação do Edital para Eleição do Conselho Tutelar – 
2020/2023;
3. Informes Gerais.

Data: 21/05/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal

William AnaiaBonafé
Presidente – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através do e-mail: cmdca@
pindamonhangaba.sp.gov.br

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de BERSAN ASSESSORIA EMPRESARIAL 
E CONTÁBIL LTDA – ME, atualmente denominada CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS 
CONTABILIDADE, e CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS, em virtude dos mesmos não terem 
sido encontrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fi duci-
ária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF., deverão Vossas Senhorias comparecer a 
esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, 
corres-pondente à quantia de R$ 163.564,24, em 15/05/2019, além das despesas de 
intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais são devedores em 
decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à cédula de crédito bancário 
nº 734-1192.003.00004423-0, emitida em 27 de junho de 2014, garantida por alienação 
fi duciária, registrada sob nº 03, na matrícula nº 55.660, tendo por objeto o imóvel situado 
na RUA PROFESSORA VERA MARGARIDA SANTOS BRASIL Nº 60, ESQUINA COM A 
AVENIDA TENENTE CORONEL MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, CIDADE JARDIM, 
PIN-DAMONHANGABA-SP, CEP 12411-410. O prazo para pagamento da dívida é de 15 
dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e 
con-solidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO DE TURISMO

                         
EDITAL DO 6º FESTIVAL JUNINO DO VALE DO PARAÍBA DO MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÕES E A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ PARA A PARTICIPAÇÃO DOS 
EMPREENDEDORES QUE TRABALHAM NO RAMO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS DOS 
NÚCLEOS TURÍSTICOS DO PIRACUAMA E DO RIBEIRÃO GRANDE

O Município de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, vem, através do 
presente Edital do 6º Festival Junino do Vale do Paraíba, tornar público os critérios para as inscrições 
e a liberação do alvará para a participação DOS EMPREENDEDORES QUE TRABALHAM NO 
RAMO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NOS NÚCLEOS TURÍSTICOS PIRACUAMA E RIBEIRÃO 
GRANDE.

OBJETIVO DO EVENTO:
O 6ª Festival Junino do Vale do Paraíba é um evento gastronômico RECONHECIDO NOTÓRIO 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tem como objetivo 
fomentar, promover e divulgar os empreendimentos que trabalham no ramo de atividades turísticas 
dos Núcleos Turísticos do Piracuama e Ribeirão Grande. Durante o evento os empreendedores terão 
a oportunidade de fomentar sua atividade Turística, bem como divulgar o seu empreendimento. O 
evento é gastronômico rural e faz parte dos focos estratégicos e do Plano Diretor de Turismo que é 
o fomento do turismo e a promoção e divulgação das regiões  turísticas da nossa cidade. 

FINALIDADE PRINCIPAL:
Fomentar o Turismo Rural atendendo os focos estratégicos da política pública do desenvolvimento 
do Turismo, as ações do Plano Diretor de Turismo com a Promoção e Divulgação da região Rural 
Turísticas de Pindamonhangaba.
Após a realização do Festival Junino do Vale do Paraíba, no nosso Município, pôde-se observar 
o aumento do fl uxo de turistas nos empreendimentos que participaram deste evento, chegando 
a ser até 30% após este, dando a oportunidade de ampliar a geração de empregos nas regiões  
turísticas rurais. 

DATA DA REALIZAÇÃO EVENTO – 6º FESTIVAL JUNINO DO VALE DO PARAIBA
Dias: 14, 15, 16 DE JUNHO DE 2019.
Local: Rodovia Caio Gomes Figueiredo Km 11
Horário: das 12h às 00h

DAS INSCRIÇÕES:
Serão aceitas as inscrições para a liberação do Alvará dos empreendedores que trabalham e 
fomentam a atividade do turismo nas duas regiões mais visitadas do Município (Núcleo Turístico do 
Piracuama e do Ribeirão Grande), para representante ofi cial de gastronomia no evento revelando 
São Paulo, e vagas para carrinho de pipoca representando cultura típica de festas juninas,   
brinquedos infl áveis , brinquedinhos (balões estralinhos, mini carrinhos) e acessórios de festas 
juninas (chapéus , cintos, coletes)

 Serão abertas as  inscrições para as atividades de:

— Gastronômica (restaurantes e pesqueiros  ) - Núcleo Turísticos Piracuama e Ribeirão Grande
— Meios de  hospedagem-  Núcleo Turísticos Piracuama e Ribeirão Grande
— Atrativo de Turismo de Lazer (clubes)-  Núcleo Turísticos Piracuama e Ribeirão Grande
— Atrativos turísticos Rurais (Roteiro formatado com visitações) – Núcleo Turísticos Piracuama e 
Ribeirão Grande
— Paradas de romeiros –  Núcleo Turísticos Piracuama e Ribeirão Grande
— Atrativos de Café Caipira  Núcleo Turísticos Piracuama e Ribeirão Grande
— Gastronomia - representada no Revelando São Paulo.
— Doces típicos e bolos naturais da Roça – (Roteiro formatado com visitações) Núcleo Turísticos 
Piracuama e Ribeirão Grande
—pipoca com carrinho (típico de festa junina) 
— Brinquedos infl áveis e peixinho (espaço Kids com máximo de seis brinquedos infantis infl áveis 
e espaço para peixinho)
— Brinquedinhos infantis (balões de gás, estralinhos, mini carrinhos etc)
— Acessórios para festas juninas (Chapéus, cintos, coletes etc)

CRITÉRIOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DO RAMO DE 
GASTRONOMIA,  ATRATIVO, LAZER E HOSPEDAGEM.
 — Apresentar documento que comprove que faz parte da região Turística do Ribeirão Grande e 
Piracuama com atividades turísticas.
— Apresentar documento que já existe na região Turística do Piracuama e/ou do Ribeirão Grande, 
com mais de um ano na atividade turística.
— Para as vagas do Revelando São Paulo deverá apresentar documento  que comprove que 
representa a gastronomia no Evento Revelando Sã Paulo.

DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS:
— Foi elaborado um estudo para diagnosticar os empreendimentos que trabalham e fomentam as 
duas regiões turísticas (Núcleos Piracuama e Ribeirão Grande).

— Baseado nesses estudos foram disponibilizadas vagas para atender aos segmentos existentes 
nas regiões, se houver mais de um representante da atividade especifi cada e se enquadrar dentro 
dos critérios e documentos necessários, poderá haver um sorteio por segmento de atividade.

— Também haverá duas vagas para novos empreendimentos que se enquadram dentro dos 
critérios, porém  tem menos de um ano de atividade no local. 

NÚCLEO TURÍSTICO PIRACUAMA – TOTAL 11 (ONZE) VAGAS – ESPAÇO 4X4 METROS 
(TENDAS)

01 Vaga para meios de hospedagem (com gastronomia)
01 Vaga para pesqueiro de lazer (com gastronomia)
01 Vaga para Doces Típicos e bolos naturais da roça (Roteiro formatado com visitações)
03 Vagas para Gastronomias Rural Caipira e fogo de chão (Restaurantes e eventos) 
02 Vaga para paradas de Romeiros (com gastronomia e ou hospedagem)
02 Vagas para café caipira (com visitantes)
01 vaga para Atrativo Rural e  Cultural (roteiro formatado com visitantes)

NÚCLEO TURÍSTICO RIBEIRÃO GRANDE – TOTAL 11 (ONZE) VAGAS – ESPAÇOS 4X4 
METROS (TENDAS)

01 Vaga para atrativo de lazer (Clube de Lazer com gastronomia)
01 Vaga para meios de hospedagem (com gastronomia)
01 Vaga para pesqueiro (com gastronomia)
01 Vaga para Doces Típicos da roça (roteiro formatado com visitação)
02  Vagas parada de romeiro (com gastronomia e ou hospedagem)
05 Vagas para Gastronomia Rural caipira (Restaurantes, e eventos) 

PARTICIPANTES DOS NÚCLEOS TURÍSTICOS – PIRACUAMA OU RIBEIRÃO GRANDE COM 
MENOS DE 1 (UM) ANO DE ATIVIDADE NA REGIÃO – TOTAL 2(DUAS) VAGAS – ESPAÇOS 4X4 
METROS (TENDAS)

02 Vagas para novos empreendimentos instalados no Núcleo Turístico Piracuama ou Ribeirão 
Grande que atendam a um dos critérios solicitados:

— Gastronômica (restaurantes e pesqueiros) 
— Meios  de  hospedagem,-  (com gastronomia)
— Atrativo de Turismo de  lazer (clubes )
— Atrativos turísticos  Rural – (Roteiro formatado com visitações)  
— Paradas de romeiros 
— Atrativos de Café Caipira (com visitantes)
— Doces típicos  e bolos naturais da Roça – (Roteiro formatado com visitações) 

Caso haja número maior de inscritos do que as vagas disponíveis será realizado SORTEIO ENTRE 
OS INSCRITOS, para defi nição dos contemplados.

REPRESENTANTES DO REVELANDO SÃO PAULO – TOTAL 3 (TRÊS) VAGAS – ESPAÇOS 4X4 
METROS (TENDAS)

01 vaga (gastronomia Tropeiro)
01 Vaga (gastronomia típica bolinhos)
01 Vaga para o café caipira

PARTICIPANTES COM PIPOCA (GASTRONOMIA TÍPICA DE FESTAS JUNINAS), BRINQUEDOS 
INFLÁVEIS (ESPAÇO KIDS), BRINQUEDINHOS E ACESSÓRIOS PARA FESTAS JUNINAS.

03 Vagas para carrinho de pipoca 
04 Vagas para brinquedinhos (balões, estralinhos, mini carrinhos etc)
01 vaga para brinquedos infl áveis (máximo seis brinquedos e peixinho  para colocação no espaço 
kids de 10 x 10 metros)
01 vaga para acessórios típicos de festas juninas (chapéu, cintos, coletes etc)

1. DATA DAS INSCRIÇÕES:
1.1 - As inscrições para os empreendedores interessados em participar dos  espaços para o evento 
6º Festival  Junino do Vale do Paraíba será nos dias   27 e 28 de Maio de 2019 no Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, localizado na Avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso nº 1400 – Alto Cardoso,  no horário das 8h às 17h.

1.2- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM ENTREGUES NA INSCRIÇÃO

— Cópia do RG e CPF;
— Informar na inscrição qual o segmento representará e qual região turística faz parte.
— Apresentar CNPJ ou MEI  com a atividade  relativa  solicitada no CNAE 
— Para as vagas do Revelando São Paulo - apresentar Ofi cio assinado pelo secretário responsável 
da cidade que a atividade gastronômica é representada no Revelando São Paulo .

— Apresentar documentos que comprovem as atividades turísticas no Núcleo Turístico Ribeirão 
Grande ou Piracuama com mais de um ano de atividade.
— Apresentar documento que comprove a atividade turística dentro dos segmentos solicitados, se 
for representante com menos de um ano.

— Apresentar Licença municipal anual nominal que comprove atividade de venda de pipoca, para 
os participantes com carrinho de pipoca.

Todos inscritos para o espaço das TENDAS deverão apresentar fotos coloridas do seu 
empreendimento (da fachada ou da atividade solicitada com público), também dos representantes 
do revelando deverá ter fotos do evento.
1.3 – Só será considerada válida a inscrição para participação de pessoas maiores de 18 anos;
1.4 – Só será aceita uma inscrição por empreendedor;

2 – Da atividade a ser licenciada:
2.1 – Será licenciado o comércio eventual de gastronomia rural e típicas de festas juninas no 6ª 
Festival de Junino de 2019, no endereço supracitado, sendo a localização demarcada pela equipe 
da organização do evento (Departamento de Turismo).
2.2 – É vedada a venda de bebidas em recipientes de vidro, sendo o vendedor sujeito a autuação e 
cassação da devida licença conforme previsto na legislação vigente.
2.3 – Não será permitida a montagem de qualquer equipamento diverso do especifi cado, sob pena 
de aplicação das sanções administrativas correspondentes.    
2.3.1 – Fica vedada a utilização de equipamentos de propagação sonora, tais como: amplifi cadores, 
aparelhos de som, TVs, DVDs, nos espaços individuais que não aqueles oferecidos pela própria 
organização do evento, Departamento de Turismo.
2.4– O horário de funcionamento em hipótese alguma poderá ultrapassar o período de até 30 
(trinta) minutos do horário de encerramento do evento.
2.5– É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos;
2.6– Durante o evento deverão manter consigo a devida Licença emitida pela Divisão de Posturas 
Municipal;
2.7– A atividade poderá ser exercida somente pelo credenciado, sendo vedado o exercício por 
procuração ou preposto;
2.8 – É obrigatório em todas as tendas a disponibilização de álcool em gel para higienização das 
mãos

3 – DATA PARA AS LIBERAÇÕES DAS VAGAS 
3.1 – A Liberação das vagas previstas neste edital será no dia 29 de Maio de 2019 (4ª feira) às 10h, 
no auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
3.2 – Demais Participantes “PIPOCAS, DOCES, BRINQUEDOS e ACESSÓRIOS a LIBERAÇÃO 
DAS VAGAS SERÁ ÀS 15:00 hs, no auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
3.3 – Haverá um sorteio de vagas caso o número de inscrição por segmento estiver ultrapassando 
o número de vagas existentes. 
3.4 – Os participantes deverão chegar com 30 (trinta) minutos de antecedência para identifi cação.
3.5 – Os participantes deverão estar munidos do comprovante fornecido pelo setor de Protocolo no 
momento da inscrição;

3.6 – A abertura do chamamento dar-se-á por ordem de representatividade dos segmentos turísticos 
de cada região para explorar em espaço 4 x 4 metros (tenda) e outros sendo:

— 11 vagas para Núcleo Turístico Piracuama
— 11 Vagas para Núcleo Turístico Ribeirão Grande
— 03 Vagas para o Revelando São Paulo
— 02 Vagas para empreendedores com menos de 1 (um) ano
— 01 Vaga para acessórios
— 03 vagas para carrinho de pipoca
— 04 vagas para brinquedinhos
— 01 vaga para espaço kids em espaço 10x10 mts.

3.6 – Os contemplados deverão entregar no mesmo dia - item 3.1 - uma foto 3x4 para a devida 
identifi cação quando da elaboração das licenças de alvará. 

4 – Da Entrega das Licenças
4.1 – A entrega das licenças será realizada nos dias 03 e 04 de Junho de 2019   (2a e 3a feiras) 
no horário das 08:30hs ás 16:30hs, mediante pagamento do boleto retirado no Setor de Divisão de 
Posturas do Paço Municipal, na Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, 1.400 – Alto Cardoso.
4.2 – A TAXA COBRADA DO ALVARÁ de Funcionamento será única (válida para todos os dias do 
Festival de Junino) 
 4.2.1 -  1 UFMP ( uma Unidade Fiscal do Município de Pindamonhangaba) para todo o tipo de 
comércio, equivalente ao valor atual R$ 93,33 (noventa e três reais e trinta e três centavos). 
4.3 – A não retirada da licença até as 16h00 do dia 04 de Maio de 2019 (3ª feira) acarretará na 
perda da vaga.

5. REALIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
5.1– As manifestações culturais regionais artísticas (shows) que integrarão o 6a Festival Junino do 
Vale do Paraíba serão realizadas por meio de doação pelos participantes do evento.
5.2. As doações serão realizadas de acordo com o prescrito no Decreto Municipal nº 5.431, de 28 
de junho de 2017, o qual dispõe sobre a doação de bens, valores e serviços e o estabelecimento 
de parcerias com a iniciativa privada.
5.3. Para a organização das manifestações culturais regionais artísticas haverá uma reunião, a 
realizar-se no dia 03 de junho de 2019 (2ª feira) às 10h, na sede do Departamento Municipal de 
Turismo, com todos os empreendedores contemplados deste evento.
5.4. A programação com as manifestações culturais regionais artísticas propostas pelo 
Departamento de Turismo estará disponível neste  Departamento para consulta dos  contemplados 
e defi nição da formalização da doação, nos termos do Decreto 5.431/2017.

5 – Disposições gerais
5.1 – Todo e qualquer equipamento utilizado pelos empresários, deverá permanecer dentro dos 
limites liberados pelo Município;

5.2 – Poderá acarretar em multa, cassação da licença e recolhimento de produtos:
5.6.2 – Venda de bebidas ou outro produtos em vasilhame de vidro;
5.6.3 – Venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos;
5.6.4 – Colocação de mesas e cadeiras fora da área liberada;
5.6.5 – Ausência da pessoa credenciada no ato da fi scalização;
5.6.6 – comercialização do espaço para terceiros
5.3 – Vendas de bebidas destiladas

5.4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Cultura e 
Turismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
DEPARTAMENTO DE TURISMO 
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6 – CRONOGRAMA 
 

INFORMAÇÕES 
 

Data 
 

Horário 
 

 
Período de  Publicação Jornal Tribuna do Norte 
 
 
 
 

14 à 28 de Maio  
 (15 dias) 

  
  
  

Abertura e Encerramento das Inscrições 
 

27 e 28 de Maio 
(2a e 3a feiras)  
 

8:00h às 11h30 
13h30 às 17:00h 
 

Abertura da carta de inscrição 
 

29 de Maio  
(4a feira) 
 

 
15:00h 
 

 
Entrega das Licenças  
 

03 e 04 de Junho 
(2a e 3a feiras)  
 

 08:00hs às  16:00hs 
 

Reunião Geral dos Participantes -  
Local: Secretaria de Turismo 
 

03 de Junho 
(2a feira) 
 

 
10 horas 
 
 

Data para protocolo  do processo de doação na 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
DECRETO MUNICIPAL 5.431/2017 
 

05 de Junho 
(4a feira) 
 

8h as 11h30 
13h30 às 17h 
 

Data Final para oficializar o processo de 
doação com a confirmação de todas as doações  
das manifestações culturais e artísticas 
 

10 de Junho 
(2ª feira) 
 

Até às 17 horas 
 

 
Data do Evento: 
 
 

14,15,16 de Junho 
Sexta (19h às 23hs), 
sábado e Domingo 
– (09h às 23hs) 
  

 
 

ALCEMIR PALMA 
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO 

 
ANA LUCIA GOMES ARAÚJO 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE CULTURA E TURISMO 

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 Nº 095/2019 (PMP 14150/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de treinamento, 
capacitação e qualifi cação de ofi cinas de artesanato e empreendedorismo para atender o Projeto 
Bem Viver para os Centos Comunitários do Município de Pindamonhangaba”, com entrega dos 
envelopes até dia 29/05/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 096/2019 (PMP 14151/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em locação de micro-ônibus para atender as 
atividades do Departamento de Turismo”, com entrega dos envelopes até dia 30/05/19 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.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2019 (PMP 9580/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer do Departamento Jurídico Administrativo, e da 
Secretaria Municipal de Saúde, negou provimento à intenção de recurso manifestada em ata pela 
empresa Pamp & Vamd – Comércio varejista Ltda EPP, e homologou, em 08/05/2019, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de enfermagem para as Unidades de Saúde 
do Município”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Arena Suprimentos Médicos 
Importadora e Exportadora Ltda: 01-17,95; 02-16,95; 03-17,95; 04-17,95; CBS Médico Científi ca S/A: 
05-2,55; 20-8,15; 29-2,24; 80-47,55; 81-47,55; Centrovale Soluções para a Saúde Eireli: 24-1,03; 
32-0,28; Cirúrgica São José Ltda: 44-0,8354; Cirúrgica União Ltda: 11-1,77; 19-3,66; 28-0,89; 30-
4,00; 35-1,04; 48-2,43; 62-0,49; 63-0,52; 64-0,51; 67-2,40; 68-2,40; 69-2,40; 70-2,40; 75-0,44; 77-
0,51; 78-0,51; 79-10,00; 82-18,40; 91-4,72; Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação 
Ltda: 50-0,39; 51-0,46; Fabrício de Ramos & Cia Ltda EPP: 36-0,84; 43-3,69; 59-0,50; 60-0,52; 92-
2,37; IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A: 94-260,00; 95-530,00; Lidiane Cristiane Moreira EPP: 
07-1,90; 13-0,06; 14-0,06; 15-0,06; 16-0,06; 17-0,06; 18-0,06; 33-0,52; 34-0,77; 39-1,95; 54-0,25; 
57-1,82; 58-0,44; 61-0,51; 73-0,47; 74-0,48; 76-0,55; 93-4,50; Medi House Indústria e Comércio de 
Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Eireli: 26-0,36; Medimport Comércio de Produtos Hospitalares: 
12-4,11; 45-1,78; 56-0,79; 83-8,86; NM Lemes Ribas de Souza ME: 21-3,20; 22-0,35; 23-0,30; 27-
17,15; 31-17,00; 46-3,50; 47-7,70; 49-20,50; 65-2,66; 66-2,55; 71-2,33; 85-13,83; 97-0,18; Pamp & 
Vamd – Comércio Varejista Ltda EPP: 25-2,90; 42-0,68; 86-1,73; 87-1,62; 88-1,33; 89-1,24; Pontual 
Comercial Ltda: 06-1,82; 08-1,86; 09-1,90; 10-1,90; 52-0,6257; 90-1,97; Quality Medical Comércio e 
Distribuidora de Medicamentos Ltda: 37-5,25; 40-1,71; 41-3,10; 55-0,37; 72-0,39; Valecir Comércio de 
Produtos Cirúrgicos Eireli EPP: 38-2,35; 84-5,77. Itens fracassados: 53, 96. 

Já pensou em fazer au-
las de Krav Magá, Aerobic 
Dance Fit, teatro e dança 
de salão gratuitas toda se-
mana? Pois o Studio Pluri 
oferece semanalmente au-
las de todas essas modali-
dades no Shopping Pátio 
Pinda.

As atividades aconte-
cem no pátio da diver-
são, e já que as opções de 
modalidades são varia-
das, haverá um “Aulão 
Agita Pátio Pinda”, no 
qual todos os professo-
res de todas as modali-
dades vão se reunir para 
apresentar ao público as 
atividades que são reali-

O período de inscri-
ção do processo seletivo 
das Escolas Técnicas Es-
taduais (Etecs) para o se-
gundo semestre de 2019, 
exclusivamente pelo site 
www.vestibulinhoetec.

Shopping recebe “Aulão” gratuito de danças e teatro
“Aulão Agita Pátio Pinda” tem como objetivo promover as atividades semanais que acontecem no pátio da diversão

zadas semanalmente.
O evento acontece no 

sábado (18) e domingo 
(19), das 17  às 20 horas, 
no pátio da diversão. To-
das as atividades são gra-
tuitas.

Confira o cronogra-
ma semanal completo:

Krav Magá: segundas 
e sextas-feiras, das 18  
às 19 horas

Aerobic Dance Fit: 
segundas e sextas-fei-
ras, das 19h30 às 20h30

Teatro: quartas-fei-
ras, das 18  às 21 horas

Dança de salão: ter-
ças e quintas-feiras, das 
19h30 às 20h30

Prorrogadas as inscrições 
do vestibulinho das Etecs 
para o segundo semestre

com.br,  foi prorroga-
do até as 15 horas desta 
segunda-feira (20). O 
exame será no dia 16 de 
junho.

Para concorrer a uma 
vaga, o candidato pre-

cisa preencher a ficha 
de inscrição eletrônica e 
imprimir o boleto ban-
cário para pagamento da 
taxa de R$ 30. O valor 
deve ser pago em dinhei-
ro, em qualquer agência 
bancária.

 Para se inscrever em 
um dos cursos técnicos 
oferecidos no segundo 
semestre, o candidato 
precisa ter concluído ou 
estar cursando a partir 
do segundo ano do Ensi-
no Médio. 

Quem já concluiu ou 
está fazendo a Educa-
ção de Jovens e Adultos 
– EJA ou o Exame Na-
cional para Certificação 
de Competências de Jo-
vens e Adultos – Encce-
ja deve apresentar uma 
das seguintes certifica-
ções: certificado de con-
clusão do Ensino Médio, 
declaração de que está 
matriculado a partir do 

segundo semestre da 
EJA, dois certificados de 
aprovação em áreas de 
estudos da EJA, boletim 
de aprovação do Encceja 
enviado pelo MEC ou o 
certificado de aprovação 
do Encceja em duas áre-
as de estudos avaliadas. 
Quem fez o Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) até a edição de 
2016 deve apresentar 
o certificado ou decla-
ração de conclusão do 
Ensino Médio, expedido 
por órgão competente.

 O Sistema de Pontu-
ação Acrescida do Cen-
tro Paula Souza concede 
acréscimo de pontos à 
nota final obtida no exa-
me, sendo 3% a estudan-
tes afrodescendentes e 
10% a oriundos da rede 
pública. Se o candida-
to estiver nas duas si-
tuações, recebe 13% de 
bônus.
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Departamento de Trânsito 
realiza blitz de conscientização

“ÔNIBUS DA SAÚDE” REALIZA 
ATENDIMENTO NA CERÂMICA

Plano Diretor 
inicia segundo 
ciclo de ofi cinas 
temático-setoriais

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
No mês em que se dá 

a conscientização e mobi-
lização pela segurança no 
trânsito, o “Maio Amare-
lo”, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Trânsi-
to realizou na última se-
mana, uma ‘blitz educati-
va’, no centro da cidade.

A ação que reuniu 
agentes de trânsito, moto-
ristas e pedestres, aconte-
ceu na praça Monsenhor 
Marcondes e buscou levar 
informações sobre segu-
rança no trânsito aos par-
ticipantes. Há mais ativi-
dades acontecendo pela 
cidade, como palestras 
nas escolas e panfl etagem.

São Paulo
O Estado de São Paulo 

registrou neste primeiro 

trimestre de 2019 o me-
nor número de mortes no 
trânsito desde 2015, de 
acordo com dados do In-
fosiga-SP. No entanto, o 
número de óbitos de mo-
tociclistas, principais víti-
mas no trânsito paulista, 
teve aumento de quase 
6%.

Neste ‘Maio Amarelo’, 
o Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) faz um alerta: 
esse cenário pode ser  re-
vertido com a adoção de 
comportamentos simples 
por quem anda sobre duas 
rodas.

Em 2019, foram 439 
mortes de motociclistas no 
Estado contra 415 nos três 
primeiros meses de 2018 
(aumento de 5,8%). Somen-
te em março ocorreram 160 
fatalidades contra 139 no 
ano passado (+15,1%).

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Obras e Planejamento, 
dá continuidade à re-
visão do Plano Diretor 
Participativo. Na pró-
xima semana, o projeto 
entra em discussão por 
meio do segundo ciclo 
de ofi cinas temático-se-
toriais, no Teatro Gal-
pão.

As discussões que 
são abertas ao públi-
co começam no dia 22 
(quarta-feira), às 18 
horas, com o tema “ei-
xos estratégicos”. Já 
no dia 23 (quinta-fei-
ra), também às 18 ho-
ras, será a vez do tema 
“macrozoneamento e 
estruturação viária” ser 

abordado. E para con-
cluir essa fase, no dia 24 
(sexta-feira), às 18 ho-
ras, o “zoneamento e in-
tervenções prioritárias” 
serão debatidos.

A revisão do Plano 
Diretor é uma obriga-
ção legal (Lei Federal 
10.257/2001 – Estatuto 
da Cidade) e que a cada 
10 anos deve ser realiza-
da. A Secretaria de Obras 
e Planejamento da Pre-
feitura está à frente da 
revisão do Plano Diretor, 
por meio da empresa 
Geo Brasilis, vencedora 
do certame licitatório.

Todas as etapas do 
processo podem ser 
acompanhadas no site 
da Prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.
br e na página do Face-
book Plano Diretor Pin-
damonhangaba 2019.

O Teatro Galpão recebeu o primeiro ciclo das 
ofi cinas temático-setoriais do Plano Diretor

Divulgação

Divulgação

Pinda participa de campanha estadual 
contra o descarte irregular de pneus

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Secretaria Munici-

pal de Meio Ambiente 
encerra hoje a partici-
pação na campanha es-
tadual contra o descarte 
irregular de pneus. Em-
bora a campanha esteja 
se encerrando, o obje-
tivo de conscientizar as 
pessoas para que levem 
o pneu até o ponto de 
coleta da cidade conti-
nua.

Desde o dia 6 de 
maio, a Secretaria de 
Meio Ambiente partici-
pa da campanha esta-

dual contra o descarte 
irregular de pneus. A 
campanha tem como 
foco principal o reforço 
no combate do Aedes 
aegypti, transmissor de 
dengue, zika e chikun-
gunya.

A secretária de Meio 
Ambiente, Maria Edu-
arda San Martin, expli-
ca que a política nacio-
nal de resíduos sólidos, 
Lei 12.305/10, institui 
o conceito de responsa-
bilidade compartilhada 
pelos resíduos, onde 
todos são responsáveis 
por aquilo que gera, 
desde o fabricante, dis-

tribuidor, comerciante 
até o consumidor.

Em Pindamonhan-
gaba, o recolhimento 
de pneus fora da vida 
útil é feito há mais de 
cinco anos. De acor-
do com informações 
da Secretaria de Meio 
Ambiente, os próprios 
fabricantes de pneus 
têm o objetivo de pe-
gá-los novamente para 
criar matéria-prima 
para outros produtos, 
como bolsas, chinelos 
e até mesmo auxilio 
para pavimentação as-
fáltica.

“Esta mesma lei ins-

titui o conceito de lo-
gística reversa, onde 
o fabricante tem entre 
outras obrigações ga-
rantir procedimentos 
que garantam que o 
seu produto possa ser 
reciclado, se for o caso, 
ou disposto de maneira 
adequada”, conclui Ma-
ria Eduarda.

Para descartar ade-
quadamente os pneus, 
os moradores da cidade 
podem levar o material 
até no ponto de coleta 
municipal que fi ca no 
Parque da Cidade, no 
antigo prédio da Regio-
nal Leste.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Para tornar o atendi-

mento médico mais hu-
manizado e próximo da 
área rural, o ônibus “No 
Caminho da Saúde” conti-
nua o seu cronograma de 
atendimentos. Nesta se-
gunda-feira (20), a equipe 
médica atenderá na Cerâ-
mica.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, a intenção 
é levar saúde para mais 
perto dos munícipes. O 
atendimento começará às 
9 e irá até às 16 horas, com 
consulta médica e consul-
ta de enfermagem. Serão 
16 vagas de manhã e 16 
vagas no período da tarde, 
por ordem de chegada.

O “Ônibus da Saúde” 
reforça o atendimento à 
população das áreas mais 
distantes do centro. Na últi-
ma segunda-feira (13), o local 
que recebeu a equipe médica 

foi o bairro das Oliveiras.
O prefeito, Isael Do-

mingues, destaca que o 
resgate do ônibus, que 
estava parado há anos na 
Secretaria de Obras e Pla-

nejamento, é um dos ob-
jetivos concretizados com 
o atendimento para levar 
mais saúde para as áreas 
rurais de Pindamonhan-
gaba.

Divulgação
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FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Pindamonhangaba ganha Centro Logístico Multifuncional
O primeiro empreendimento com 

o conceito Smart Hub no eixo Rio-São 
Paulo foi inaugurado nessa quarta-
feira (15), em Pindamonhangaba. O 
Centro Logístico CDRS Vale, do Grupo 
Mirassol, é um espaço multifuncio-
nal, que oferece locação de galpões e 
de salas comerciais compartilhadas; 
restaurante; balança; local para 
lavagem e abastecimento dos automó-

veis; vagas para caminhões, carretas e 
bitrens, entre outros veículos e outras 
facilidades.

“A cidade foi escolhida estrategica-
mente por estar em um importante cor-
redor da região sudeste do País, além 
de termos aqui a empresa Novelis, um 
dos nossos principais clientes”, contou 
Celso R. Salgueiro – que é sócio-pro-
prietário do empreendimento ao lado 

de Dalton R. Salgueiro. “O compartilha-
mento da estrutura não só reduz custos 
operacionais, como possibilita a cria-
ção de soluções e inovações conjuntas”. 

De acordo com os proprietários, 
foram investidos mais de R$ 30 mi-
lhões na criação do espaço – de 53 mil 
metros quadrados (área total) e 14 mil 
de área construída – que funcionará 24 
horas por dia. 

Tudo de lindo  

Para Eduarda Flores, que com-
pletou 16 anos, no último dia 13. 
Muitas felicidade lhe desejam os 
pais Ricardo e Daniela Flores, sua 
família e seus amigos. 

Tudo de bom!

Para Jonathas Lima, que com-
pleta mais um ano de vida nesta 

sexta-feira (17). Ele comemora ao 
lado da esposa Letícia e dos fi lhos 

Jonathas e Sarah. Felicidades!

Riqueza

A amiga Dayane deseja que a 
caminhada de Patrícia Ribeiro 
tenha fartura de conquistas e con-
sagrações. Os familiares, amigos 
e o namorado Vinícius completam 
o time festivo ao aniversário da 
taurina em 14 de maio.

Feliz aniversário!

Alegrias para Mariana Barros, que 
fará nove anos de idade no dia 19 de 
maio. A lindinha recebe o carinho do 
pai Renato, da mãe Bruna e do irmão 
Otávio.

Parabéns para 
a Lúcia Helena!

Que  comemorou 18 
anos  no dia 10 de maio. 
Muita felicidade, saúde 
e prosperidade é o que 
desejam seu pai Luiz, 
sua mãe Franciane e sua 
irmã Gabi.

Saúde e Paz

Para Renan 
Ribeiro Souza, 
aniversariante 
deste domingo 
(19). Seus pais 

Rildo e Inês, sua 
tia Iracema e 
todos os fami-
liares desejam 

bençãos. 

Muita sorte!

Que a alegria e o amor não deixem de abrilhantar o sorriso de Ra-
faela Azeredo. A aniversariante de 14 de maio ganha um cumprimento 

especial do primo Dante Henrique. 

Bençãos infi nitas!

É o que desejamos para Ednalva 
Antunes, pastora da Igreja Sede do 
Evangelho Quadrangular de Pindamo-
nhangaba. Ela faz aniversário neste 
sábado (18) e recebe todo o amor do 
marido Lucas, dos fi lhos Lucas Gustavo 
e Emanuelly; além dos votos de felici-
dades dos amigos da igreja.

Bons cliques!  

Para a fotógrafa Patrícia Morais, 
que soprará velinhas no próximo dia 
20. Ela recebe os votos de muita felici-
dade dos fi lhos Bruna e João, dos pais 
José Antônio e Maria Eunice, de todos 
os seus amigos e familiares.    

Bênçãos sem fi m
Para Élide Wenzel, que completa mais um ano de vida nesta 

sexta (17). Ela recebe os cumprimentos dos fi lhos Aline, Marce-
la, Rafael e João Wenzel, dos netos, dos familiares e de todos os 
seus amigos. Felicidade, Élide!  
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