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Atletas e técnicos da Semelp (Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer) disputaram 
do dia 2 a 13 de julho, a sexagésima tercei-
ra edição dos Jogos Regionais, em São Se-
bastião. O empenho e dedicação da equipe 
de Pindamonhangaba puderam ser vistos 

ao longo dos Jogos, mas a con�irmação foi 
a colocação no pódio.  E com 206 pontos, a 
Princesa do Norte �icou em terceiro lugar.

A cada competição havia empenho e a 
expectativa sobre trazer medalhas para a 
cidade. O grande desempenho dos atletas 

se revelou também nos resultados com o 
atletismo feminino e masculino que con-
quistaram o primeiro lugar, e com a quinta 
colocação do atletismo ACD masculino.

Shows 314 anos no Parque da 
Cidade atraem milhares de pessoas

De 10 a 13 de julho, o Parque da Cidade recebeu shows para a comemoração dos 314 anos de 
Pindamonhangaba. Durante os quatro dias de evento, o Parque recebeu milhares de pessoas para 
comemorar a emancipação político-administrativa da Princesa do Norte.

Corrida Pinda é 
sucesso mais uma vez

PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 6
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Cadê o “BONDINHO”? 

Divulgação

Portal R3

-Em meados do ano passado, 
uma sobrinha minha, moradora 
na capital paulista, e que sempre 
vem passar férias aqui em Pinda, 
pois gosta muito de nossa cidade, 
telefonou-me perguntando o ho-
rário do “Bondinho” para Campos 
do Jordão, já que gostaria de se 
dirigir para lá, num domingo, jun-
tamente com seu marido e filhos. 
Pois bem, dirigi-me até a estação 
da Estrada de Ferro Campos do 
Jordão, conhecida como “Estradi-
nha” e a resposta foi a seguinte: 
“Não temos trem para lá, pois a 
estrada acha-se em manutenção, 
provavelmente no começo do ano 
que vem esteja em condições”. Es-
tamos no mês de julho, quase um 
ano após eu ter ido na estação e 
até agora não há trem para refe-
rida Estância Turística. E lembrar 
que cerca de 70 anos atrás, seten-
ta mesmo... a gente saia daqui de 
Pinda, ia a Campos do Jordão, jo-
gávamos bola contra os times de 
lá e ainda volta no mesmo Bondi-
nho. Diante disso, minha conclu-
são é que algo (ou alguém) não 
acompanhou o progresso da tec-
nologia. Lembro-me perfeitamen-
te de autoridades virem a Pinda 
pegarem o Bondinho para irem a 
Campos do Jordão. Quando a es-
trada de rodagem não era boa, 
pois não era asfaltada, coloca-
va-se o carro na “Gôndola “e 
assim chegava até lá. Fiz uma 
viagem como repórter, com o 
então governador Franco Mon-
toro, vi Rivelino chegar aqui 
com sua esposa para passar a 
“Lua de Mel “em Campos. E por 
aí a fora. É....o progresso pare-

 Uma estrada de 
ferro que é de 
ouro...

Colaborou com o texto: Bruna 
Silva

A Secretaria de Cultura e Tu-
rismo de Pindamonhangaba 
prorrogou até esta quarta-feira 
(17), as inscrições para o Festival 
de Música Sertaneja da cidade. As 
inscrições podem ser realizadas 
pelo site da Prefeitura.

Esta é a décima sexta edição 
do evento que tem como objetivo 
incentivar a música sertaneja, re-
velar novos talentos e promover 
o intercâmbio artístico cultural.

O Festival será realizado nos 
dias 21(Eliminatória) e 28 (Final 
e Premiação) de julho, às 9 horas, 
na Praça da Liberdade – “Espa-
ço Cardosão”. Poderão participar 
cantores: solo, dupla, trio e banda 
do Brasil. O interessado deve en-
trar no site: www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br e clicar na imagem 
do “Festival Sertanejo”.

Serão três categorias e o can-
didato poderá inscrever apenas 
uma música em apenas uma ca-
tegoria, são elas: Jovem Música 
Sertaneja – apresentação de mú-
sicos interpretando a Jovem Mú-
sica Sertaneja e poderão usar 
qualquer tipo de instrumento; 
Música Raiz – apresentação de 
duetos cantando músicas com 
tema de natureza, homem do 
campo e só poderão usar violão, 
viola e/ou acordeão; Individual 
– apresentação solo, o candida-
to deverá tocar e cantar, poden-
do fazer uso de qualquer instru-
mento e cantar Música Raiz ou 
Jovem Música. 

Mais informações poderão 
ser adquiridas pelo telefone 3642-
1080 ou 3643-2690, ou até mesmo 
na sede da Secretaria de Cultura e 
Turismo que fica na rua Deputado 
Claro Cesar – 33, centro. 

Região  recebe palestra gratuita 
com Clóvis de Barros Filho

Depois da festa
A semana passada foi marcada em Pinda, pelas 

comemorações pelos 314 anos de emancipação político-
administrativa do município.

Foram diversas ações entre solenidades religiosas, 
eventos de esporte e lazer e shows no Parque da Cidade. 
Tudo bem planejado para celebrar a data.

Passadas as festividades, é hora de prosseguir com os 
projetos de crescimento da nossa Princesa do Norte.

Amanhã. A administração municipal irá fazer o 
lançamento de duas grandes obras de revitalização no 
centro da cidade.

A primeira obra será na rua dos Andradas, no trecho 
que compreende o banco Itaú até a praça Monsenhor 
Marcondes. As obras têm início ainda nesta semana e 
terão duração de três meses.

A outra melhoria é a revitalização da praça 
Monsenhor Marcondes que, após receber um novo 
paisagismo, terá agora o foco na acessibilidade do 
passeio público.

As  melhorias trarão mais acessibilidade, 
principalmente para cadeirantes e deficientes visuais, 
por meio da instalação de piso podotátil, alargamento 
das calçadas e instalação de rampas. Com isso, a cidade 
ficará mais preparada para receber turistas e visitantes. 

É Pindamonhangaba seguindo em seu caminho de 
crescimento. Que venham mais 314 anos de melhorias!

O jornalista e palestrante 
Clóvis de Barros Filho, doutor e 
livre-docente pela Escola de Co-
municações e Artes da USP, en-
cabeça a lista dos palestrantes 
do SemeAres 2019, que acontece 
neste sábado, 20, às 13h30, no 
Teatro Univap, em São José dos 
Campos. 

O evento, promovido pelo Ins-
tituto Semear, está em sua nona 
edição e escolheu este ano o tema 
“Injustiça Invisível: Como equili-
brar a balança da justiça social?”, 
para fomentar o debate, cons-
cientizar e mobilizar a sociedade.  

O SemeAres é gratuito e aberto 
ao público. As inscrições seguem 
até quinta-feira, 18, com vagas 
limitadas, pelo site do instituto: 
www.isemear.org.br. Além do in-
gresso gratuito, o participante 
pode fazer contribuições volun-
tárias nos valores de R$ 15,00 ou 
R$ 40,00. 

Para debater o tema injustiça 
invisível, o evento também já tem 
confirmada a presença da publi-
citária e comunicadora Juliana 
Wallauer, uma das sócias do B9 
Company. Com Cris Bartis, ela 
criou o podcast “Mamilos”, um 
dos mais ouvidos do Brasil, que 
há 4 anos debate temas polêmi-
cos com empatia e respeito. 

Preconceito e desigualdade 
social estão também entre os te-
mas que pautarão as palestras do 
SemeAres 2019. Injustiça ocor-
re, entre outras situações, quan-
do dois indivíduos semelhantes 
e em iguais condições recebem 
tratamento desigual. Já a justiça 
considera, nas pessoas, as virtu-

des ou os méritos. A justiça trata 
os seres humanos como iguais; 
trata as pessoas de acordo com 
suas necessidades e capacidades. 

Ao todo, o SemeAres 2019 
terá sete palestras no forma-
to TEDx, da Fundação TED - do 
inglês Technology, Entertain-
ment, Design. O evento TED é 
internacionalmente conhecido 
por suas conferências na Eu-
ropa, Ásia e Estados Unidos 
destinadas à disseminação de 

ideias, em apresentações de 
no máximo 20 minutos e seus 
vídeos amplamente divulgados 
na Internet.  

A cada ano, o Instituto Semear 
traz à cidade personalidades que 
estão transformando o mundo 
com ideias brilhantes, para que 
toda a população da região pos-
sa se inspirar, fazer contatos e 
implementar ações que mudem 
positivamente a realidade ao seu 
redor. 

Inscrições para o Festival 
de Música Sertaneja são 
prorrogadas até esta 
quarta-feira (17)

Doutor e livre-
docente pela USP 

encabeça lista de 
palestrantes do 
SemeAres 2019, 
evento gratuito 

promovido pelo 
Instituto Semear. 

Inscrições vão até 
quinta-feira (18).

ce que esqueceu de passar pela 
EFCJ.

Recebemos este nostálgico e 
emocionante artigo do jornalis-
ta Aércio Muassab e, em contato 
com a Estrada de Ferro Campos 
do Jordão fomos prontamente 
informados que “infelizmente o 
Trem de Serra, que vai de Pinda 
a Campos continua temporaria-
mente suspenso para obras na 
via férrea no trecho da Serra da 
Mantiqueira, ainda sem previsão 
de retorno”.

Em contrapartida, a ferrrovia, 
atualmente sob a direção do en-
genheiro Marcelo Padovan, nos 
enviou, com detalhes, uma ex-
tensa relação, com os diversos 
outros atrativos que estão à 
disposição da população duran-
te este mês de julho envolven-
do as cidades de Pinda/Santo 
Antonio do Pinhal/Campos do 
Jordão. Pra quem está curtindo 

o ‘Festival de Inverno’ daquela 
estância turística destacamos 
a boa notícia: a romântica ‘ma-
ria fumaça’  desde sábado (13) 
anda apitando reminiscências 
pela Campos do Jordão. 

Tenho um carinho especial 
com as ferrovias, principalmente 
com a EFCJ. Minha primeira co-
bertura jornalística pelo jornal 
Tribuna do Norte, ainda era um 
‘foca’ do primeiro ano de Comu-
nicação Social da Unitau, foi  a 
inauguração da automotiz turísti-
ca A-4 numa viagem Pinda/Cam-
pos do Jordão com parada em 
Santo Antonio do Pinhal, em abril 
de 1988. Na época, era diretor da 
nossa querida ‘Estradinha’ o José 
Salgado Ribeiro, que viria a de-
sencarnar pouco tempo depois.

Registro Cultural agradece ao 
jornalista Aércio pela doce lem-
brança e à EFCJ pela atenção 
dispensada nas informações.
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Prefeitura lança obras de 
revitalização do centro da cidade
Acessibilidade e fomento ao turismo serão alguns dos benefícios decorrentes das melhorias

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realiza,  nesta quarta-feira 
(17), o lançamento de duas obras 
de revitalização do centro da cida-
de. A coletiva de imprensa será às 
10 horas, no Palacete 10 de Julho.

A primeira obra será a revita-
lização da rua dos Andradas, no 
trecho que compreende o banco 
Itaú até a praça Monsenhor Mar-
condes. As obras têm início ainda 
nesta semana e terão duração de 
três meses.

A outra melhoria é a revitali-
zação da praça Monsenhor Mar-
condes que, após receber um novo 
paisagismo, terá agora o foco na 
acessibilidade do passeio público.

De acordo com a secretária de 
Obras e Planejamento da Prefei-
tura, Marcela Franco, a rua dos 

Andradas será realizada com in-
vestimento de iniciativa privada, 
por meio de participação comu-
nitária estabelecida através do 
Programa de Expansão Indus-
trial, lei nº 5602/2013, decreto 
nº 5020/2014. E a praça Mon-
senhor Marcondes tem o inves-
timento através de convênio por 
meio de emenda parlamentar 
com contrapartida da prefeitura.

Segundo o prefeito Isael Do-
mingues, as melhorias trarão 
mais acessibilidade, principal-
mente para cadeirantes e de-
ficientes visuais, por meio da 
instalação de piso podotátil, alar-
gamento das calçadas e instala-
ção de rampas. Com isso, a cidade 
ficará mais preparada para rece-
ber turistas e visitantes. Obras na rua dos Andradas cobrem trecho entre o banco Itaú até a praça Monsenhor Marcondes

Divulgação

Imobiliárias e 
particulares 
poderão 
cadastrar imóveis 
na prefeitura
 

A manutenção de dados atuali-
zados a respeito de imóveis da cida-
de é de grande importância para a 
organização da cidade e agilidade 
no atendimento às demandas rece-
bidas para investimentos no mu-
nicípio. Desta forma, é importante 
que as imobiliárias e os particulares 
mantenham o cadastro de imóveis 
atualizados na prefeitura.

No dia 25 de junho, a prefeitura 
participou de um evento no “ In-
veste São Paulo” que teve como um 
dos principais temas abordados a 
manutenção de dados atualizados 
pelas secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico das cidades do 
Estado, a respeito da disponibilida-
de de áreas para doação, galpões 
para aluguel ou compra e terrenos 
disponíveis, sejam eles da prefeitu-
ra, imobiliárias ou particulares. O 
Investe -SP é um órgão do Governo 
do Estado de São Paulo que coope-
ra com os municípios paulistas na 
atração, expansão e retenção de 
investimentos.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
Álvaro Staut Neto, “quanto mais 
disponibilidade de áreas tivermos, 
mais a equipe do Investe SP terá 
condições de apresentar a po-
tenciais investidores, garantindo 
mais agilidade no atendimento 
às demandas recebidas e teremos 
mais chances de obter ajuda para 
viabilizarmos novos investimen-
tos na cidade, gerando emprego e 
renda para nosso município”.

Os interessados em colaborar 
deverão enviar os seguintes dados 
para o email indústria@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br : imagem do 
imóvel (Google Earth), zoneamen-
to, tamanho da área (m²), forma-
to da área (m²), preço direcional 
em R$ por m², possibilidade de 
desmembramento, coordenadas 
do Google e infraestrutura (rede 
de gás, rede de energia e água). 
A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico está a disposição para 
mais informações. 

Museu recebe exposição fotográfica “Pinda Antiga”
Colaborou com o texto: 

Bruna Silva

No mês em que Pindamonhan-
gaba completa 314 anos, o Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina recebe a expo-
sição fotográfica “Pinda Antiga” – 
uma seleção de fotografias antigas 
que remontam o cenário de Pinda-
monhangaba ao longo dos anos.

De acordo com informações 
do museu, a exposição conta com 
18 quadros de fotos antigas da 
Princesa do Norte para que todos 
possam apreciar diferentes pon-
tos conhecidos da cidade, vistos e 
fotografados em anos diferentes.

O museu recebe, ainda, a exi-
bição de 42 depoimentos de mo-
radores da cidade, pelo projeto 
“Memória Viva”, que contam suas 
histórias e de como elas se entre-
laçam com a história da cidade.

A exposição fotográfica e o pro-
jeto “Memória Viva” ficarão o mês 
todo, de segunda a sexta-feira, das 
9 às 17 horas. O museu de Pinda-
monhangaba fica na rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 260 – centro. Mostra “Pinda Antiga” está à disposição do público durante todo o mês de julho no museu

Escola Municipal promove evento cultural
Colaborou com o texto: 

Bruna Silva

No início deste mês, a 
Escola Municipal Elias Bargis 
Mathias promoveu um evento 
cultural com a comunidade 
escolar. O evento teve o obje-
tivo de resgatar e apresentar 
diversas modalidades de cultu-
ra como danças regionais e o 
hip hop.

De acordo com informações 
da professora Ana Lucia Cou-
to Aires, com muita alegria e 
seriedade, os professores de arte 
e educação física do Instituto 
Esporte Educacional, docentes 
da escola e funcionários orga-
nizaram o Dia da Família na 
escola. A criançada apresentou 
danças regionais, com a catira, 
dança das fitas e hip hop. Nos 
ambientes internos e internos, 
os professores de educação 

física organizaram oficinas de 
cones, chinelão de pau, corrida 
do saco, pé de lata e corda.

O evento reuniu pais, alunos 
e professores. Desta maneira, 
lúdica e entusiasmada, a equi-

pe da unidade local encerrou o 
primeiro semestre do ano letivo 
de 2019.

Divulgação

Divulgação
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e 
sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo, para a realização da “7ª Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem 
a seguir:

Pauta:
• Leitura e Aprovação de Atas
• Apresentação das atividades do Conselho – 2018/2019
• Formação das Comissões Permanentes e Temporárias
•Conferência Municipal de Assistência Social – organização
• Aprovação do Plano de Ação – MDS 2019
• Informes Gerais
Dia: 17/07/2019 (Quarta-Feira)
Horário: 17h00 (dezessete horas) 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal 

Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder públi-
co) que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

 
EXTRATO DE TERMOS DE FOMENTOCELEBRADOS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- EXERCÍCIO 2019 – 

 
 
 

1 EXTRATO DO TERMO Nº 28/2019 
 Processo Administrativo: Nº 15596/2019 
 

Celebrantes: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
Municipal de Assistência Social / Lar Irmã Terezinha 
Associação de Assistência ao Idoso 

 Objeto: Auxílio  para a aquisição de bens e materiais permanentes da 
CASA DIA DO IDOSO.

 Prazo: 31/12/2019 
 Valor: R$ 90.000,00 
 Data da assinatura: 11/07/2019 
2 EXTRATO DO TERMO Nº 29/2019 
 Processo Administrativo: Nº 15597/2019 
 

Celebrantes: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
Municipal de Assistência Social / Lar Irmã Terezinha 
Associação de Assistência ao Idoso 

 Objeto: Custeio de despesas com material de consumo da CASA DIA 
DO IDOSO .

 Prazo: 31/12/2019 
 Valor: R$ 10.000,00 
 Data da assinatura: 11/07/2019 
3 EXTRATO DO TERMO Nº 30/2019 
 Processo Administrativo: 15598/2019
 

Celebrantes: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
Municipal de Assistência Social / Lar Irmã Terezinha 
Associação de Assistência ao Idoso 

 Objeto: Custeio de despesas com Recursos Humanos “CENTRO DE 
REABILITAÇÃO DR. BETTONI.

 Prazo: 31/12/2019 
 Valor: R$ 221.200,00 
 Data da assinatura: 11/07/2019 
4 EXTRATO PARCERIA Nº 31/2019 
 Processo Administrativo: Nº 15600/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 

Municipal de Assistência Social / Lar Irmã Terezinha 
Associação de Assistência ao Idoso 

 Objeto: Auxílio para a aquisição de bens e materiais 
permanentes“CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. BETTONI.”

 Prazo: 31/12/2019 
 Valor: R$ 16.000,00 
 Data da assinatura: 11/07/2019 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 137/2019 (PMP 17266/2019) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de material para sinalização 
viária”, para o dia 01/08/2019, a partir das 08h00, com início da sessão às 08h30, com alteração do 
termo de referência (atendimento a normas técnicas e amostras); o novo edital e anexos estarão 
disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
PREGÃO Nº 136/2019 (PMP 17264/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa es-
pecializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos ofi ciais da Subprefeitura 
de Moreira César”. 

*** 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 007/2019 (PMP 15351/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em consultoria nas áreas de licitações, compras go-
vernamentais, almoxarifado, patrimônio, recursos humanos, lei de diretrizes orçamentárias, plano 
plurianual, orçamentos, contabilidade pública, tesouraria, conciliação bancária, tributos, dívida ati-
va, LDB, aplicações dos recursos da educação e acompanhamento do SIOPE, saúde e apoio a 
prestação de contas do terceiro setor junto ao Tribunal de Contas, pelo período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 16/08/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 (PMP 17010/2019) 
Para “abertura das inscrições para projetos culturais pretendentes aos benefícios do Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas Culturais - FMAPC”, com inscrições até dia 30/08/19 às 24h. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Extrato de Termo de Doação
Processo nº 16259/2019

Doador: Matheus Henrique Silva Moretti. Donatário: Município de Pindamonhangaba. Objeto: doa-
ção de manifestações culturais e artísticas – apresentação Banda André e Andresa no 6º Festival 
Junino do Vale do Paraíba e atividade recreativa pau de sebo, valor total R$ 500,00 (quinhentos 
reais). Data da assinatura: 04/06/2019.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo nº 16271/2019
Doadores: Cristina Ferreira de Souza Somenci, Ellen Cláudia Alves da Silva Pontes, Maria Izabel 
Arlindo, Genésio Valladão de Mello, Heliane Aparecida Augustinho, Marília de Paula. Donatário: 
Município de Pindamonhangaba. Objeto: doação de manifestações culturais e artísticas – Trem do 
Forró e Banda Gold no 6º Festival Junino do Vale do Paraíba, valor total R$ 3.000,00 (três mil reais), 
nos dias 14, 15 de 16/06/2019. Data da assinatura: 04/06/2019.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo nº 16279/2019
Doadores: Kelly Eugênio Mendonça Faria, José Antônio do Rosário, Elenise Aparecida Wachtel 
Vicentin, Niucéia Fernandes Nogueira Vieira, Anderson Luis Machado, João Antonio Cavalcanti de 
Albuquerque Lacerda, Waldir Benck, José Alberto Monteclaro César Netto. Donatário: Município 
de Pindamonhangaba. Objeto: doação de manifestações culturais e artísticas – apresentação dos 
Bonecões e do músico Marcos no 6º Festival Junino do Vale do Paraíba, valor total R$ 4.000,00 
(quatro mil reais). Data da assinatura: 04/06/2019.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo nº 16462/2019
Doadores: Cassandra Fernandes Nogueira Guedes e Sérgio Callipo. Donatário: Município de 
Pindamonhangaba. Objeto: doação de manifestações culturais e artísticas – apresentação Teatro 
Ziriguidum no 6º Festival Junino do Vale do Paraíba, valor total R$ 500,00 (quinhentos reais). Data 
da assinatura: 04/06/2019.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo nº 16499/2019
Doador: Lúcio Tavares e Pedro Geraldo Alves. Donatário: Município de Pindamonhangaba. Objeto: 
doação de manifestações culturais e artísticas – apresentação Orquestra de viola no 6º Festival 
Junino do Vale do Paraíba, valor total R$ 1.000,00 (mil reais). Data da assinatura: 04/06/2019.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo nº 16505/2019
Doadores: Tomas dos Reis Novaes e Rosana de Andrade. Donatário: Município de 
Pindamonhangaba. Objeto: doação de manifestações culturais e artísticas – apresentação do can-
tor Henrique Toledo no 6º Festival Junino do Vale do Paraíba, valor total R$ 300,00 (trezentos reais). 
Data da assinatura: 04/06/2019.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo nº 16535/2019
Doador: Cristiane Valério. Donatário: Município de Pindamonhangaba. Objeto: doação de manifes-
tações culturais e artísticas – apresentação da cantora Flávia Borges no 6º Festival Junino do Vale 
do Paraíba, valor total R$ 400,00 (quatrocentos reais). Data da assinatura: 04/06/2019.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo nº 16592/2019
Doadores: Fabiana Alves de Oliveira, José Mário Candido Pereira e Luciana Carlota Rosa. 
Donatário: Município de Pindamonhangaba. Objeto: doação de manifestações culturais e artísti-
cas – apresentação da Banda Soud Club no 6º Festival Junino do Vale do Paraíba, valor total R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Data da assinatura: 04/06/2019.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo nº 16594/2019
Doadores: Anilton Ferreira da Silva. Donatário: Município de Pindamonhangaba. Objeto: doação de 
manifestações culturais e artísticas – camarim dos artistas consagrados no 6º Festival Junino do 
Vale do Paraíba, valor total R$ 500,00 (quinhentos reais). Data da assinatura: 04/06/2019.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.232, DE 05 DE JULHO DE 2019.
Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes e similares, hotéis e motéis, situados no 
Município de Pindamonhangaba, a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou 
reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante.
(Projeto de Lei nº 24/2019, de autoria do Vereador Rafael Goffi   Moreira)
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Os restaurantes, lanchonetes, bares e similares, hotéis, motéis e vendedores ambulantes 
do Município de Pindamonhangaba, estão obrigados a usar e fornecer a seus clientes apenas 
canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individualmente e hermeticamente embalados com 
material semelhante. 
Art. 2° O descumprimento da presente Lei sujeitará o infrator: 
I - quando da primeira fi scalização ao estabelecimento descrito no artigo 1° ser-lhe-á aplicada a 
pena de advertência; 
II - quando da ocorrência da segunda fi scalização multa equivalente a 10 (dez) Unidades Fiscais do 
Município de Pindamonhangaba; 
III - quando da terceira fi scalização multa equivalente a 20 (vinte) Unidades Fiscais do Município de 
Pindamonhangaba e suspensão do alvará de funcionamento, até a comprovação do cumprimento 
desta Lei. 
Art. 3° Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2019.

Dr. Isael Domingues                                         Fabrício Augusto Pereira
              Prefeito Municipal                           Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 05 de julho de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

Olimpíada Brasileira de Robótica recebe 
mais de 200 mil inscrições 

Mais uma vez a Olim-
píada Brasileira de Ro-
bótica (OBR) superou as 
expectativas e recebeu 
mais de 200 mil inscri-
ções de todo o País para 
a edição deste ano. A 
OBR tem como objetivos 
estimular os jovens a in-
gressarem em carreiras 
cientí�ico-tecnológicas, 
identi�icar jovens talen-
tosos, promover debates 
e atualizações no proces-
so de ensino-aprendiza-
gem brasileiro, dissemi-
nar, incentivar e divulgar 
a robótica pelo Brasil. A 
coordenação nacional do 
evento está sediada na 
Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar). 

A OBR possui duas 
modalidades - prática e 
teórica - voltadas tan-
to ao público que nunca 
teve contato com robó-
tica quanto ao público 
de escolas que já promo-
vem a área. As ativida-
des acontecem por meio 
de competições práticas 
(com robôs) e provas te-
óricas em todo território 
brasileiro. Os estudan-
tes podem participar de 
apenas uma das modali-
dades ou das duas.

Em 2019, o total de 
inscritos na modalida-
de teórica é de 181.327 
alunos de 2.151 escolas, 
sendo 1.250 públicas e 

901 privadas. Já na mo-
dalidade prática, foram 
23.625 inscrições oriun-
das de 1.906 escolas 
(1.005 públicas e 901 
privadas). Em termos 
geográ�icos, os estados 
com maior número de 
inscritos na modalidade 
teórica são Ceará, São 
Paulo e Rio Grande do 
Norte. Na modalidade 
prática, São Paulo lidera 
seguido por Pernambuco 
e Paraíba.

Participam da Olimpí-
ada estudantes de qual-
quer escola pública ou 
privada do Ensino Fun-
damental, Médio ou Téc-
nico em todo o território 
nacional, desde o 1º ano 
do Ensino Fundamen-
tal até 3º ano do Ensino 
Médio ou Técnico. Os 
eventos das etapas re-
gionais e estaduais estão 
acontecendo até o mês 
de setembro e o público 
está convidado a assistir 
e torcer. A entrada é gra-
tuita. A etapa nacional 
acontece de 22 a 26 de 
outubro em Rio Gran-
de (RS). A programação 
completa pode ser confe-
rida no site da OBR (em 
www.obr.org.br).

Mais informações po-
dem ser obtidas no site 
www.obr.org.br e no Fa-
cebook (www.facebook.
com/OBRobotica).

Estado abre inscrições para a 12ª edição 
do Prêmio São Paulo de Literatura

A Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Estado abriu inscri-
ções para o Prêmio São 
Paulo de Literatura, uma 
das mais conceituadas 
premiações do gênero no 
país. Serão contemplados 
um autor pela catego-
ria “Melhor Romance de 
Ficção do Ano de 2018” 
e um como “Melhor Ro-
mance de Ficção de Es-
treia do Ano de 2018”. 
Cada ganhador receberá 

o prêmio de R$ 200 mil. 
Criado em 2008, o 

Prêmio São Paulo de Lite-
ratura tem como objetivo 
estimular a produção li-
terária de qualidade, va-
lorizar o setor e favorecer 
a formação de leitores e 
escritores, reconhecendo 
grandes nomes e também 
novos talentos. 

O edital está disponí-
vel nos sites www.pre-
miosaopaulodeliteratura.
org.br e www.cultura.sp.

gov.br. Os candidatos po-
dem inscrever suas obras 
até 15 de agosto. Os �ina-
listas serão anunciados 
na primeira quinzena de 
outubro, e os vencedores 
serão premiados em no-
vembro. 

As obras devem ser 
do gênero romance de 
�icção, escritas original-
mente em português e 
ter sua primeira edição 
e impressão no Brasil em 
2018, além de possuir 

formato impresso e ISBN. 
Na categoria “Melhor 

Livro do Ano”, poderão se 
inscrever autores que já 
publicaram romances an-
teriormente. Já na cate-
goria “Melhor Roman-
ce de Ficção de Estreia 
do Ano de 2018”, os 
escritores podem ter 
obras publicadas em 
outros gêneros, des-
de que o livro inscrito 
seja o seu primeiro ro-
mance de �icção. 

Autores dos melhores romances de ficção de 2018 receberão prêmio de R$ 200 mil; obras 
podem ser inscritas até 15 de agosto

Reprodução/Internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.233, DE 11 DE JULHO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, Resolve DESIGNAR a servidora pública, Sra. Aiandra Alves Mariano, membro do Conselho 
Administrativo da Fundação Dr. João Romeiro, para substituir a Presidente da Fundação, Sra. 
Jucélia Batista Ferreira, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 15 a 29 
de julho de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 15 de 
julho de 2019.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2019.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 11 de julho de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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Shows 314 anos no Parque da Cidade 
atraem milhares de pessoas

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

De 10 a 13 de julho, o Parque 
da Cidade recebeu shows para a 
comemoração dos 314 anos de 
Pindamonhangaba. Durante os 
quatro dias de evento, o Parque 
recebeu milhares de pessoas para 
comemorar a emancipação políti-
co-administrativa da Princesa do 
Norte.

Na quarta-feira (10), dia do 
aniversário da cidade, o evento foi 
aberto com o Dj Serginho, Banda 
Bellator e o grande show da noite 
com Biquíni Cavadão. O vocalista 
da banda, Bruno Gouveia, a�irmou 
em coletiva de imprensa, que re-
tornar para a cidade e encontrar 
milhares de pessoas para vê-los foi 
muito grati�icante. O show do Bi-
quíni contou com grandes clássi-
cos da banda como “Vento Venta-
nia” e “Dani”, além de músicas de 
Hebert Vianna, do Paralamas do 
Sucesso – homenageado no traba-
lho mais recente do grupo.

A quinta-feira (11) contou com 
a apresentação do Dj Célio, segui-
do de shows sertanejos com o can-
tor Cesar Barbosa e a Banda Saco-
de a Poeira. Já a sexta-feira (12), 
foi dia de música popular brasi-
leira com a cantora Lia Oliveira e 
Os Filhos dos Caras que cantaram 
clássicos de seus pais, Wilson Si-

monal (Siominha), Tim Maia (Léo 
Maia) e Djavan (Max Viana).

Já no sábado (13), dia do rock 
e último dia de festa, o Parque 
da Cidade recebeu o Dj Serginho, 
Banda Mil Volts e o show esperado 
da noite com o Ultraje a Rigor. A 
noite de rock em Pindamonhan-
gaba contou com sucessos da ban-
da, como “Nós Vamos Invadir Sua 
Praia”, “Sexo!”, “Merilou”, “Ciúmes”, 
entre outras. O vocalista, Roger 
Moreira, disse que encerrar a fes-
ta dos 314 anos da cidade é uma 
grande honra para banda.

A avaliação da organização da 
festa é a melhor possível. “A festa 
dos 314 anos de Pindamonhan-
gaba foi muito bonita! O público 
compareceu, arrecadamos milha-
res de alimentos para o Fundo So-
cial, ajudamos as entidades por 
meio das barracas e da arreca-
dação no estacionamento, além 
de termos dado espaço para o 
artesanato da cidade e a 25ª 
Feira Nacional de Orquídeas, 
em parceria com a Assop – As-
sociação Orquidófila de Pinda-
monhangaba, que também foi 
muito positiva. Todo o sucesso é 
o resultado do empenho e esfor-
ço de várias pessoas, uma equi-
pe dedicada e que não mediu 
esforços para a realização des-
ta festa”, destacou o assessor de 
Eventos, Ricardo Flores.

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação

A Mostra de Orquídeas foi uma das atrações para os visitantes do Parque da Cidade

A banda Biquini Cavadão abriu a maratona de shows, na quarta-feira (10)Os “Filhos dos Caras” cantaram clássicos de seus pais Tim Maia, 
Wilson Simonal e Djavam
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Pinda fica em 
terceiro lugar nos 
Jogos Regionais

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Os atletas e técnicos da Se-
melp (Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer) disputaram do 
dia 2 a 13 de julho, a sexagésima 
terceira edição dos Jogos Regio-
nais, em São Sebastião. O em-
penho e dedicação da equipe de 
Pindamonhangaba puderam ser 
vistos ao longo dos Jogos, mas a 
confirmação foi a colocação no 
pódio, com 206 pontos a Princesa 
do Norte ficou em terceiro lugar.

A cada competição havia em-
penho e a expectativa sobre tra-
zer medalhas para a cidade. O 
grande desempenho dos atletas 
pode ser visto também nos resul-
tados como o atletismo feminino 
e masculino que conquistaram o 
primeiro lugar, e o atletismo ACD 
masculino em quinto. Já a capoeira 
feminina ficou com o quarto lugar, 
o ciclismo feminino e masculino 
em primeiro. A equipe de damas 
ficou com a quinta colocação, e o 
futebol feminino com a segunda. A 
ginástica artística masculina con-
quistou o primeiro lugar e a femi-
nina o terceiro, e a ginástica rítmi-
ca, também, ficou com a terceira 
colocação. O judô feminino ficou 
com a sexta colocação e masculino 
com a sétima. Na natação a equipe 
feminina ficou com a quinta colo-
cação, e a masculina com a segun-
da, já a ACD feminina ficou com a 

Com 206 pontos conquistados, Pindamonhangaba obteve o 3o lugar na classificação geral

Xadrez feminino trouxe medalha de prata para a cidade

segunda e a masculina com a ter-
ceira colocação.  O taekwondo fi-
cou com a sétima colocação, e tê-
nis masculino em primeiro lugar, 
o vôlei de praia feminino em ter-
ceiro e o xadrez feminino e mas-
culino, ficaram com o segundo e 
terceiro lugar, respectivamente. 

Já o badminton conquistou o ter-
ceiro lugar, o basquete feminino 
o segundo e o masculino o tercei-
ro. O futsal masculino e feminino 
ficaram com os primeiros luga-
res. Já o handebol feminino ficou 
com o quarto lugar e o feminino 
também. O tênis feminino com o 

quarto lugar, o tênis de mesa fe-
minino ficou com o sexto lugar. E 
o voleibol feminino com o sétimo 
e o masculino com o quinto.

Cerca 450 pessoas, entre 
atletas, técnicos e funcionários 
compuseram a delegação de Pin-
damonhangaba nos Jogos Regio-

nais. Todas essas pessoas auxi-
liaram na grande estrutura nas 
áreas de cozinha, sala de enfer-
magem, fisioterapia, transporte e 
segurança do alojamento.

“Vencendo ou perdendo mais 
lutando sempre com um amor e um 
orgulho enorme de nossa camisa 
e nossa bandeira. Primeiramente 
agradeço nossas protetoras da co-
zinha que começam o dia orando 
por todos nós e depois ainda nos 
serviram o alimento temperado 
de muito amor. Aos motoristas que 
são incansáveis nas idas e vindas, 
aos funcionários nossos queridos 
irmãos que deixam tudo montado 
preparado e limpo, aos seguranças, 
à equipe de fisioterapia que con-
segue recuperar e preparar todos 
para mais um dia de competição. 
Agradeço também à equipe de ges-
tores responsáveis pela logística 
de transporte, montagem compras 
e alimentação. Por fim a equipe 
técnica diretora, gestor regional, 
gestores, professores e técnicos. 
Tenho que agradecer também ao 
nosso prefeito, doutor Isael, que 
nos deu as condições de voltarmos 
a ser competitivos e respeitados 
reativando o Faep (Fundação de 
Apoio Esportivo de Pindamonhan-
gaba). Por fim, nossos atletas que 
nos encheram de orgulho em to-
dos locais de competição. Não fal-
tou garra suor e raça em nenhuma 
modalidade”, declarou o secretário 
de Esportes, Antonio Macedo.

Corrida Pinda 
é sucesso 
mais uma vez

Colaborou com o 
texto: Bruna Silva

Na manhã do 
último domingo (14), 
cerca de cinco mil 
pessoas estiveram 
presentes na Cor-
rida Pinda 2019. O 
evento foi realizado 
pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
em parceria com a 
Tenaris Confab. Esta 
é a terceira vez que 
o Parque da Cidade 
foi ponto de largada 
e chegada e o local 
da premiação da 
corrida.

Antes da largada 
que aconteceu por 
volta das 8 horas 
da manhã, a equi-
pe da Academia 
Oxy realizou um 
aquecimento com 
os participantes. O 
percurso da cami-
nhada e corrida 
variava entre 5 e 10 
quilômetros, além 
da corrida kids .

Em 2019, a tradi-
cional Corrida Pinda 
teve uma procura 
recorde com esgo-
tamento das inscri-
ções rapidamente. 
Os resultados dos 
participantes, nesta 
edição da corrida, 
estão disponíveis 
para consulta no site 
http://partiucorrida.
com.br/. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Cerca de cinco 
mil pessoas 
participaram, 
incluindo crianças


