
F U N D A Ç Ã O  D R .  J O Ã O  R O M E I R OEdição 9.377

Tribuna do Norte
Ano 138

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
16º

25º
NUBLADO COM
PANCADAS DE CHUVA

UV13
Fonte: CPTEC/INPE

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA 29 DE NOVEMBRO DE 2019

5PÁG. 

PÁG. 3“Edutran” forma mais 
de 800 crianças da Rede 
Municipal de Ensino

Neste sábado 
tem vacinação 
contra o sarampo

Procon de 
Pinda dá 
dicas para a 
Black Friday

Pasin recebe 
“Rua de Lazer” 
neste sábado

Crispim recebe UBS 
reformada e ampliada

Nesta sexta-feira (29), às 10 horas, o bairro do Crispim recebe uma Unidade 
Básica de Saúde reformada e ampliada. As obras tiveram início no ano passado. 
Ao todo, o projeto abrange 367,38 m² e terá consultórios para atendimento 
pediátrico, ginecológico, odontológico e clínico geral. 

O “Edutran” realizou, na quinta-feira (28), 
a formatura de mais de 800 crianças da 
Rede Municipal de Ensino, no Centro Espor-
tivo José Ely Miranda “Zito”.  Criado há 11 
anos, o “Edutran” já formou mais de 16 mil 
crianças da Rede Municipal de Ensino. Nes-
te ano, participam alunos de 14 unidades. 

Autores das melhores redações são premiados com bicicletas

PÁG. 5

Prefeitura adquire três ambulâncias 
para transporte de pacientes

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba adquiriu mais três 
ambulâncias 0km para a Se-
cretaria de Saúde transportar 
pacientes. Os veículos estão no 
pátio do Transporte da Saúde 

aguardando emplacamento e 
seguro, antes de serem coloca-
das em uso - o que deve ocorrer 
até o �im de 2019.

Todos os veículos já estão 
equipados, inclusive com mobi-

liário, macas, cadeiras e outros 
itens necessários para a utiliza-
ção. Além da parte da frente para 
motorista, elas possuem acesso 
lateral e traseiro para equipes, 
pacientes e acompanhantes.

Novo espaço visa a abrigar pacientes com conforto e melhor acolhimento

PÁG. 3

PÁG. 3

PÁG. 7

7PÁG. 

Vôlei adaptado 
disputa “Final 
Estadual da 
Super Liga”

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Dia 5 de dezembro é o Dia Inter-
nacional do Voluntariado. Portan-
to, nosso dia se você é um volun-
tário, se não é, não tem problema, 
pode comemorar junto conosco 
que será muito bem-vindo.

Isso é uma das dezenas de coi-
sas que me atraem no voluntaria-
do, é uma das poucas atividades, 
eu não conheço outra, que é pra-
ticada por todas as religiões, todas 
as raças, todos os gêneros, todos os 
partidos políticos, ateus, apolíticos, 
todas as classes sociais e culturais 
e por praticamente todas as ida-
des. Não é incrível, é uma união 
total, sem qualquer tipo de discri-
minação. Lógico que como tem “as 
pessoas” envolvidas no processo, 
temos sim os desvios de conduta, 
mas que no geral passam desaper-
cebidas, pois a grandiosidade das 
obras feitas pelos voluntários do 
mundo todo está acima dessas “pi-
cuinhas” que são geradas de vez em 
quando. Chamo-as de picuinhas, 
não pelo que são, mas por quem 
são geradas, normalmente pessoas 
que ainda não descobriram o pra-

Nosso dia está 
chegando

Construindo
Cidadania

roberto ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. 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.

zer de fazer o 
outro feliz com 
sua atenção e 
cuidado.

Quer me-
lhor exemplo 
do que este 
para nossa po-
pulação, nos-
sas crianças, 
para os políti-
cos, governan-
tes, enfim para 
todos, um exem-
plo de congraçamento que nem 
mesmo as melhores datas come-
morativas nos trazem, o Natal é 
divergente em algumas religiões, 
o Ano Novo chega em data dife-
rente para os chineses, a Páscoa 
também tem significado diferen-
te para muitos, carnaval é uma 
marca muito brasileira, entre 
outras comemorações que não 
são universais. O voluntariado é 
universal, é entendido da mes-
ma forma em todos os cantos do 
mundo. Me repito, deveria ser o 
modelo adotado pelos governan-

tes do mundo todo, unificação de 
propósitos, o bem do mundo.

Vamos fazer nossa parte e 
continuar semeando esta com-
preensão por onde andarmos e 
tentar fazer com que os não “con-
vertidos” possam se sensibilizar 
por uma causa para chamar de 
sua. Por favor o “convertidos” é 
só uma brincadeira, não perten-
cemos a uma seita ou corrente ou 
qualquer coisa assim.

Plantamos o bem pelo mundo 
afora, ajude-nos a plantar e todos 
colheremos juntos os frutos.

Educação no 
trânsito e os futuros 
motoristas  

Mais de 800 crianças tendo acesso às 
boas práticas no trânsito, colaborando 
para a formação de futuros motoristas. 
Um número grandioso! Contudo, mais 
importante que os números é a qualidade 
dessa formação. 

Em 11 anos de existência – o Edutran, 
projeto de Educação no Trânsito – 
já formou mais de 16 mil crianças 
da Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba.

Um dos pontos altos do projeto é a 
solenidade de formatura, com a premiação 
do concurso de redação. Iniciativa que 
permite aos pequenos falarem sobre o que 
aprenderam durante as atividades e ainda 
– autores dos melhores textos – serem 
presenteados com bicicletas (doadas pela 
iniciativa privada).

Mais um exemplo de que a parceria 
público-privada só tem a acrescentar aos 
projetos socioeducacionais. E quem ganha 
com isso são as crianças. A educação e a 
sociedade – que pode vislumbrar futuros 
motoristas mais conscientes.

Divulgação

Altair Fernandes
Nesta sexta-feira (29), às 

19h30, em sua sede no Palacete 10 
de Julho (rua Deputado Claro Ce-
sar, 33), a APL – Academia Pinda-
monhangabense de Letras realiza 
a sessão plenária solene do mês de 
novembro. Confira a programação:

 Apresentação de trabalho. 
Alunas da Escola Estadual Ryoiti 
Yassuda apresentarão o trabalho 
literário “As irreverências estéti-
cas na linguagem da obra de Juó 
Bananére”.

Premiação a estudantes. Alu-
nos do Ensino Fundamental da Es-
cola Estadual Professor José Aylton 
Falcão serão premiados pela pro-
dução de contos e desenhos.

Premiação a trovadores. 
Premiação do 1º Concurso Mu-
nicipal de Trovas da APL – tema 

livre, promovido pelo acadêmi-
co ‘trovador magnífico’ José Ou-
verney. Categoria Iniciantes: 
1º lugar – Edmar de Souza; 2º 
-Ricardo Estevão de Almeida: 3º 
- Guilherme Balarin. Categoria 
Veteranos: 1º lugar – João Paulo 
Ouverney; 2º - Paulo Tarcízio da 
Silva Marcondes; 3º - Anamaria 
Jório Marcondes. Menções Hon-
rosas: Nélio Bessant, Maurício 
Cavalheiro e Altair.

Apresentação musical. A 
noite literária será animada com 
a apresentação dos alunos mú-
sicos da Fasc – Faculdade Santa 
Cecília, sob a coordenação da 
acadêmica, professora Jaqueline 
Bigaton Porto.

Em dezembro, na sexta-feira, dia 
13, haverá a sessão festiva de ani-
versário de 57 anos da entidade.

APL realiza última plenária 
solene do ano de 2019

A Guarda Civil Me-
tropolitana de Pindamo-
nhangaba ganhou um 
novo reforço. Trata-se de 
Marley, de 3 anos de ida-
de, que chegou nesta se-
mana para integrar a equi-
pe juntamente com Hera 
(pastor malinois) e Aine 
(capa preta).

Marley chegou como 
doação de uma família de 
São José dos Campos, que 
agora partiu para morar 

no exterior. Um grande 
reforço para a segurança 
da nossa cidade, uma vez 
que o cão tem treinamen-
to em busca e localização 
de entorpecentes, inclu-
sive com treinamento em 
aeroportos.

O Canil da GCM Pinda 
completa agora em de-
zembro o seu primeiro 
aniversário de atividade, 
colaborando com a segu-
rança do município.

Marley, o novo integrante do 
Canil da Guarda

Divulgação

Colaborou com o texto:
Victor Gobbo

A Praça da Bíblia, conheci-
do como espaço gastronômico 
e turístico da cidade, recebe 
nesta sexta-feira (29), o show 
de Vinicius de Andrade, às 

19 horas. A programação de 
shows na praça acontece toda 
sexta-feira, às 19 horas. No dia 
6, quem se apresenta é o can-
tor Júlio Baptista. Já no dia 13, 
o cantor Wagner Muzak ani-
ma a noite no espaço turístico. 

Na sequência, o cantor Rolando 
Martinez encerra a programação 
de shows na Praça no dia 20. O 
evento é uma realização da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
com o apoio do Fundo Social de 
Solidariedade.

Atração musical agita Praça 
da Bíblia nesta sexta

Espaço gastronômico passou por recente revitalização
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que vemos hoje. Antes os espaços 
eram separados por divisórias e 
isso não ocorre mais”, observou o 

prefeito Isael Domingues. “A po-
pulação merece esse novo prédio, 
um lugar digno do atendimento à 

população, lindo, estruturado e 
com atendimento humanizado”, 
destacou.

O bairro do Crispim recebe, 
nesta sexta-feira (29), às 10 ho-
ras, uma Unidade Básica de Saú-
de toda reformada e ampliada, 
para melhor atendimento dos 
moradores da região. As obras ti-
veram início no ano passado.

O projeto de reforma e ade-
quação da unidade de saúde con-
ta com 367,38 m² e terá consultó-
rios para atendimento pediátrico, 
ginecológico, odontológico e clí-
nico geral. A nova recepção am-

Crispim 
recebe UBS 

reformada e 
ampliada

pla com espaço de espera visa  à 
abrigar os pacientes com confor-
to e acolhimento. O espaço conta-
rá ainda com farmácia e sala de 
vacinas (que não havia na antiga 
unidade), posto de enfermagem, 
entre outros serviços que fazem 
parte da UBS. No pavimento su-
perior ficará toda a área adminis-
trativa da unidade saúde.

“Iniciamos a obra anuncian-
do uma repaginação da unidade,  
mas é praticamente outro prédio 

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba adquiriu mais três ambu-
lâncias 0km para a Secretaria de 
Saúde transportar pacientes. Os 
veículos estão no pátio do Trans-
porte da Saúde aguardando em-
placamento e seguro, antes de 
serem colocadas em uso - o que 
deve ocorrer até o fim de 2019.

Todos os veículos já estão equi-
pados, inclusive com mobiliário, 
macas, cadeiras e outros itens ne-
cessários para a utilização. Além 

Prefeitura adquire três ambulâncias para transporte de pacientes

“Fique Sabendo” 
começa na 
segunda-feira 
em Pinda

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba realiza a 
campanha “Fique Sabendo”, 
que tem como objetivo cons-
cientizar e prevenir contra o 
vírus HIV e Sífilis.

A campanha inicia no dia 2 e 
se estende até o dia 7 de dezem-
bro, distribuído em pontos estra-
tégico pelo município: Segunda-
feira (2) – 8 às 16 horas - Praça 
São Miguel Arcanjo, Araretama; 
Terça-feira (3) - 8 às 16 horas 
- Condomínio Salgueiro, Bem 
Viver; Quarta-feira (4, 5 e 6) – 8 
às 16 horas; sábado (7) – 7 às 14 
horas - Praça Monsenhor Mar-
condes.

Nos estandes serão feitos tes-
tes rápidos de HIV e Sífils, aco-
lhimento, divulgação e esclareci-
mento sobre as doenças.

Segundo o Departamento de 
Proteção aos Riscos e Agravos 
a Saúde, atualmente Pindamo-
nhangaba possui cadastrados 
710 pacientes HIV positivo, que 
não necessariamente desenvol-
veram a doença, a AIDS. Com 
objetivo de frear o crescimento 
da contaminação pelo vírus, o 
diretor do Departamento, Rafael 
Lamana, afirma que o melhor ca-
minho é a prevenção e o conheci-
mento da enfermidade, por isso 
deve-se adotar a prática do sexo 
com preservativo, não compar-
tilhar seringas e utilizar instru-
mentos que cortem ou perfurem 
devidamente esterilizados.

 “Chama-nos a atenção a ba-
nalização e o uso indiscrimina-
do do coquetel ‘anti-aids’ que 
é recomendado para uso após 
exposição indesejada – acidente 
com profissionais da saúde ou 
violência sexual – com o vírus 
nas primeiras 72 horas. O uso 
nos sugere a prática de sexo sem 
preservativo ou utilização de se-
ringas ou objetos cortantes con-
taminados, acreditando que a 
prática se resume apenas em fa-
zer uso do coquetel, porém há as 
complicações à saúde como da-
nos ao fígado e aos rins, distúr-
bios gastrintestinais e doenças 
coronariana, bem como, social”, 
enfatiza Lamana. “A prevenção 
ainda é o melhor remédio”.

Divulgação

“Estação Cidadania” será 
inaugurada nesta sexta-feira

tante do Governo Federal, Paulo 
Nakamura, secretário de Cultu-
ra e Turismo da Prefeitura, Al-

da parte da frente para motoris-
ta, elas possuem acesso lateral e 
traseiro para equipes, pacientes e 
acompanhantes.

Cada uma custou R$ 149 mil, 
sendo que uma delas foi obtida por 
meio de uma emenda parlamentar 
da vereadora Gislene Cardoso.

Além dessas três ambulâncias, 
a Prefeitura de Pindamonhanga-
ba deve entregar outras quatro 
ambulâncias 0km no início de ja-
neiro de 2020.

A Estação Cidadania (antigo 
CEU das Artes) será inaugurada 
nesta sexta-feira (29), às 15 ho-
ras, na Avenida das Orquídeas, 
647, Vale das Acácias.

A unidade, criada por meio de 
uma parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba e o Gover-
no Federal, integra programas 
culturais, práticas esportivas e 
de lazer, formação e qualificação 
profissional para o mercado de 
trabalho, além de serviços de in-
clusão digital, atividades socioas-
sistenciais, políticas de proteção 
e combate à violência. O objetivo 
é promover a cidadania em áreas 
de vulnerabilidade social e com 
isso atender as demandas sociais 
de bairros, sobretudo dos jovens 
e adolescentes.

Após a cerimônia de inau-
guração, haverá formatura dos 
alunos de diversos cursos e 
oficinas de artes, que vão re-
ceber certificados das mãos do 
prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues, do represen-

Espaço recebe programas culturais e práticas esportivas

Divulgação

cemir Palma e do responsável 
pela unidade, Luiz Claudio de 
Oliveira.

Haverá ainda apresentação da 
banda Camerata Jovem do Proje-
to Jataí e de dança do ventre.
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Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Vereador Janio Ardito Lerario 
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Vereadora Gislene Cardoso - Gi 
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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: 
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Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

 

ORDEM DO DIA
43ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 02 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 197/2019, da Vereadora Gislene Cardoso – Gi, que “Institui no Calen-
dário Oficial do Município de Pindamonhangaba o DIA MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO 
EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE TRÂNSITO, e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 199/2019, do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do Município, na forma que 
especifica”.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunc iamentos  Pessoa i s :  con forme  inscr ição  dos  Senhores  Vereadores                                                                                                                                       
                                                     no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - O Projeto de Lei nº. 197/2019 - Esta propositura tem por 
objetivo inseir no calendário oficial do município a data comemorativa em questão, em memória 
às vitmas de acidentes de trânsito.
Projeto de Lei nº. 199/2019 - Este projeto de lei tem por objetivo a permuta de uma área na 
rua seis do Jardim Regina com uma área de 3.600 m², na mesma região, que poderá ser usada 
para a construção de escola, creche e unidade de saúde.

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

Luiz Carlos Pinto

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba realizou na 
segunda-feira, dia 25 de no-
vembro a sua 42ª Sessão Or-
dinária de 2019. Na pauta dos 
trabalhos legislativos constou 
apenas o Projeto de Lei nº 
199/2019, de autoria do Po-
der Executivo, que “Autoriza 
o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a proceder à permu-
ta de área de propriedade do 
Município, na forma que espe-
cifica”.

Este projeto de lei tem por 
objetivo a permuta de uma 
área na rua seis do Jardim Re-
gina com uma área de 3.600 
m², na mesma região, que po-
derá ser usada para a constru-
ção de escola, creche e unida-
de de saúde. A propositura em 
questão foi adiada para maio-
res explicações sobre a referi-
da permuta.

Homenagens
O vereador Professor Os-

valdo Macedo Negrão (PR) é 
o autor do requerimento nº 
2.162/2019, de 11 de julho de 
2019, que prestou homena-
gem concedendo um Diploma 
de “Honra ao Mérito” às equi-
pes Masculina e Feminina de 
Ginástica Artística de Pinda-
monhangaba, pelo excelente 
desempenho, alcançando re-
sultados positivos nas compe-
tições, em especial na II Etapa 
Troféu Destaque da Liga Esta-
dual de Ginástica Artística e no 
Torneio Nacional de Ginástica 
Artística, levando o nome de 
Pindamonhangaba no Cenário 
Esportivo Nacional.

O Parlamentar ressaltou o 
trabalho realizado pelos pro-
fessores treinadores, Marcelo 
Ronconi e Lisa Oliveira, com os 
atletas pindamonhangabenses 
que brilharam nas competi-
ções realizadas ao longo deste 
ano. Os atletas e a comissão 
técnica das equipes masculi-
na e feminina de Ginástica Ar-
tística, receberam Moções de 
Cumprimentos e Congratula-
ções por alcançarem os resul-
tados positivos que proporcio-
naram muitas conquistas para 
os atletas, que representaram 
de maneira brilhante nosso 
município nas competições 
que disputaram.

Ginástica Artística de Pindamonhangaba 
é homenageada na Câmara de 

Vereadores de Pindamonhangaba
Equipe recebeu Diploma de Honra ao Mérito e os treinadores e atletas receberam Moções 

de Congratulações formulados pelo vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão

Principais resultados da 
temporada de 2019
-Equipe Masculina Campeã 

dos Jogos Regionais – São Se-
bastião

-Equipe Feminina bronze 
nos Jogos Regionais – São Se-
bastião

-Medalhas Individuais nos 
Jogos Regionais São Sebastião 
– 8 ouros, 7 pratas e 7 bronzes

-Equipe Masculina Tricam-
peã da Liga Estadual – Indaia-
tuba

-Equipe Feminina vice- 
campeã dos Jogos Infantis – 
Dracena

-Medalhas Individuais dos 
Jogos Infantis – Dracena : 1 
ouro, 1 prata e 3 bronzes.

-Equipe Masculina 4º lugar 
dos jogos abertos do Interior 
– Marília

-Equipe Feminina vice-
campeã dos jogos abertos do 
Interior Marília 

-Medalhas Individuais 
dos Jogos abertos do Inte-
rior – Marília: 3 ouros, 1 
prata e 2 bronzes

-Ginasta Campeão Indivi-
dual Geral – Categoria Juve-
nil no Torneio Nacional Rio 
de janeiro – Edson Cabral

-Ginasta Campeão Indivi-
dual Geral – Categoria Adul-
to no Torneio Nacional Rio 
de janeiro – Alowany Tsubo-
ta

Ginasta 6º lugar na prova 
solo no Campeonato Brasi-
leiro Adulto- Rio de Janeiro 
– Alowany Tsubota

Ginasta 7º lugar na prova 
de salto no Campeonato Bra-
sileiro Adulto - Rio de Janei-
ro – Edson Cabral

Ginasta 4º lugar nas pro-
vas solo, argolas, paralelas e 
barra – Campeonato Estadu-
al Juvenil – São Bernardo - 
Rodrigo Bordão

 Extrato de Aditivo - 2019

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO: AMÉRICA NET LTDA
CONTRATO Nº 12/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/17 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 02  - Lei Federal 
10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em sua 
redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.OBJETO: Prestação de serviços 
de telecomunicações, por meio de infraestrutura de fi bra óptica, constituído de acesso dedicado à internet com 
velocidade de 50 mbps e de serviço telefônico fi xo comutado (STFC).
VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 12/2017 por mais 12 (doze) meses, 
com termo inicial de vigência do presente termo de aditamento em 23.11.2019 e termo fi nal em 22.11.2020, alterado 
o valor mensal, a partir de 23.11.2019, conforme segue: a) Telefonia Fixa: de R$ 1.116,93 (um mil, cento e dezesseis 
reais e noventa e três centavos) para R$ 1.149,96 (um mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), 
pela aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual e; b) Acesso à Internet: de R$ 495,26 (quatrocentos 
e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) para R$ 509,90 (quinhentos e nove reais e noventa centavos), 
pela aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
contrato originalmente assinado aos 23.11.2017.

 
Extrato de Aditivo - 2019

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
CONTRATADO: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA,
CONTRATO Nº 06/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 04  - Lei Federal 
10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em sua 
redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.OBJETO: Prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – vale-refeição, na forma de 
cartões eletrônicos, magnéticos ou de tecnologia similar.
VALOR TOTAL: Fica prorrogado por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 06/2015, por mais 12 (doze) meses, 
com termo inicial de vigência do presente aditamento em 14.12.19 e termo fi nal em 13.12.20. O valor anual da 
contraprestação da CONTRATANTE será R$ 205.210,88 (duzentos e cinco mil, duzentos e dez reais e oitenta e oito 
centavos), referente a 29 cartões para 29 servidores, com diárias de R$ 27,67 (vinte e sete reais e sessenta e sete 
centavos). Considerando a taxa de administração fi xada em -3,13% (três inteiros e treze centésimos negativos), o 
valor da diária passa a ser de R$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos), com média mensal de 22 dias, em 12 
meses de prestação. 
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“Edutran” forma mais 
de 800 crianças da Rede 
Municipal de Ensino

“Time do Emprego” realiza 
formatura nesta terça-feira

Cidade recebe Projeto 
“Teatro nos Parques”

O projeto de “Educação no 
Trânsito Edutran” realizou, na 
quinta-feira (28), a formatura de 
mais de 800 crianças da Rede Mu-
nicipal de Ensino, no Centro Espor-
tivo José Ely Miranda “Zito”. O intui-
to do Edutran é realizar a formação 
das crianças em regras e boas prá-
ticas no trânsito, colaborando para 
a formação de futuros motoristas.

Criado há 11 anos, o “Edutran” 
já formou mais de 16 mil crian-
ças da Rede Municipal de Ensino. 
Neste ano, participam alunos de 
14 unidades. São elas: EM (Escola 
Municipal) Abdias Júnior Santia-
go e Silva (Santa Cecília), EM Prof. 
Alexandre Machado Salgado (Bair-
ro das Campinas), EM João Cesário 
(Feital), EM Profª Maria Helena 
Ribeiro Vilela (Jardim Regina), 
EM Profª Ruth Azevedo Romeiro 

(Triângulo), EM Yvone Apareci-
da Arantes Corrêa (Goiabal), EM 
Francisco de Assis César (Moreira 
César), EM Mário de Assis César 
(Loteamento Azeredo), EM Prof. 
Joaquim Pereira (Mantiqueira), EM 
Serafim Ferreira (Terra dos Ipês 2), 
EM Prof. Lauro Vicente de Azeve-
do (CDHU Moreira César), EM José 
Gonçalves “Seu Juquinha” (Liber-
dade), EM Profª Rachel de Aguiar 
Loberto (Vale das Acácias), EM Pa-
dre Zezinho (Vila São Benedito).

Além da formatura dos alunos, 
o evento teve ainda a premiação 
do concurso de redação, com seis 
bicicletas doadas por empresas 
parceiras e pelo Fundo Social de 
Solidariedade. Participaram da 
solenidade as seguintes autorida-
des: o prefeito Isael Domingues, a 
primeira-dama e presidente do 

Fundo Social de Solidariedade, 
Claudia Domingues, o vice-pre-
feito e secretário de Governo, Ri-
cardo Piorino, a vice-presidente 
da Câmara Carlos Moura Magrão, 
o subprefeito de Moreira César 
Nilson Luis de Paula Santos, o se-
cretário de Segurança Pública, José 
Sodário Viana, o secretário adjunto 
de Segurança Pública, José França 
Vidal, a diretora de Trânsito, Lucia-
na Viana, e a diretora Financeira e 
Administrativa da Educação Irene 
Melo, representando o secretário 
prof. Julio Vale.

A Banda Regimental de Músi-
ca do Comando de Policiamento 
do Interior 1 abrilhantou o even-
to, com apresentações ao vivo 
de músicas populares, do Hino 
Nacional, e durante a entrega da 
premiação dos alunos. 

Além da formatura, teve premiação do concurso de redação

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Moreira César recebe, nesta 
sexta-feira (29), espetáculos teatrais 
gratuitos, na parte da manhã e de 
tarde, do projeto “Teatro nos Par-
ques”, que completa 10 anos neste 
ano. As apresentações serão no Vale 
das Acácias, no antigo CEU das Artes, 
atual Estação Cidadania.

A primeira apresentação será às 
10 horas, com a peça “Água Doce”, 
encenada pela Cia da Tribo, que 
aborda a relação do homem com 
os rios e córregos das cidades e é 
inspirada pela cultura popular, 
lendas indígenas e mitos ribeirinhos 
e nordestinos. O espetáculo é vence-
dor do Prêmio APCA, como melhor 
espetáculo de rua.

Já na parte da tarde, às 14 
horas, a organização sem fins 
lucrativos ‘Palhaços Sem Fronteiras 
Brasil’ apresenta o espetáculo “En-
tre Pontes e Muros”. A peça teatral 
propõe importantes reflexões ao 
revelar conflitos e questões dentro 
do mundo das divisões de terras e 
ocupações.

O “Teatro nos Parques” con-
tinua na segunda-feira (1º/12), 
com a peça de teatro “Pescadora 
de Ilusão”, da Cia Los Lobos, no 
Bosque da Princesa, às 16 horas. A 
apresentação é inspirada no livro 
“A Mulher que matou os peixes”, 
da escritora Clarice Lispector. O 
musical de GpeteanH e Pedro Paulo 
Bogossian ensina para as crianças 
a importância do perdão através 
da poesia.

A primeira apresentação será às 10 horas, com a peça 
“Água Doce”, encenada pela Cia. da Tribo, que aborda a 
relação do homem com os rios e córregos das cidades

Procon de Pinda dá dicas 
para a Black Friday

O Procon de Pindamonhangaba 
divulga algumas orientações e dicas 
valiosas para que os consumidores 
possam aproveitar as vantagens da 
Black Friday (dia em que diversos 
produtos são vendidos com desconto), 
com toda a segurança.

A unidade municipal está locali-
zada na avenida Albuquerque Lins, 
138, sala no fundo do prédio do 
PAT, ao lado da farmácia munici-
pal. O atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 
às 16 horas. Telefone: 3643-4099 e 
e-mail: procon@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

Em Moreira César, a unidade do 
Procon fica localizada na Subpre-
feitura, das 8 às 17 horas, telefone: 
3641-1116.

O diretor do Procon, Fabio 
Ferreira, explica que o Procon 
Municipal trata-se de um con-
vênio entre a Prefeitura e a 
Fundação Procon São Paulo, em 
que todos os funcionários são 
servidores públicos municipais. 
Ele agradece a gestão do Isael 
Domingues, que vem dando todo 
o suporte necessário para que 
o desenvolvimento de um bom 
trabalho no município.

Dicas para aproveitar a Black Friday sem sustos:
- Uma dica super importante: 

recomenda-se que o 
consumidor faça uma lista 
de produtos ou serviços que 
precisa ou deseja e estipule um 
limite a ser gasto, que esteja 
dentro do seu orçamento, 
evitando assim gastar mais 
que o previsto e venha ter 
problemas com cartões e 
cheques especiais, lembrando 
que no início do ano já existem 
as contas fixas (IPTU, IPVA, 
matrícula escolar).

- Desconfie sempre de 
preços muito baixos, faça 
uma pesquisa de preços por 
meio de aplicativos e sites de 
comparação de preços. Confira 
CNPJ, canais de atendimento 
e SAC (Serviço Atendimento ao 
Cliente).

- Dê preferência às lojas 
conhecidas e com boas 
referências, evite links recebidos 
por email, nesse período criam-
se muitos sites fraudulentos.

- Verifique se o site é seguro. 
No endereço eletrônico, tem 
que constar um ícone de 
um cadeado verde no início 
do endereço, se não houver 
este selo, melhor não fazer 

a aquisição do produto ou 
serviço.

- Outra dica muito 
importante: as lojas nunca 
solicitam a senha dos cartões, 
seja de crédito ou débito, 
por isso nunca forneça essa 
informação.

- Solicitar nota fiscal, recibo, 
qualquer documento que 
comprove a compra, print da 
tela da compra, protocolos, 
tudo isso serve de comprovante 
caso venha a ter algum 
problema com o pedido.

- Formas de pagamento: 
dê preferência aos cartões 
de crédito, desconfie de lojas 
que só aceitem transferências 
bancárias ou boletos, esses 
são os principais meios para 
realização de fraudes.

- De acordo com o código 
de defesa do consumidor, artigo 
49, as compras realizadas fora 
do estabelecimento (telefone, 
site, domicílio), o consumidor tem  
sete dias para se arrepender e 
cancelar a compra , devolver 
o produto e pedir o dinheiro de 
volta. O prazo passa a contar da 
data da compra ou entrega do 
produto.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, e 
o Governo do Estado, por meio 
do PAT – Posto de Atendimento 
ao Trabalhador – realizam, nes-
ta terça-feira (3), a formatura de 
mais duas turmas do “Time do 
Emprego”. O evento será realiza-
do no auditório da prefeitura, às 
14 horas.

No total, 58 participantes ini-
ciaram a formação e 35 que con-
cluíram a capacitação receberão 
seu certificado, após terem rea-

lizado 12 encontros com orien-
tações dos facilitadores Sérgio e 
Andréa, por meio de um conteú-
do de atividades em grupo, dinâ-
micas e troca de experiências que 
proporcionaram a essa turma 
recolocação de 18,56% dos parti-
cipantes no mercado de trabalho.

O “Time do Emprego” é um 
treinamento para trabalhadores 
desempregados e jovens maiores 
de 16 anos e que estão em busca 
do primeiro emprego. A capacita-
ção proporciona ao trabalhador 
preparar-se melhor e ter mais se-

gurança para enfrentar o desafio 
de encontrar uma colocação no 
mercado de trabalho. No conte-
údo do “Time do Emprego” estão 
abrangidos temas como: currícu-
lo, entrevistas de emprego, testes 
aplicados, planejamento finan-
ceiro, trabalho por conta própria 
e empreendedorismo.

Os interessados em conhe-
cer o Time do Emprego devem 
procurar o PAT, na avenida Albu-
querque Lins, 138 – São Benedi-
to para informações sobre novas 
turmas.

Formandos concluem 12 módulos com orientações de facilitadores

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Município de pindaMonhangaba
estado de são paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência o primeiro 
aditamento das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 001/2019 de “Aquisição de 
massa asfáltica CBUQ”.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 109/2019 Empresa: ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 
BARUSP EIRELI EPP

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência o primeiro 
aditamento das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 042/2019 de “aquisição de kit 
lanches e bebidas para atender demanda da secretaria municipal de educação na realização de 
cursos, eventos, oficinas e reuniões”.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 151/2019 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência o primeiro 
aditamento das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 098/2019 de “contratação de 
empresa especializada de locação de multifuncionais e impressoras, também denominado de 
outsourcing de impressão, com fornecimento de suprimentos (exceto papel), peças e assistência 
técnica especializada, pelo período de 12 meses”.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 340/2019 Empresa: MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO 
ELETRONICOS LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 137/2019 de “aquisição de material para sinalização 
viária”, com validade de 12 meses, assinadas em 06/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 390/2019 Empresa: TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP
ATA nº 391/2019 Empresa WORLD CENTER PCOMÉRCIO UMP E EXP LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 197/2019 de “aquisição de bloco vazado de concreto, 
tijolo baiano cerâmico, tijolo de barro comum, bloco vazado de concreto e canaleta de concreto”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 13/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 421/2019 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 422/2019 Empresa SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 199/2019 de “aquisição de móveis”, com validade de 12 
meses, assinadas em 11/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 401/2019 Empresa: A P OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO ME
ATA nº 402/2019 Empresa: DEKORE COMÉRCIO E SERVIÇOS SJ CAMPOS LTDA
ATA nº 403/2019 Empresa: DYAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS MAQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA
ATA nº 404/2019 Empresa: ISABELLE DE CASTRO LEMOS  EPP
ATA nº 405/2019 Empresa: JP DE ALCANTARA NETO EIRELI
ATA nº 406/2019 Empresa: LUNION FLEX COOMÉRCIO DE MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
ATA nº 407/2019 Empresa: M DE L TRINDADE DA SILVA MÓVEIS

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 202/2019 de “aquisição de solução interativa integrada 
com instalação e configuração dos equipamentos para usuários da rede municipal de ensino”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 08/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 400/2019 Empresa: LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 225/2019 de “contratação de empresa especializada em 
locação de caminhão toco basculante, com motorista”, com validade de 12 meses, assinadas em 
18/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 434/2019 Empresa: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 227/2019 de “contratação de empresa especializada em locação 
de escavadeira hidráulica, com motorista”, com validade de 12 meses, assinadas em 18/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 435/2019 Empresa: OXIPAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – 
EIRELI EPP

Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2019.

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
publicidade dos pRocessos de licitaÇão

*** aViso de licitaÇão ***

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

toMada de pReÇo nº 021/2019 (pMp 35511/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para execução de calçadas em área institucional do 
bairro Araretama, com fornecimento de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia 
16/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

toMada de pReÇo nº 022/2019 (pMp 35512/2019) 
Para “contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais e mão de obra, para 
execução de reforma e ampliação de prédio escolar – EM Maria Zara Mine Renoldi dos Santos, 
bairro Jardim Cristina, conforme custos da planilha orçamentária”, com entrega dos envelopes até 
dia 17/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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

SINDICATO RURAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados quites e em pleno gozo de seus 
direitos Sindicais, nos termos do artigo 69 do Estatuto Social, a comparecerem à Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada na Sede Social da Entidade, sito à Rua Dr. Frederico Machado, nº 
65, nesta cidade, no dia 09 de dezembro de 2019, em primeira convocação, às 18h (dezoito horas) 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
  a).  Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembleia anterior; 
  b).  Convenção Coletiva dos Trabalhadores Rurais;
  c).  Outros assuntos de interesse.
Não havendo na hora acima indicada o número de associados suficientes para instalação da 
Assembleia, realizar-se-á meia hora após, no mesmo dia e local, em segunda convocação, com a 
maioria dos votos dos associados presentes. 
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2019.

João Bosco Andrade Pereira
Presidente

 – cMdca - conselho Municipal dos diReitos da cRianÇa e do adolescente

CONVOCAÇÃO – 24ª 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 “24ª Reunião Ordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
• Leitura e aprovação de ata.
• Apresentação de prestação de contas dos projetos conveniados em 2019.
• Calendário de atuação do CMDCA, planejamento para o ano de 2020.
• Alteração dos valores das Cartilhas e dos folders
• Ofício a ser respondido ao MP
• Casos particulares de munícipes
• Informes Gerais

Data: 03/12/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local:          Auditório da Prefeitura Municipal

helison de oliveira
presidente do cMdca – gestão 2019/2021

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

 pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
      secRetaRia Municipal de educaÇão

chaMaMento pÚblico nº. 006/2018
processo nº. 15.359/2018

errata

No Aditamento Nº01/2019 do Termo de Colaboração Técnica e Financeira n° 006/2018,  
Chamamento Público 06/2018 onde se lê Instituto Esporte Educacional - IEE, leia-se Instituto 
Esporte e Educação - IEE.

Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2019

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
secRetaRia Municipal de educaÇão

eXtRato de paRceRia FiRMada entRe oRganiZaÇão 
da sociedade ciVil e secRetaRia Municipal de educaÇão -

aditaMento de pRaZo

 
EXTRATO DE PARCERIA processo administrativo nº 15359/2018 – 

01/2019 (aditamento)

Celebrantes:
Município de Pindamonhangaba - Secretaria 
Municipal de Educação/ Instituto Esporte e 
Educação - IEE

Objeto:

Execução do Plano de Trabalho proposto 
pela entidade, referente a promover ao 
aluno e à aluna da rede municipal de 
ensino a oportunidade de participar das 
atividades pedagógicas, com interfaces 
culturais, esportivas, recreativas e artísticas, 
direcionadas a facilitar e garantir a inclusão 
sócio-educativa e cultural, promover a saúde, 
bem estar e a qualidade de vida, contribuir para 
o desenvolvimento local (IDH), aumento do 
(IDEB), fomentar a prática esportiva e artística, 
aprimorar a integração entre as diversas 
faixas etárias, descobrir novos talentos, além 
de possibilitar a reconstrução dos vínculos 
familiares e comunitário, na forma do artigo 22 
e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e 
aprovado pelo MUNICÍPIO.

Prazo: 12 meses 
Valor: R$ 4.725.300,00
Data da Assinatura: 22/10/2019

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

LEI Nº 6.278, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.
Denomina de Avenida Rimerso Giovanelli a Avenida 02 do Loteamento Residencial Santa Clara, 
localizado no bairro do Crispim, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 60/2019, de autoria do Vereador Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola).
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de AVENIDA RIMERSO GIOVANELLI a Avenida 02 do Loteamento 
Residencial Santa Clara, localizado no bairro do Crispim.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2019.

dr. isael domingues                      
prefeito Municipal                  

Marcela Franco Moreira dias
secretária Municipal obras e planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 18 de outubro de 2019.
anderson plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo
LEI Nº 6.276, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.
Denomina de Avenida da Esperança a 
Avenida 01 do Loteamento Residencial Santa 
Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá 
outras providências.
(Projeto de Lei nº 71/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola).
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1°      Fica denominada de AVENIDA DA 
ESPERANÇA a Avenida 01 do Loteamento 
Residencial Santa Clara, localizado no bairro 
do Crispim.
Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2019.

dr. isael domingues                      
prefeito Municipal                  

Marcela Franco Moreira dias
secretária Municipal obras e planejamento
Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos em 17 de outubro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo
LEI Nº 6.279, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.
Denomina de Rua Prof. Luiz Savio Neto a 
Rua 02 do Loteamento Residencial Santa 
Clara, localizado no bairro do Crispim, e dá 
outras providências.
(Projeto de Lei nº 63/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola).
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de RUA PROF. 
LUIZ SAVIO NETO a Rua 02 do Loteamento 
Residencial Santa Clara, localizado no bairro 
do Crispim.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2019.

dr. isael domingues                      
prefeito Municipal                  

Marcela Franco Moreira dias
secretária Municipal obras e planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 18 de outubro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo

LEI Nº 6.280, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.
Denomina de Rua Apparecida Cunha 
de Camargo a Rua 08 do Loteamento 
Residencial Santa Clara, localizado no bairro 
do Crispim, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 68/2019, de autoria do 
Vereador Renato Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola).
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de RUA 
APPARECIDA CUNHA DE CAMARGO a 
Rua 08 do Loteamento Residencial Santa 
Clara, localizado no bairro do Crispim.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2019.

dr. isael domingues                      
prefeito Municipal                  

Marcela Franco Moreira dias
secretária Municipal obras e 

planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios 
Jurídicos em 18 de outubro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo

LEI Nº 6.281, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.
Denomina a Rua 22 (vinte e dois) do bairro 
Shangrilá, Pindamonhangaba/SP, de RUA 
DRA. ROSELY KOBBAZ PAIM KASSAB.
(Projeto de Lei nº 129/2019, de autoria do 
Vereador Rafael Goffi Moreira).
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de RUA DRA. 
ROSELY KOBBAZ PAIM KASSAB a Rua 
22 (vinte e dois) do bairro Shangrilá, no 
Município de Pindamonhangaba/SP.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2019.

dr. isael domingues                      
prefeito Municipal                  

Marcela Franco Moreira dias
secretária Municipal obras e 

planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de 
outubro de 2019.

 anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo
LEI Nº 6.286, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Denomina a Rua 13 (treze) do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant, 
Pindamonhangaba/SP, de RUA JOSÉ MARIA 
RAPOSO.
(Substitutivo ao Projeto de Lei nº 83/2017, de 
autoria do Vereador Rafael Goffi Moreira).
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova 
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1°    Fica denominada de RUA JOSÉ MARIA 
RAPOSO,  a Rua 13 (treze) do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant, no 
Município de Pindamonhangaba/SP.
Art. 2º   Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2019.

dr. isael domingues                      
prefeito Municipal                  

Marcela Franco Moreira dias
secretária Municipal obras e 

planejamento
Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de 
novembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.279, DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, 
de 20 de dezembro de 2018, Resolve 
DESIGNAR o Sr. Luiz Henrique Reis da Silva 
para substituir o Comandante da Guarda Civil 
Metropolitana, Sr. Sandro Faria Alvarenga, no 
período de férias de 18/11/2019 a 07/12/2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de 
novembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos 

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo
PORTARIA GERAL Nº 5.271, DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com a Lei nº 
4.492, de 03 de outubro de 2006, em seu 
artigo 4º, alterada pela Lei nº 5.230, de 02 de 
agosto de 2011,
ResolVe:
Art. 1º Alterar o inc. II do art. 1º da Portaria 
Geral nº 4.941, de 11 de dezembro de 2017 
que compõe o CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO - 2017/2019, no representante a 
seguir indicado que passa a vigorar:
“II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
ACCI - CÔNEGO NESTOR JOSÉ DE 
AZEVEDO
. . . 
Suplente: Rosa Maria Antunes dos Santos
...”
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
fevereiro de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2019

dr. isael domingues                                       
prefeito Municipal                                 

ana paula de almeida Miranda
secretária de assistência social

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de 
novembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário de negócios Jurídicos 

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.272, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade a Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº 6.170, de 05 
de outubro de 2018,

RESOLVE :
Art. 1º  Designar os senhores a seguir relacionados para comporem a Comissão Interna responsável pelo 
suporte ao processo de remoção e atribuição de salas para o ano letivo de 2020 nas fases descriminadas 
no Capítulo VII, incisos I, II e III do art. 37 da Lei nº 5.318/2011, alterada pela Lei nº 6.170/2018:

- Célia Regina Ascenço
- Ione de Almeida Barbosa
- Irene Ribeiro de Aguiar Mello 
- José Francisco do Amaral Machado
- Maria Helena de Melo Resende
- Marta do Nascimento Bicho Freitas 

Art. 2º São funções atribuídas à Comissão Interna responsável pelo suporte ao processo de 
remoção e atribuição de salas:

I-Atuar no suporte ao Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico e ao 
Departamento de Gestão Escolar no que se referir à atribuição prevista na Lei nº 5.318/2011, 
alterada pela Lei nº 6.170/2018;
II-Coletar e organizar dados e informações necessárias à consecução dos trabalhos relativos à 
remoção e atribuição de classes, jornadas e definição de unidades de controle de frequência, com 
a colaboração de profissionais da Secretaria de Educação;
III-Promover a articulação entre a direção dos departamentos e os servidores do Departamento de 
Gestão Escolar encarregados do registro dos processos de atribuição;
IV-Auxiliar a direção dos departamentos na divulgação das portarias específicas do processo 
de remoção e atribuição, bem como orientar os docentes para a dissolução de dúvidas ou 
encaminhamentos necessários;
V-Colaborar, no início do ano letivo de 2020, na definição de procedimentos de atribuição de novas 
classes, segundo as normas vigentes;
VI-Representar instância consultiva da Secretaria Municipal de Educação quanto às situações de 
atribuição, auxiliando a equipe de liderança no atendimento a requisições que sejam apresentadas 
pelos docentes.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
outubro de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2019.

dr. isael domingues  - prefeito Municipal    
Júlio césar augusto do Valle - secretário Municipal de educação 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de novembro de 2019.
anderson plínio da silva alves - secretário de negócios Jurídicos 

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.273, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade a Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº 6.178, de 05 
de outubro de 2018,

RESOLVE :
Art. 1º Designar os senhores a seguir relacionados para comporem a Comissão Interna responsável 
pelo suporte ao processo de Premiação do Magistério Púbico Municipal para o ano de 2019:

- Ana Sílvia Gonçalves de Albuquerque
- Elaine de Abreu Prolungatti 
- Elaine Grazieli Garcia de Andrade
- Letícia Aparecida de Souza Pedroso Bento
- Luciana Simonetti Garcia dos Santos
- Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
- Miriam Alves da Silva
- Rosalina de Fátima dos Santos Picolo
- Roselaine Moreira de Almeida
Art. 2º São funções atribuídas à Comissão Interna responsável pelo suporte ao processo de 
premiação do Magistério Público Municipal do ano de 2019:
I-Atuar no suporte ao Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico e ao 
Departamento de Gestão Escolar no que se referir à premiação prevista na Lei nº 5.318/2011, 
alterada pela Lei nº 6.170/2018;
II-Coletar e organizar dados e informações necessárias à consecução dos trabalhos relativos à 
premiação do quadro do Magistério Público Municipal;
III-Organizar as planilhas dos setores para a efetivação do pagamento da premiação dentro dos 
prazos previstos na Lei nº 5.318/2011, alterada pela Lei nº 6.170/2018;
IV-Promover a articulação entre os departamentos bem como orientar os docentes para a 
dissolução e encaminhamentos necessários ao processo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
outubro de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2019.

dr. isael domingues  -   prefeito Municipal    
Júlio césar augusto do Valle - secretário Municipal de educação 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 04 de novembro de 2019.
anderson plínio da silva alves - secretário de negócios Jurídicos 

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo
PORTARIA GERAL Nº 5.274, DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
R e s o l V e:
Art. 1º Designar os servidores a seguir 
indicados para constituírem a Comissão para 
análise da demolição de prédios em área 
de  preservação permanente, a recuperação 
ambiental quando houver degradação, a 
reconstrução de moradias ou a realocação de 
famílias, a depender da conclusão do estudo 
social e demais aspectos de ordem legal:
I-Secretaria Municipal de Habitação
- João Henrique Ferrari Gontijo
II-Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Frederico Lúcio de Almeida Gama
III-Secretaria Municipal de Obras e Planejamento
André Maurício Salgado Rodrigues
IV- Procuradoria Geral do Município
Vitor Duarte Pereira
Art. 2º Esta portaria entra na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
secretário Municipal de habitação

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de 
novembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos

geral
Natal e Conscientização

A Campanha de Cons-
cientização sobre a Prisão 
de Aves em Gaiolas faz par-
te da decoração natalina da 
região central da cidade. 
Gaiolas vazias foram co-
locadas na gruta na Praça 
Monsenhor Marcondes, 
que receberam luzes e en-
feites na tarde de quarta-
feira (27), simbolizando a 
soltura das aves. Todas as 
gaiolas usadas na decora-
ção são de aves que foram 
soltas em Pindamonhan-
gaba, Lagoinha e Roseira. 
Juntos, os três pontos de 
soltura já receberam cerca 
de 6 mil pássaros. A ação 
é conjunta entre o Ibama, 
Amas (Associação Mante-
nedora de Animais Selva-
gens), Aldeia Outro Mundo 
e a Área de Soltura e Mo-
nitoramento Nova Gokula,  
com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. 

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo
PORTARIA GERAL Nº 5.285, DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, 
de 20 de dezembro de 2018, Resolve 
DESIGNAR o servidor Renato Pedroso da 
Mota para exercer a função gratificada de 
Gestor de Zeladoria, a partir de 29 de outubro 
de 2019. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 29 de outubro de 2019.
Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de 
novembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos 
SNJ/app/Processo Interno nº 32091/19

pReFeituRa Municipal de 
pindaMonhangaba

estado de são paulo
PORTARIA GERAL Nº 5.284, DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de 
20 de dezembro de 2018, Resolve NOMEAR 
o servidor Ricardo de Oliveira Galvão para 
exercer o cargo de Assessor, a partir de 22 de 
outubro de 2019. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos a 22 
de outubro de 2019.
Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2019.

dr. isael domingues
prefeito Municipal

Fabrício augusto pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de 
novembro de 2019.

anderson plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos 

SNJ/app/Processo Interno nº 32098/2019

Luis Claudio Antunes/Portal R3

pReFeituRa Municipal de pindaMonhangaba
estado de são paulo

DECRETO Nº 5.700, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do inciso I do artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.198, de 20 de dezembro de 2018, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 253.500,00 (duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais), na Secretaria 
Municipal de Saúde, no Departamento de Atenção Especial, referente à Emenda Parlamentar 
Estadual. A classificação orçamentária será:

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.30 Departamento de Atenção Especial
1011 Investimento e Modernização da Atenção Especializada
10.302.0014.08      4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (887)    R$ 253.500,00

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse da Secretaria 
de Estado da Saúde.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2019.
dr. isael domingues                            
prefeito Municipal                              

claudio Marcelo de godoy Fonseca
secretário de Finanças e orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 15 de outubro de 2019.
anderson plínio da silva alves

secretário de negócios Jurídicos
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Divulgação

Divulgação

No último domingo 
(24), atletas da equipe de 
Tênis de Mesa da Secreta-
ria de Esportes de Pinda-
monhangaba, participa-
ram no Sesi, em São José 
dos Campos, da 9° e última 
etapa da Liga Valeparai-
bana de Tênis de Mesa, e 
conquistaram importan-
tes resultados: Categoria 
Mirim Feminino NF - Alice 
Rodrigues – 2° Colocada; 
Categoria Juvenil Femi-
nino NF - Julia Braz – 1° 
Colocada, Julia Coutinho 
– 4° Colocada; Categoria 
Adulto Feminino NF - Ali-
ne Camargo – 2°Colocada; 
Categoria Lady Feminino 
NF - Helena Kurotaki – 3° 
Colocada, Gislaine Rodri-
gues – 4° Colocada; Cate-
goria Juvenil Masculino 
NF - Júlio César – 1° Colo-
cado; Categoria Juventude 
Masculino NF - Guilherme 
Silva - 3° Colocado, Rafael 
Lima – 4° Colocado; Cate-
goria Adulto Masculino NF 

- Mailton Almeida – 4° Co-
locado; Categoria Pré Sê-
nior Masculino NF - Alfre-
do Queiroz – 3° Colocado; 
Categoria Super Veterano 
Masculino NF - Osvaldo Ri-
beiro – 3° Colocado.

A equipe também teve 
os seguintes campeões: 
Júlia Braz, Campeã Geral 
da Categoria Juvenil Femi-
nina NF; Helena Kurotaki, 
Campeã Geral da Categoria 
Lady Feminina NF; Alfredo 
Queiroz, Campeão Geral 
da Categoria Pré-Sênior 
Masculino NF; Osvaldo Ri-
beiro, Campeão Geral da 
Categoria Hiper Veterano 
Masculino NF.

Os resultados de todos 
os atletas somaram pontos 
para o “Troféu E�iciência 
2019”, troféu esse que é 
dado para a equipe cam-
peã geral. Com 1.505 pon-
tos, Pinda foi a campeã, se-
guida por Taubaté (1.371 
pontos) e Mogi das Cruzes 
(1.149 pontos).

Pinda ganha 
“Troféu E�iciência 
2019 de Tênis 
de Mesa”

Neste sábado (30), a Praça Maria 
Aparecida da Silva “Dona Cida”, no Pasin, 

receberá mais uma edição do 
“Rua de Lazer”, das 14 horas às 17h30. 

O projeto é uma realização da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 

através da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer e Departamento de Lazer.

O dia contará com muita diversão 
e atividades, como: pintura de rosto, 

balangandã, pernas de pau, mini-vôlei, tênis de 
mesa, ofi cina de pipas, jogos de tabuleiro, cordas, 

bambolê, bolinhas de gude, 
brinquedoteca e pintura de unha.

O projeto tem como objetivo levar atividades 
recreativas aos munícipes, proporcionando 

momentos de alegria e lazer. 
A entrada é gratuita. 

Pasin recebe “Rua de Lazer” neste sábado

O atleta Diego Henrique Ferro 
de Almeida, de Pindamonhanga-
ba, se tornou Campeão Brasileiro 
de Rugby no último �im de sema-
na quando o São José bateu a Po-
liu por 29 a 19, sendo um grande 
orgulho para a cidade, para seus 
pais Marcelo e Ana Lúcia e sua 
noiva Bruna.

Diegão iniciou a carreira na 
modalidade em 2015 no Pinda 
Rugby a convite de dois amigos, 
Yago e Vinicius. “Originalmente 
eu era atleta de futebol america-
no e recebi o convite e comecei 
a treinar com os ‘Leões do Vale’ 
no ‘João do Pulo’. Foi um período 
incrível na minha vida, aprendi 
muito como atleta e como pessoa. 

Além de diversos jogos amistosos 
e competições menores, dispu-
tei dois campeonatos paulistas 
Série D pelo Pinda e participei, 
junto com meus companheiros, 
da evolução do Pinda no esporte 
– que hoje já está na Série C e vai 
continuar subindo ainda mais”, 
relata o jogador que também 
atuou emprestado ao time do 
Iguanas, de Jacareí.

Pelo grande sucesso como 
central do Pinda Rugby e grande 
pontuador, Diego foi convidado a 
se unir à equipe de São José dos 
Campos no �im de 2017, que conta 
com vários jogadores de alto ren-
dimento e da Seleção Brasileira.

Em dois campeonatos brasi-

leiros na primeira divisão, Die-
gão anotou 10 pontos (um try 
em cada temporada), porque sua 
atual posição tende a pontuar 
menos. Hoje ele é segunda linha, 
uma das posições mais impor-
tantes do time. Em campeonatos 
paulistas ele já anotou 30 pontos 
pelo São José e se somados aos 
pontos pelo Pinda, somente em 
jogos o�iciais, ele passa dos 150 
pontos.

“Foi onde eu me projetei e ini-
ciei minha carreira. Tenho mui-
to carinho e amizade por  todos 
e estamos sempre torcendo e 
acompanhando os jogos e even-
tos do Pinda”, �inalizou o cam-
peão brasileiro.

Diegão, de Pinda, é Campeão 
Brasileiro de Rugby

Atletas das equipes de Voleibol 
Adaptado (Melhor Idade) da Se-
cretaria de Esportes da Prefeitura 
de Pindamonhangaba embarca-
ram, na manhã dessa quinta-fei-
ra (28), para Osvaldo Cruz (SP), 

onde disputarão nos dias 29 e 30 
de novembro e 1° de dezembro, a 
Final Estadual Série Ouro, da “Su-
per Liga de Voleibol Adaptado”. O 
evento é organizado pela CBVA 
(Confederação Brasileira de Vô-

lei Adaptado), e contará com 300 
equipes, totalizando 2.500 atletas.
Pindamonhangaba será repre-
sentada pelas equipes 59 anos 
(masculino e feminino) e 69 anos 
(masculino).

Vôlei adaptado disputa “Final 
Estadual da Super Liga”

Fabio Lapa / São José Rugby

Divulgação

Resultado de todos os atletas somou pontos para 
o “Troféu Efi ciência”
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Teve festa

Na casa da Simone de Carvalho, que completou ontem, 
28 de novembro, mais um ano de vida. Recebeu o carinho 
dos amigos e familiares, em especial do �ilho João Pedro, 
da mamãe Vera e dos irmãos Viviane e Everaldo.

Sucesso!

Para o chef José Fabrício dos Santos, do Buffet Cozinha Mineira. Ele completa mais um 
ano de vida na segunda-feira (2/12) e recebe todo o carinho de todos os amigos e familia-
res, principalmente da esposa Juliana (foto).

Um novo ciclo

Cheio de luz para o jornalista e ativista Lucas Cembra-
nelli, aniversariante da quinta-feira (27). Todos os seus 
amigos e familiares desejam muita luz e paz para seus 
novos 366 dias.

Tudo de lindo  

Para a lindíssima Thalita Silva, que completará mais 
um ano de vida no próximo dia 2 de dezembro. A professo-
ra recebe os parabéns de todos os seus alunos, colegas de 
trabalho, amigos e seus familiares. Felicidade, Thalita! 

Sabedoria e paz 

Para Luiza Louzada, aniversariante do último dia 26 
de novembro. Seu esposo Fernando, seus �ilhos Andréa, 
Luciana e Fernando; seus netos Taimã, Matheus, Noghan, 
Ygor e Yago, seu bisneto (que está a caminho), amigos e 
familiares desejam muita saúde, alegria e paz.

Tudo de bom!

Para Daniel Coquetti, que festejou mais uma primavera na última terça-feira (26). Ele 
recebeu todo o carinho da esposa Stefânia (foto) e dos �ilhos Samuel, Manuela e Sophia. 
Também dos amigos da Igreja do Evangelho Quadrangular de Pindamonhangaba.

Parabéns!

Germano Miguel completou mais um ano de vida no úli-
mo dia 26 de novembro. Toda a sua família e amigos, em 
especial a equipe da Secretaria de Habitação lhe desejam 
saúde, paz e sabedoria.

Bençãos sem fim!

Para a querida Flávia Cantão,  aniversariante da quin-
ta-feira (28). Ela comemorou a data ao lado do maridão 
Fábio e do �ilho Frederick (foto).

Muitas bênçãos 

Para a aniversariante deste sábado, 30 de novembro, 
Mônica Marques. Toda a sua família, em especial seus pais 
e seus sobrinhos; e as amigas Tatiane e Thaís desejam um 
novo ano repleto de saúde, alegria, sabedoria e paz.  


