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Batalhão Borba gato comemora

após treinar em pinda, 
seleção Brasileira de 
judô compete na europa

paróquia de são Cristóvão promove festa da cultura

Tapa Olho Experimental faz show 
no sábado, no Teatro Galpão

O 2º Batalhão de Engenharia 
de Combate, ‘Batalhão Borba 
Gato’, e a Guarnição Federal de 
Pindamonhangaba vão come-
morar o Dia da Engenharia Mi-
litar na sexta-feira (8), com uma 
solenidade no Largo do Quartel.

A data homenageia os mem-
bros da Arma de Engenharia e 
seu patrono, o Tenente-Coronel 
João Carlos de Villagran Cabri-
ta, considerado herói militar.

Cabrita integrou o  1º Bata-
lhão de Engenharia e morreu 
em 1866 na Guerra do Paraguai, 
numa ilha onde seu pelotão se 
escondia para atacar os inimi-
gos. Posteriormente, o local ga-
nhou o nome de ‘Ilha do Cabri-
ta’.

O personagem Tapa Olho Ex-
perimental, que faz grande su-
cesso na internet com situações 
cotidianas e cômicas represen-
tando cidadãos do Vale do Para-
íba, Serra da Mantiqueira e Li-
toral Norte, vai participar de um 
Stand Up Comedy, junto com 
Diogo Almeida, no sábado (9), 
no Teatro Galpão. Os ingressos 
podem ser adquiridos na loja 
Life Core, ao lado da praça do 
Cruzeiro.

Cerca de 20 judocas da 
Seleção Brasileira Sub 21, 
que estavam treinando em 
Pindamonhangaba, embar-
caram para a Itália na quar-
ta-feira (6), onde vão dispu-
tar um estágio internacional 
– com foco em aprimorar a 

parte técnica para o campe-
onato Pan-Americano deste 
ano e o Mundial de 2017.

De acordo com o gestor 
das Equipes de Base, Marce-
lo Theotônio, além da Itália, 
os judocas também vão com-
petir na Rússia.

A paróquia de São Cristó-
vão, no Cidade Nove, realiza o 
7º Encontro das Tradições, com 
missas, barracas de almoço e co-
midas típidas, shows musicais e 
outras atrações, neste final de 
semana.

A festa começa com a Mis-
sa da Unidade, com Setor da 
Juventude, no sábado (9), 
às 18 horas. O destaque da 
programação acontece no 
domingo (10), a partir das 
10h30, com missa, seguida 

de almoço com os pratos tí-
picos de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, 
Bahia e Rio Grande do Norte, 
além de bingo e show com os 
músicos Leandro e Mozart.

polícia prende suspeito de 
furtar Bicicletas

Breno moreira é campeão regional 
de jiu-jitsu esportes 6
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Júlia Villar

Divulgação

dia da engenharia militar

Evento, que acontece às 10h30, é aberto a militares e civis

Judoca faz ‘barra’ utilizando quimono - para 
fortalecimento muscular e ‘pegada’

Divulgação



E
Pindamonhangaba 7 dE abRiL 2016Tribuna do Norte2

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PResiDeNTe Da FuNDação DR. João RoMeiRo: Antônio Aziz Boulos
eDiToR CheFe:  Odirley Pereira MTb Nº 48.651
ResPoNsaBiLiDaDe: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor
ReDação e BaLCão De aNÚNCios: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
RePReseNTaNTe NaCioNaL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena-SP

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

DIToRIal

www.tribunadonorte.net 
www.jornaltribunadonorte.com.br

contato@tribunadonorte.net

Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  
(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

Nossa GENTE

Das boas lembranças 
que Vânya Dulce D’Arace 
Maciel guarda da infân-
cia, a sua escolinha no es-
critório que havia sido de 
seu pai - Rômulo Campos 
D’Arace, sem dúvida, é a 
mais memorável.  A me-
nina que no seu mundo 
de faz-de-conta sonhava 
ser professora, não po-
dia imaginar que aquela 
brincadeira tornar-se-ia 
sua futura profissão e, 
sua escola-sonho, uma 
referência na história da 
Educação Infantil de Pin-
damonhangaba!

Ao finalizar os estudos 
no Magistério, a jovem 
normalista não teve dúvi-
da: partilhou o território 
sagrado de sua infância 
para outras crianças e, 
com mobiliário improvi-
sado, transformou o es-
critório e o quintal de sua 
casa numa escola de ver-
dade!

Os sete alunos* matri-
culados na 1ª turma/1968 
inspiraram a escolha do 
nome do estabelecimento 
de Educação Infantil situ-
ado na rua Gustavo de Go-
doy - Jardim de Infância 
Branca de Neve e os Sete 
Anões. Nos anos subse-
quentes, o admirável traba-
lho da “Tia Vânya” junto às 
crianças, atraía mais e mais 
alunos! Sucesso que exigiu 
a criação de novas salas, a 
contratação de outros fun-
cionários, a ocupação de 
todos os cômodos da casa
-escola que, após 29 anos, 
passa a se chamar Colégio 
Mestre!

Os álbuns de fotos do 
Colégio Mestre revelam 
o que este jardim da in-
fância esconde: verdadei-
ras pedras preciosas que, 
segundo Vânya, foram 
lapidadas pelas mãos in-
visíveis do Mestre dos 
mestres: as primeiras le-

tras, as rodas de histórias, 
as brincadeiras, os cuida-
dos de higiene, a alimenta-
ção saudável, os desenhos, 
os passeios, as festas... e, 
junto das atividades pe-
dagógicas, as lições que o 
tempo não rouba nem é 
capaz de apagar: o respei-
to, a alegria, a partilha, a 
gratidão, o amor. 

Valores imprescindí-
veis à educação das crian-
ças! Tesouro que ficará 
guardado no coração dos 
que tiveram o privilégio 
de ter os primeiros anos 
escolares iluminados por 
esta professora que é todo 
encanto, todo doçura, 
todo amor!  

A escola-casa-sonho de 
Vânya completa 48 anos! 
Nas páginas do Colégio 
Mestre, o trabalho reali-
zado por esta educadora 
em prol de uma infância 
mais feliz está estampa-
do no jardim de flores da 

entrada, no amarelo vivo 
das paredes, nas portas 
e janelas vermelhas e no 
vermelho dos frutos de 
acerola que tombam aos 
pés da majestosa árvore 
de sombra do quintal! 

Vê-se o mesmo brilho 
nos olhos dos aluninhos 
que me dão boas-vindas e, 
certamente, nas conquis-
tas pessoais e profissionais 
de seus ex-alunos, hoje 
renomados professores, 
juízes, médicos, dentistas, 
jornalistas, advogados, en-
genheiros... um dia, apren-
dizes de uma adorável pro-
fessora que se refugiou na 
infância deles para eterni-
zar seu sonho de menina!

*Heloísa Helena San-
tiago Pinto, Ana Maria 
Schmidt, Renato Salgado 
França, Milene da Silva 
Furquin, Roberto Manso 
Leite e Alexandre Serra 
Nogueira e Paula Godoy.

Discutir privacidade atu-
almente tem se tornado 

desalentador. Temos a bem in-
tencionada Nota Paulista, mas 
que devassa o consumo do con-
tribuinte, revelando quantida-
des, preços, e suas preferências, 
incluindo até itens da sua inti-
midade, como preservativos e 
absorventes. Por tostões, se abre 
mão da privacidade e da intimi-
dade.

As pessoas sem perceber ex-
põe suas vidas, um cadastro 
para qualquer que seja o fim, de 
lojas a fornecedores, colhem tal 
número de informações, que sua 
privacidade já era, foi triturada. 
Você tem o celular do gerente da 
loja que você compra? E da Cia 
de Eletricidade? Eles pedem o seu, 
você informa e tenha certeza que 
vão ligar, e para aborrecer, mas, 
você não tem o deles, porque eles 
protegem a privacidade. Assim 
vamos distribuindo nossa priva-
cidade para chegar onde chegou. 

Privacidade não existe mais, ligam 
no seu celular sem o menor pudor, 
sem ao menos perguntar se está 
ocupado ou pode falar. 

 Já despido da privacidade, 
nosso dia a dia acaba habituado 
a outros ataques, câmeras em 
lojas, bancos e nas ruas, rada-
res, malas diretas, telemarke-
ting, redes sociais, muitos defen-
dem esse modo de monitorar as 
pessoas como modernidade, e 
encaram essa situação como um 
mal inevitável ou como uma ga-
rantia de segurança. 

Em bancos, é comum a expli-
cação de que a porta com detec-
tor de metais é para proteger o 
banco e os usuários. E assim, o 
usuário, para não ser confun-
dido com um ladrão, deve se 
expor, colocando todo o mate-
rial metálico que traz consigo 
incluindo-se aí aparelho celular 
que pode despertar o desejo de 
algum larápio próximo, porta-
moedas, cintos, canetas, chaves 

e, por vezes, até óculos em uma 
vitrine pública. Pode até aumen-
tar a segurança do banco, mas a 
intimidade do usuário foi amea-
çada, e sua segurança também: 
pelo aparelho celular pode-se 
supor seu poder aquisitivo, 
pelas chaves pode-se identi-
ficar o grau de segurança de 
sua residência se há chave de 
segurança, por exemplo e se é 
proprietário de carro, e o por-
ta moedas pode se prestar a 
um furto na saída do banco se 
estiver volumoso. Saidinha de 
banco, acontece, demais.

Mas são poucos os que se re-
belam, e a maioria prefere per-
der privacidade em nome de 
uma pretensa colaboração com 
a segurança pública. Até porque 
precisam entrar no banco. De-
positam assim sua privacidade 
em um fundo perdido.

Claudio Berenguel - Advogado

COLÉGIO MESTRE: O JARDIM DE INFÂNCIA DA VÂNYA 

A privacidade é direito fundamental 
da pessoa humana. Cuida da sua!

Os confrontos entre torcedores no pré e pós 
derby (ou derbi) paulista do último domin-
go (3), entre Palmeiras e Corinthians – mos-

traram, novamente, a ignorância de algumas pessoas.
Indivíduos que se escondem atrás de símbolos e 

cores de uma torcida organizada, chamada por alguns 
promotores até de facção criminosa, têm causado nas 
últimas décadas centenas de atos que põe em risco a 
segurança das pessoas de bem.

O que se viu nas ruas de São Paulo, nos arredores 
do estádio Paulo Machado de Carvalho – o Pacaem-
bu – em estações de metrô, em supermercados, lojas 
e outros estabelecimentos, não foi uma manifestação 
de torcida pelo time do coração.

Não, não. Aquilo foi uma completa barbárie dos 
vândalos disfarçados de torcedores, ocasionando 
quebra-quebra, briga, prejuízo a bens públicos e pri-
vados e até a morte de um homem inocente, que esta-
va passando pela rua.

Mortes, aliás, em se tratando de casos envolven-
do criminosos disfarçados de torcedores tem se tor-
nado, infelizmente, comuns. Na própria quebradeira 
nos vagões de trem e de metrô, de São Paulo, dois dos 
indivíduos na torcida do Corinthians foram identifi-
cados e estiveram envolvidos no assassinato do ga-
roto Kevin Espada, em fevereiro de 2013, na Bolívia, 
quando foi disparado um sinalizador de forma inten-
cional contra a torcida do San José, em partida válida 
pela Libertadores da América.

Eles, e outros 10 membros da Gaviões da Fiel, 
chegaram a ficar seis meses presos, antes do Gover-
no Brasileiro intervir na situação. Muitos deles deve-
riam é continuar na cadeia boliviana. Passados mais 
de três anos ninguém foi punido e nem será. A morte 
de Kevin foi mais uma entre tantas ocasionadas em 
fatos ligados ao futebol no Brasil.

Inclusive cabe informar que alguns desses corin-
tianos se envolveram em outra briga de torcida se-
manas após serem libertados. Durante jogo entre o 
Timão e o Vasco, pelo Brasileiro de 2013, lá estavam 
eles cometendo atentados contra a segurança das 
pessoas, atirando objetos, chutando policiais etc... si-
tuações que, para quem vai aos estádios do país, se 
tornaram frequentes.

E não precisa ir muito longe. O que aconteceu em 
São Paulo é só uma mostra em grandes proporções, 
pois se tratam de dois dos maiores clubes do Brasil.

Em Pindamonhangaba, por exemplo, há três se-
manas, na final da Copa Regional, entre Araretama e 
Vila São José, também houve briga. O fato ocorreu no 
fim do jogo, após lance polêmico, onde a árbitra Adeli 
Mara Monteiro entendeu que não seria pênalti.

Revoltados, os jogadores do ‘Vila’ reclamaram, 
pressionaram, a turma do deixa disso entrou no meio 
e acalmou o ânimo de todos. Até aí, tudo bem, situa-
ção absolutamente normal de jogo.

O problema foi o ocorrido fora de campo, no alam-
brado entre alguns torcedores exaltados. Um deles, 
por exemplo, partiu para cima do presidente da Liga 
de Futebol, o Macarrão, para agredí-lo.

Obviamente, a atitude descabida do agressor não re-
presenta o sentimento da maior parte dos torcedores, que 
estavam nas arquibancadas apenas vibrando com o time.

No ano de 2013, por exemplo, durante semifinal 
da Primeira Divisão, alguns integrantes da torcida do 
Sapopemba atiraram rojões contra a imprensa, joga-
dores e membros da comissão técnica do Areião, após 
eliminação em casa. Uma das explosões ocorreu a ape-
nas um metro do repórter esportivo desta Tribuna e 
do zagueiro Marcão, do Areião. E ainda houve outros 
casos semelhantes. Os fatos servem, neste caso, para 
demonstrarmos que os nervos à flor da pele estão em 
todos os locais do Brasil quando o assunto é futebol.

Cabe-nos criticar esses atos e esperar que as pes-
soas evoluam e não participem mais de iniciativas 
de violência. E se esse ‘progresso’ mental demorar, 
ao menos que isso não interfira e nem prejudique as 
pessoas de bem.

Mais perto do que parece

atos de violência envolvendo 
criminosos disfarçados 

de torcedores são, 
infelizmente, comuns

Na roda de história, Vânya e alunos do Colégio 
Mestre/1973

Entrada do Colégio Mestre, Vânya, a filha 
Bianca, Verônica Santos e alunos/2016

Divulgação
Divulgação
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Dia da Engenharia Militar 
é comemorado na cidade

Fiéis de Pinda participam de 
missa especial em Taubaté

O 2º Batalhão de 
Engenharia de Com-
bate, 'Batalhão Borba 
Gato', e a Guarnição 
Federal de Pindamo-
nhangaba celebram o 
Dia da Engenharia Mi-
litar na sexta-feira (8), 
às 10h30, com uma so-

lenidade na praça Pa-
dre João de  Faria Fia-
lho, Largo do Quartel.

O Exército Brasilei-
ro comemora a data 
em homenagem aos 
membros da Arma de 
Engenharia e ao patro-
no do setor, o tenente-

coronel João Carlos de 
Villagran Cabrita. 

Villagran Cabrita 
integrou o  1º Batalhão 
de Engenharia e mor-
reu na Guerra do Para-
guai, numa ilha onde se 
escondiam para atacar 
os inimigos, em 1866. 

Esse local, por sua vez, 
ganhou o nome de ‘Ilha 
do Cabrita’, conhecida 
também como ‘Ilha da 
Redenção’, em sua ho-
menagem.

Os destaques da En-
genharia Militar Brasi-
leira foram inúmeros, 

sendo a primeira tropa 
a travar contato com o 
inimigo na Península 
Itálica, durante a Se-
gunda Guerra Mundial 
e responsável pela cons-
trução de pontes e or-
ganização dos terrenos 
para as batalhas; tam-

bém prestou assistência 
em missões humanitá-
rias como a remoção de 
minas na América Cen-
tral e América do Sul.

Dúvidas e informa-
ções no Batalhão Bor-
ba Gato pelo telefone 
(12) 3642-2399.

Encontro rEúnE liDErEs 
rEligiosos para MEsa 
rEDonDa coM alunos

No domingo (3), fiéis 
da Diocese de Taubaté se 
reuniram na Avenida do 
Povo, em Taubaté, para 
celebrar a Missa da Di-
vina Misericórdia. Para 
os católicos, no primeiro 
domingo após a Páscoa, é 
celebrada a Festa da Mi-
sericórdia de Deus. Quem 
instituiu essa solenidade 
foi o papa João Paulo II, 
no ano de 2.000, durante 
seu pontificado. 

A missa teve a presen-
ça de pessoas de todas as 
cidades da diocese e faz 
parte das celebrações do 
Ano Santo da Misericór-
dia, instituído pelo papa 
Francisco em 2016.

A diocese segue um 

cronograma que teve iní-
cio em dezembro de 2015 
e vai até 20 de novembro 
de 2016.

Estiveram presentes 
cerca 8 mil pessoas com 
caravanas de Taubaté, 
Pindamonhangaba, Ca-
çapava, São Bento do Sa-
pucaí, Santo Antônio do 
Pinhal, Campos do Jor-
dão, São Luiz do Parai-
tinga, Natividade da Ser-
ra, Jambeiro, Redenção 
da Serra e Tremembé.

De Pinda estavam 
presentes mais de 100 
representantes das paró-
quias do município. Julia 
Stefanie dos Santos, da 
Fraternidade Jufra Rosa 
Mística, da Paróquia São 

Benedito, esteve na mis-
sa e contou que foi uma 
experiência muito po-
sitiva. “Foi muito bom 
participar da missa do 
Domingo da Misericór-
dia, pois lá, além de estar 
junto com meus irmãos 
da fraternidade  estáva-
mos unidos com todas 
as paróquias da nossa 
diocese e isso é muito 
importante para celebrar 
a misericórdia de nosso 
Pai", disse. 

Também estavam pre-
sentes todos os padres, 
seminaristas, freis e diá-
conos da diocese. 

Antes do início da 
missa foi rezado o terço 
da misericórdia e acolhi-

da as réplicas do ícone e 
da cruz da Jornada Mun-
dial da Juventude.

A programação da 
Festa da Divina Miseri-
córdia continua com ce-
lebrações no decorrer do 
ano. E ainda, é solicitado 
que cada paróquia orga-
nize uma peregrinação, 
durante o Ano Santo, à 
'Porta da Misericórdia' 
na Catedral de São Fran-
cisco das Chagas,  em 
Taubaté e na Basílica do 
Senhor Bom Jesus, em 
Tremembé. 

Essas igrejas foram 
escolhidas por dom Wil-
son, como locais de pe-
regrinação no território 
diocesano.

a Escola Estadual dr. 
alfredo Pujol realizou na 
última semana o ‘Encon-
tro inter Religioso’ com 
alunos do 2° ano do Ensi-
no médio. o projeto existe 
há mais de cinco anos e 
conta com a participação 
de representantes das 
religiões mais populares da 
cidade. neste ano esti-
veram presentes líderes 
católico, evangélico, hare 
krishna, espírita, budista, 
muçulmano e mórmon. 

a professora Roseli 
marques dos Santos, uma 
das coordenadoras do 

encontro diz que o even-
to foi muito importante 
e de grande valia para 
os alunos. “além de tirar 
suas dúvidas, os alunos 
percebem que existem 
pontos de vista iguais nas 
religiões e que é possível 
uma conviver com a ou-
tra sem conflitos”, explica 
a organizadora.

no encontro houve 
mesa redonda, na qual, 
primeiramente cada líder 
explicou um pouco sobre 
sua religião e depois os 
adolescentes fizeram 
perguntas. 

Divulgação

Júlia Villar

A data é uma homenagem ao tenete-coronel João Carlos de Villagran Cabrita, que faleceu na Guerra do Paraguai 

Jovens de Pindamonhangaba presentes na celebração do bispo d. WilsonReligiosos de Pinda e região na Avenida do Povo, em Taubaté
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

 

 

CONVOCAÇÃO PARA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 

  
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 
Suplentes, convocados a comparecer à 3ª Reunião Ordinária/2016 
do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:  
 
 
Dia:    07/04/2016 (quinta - feira) 
Horário:   13h30 (tolerância de 10 min) 
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas 
Local:  Casa dos Conselhos Municipais – à Travessa Rui 
Barbosa, 37, Centro – Fone: 3642.7447 
 
Pauta: 
 

I. Informes; 
II. Aprovação de Ata; 

III. Parecer sobre a análise da Comissão a respeito dos projetos 
apresentados ao Edital do Fundo Municipal do Idoso (FMI); 

IV. Deliberação de projetos – FMI; 
V. Encerramento. 

 
 

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou 

conselhospinda@gmail.com
 
 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

ETR ÓLEOS S/A
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85

NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem 
no dia 18 de Abril de 2016, às 11:30 h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão 
Cruz Simões, nº 485, Bairro Feital – Distrito de Moreira César, CEP 12441-285, 
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

(a) Aprovação das contas, do balanço patrimonial e das demais demonstrações 
financeiras do exercício encerrado em 31.12.2015, publicadas no Diário Oficial de SP 
e no Jornal da Cidade de Pindamonhangaba ambos em 15.03.2016.
(b) Ratificar os atos da administração.

Pindamonhangaba (SP), 06 de Abril de 2016

A Diretoria

ETR ÓLEOS S/A   2 COLUNAS POR 6 CM

COMUNICADO
Comunico que no dia 24/03/2016 foi furtado do interior do meu veículo, 
o alvará, licença e um talão de nota Fiscal de prestação de serviço no 
nome de: Renato Garcia Yasui, firma no nome do mesmo e informo que o 
número da nota furtada vai de: 150 a 200. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA: 06/04/2016 
 

FUNÇÃO
DEPILADORA 
ESTAGIÁRIO DE RH 
INSTRUTOR DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
MONITOR DE OFICINA DE TEATRO 

 
ACESSE O SITE:  maisemprego.mte.gov.br  OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 

AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP  OU 
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR, 

MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO 026/2016 (PMP 6018/2016) 
A autoridade superior homologou, em 04/04/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em confecções de impressos 
para atender o programa ‘e-sus’”, em favor das empresas: José Augusto Fernandes Moreira 
ME, itens 02, 04, 05, 06, no valor total de R$ 3.879,40; Marquinhos Artes Gráficas Ltda EPP, 
itens 01, 03, 07, 10, no valor total de R$ 5.524,24; Puccinelli Gráfica e Editora Ltda ME, item 
08, no valor total de R$ 1.554,00. Item impróspero: 08.

PREGÃO 045/2016 (PMP 7680/2016) 
A autoridade superior homologou, em 04/04/2016, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para elaboração 
do P.P.R.A.(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)  documento base e LTCATs 
(Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho) de todas as secretarias do 
município, incluindo o Gabinete e a Sub Prefeitura de Moreira César”, em favor da empresa: 
MC Medicina e Consultoria Ocupacional  Ltda, item 01, no valor total de R$ 68.430,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da 
seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 14/04/2016 às 14:00 horas:

317º JAMILE BONFIM ARNEIRO SIQUEIRA
RUA PARÁ, 177 – CIDADE INDUSTRIAL
LORENA – SP
CEP 12609-200

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, 
situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado 
a seguir, munido da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições 
deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 14/04/2016 às 14:00 horas:

318º KARINE REZENDE
RUA QUERO-QUERO, 61 – COLONIAL VILLAGE – PQ. LAGO AZUL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-880

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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CIDADE
A Paróquia São Cris-

tóvão fará, em sua igreja, 
o 7º Encontro das Tradi-
ções, neste fi nal de sema-
na, sábado (9) e domingo 
(10). Além das missas, ha-
verá barracas com almo-
ços, comidas típicas, bebi-
das, show, entre outros. 

No sábado a Missa da 
Unidade com Setor da Ju-
ventude começará às 18 
horas, em seguida have-
rá comidas típicas, show 
com Bruna e Rafael, des-
fi le de jovens e apresenta-
ção de capoeira. 

No domingo a missa 
será às 10h30. Após a ce-

lebração, haverá almoço 
com os pratos típicos de 
estados como: São Paulo, 
Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Bahia e Rio Gran-
de do Norte. Às 14 horas 
terá um bingo com sor-
teio de prêmios, entre eles 
uma bicicleta. Para encer-
rar as festividades acon-
tecerá missa, às 19 horas, 
em seguida, apresentação 
de Leandro e Mozart.

A Paróquia está loca-
lizada na avenida Profes-
sor Manoel Cesar Ribeiro, 
4.851, bairro Cidade Nova. 
Informações pelo telefone 
(12) 3648-1336.  

Teatro Galpão rece-
berá o Stand Up Come-
dy com Diogo Almeida e 
Tapa Olho Experimental, 
no sábado (9), às 20 ho-
ras. O encontro promete 
risadas, pois ambos re-
tratam de forma cômica 
o jeito do morador de 
uma cidade, através de 
vídeos.

O Tapa Olho Expe-
rimental é conhecido 
no Vale do Paraíba por 
abordar situações roti-
neiras vivenciadas por 
moradores da região.

A partir de um deter-
minado tema, ele repre-

senta o jeito do morador 
com sotaques e trejei-
tos. Diogo Almeida, por 
sua vez, faz vídeos com 
o canal Pinhão Cozido, 
retratando Curitiba, sua 
cidade.

Para os pagantes 
de meia  entrada, o in-
gresso custa R$ 20 (ou 
esse valor mais 1 quilo 
de alimento); inteira 
é R$ 40. Os ingressos 
são limitados e podem 
ser adquiridos na loja 
Life Core, na travessa 
Marques do Herval, 85, 
centro, ao lado da praça 
do Cruzeiro. 

Jovens de Pindamo-
nhangaba e de todo o país 
podem participar da 45ª 
edição do Concurso Inter-
nacional de Redação de 
Cartas para Jovens, com 
o tema: “Escreva uma car-
ta a você mesmo aos 45 
anos”. O objetivo da pre-
miação é incentivar a ex-
pressão da criatividade e a 
melhora dos conhecimen-
tos linguísticos de crian-
ças e adolescentes. 

O remetente e o des-
tinatário da carta é você. 
É permitido falar sobre 
qualquer assunto, políti-
ca, religião, artes, ciências 
ou o que você quiser.

A iniciativa é da UPU 
– União Postal Universal, 
que promove o concurso 
internacionalmente, no 
Brasil quem desenvolve 
é a agência de correspon-

dências Correios. Os estu-
dantes participarão da se-
letiva internacional após a 
prévia nacional. 

A inscrição é válida até 
30 de abril e para partici-
par os interessados devem 
passar por uma seleção 
interna na escola. Só se-
rão aceitas duas cartas por 
escola, e só é permitido a 
instituição fazer a inscri-
ção.

As redações devem ser 
cartas argumentativas (do 
gênero textual carta e do 
tipo textual argumentati-
va); apresentadas em for-
ma de carta internacional 
(começando o tratamento 
pessoal como Caro/Cara, 
Prezado/Prezada, Queri-
do/Querida, incluir o en-
dereço do destinatário e 
do remetente e terminar 
com uma saudação e as-

sinatura); de acordo com 
o modelo da folha pauta-
da disponível no site dos 
Correios. As redações de-
vem ser redigidas de pró-
prio punho, com caneta 
esferográfi ca preta ou azul 
e preferencialmente na fo-
lha pautada específi ca do 
45º Concurso Internacio-
nal de Redação de Cartas, 
disponível no site dos Cor-
reios.

Na redação deverá 
constar o nome completo 
do aluno, idade, série que 
está cursando, o nome 
da escola e sua assina-
tura. As escolas devem 
incluir os documentos: 
redação redigida de pró-
prio punho, com cane-
ta esferográfi ca preta ou 
azul, preferencialmente 
na folha pautada especí-
fi ca do concurso. Ficha 

de inscrição específi ca do 
45º Concurso Internacio-
nal de Redação de Cartas 
preenchida. Caso enviem 
mais de duas redações da 
mesma escola, a Coorde-
nação Estadual eliminará 
as restantes de forma ale-
atória.

Para o estudante che-
gar até a etapa internacio-
nal, haverá quatro fases: A 
escolar -  na qual a escola 
escolhe duas cartas para 
enviar; Estadual -  pelo 
menos 10 cartas de cada 
Estado, sendo que os pri-
meiros colocados passa-
rão para a próxima fase; 
Nacional -  serão pre-
miados os três primeiros 
ganhadores, sendo que 
apenas o primeiro repre-
sentará o país na Etapa 
Internacional, que acon-
tecerá em Berna, Suíça. 

A Polícia Militar 
de Pindamonhangaba 
prendeu homem sus-
peito de furtar duas 
bicicletas no centro da 
cidade. Durante a ope-
ração na residência do 

rapaz, ele alegou que 
elas eram de um irmão 
já falecido. A Polícia 
Civil investiga o caso e 
suspeita que as bicicle-
tas sejam produtos de 
furtos.

‘São Cristóvão’ realiza festa da cultura brasileira
Stand Up Comedy 
de youtubers 
acontece no sábado

Estudantes podem se inscrever para 
Concurso de Cartas do Correios

Polícia
PM apreende bicicletas e 
prende suspeito de furto

Alunos 1º colocado na 
Etapa Estadual -  R$ 1 mil 
+ certificado;  1º na eta-
pa Nacional - R$ 5 mil 
+ certificado + troféu + 
viagem a Brasília, com o 
responsável para partici-

par do evento de premia-
ção. Premiação às esco-
las: 1º colocado Estadual 
– R$ 2 mil + certificado; 
1º Nacional – R$ 10 mil 
+ certificado + troféu+ o 
diretor (a) da escola via-

ja a Brasília para partici-
par do evento de premia-
ção nacional.

Mais informações 
sobre regulamento, 
formulário de redação, 
ficha de inscrição, ins-

crição para o estado 
de São Paulo, modelo 
de carta internacional, 
endereços para envio 
das inscrições, no site 
do Correios: www.cor-
reios.com.br.

Premiação

Evento contará com pratos típicos

Inscrição é válida até 30 de abril e para participar os interessados devem passar por uma seleção na escola

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Se alguém reconhecer as bikes, favor entrar 
em contato com o SIG - Setor de Investigação 
Geral da Polícia Civil
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Tribuna do Norte
esportes

Na Itália, os jovens 
talentos vão disputar a 
Copa Europeia Júnior 
de Lignano, até o do-
mingo (10). Ficam mais 
três dias em solo ita-
liano participando do 
treinamento de campo, 
organizado pela União 
Europeia de Judô. No 
dia 13, partem para a 
Rússia, para a Copa 
Europeia Junior de São 
Petersburgo, dias 16 e 
17 de abril. Assim como 
na Itália, por ser um 
evento oficial do calen-
dário da Federação In-
ternacional para a clas-
se de idade, serão mais 

O garoto Breno Telles Rosas 
Lacorte Moreira, de 6 anos, con-
quistou, no final de março, a me-
dalha de ouro na categoria mirim 
da 1ª Etapa do Circuito Regional 
Livajj - Liga Vale Paraibana de 
Jiu-Jitsu, que ocorreu na cidade 
de Taubaté.

O garoto pertence ao projeto 
‘Aprender é Preciso! – Jiu-Jitsu’ 
do bairro Parque das Palmeiras, 
que tem apoio da Equipe de Jiu-
Jitsu Brothers Team Galiano, do 
prof. Rodolfo Moreira e do Fundo 
Social de Solidariedade de Pinda-
monhangaba.

O garoto pretende trazer vá-
rias outras medalhas de Etapas 
do Livajj, que ainda ocorrerão na 
Região do Vale do Paraíba.

A p r o x i m a d a m e n t e 
20 lutadores de judô, da 
equipe Sub 21 da Seleção 
Brasileira, embarcaram, 
na quarta-feira (6), para 
a Itália, após três dias de  
concentração e treinamen-
tos em Pindamonhangaba.

Os atletas convocados, 
que se destacaram na Se-
letiva Nacional para as 
Equipes de Base, chega-
ram à cidade no último 
domingo (3), para se pre-
parar para o Estágio In-
ternacional. 

“Estamos dando sequên-
cia ao trabalho de prepa-

ração dos atletas que irão 
disputar o Campeona-
to Pan-Americano deste 
ano e o Mundial do ano 
que vem. As competições 
que eles vão participar 
são muito fortes e tam-
bém contam pontos para 
o Ranking Mundial Sub 
21. Além disso, a comis-
são técnica terá um tempo 
maior de convivência com 
esses atletas e poderá rea-
lizar um trabalho mais in-
dividualizado com eles”, 
explicou Marcelo Theotô-
nio, gestor das equipes de 
base.

“Sempre na chegada 
dos atletas, realizando al-
guns testes físicos com o 
objetivo de entender me-
lhor como os judocas se 
apresentam para o estágio 
e acompanhar a evolução 
deles e do grupo duran-
te a temporada. Os testes 
são repetidos durante e 
após o término do estágio, 
servindo como uma ótima 
fonte de estudos”, ressal-
tou Theotônio. “Os testes 
são simples e rápidos, e 
não interferem na pre-
paração para a viagem”, 
completou. 

Seleção Brasileira de Judô embarca para 
Itália, após treinamento em Pinda

Competições internacionais
três dias de treinamento. 
A chegada ao Brasil está 
prevista para o dia 19. Ao 
todo, serão 16 dias dedi-
cados à evolução técnica 
e dar bagagem internacio-
nal para esses atletas.

“Sem dúvida, será uma 
experiência muito produ-
tiva para os judocas, que 
terão a oportunidade de 
disputar competições de 
alto nível técnico, além 
de treinarem com atle-
tas das principais potên-
cias do mundo no espor-
te, como Japão, França 
e Rússia, além de outros 
países tradicionais como 
Itália, Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Portugal e, da 
ex-União Soviética, 
como Azerbaijão, Bie-
lorússia, Quirquistão e 
Tadjquistão ”, concluiu 
Theotônio.

Além de Marcelo 
Theotônio, chefe da 
delegação, a comis-
são técnica que acom-
panhou os judocas 
nos treinamentos em 
Pinda é composta pe-
los técnicos Douglas 
Vieira e Andrea Berti; 
fisioterapeutas Rodol-
fo Monteiro e Luana 
Carvalho e pelo assis-
tente técnico Matheus 
Theotônio.

garoto da cidade 
é medalha de 
ouro no jiu-jitsu

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Treinador observa exercício de atleta

Breno T. R. L. Moreira                    

Técnicos e equipe feminina de judô




