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PREVISÃO DO TEMPO

Processo judicial contra Harsco injeta 
R$ 1,2 milhão na economia de Pinda

Um processo judicial coleti-
vo, movido pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamonhan-
gaba, contra a Harsco para co-
brar adicionais de periculosi-
dade e insalubridade para 100 
trabalhadores vai injetar R$ 1,2 
milhão na economia da cidade. 

Todos os envolvidos já con-
sultaram o Departamento Jurí-
dico a respeito do processo. Até 
sexta-feira (28), o sindicato pro-
move um atendimento especial 
para realizar os pagamentos.

PÁGINA 3

Pinda terá primeiro concurso Miss Beleza Negra
Pindamonhangaba vai es-

colher sua primeira Miss Be-
leza Negra dia 5 de novembro, 
no Teatro Galpão. Dezoito 
candidatas serão avaliadas 
por um júri e elas terão que 
desfi lar em traje casual, maiô 
e gala. De acordo com o or-
ganizador Vanderson Santos, 
serão premiadas as que apre-
sentarem o melhor traje de 
gala, a miss internet, a miss 
simpatia, a musa e a grande 
campeã, que será a Miss Be-
leza Negra.

Todas receberão diversos 
brindes e a vencedora, além 
de faixa e coroa, ganhará um 
prêmio de R$ 500 reais.

ARRECADAÇÃO DE ACESSÓRIOS 
AUXILIA MULHERES COM CÂNCER

Gestores da 
Rede Municipal 
fazem curso 
de Direito 
Educacional

Os gestores das escolas mu-
nicipais e centros de educação, 
além dos gestores regionais, 
participaram de um curso so-
bre “Direito Educacional”, como 
aplicação do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente e da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. 

O curso ocorreu na Faculda-
de Anhanguera e foi promovi-
do pela secretaria municipal de 
Educação para preparar os ges-
tores em situações comuns ao 
cotidiano escolar.

PÁGINA 5

Projeto do 
Castolira é 
premiado 
em São Paulo

 
O ‘Semeando Valores’, 

realizado pela equipe da 
ESF Castolira, foi pre-
miado com destaque no 
VIII Fórum de Promoção 
da Saúde e V Seminário 
de Alimentação Saudá-
vel em São Paulo. 

As ações realizadas 
têm a participação da 
comunidade do Castoli-
ra e hoje faz limpeza de 
calçadas e áreas verdes 
onde o lixo era descar-
tado, revitalização de 
áreas com plantio de 
árvores e fi scalização de 
locais nos quais não se 
pode jogar lixo.

Palestra aborda 
ecoprofissionalização

PÁGINA 2

CCI do Vila Rica 
elege Rainha 
da Primavera

PÁGINA 3

PÁGINA 5

“Escola Ativa” 
encerra ano 
de formação 
continuada de 
professores

Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Divulgação

Uma ação do Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Estado 
de São Paulo está arrecadando 
lenços, turbantes, chapéus para 
mulheres vítimas de câncer, em 
especial do câncer de mama. A 
iniciativa, segundo a delegada 
do Conselho em Pindamonhan-
gaba, Denise Monteiro, faz parte 
da Campanha Outubro 
Rosa e visa ainda cons-
cientizar as mulheres 
sobre a importância de 
atitudes preventivas e 
orientações sobre o que 
fazer em caso de suspei-
ta da doença.

PÁGINA 3

Layanna Souza Isabela Ribeiro

Debórah Vitória Shirleine Sávio Biah Monteiro 
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Divulgação

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

NOSSA GENTE

DITORIALE

Quem conhece Alberto 
Santiago sabe que sob a 
sua humildade temos um 
grande poeta, um grande 
dramaturgo e, sobretudo, 
um ser humano grande de 
alma e de coração! Quem o 
conhece sabe que a Arte é 
a sua morada e na Arte ele 
edifi ca os seus e os nossos 
sonhos. 

Dos anos de trabalho 
em cargos administrativos 
na Cícero Prado e na Alcan, 
Alberto Santiago só tem 
agradecimentos, sobrema-
neira, pela oportunidade de 
atuar numa peça teatral e 
de ter sido fi sgado por esta 
expressão artística que tem 
movido os ponteiros de sua 
vida desde aqueles idos de 
1988!

Do inesquecível sucesso 
de “A Barca do Inferno” e 
“O Caminho dos Reis” e de 
outros espetáculos em que 
atuou como diretor, produ-
tor, dramaturgo, cenógra-
fo, cenotécnico, sonoplas-

ta, maquiador e, também, 
ator, somam-se quase três 
décadas de palco. Atual-
mente, Alberto Santiago 
coordena o grupo de teatro 
ANTI-HORÁRIO e ministra 
aulas em Tremembé, na 
Aerofi sic e no IA3 (Instituto 
de Apoio e Acolhimento ao 
Adolescente). 

A poesia e a música 
ocupam lugar de honra em 
sua vida e dela fazem um 
santuário à parte! Os po-
emas de sua autoria têm-
se destacado no cenário 
valeparaibano e, na última 
edição do Mapa Cultural 
Paulista, “A Larva” venceu 
a fase municipal e regional, 
tendo representado Pinda-
monhangaba na Fase Esta-
dual.

Inspirado nos antigos 
festivais de MPB conce-
beu a ideia de um Festival 
de Poesia, um espetácu-
lo extremamente criativo 
que há 10 anos faz vibrar 
aplausos nos palcos desta 

cidade princesa: o FESTIPO-
EMA. 

O evento que desde a 
primeira edição tem o apoio 
do Departamento de Cultu-
ra e da Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, visa 
a estimular a criação poética, 
valorizar e divulgar a poesia 
bem como incentivar a arte da 
declamação e o interesse pelas 
manifestações artísticas.

Podem participar do con-

ALBERTO SANTIAGO APRESENTA
“O CASAMENTO DA POESIA E DO TEATRO”

curso, poetas de todo país 
com trabalhos nas catego-
rias infantil, juvenil e adul-
to. Após a seleção e a di-
vulgação dos 10 melhores 
trabalhos de cada catego-
ria, são contatados atores 
para interpretá-los. Cada 
apresentação poética é um 
miniespetáculo, com come-
ço, meio e fi m comoventes! 

“A vida inventa! A gen-
te principia as coisas” já 
dizia Guimarães Rosa. E 
foi justamente a inven-
ção de “O Casamento da 
Poesia e do Teatro” que 
Alberto Santiago princi-
piou. A este poeta que 
se fez célebre dramatur-
go nos palcos de nossa 
terra, de nossa gente, 
a nossa reverência e os 
nossos aplausos!  

A 10ª edição do FES-
TIPOEMA conclama po-
etas e atores para essa 
grande festa! Senhoras e 
senhores, não percam o 
espetáculo!

Alberto fez o casamento 
da poesia com o teatro 
para que viesse à luz o 
Festipoema

Arquivo TN

Na semana passada, o Banco Central reduziu a 
taxa Selic de 14,25% para 14% e deu um ‘alívio’ no 
mercado fi nanceiro. O que todos esperavam, natu-
ralmente, era que a Selic pudesse puxar várias ou-
tras taxas, contudo, para infelicidade de todos, não 
é bem isso que está acontecendo.

Ah, os bancos, sempre eles. Verdadeiros san-
guessugas da economia popular. Ontem a taxa 
média de juros no crédito livre subiu de 52,9% ao 
ano em agosto para 53,4% ao ano em setembro, 
segundo o Banco Central. Em setembro de 2015, 
essa taxa estava em 46,2% ao ano. Para pessoa físi-
ca, a taxa média de juros no crédito livre passou de 
71,8% para 73,3% ao ano, de agosto para setembro, 
enquanto para pessoa jurídica, foi de 30,6% para 
29,8% ao ano no mesmo período.

Entre as principais linhas de crédito livre para a 
pessoa física, destaque para o cheque especial, cuja 
taxa avançou de 321,1% ao ano para 324,9% aa na 
mesma comparação. Com isso, o patamar de juros 
cobrados nesse tipo de empréstimo continua como 
o maior da série iniciada em julho de 1994. Para 
o crédito pessoal, passou de 53,3% para 53,8% ao 
ano.

Para veículos, os juros passaram de 26,2% ao 
ano para 26,1% ao ano, de agosto para setembro. 
Em agosto de 2015, a taxa estava em 25,6%. Em 12 
meses, a taxa apresenta alta de 0,5 ponto porcentu-
al e, no ano, elevação de 0,1 ponto porcentual.

A taxa média de juros no crédito total, que inclui 
também as operações direcionadas (com recursos 
da poupança e do BNDES), subiu de 32,9% ao ano 
em agosto para 33,0% ao ano em setembro. Em se-
tembro de 2015, estava em 29,3%. 

Com tudo isso, como podemos esperar melho-
ria econômica, fim da recessão e rompimento 
com a tremenda estagnação? Isso é uma per-
gunta que o próprio Banco Central não sabe 
responder, muito menos o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles.

Aos consumidores, entendam, embora o país 
precise de dinheiro circulando para sair do 
enorme buraco o qual se enfiou, deste jeito fica 
inviável.

Não adianta o presidente ou o ministro aparecer 
e pedir a colaboração de todos para a retomada do 
crescimento do país, se as taxas de juros continuam 
cada vez mais elevadas.

Paciência...

Fora dos padrões

Brasil continua impossível de 
crescer com juro no crédito livre 
subindo para 53,4%; e cheque 

especial para 324,9%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA

FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0501839-22.2006.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Paula Renata de Souza Bonis Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) 
move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 
Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, 
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens sufi cientes para satisfação do débito.
Executada: Paula Renata de Souza Bonis Me
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0501839-22.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:19/10/2006
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 
Valor da Dívida: R$ 908,61.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 
2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Palestra pelo Programa RAIS traz 
ecoprofi ssionalização para jovens 

A RAIS - Rede de Apren-
dizagem e Inovação em 
Sustentabilidade - promo-
ve nesta quinta-feira (27), a 
Palestra Magna 2016, com 
o tema "Educação Integral e 
Formação Ecoprofi ssional de 
Jovens". O evento será das 
18h às 21h30, no auditório 
da Faculdade Anhanguera, 
e compõe o curso semestral 
"Tecnologias Sustentáveis na 
Escola e Comunidade: per-
macultura e agroecologia". A 
entrada é gratuita, porém as 
vagas são limitadas. As ins-

crições podem ser feitas pelo 
link: goo.gl/KRJRC3.

O objetivo é promover a 
refl exão acerca de soluções 
educativas para a forma-
ção ecoprofi ssionalizante 
de jovens, sendo ministra-
da por Ondalva Serrano. 
Fundadora do Instituto 
Auá de Empreendedo-
rismo Socioambiental e 
criadora do Programa de 
Jovens - Meio Ambiente e 
Integração Social, atua na 
agroecologia e no fortale-
cimento de políticas para 

a agricultura familiar e 
orgânica. 

Ativa desde 2015, a RAIS 
é dedicada a promover um 
espaço permanente de en-
contros periódicos para di-
álogos, integração e partilha 
de experiências entre seus 
membros e parceiros, apro-
fundando os estudos e práti-
cas relacionados a educação, 
inovação e sustentabilidade. 
Uma iniciativa do projeto A 
Sociedade do Amanhã, em 
parceria com a Secretaria de 
Educação e Cultura de Pin-

damonhangaba, patrocínio 
Novelis e realização Evoluir. 

Ao longo desse ano, foram 
organizados quatro fóruns com 
temáticas variadas. O último 
encontro de 2016 aconteceu no 
dia 13 desse mês, abordando 
os temas "Ciclos de projetos: 
concebendo, construindo e co-
municando", "Ferramentas e 
metodologias participativas no 
desenvolvimento de projetos", 
e "Gestão compartilhada da 
Plataforma RAIS OnLine". O 
debate foi conduzido pela equi-
pe do programa.

Gerdau é reconhecida por 
Excelência em Segurança e Saúde 

A Gerdau, que tem usi-
na em Pindamonhangaba, 
recebeu, durante a 50ª 
Conferência Anual da As-
sociação Mundial do Aço 
(Worldsteel Association), 
em Dubai, o reconheci-
mento de Excelência em 
Segurança e Saúde, que 
considera cases de sucesso 
implantados no setor do 
aço. A empresa celebrou 
o sétimo troféu conquis-
tado com o projeto "braço 
hidráulico na ofi cina de 
cilindros", que contabili-
zou resultados positivos 
expressivos desde sua im-
plantação.

O projeto foi resultante 
de melhorias das condi-
ções de segurança iden-
tifi cadas pelo Índice de 
Comportamento Seguro 
- ICS, obtido em observa-
ções mensais, nas quais 
são identifi cados e trata-
dos riscos de acidente. Na 

ofi cina de cilindros da la-
minação, a manutenção 
era realizada com o uso 
de ponte rolante e os co-
laboradores necessitavam 
fi car próximos dos cilin-
dros suspensos. 

Com a implantação do 
braço hidráulico e de pe-
destais para suportar os ci-

lindros, este trabalho pode 
ser realizado com maior 
segurança. A solução ain-
da trouxe benefícios para a 
qualidade da manutenção, 
com melhor controle de 
lubrifi cação e redução de 
quebras de rolamentos. 

A metodologia ICS é 
composta de observações 

planejadas realizadas por 
especialistas em seguran-
ça do trabalho, que identi-
fi caram e quantifi cam con-
dições de risco. Na Gerdau, 
o ICS é um dos principais 
indicadores utilizados pe-
los gestores para prioriza-
ção de ações de melhoria 
em segurança.
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cidade
Processo judicial da Harsco vai injetar 
R$ 1,2 milhão na economia de Pinda

 

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhangaba 
iniciou na terça-feira (25), o 
pagamento do processo judi-
cial coletivo da Harsco, movido 
pelo sindicato para cobrar adi-
cionais de periculosidade e in-
salubridade. 

O processo 944/2009 en-
volve cem trabalhadores, entre 
atuais e ex-funcionários, e irá 
injetar ao total cerca de R$ 1,2 
milhão na economia da cidade. 
A segunda parcela será paga no 
dia 25 de novembro.

A assembleia que aprovou o 
acordo ocorreu há pouco mais 
de dois meses, no dia 14 de 
agosto.

Acessórios pArA mulheres com câncer 
de mAmA serão ArrecAdAdos Até novembro

valdir e o presidente herivelto vela entregam cheque 
de pagamento a Raimundo Nogueira, que ficou 13 anos 
exposto às más condições de trabalho

Segundo o dirigente sindical 
Valdir Augusto, ao longo de sete 
anos o sindicato tem cobrado da 
direção da Harsco o pagamento 
desses adicionais e que a em-
presa tenha mais compromisso 
com a segurança.

“O ideal seria que a fábrica 
prezasse pela saúde e integrida-
de física dos funcionários, mas 
enfim a justiça está sendo feita. 
O que ocorre hoje é fruto de um 
trabalho em equipe e feito com 
transparência”, disse Valdir, 
que também é coordenador ad-
junto da CUT na região.

Raimundo Nogueira Men-
des, de 41 anos, é um dos envol-
vidos no processo. Ele trabalhou 

por 13 anos como mecânico na 
Harsco. “A gente ficava muito 
exposto, com óleo diesel, graxa, 
produto químico, não tinha ma-
terial apropriado, às vezes ficava 
com cinco, seis empilhadeiras 
dentro da oficina, cada uma com 
um botijão de gás. Esse dinheiro 
vai mudar muita coisa,”, disse 
Raimundo.

Todos os envolvidos já con-
sultaram o Departamento Ju-
rídico a respeito do processo. 
Até sexta-feira, o sindicato 
está fazendo um atendimento 
especial para realizar os paga-
mentos.

A redação tentou falar com a 
empresa e não conseguiu.

Guilherme Moura

O CRCSP – Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Estado 
de São Paulo – está promoven-
do a Campanha Outubro Rosa 
em Pindamonhangaba e região 
para conscientizar as mulheres 
sobre a importância de atitudes 
preventivas e orientações sobre 
o que fazer em caso de suspeita 
da doença.

De acordo com a delegada 
do CRCSP de Pindamonhanga-
ba, contadora Denise Monteiro, 
uma iniciativa de arrecadação se 
estenderá até dia 30 de novem-
bro. “Quem desejar contribuir 
pode entregar lenços, turbantes 
e chapéus na delegacia do CR-
CSP localizado na rua Eugenio 
Siqueira Salgado, 140, bairro 
Bosque (atrás do Posto Guerre-
ro do centro)”, explicou. 

Além de divulgar informa-
ções, as delegacias do CRCSP 
estão recebendo doações de 
lenços que serão encaminhadas 

ao Instituto Oncoguia. “Os len-
ços são entregues às pacientes 
do Instituto como uma forma 
de ajudar na autoestima num 
momento tão delicado como é 
o da quimioterapia, quando as 
mulheres perdem seus cabelos”, 
completou Denise.

A doença
O câncer de mama é o segun-

do tipo que mais afeta mulheres 
no Brasil e no mundo, porém, 
a detecção precoce aumenta as 
chances de cura. De acordo com 
dados do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da 
Silva, dentre os novos casos de 
câncer que surgem a cada ano, 
25% são de mama. Embora apa-
reça predominantemente em 
mulheres, há casos de homens 
diagnosticados com a doença.

É importante que as mulhe-
res estejam atentas a quaisquer 
mudanças em suasmamas que 
podem ser identificadas visual-
mente ou ao toque. Nódulos en-
durecidos, geralmente indolores, 
pele avermelhada, alterações no 
mamilo, pequenos nódulos nas 
axilas e saída espontânea de lí-
quido dos mamilos podem ser 
sinais de câncer e, caso se depa-
rem com algum deles, é funda-
mental que as mulheres procu-
rem orientação médica.

O câncer não tem uma única 
causa, porém, possui alguns fa-
tores de risco. Estima-se que de 
5% a 10% dos casos são heredi-
tários. Mulheres a partir de 50 
anos também estão mais pro-
pensas. Outros fatores podem 
ser obesidade e sobrepeso após 
a menopausa, sedentarismo, ex-
posição frequente a raios-x, me-
narca (primeira menstruação) 
antes dos 12 anos, uso de pílulas 
anticoncepcionais, menopausa 
após os 55 anos.

Outubro Rosa
O movimento Outubro Rosa, 

cujo símbolo é um laço de fita 
rosa, surgiu nos Estados Uni-
dos, na década de 1990, com o 
objetivo de engajar a população 
no combate ao câncer de mama. 
A campanha espalhou-se e é re-
alizada todos os anos em diver-
sos países com o mesmo obje-
tivo: compartilhar informações 
sobre a doença e promover a 
conscientização sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce.

delegada do crcsp de pindamonhangaba, contadora denise monteiro

Projeto do Castolira é premiado em São Paulo
O Semeando Valores, 

realizado pela equipe da 
ESF Castolira, foi premiado 
com destaque no VIII Fórum 
de Promoção da Saúde e V 
Seminário de Alimentação 
Saudável no Centro de Con-
venções Rebouças, em São 
Paulo. O projeto foi apre-
sentado em forma de ban-
ner junto a outros diversos 
projetos que são realizados 
em todo estado, na quinta-
feira (20).

O projeto tem a propos-
ta de ensinar a sociedade 
sobre consciência ambien-
tal por meio de palestras e 
reuniões. Além das reuni-
ões realizadas na ESF, são 
feitas palestras nas escolas 
do bairro. As ações realiza-
das têm a participação da 
comunidade do Castolira e 
hoje faz limpeza de calçadas 
e áreas verdes onde o lixo 
era descartado, revitaliza-
ção de áreas com plantio 
de árvores e fiscalização de 
locais nos quais não se pode 

jogar lixo. Até hoje já fo-
ram plantadas cerca de 260 
árvores.

Para a equipe que realiza 

Semeando Valores, foi muito 
importante a participação no 
Fórum, porque isso divulga o 
projeto para todo o estado e 

mostra como a interação de 
setores como de saúde e edu-
cação podem ajudar o meio 
ambiente.

projeto tem a proposta de ensinar a sociedade sobre consciência ambiental 
por meio de palestras e reuniões

Francielly Godoy

Divulgação
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AVISO  AOS  AMBULANTES – Natal /2016
SORTEIO de 80 (Oitenta) Vagas para o Natal /2016 

                        DATA : 17 de  Novembro de 2016   (Quinta-feira)

LOCAL:  Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba  

                  HORÁRIO:   às  15:00 hs  da  tarde 

 

Obs.:  È OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO DOS AMBULANTES INSCRITOS NA DATA 
DO SORTEIO, pois  na  falta, será  automaticamente  cancelado  a  inscrição. 

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2016.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle Seob-014/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª Adriana Aparecida de Morais, 
para que tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 507/2016, 
lavrado em função de falta de calhas e rufos para impedir descarte de águas pluviais em 
terreno vizinho, conforme NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52521/2016 de 13.06.2016, 
imóvel localizado na Rua Nilza Aparecida Passos Machado, nº 65, infringindo assim o artigo 
209  do Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 
(CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com 
o disposto em Lei.

engenheiro ciVil JoSÉ franciSco fernandeS
SecretÁrio de PlaneJaMento

ORDEM DO DIA

39ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no 

Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, 

no próximo dia 03 de novembro de 2016, quinta-feira, às 15 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto  de  Lei  n°  112/2016 ,  do  Vereador  José  Carlos  Gomes  –  Cal,  que  “Denomina  a

Rua  Seis  do  Loteamento  Residencial  Vila  Romana  de  SEBASTIÃO  MENEZES

CORDEIRO”.

II.  Projeto  de  Lei  n°  114/2016,  do  Poder  Executivo,  “Prorroga  o  prazo  do  convênio

celebrado com a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando à prestação de

serviços hospitalares ambulatoriais e de internação”.

III.  Projeto  de  Lei  n°  115/2016,  do  Poder  Executivo,  “Prorroga  o  prazo  do  convênio

celebrado  com a  Santa  Casa  de  Misericórdia  visando  à  prestação  de  serviços  de  urgência

e emergência na operacionalização integral do Pronto Socorro Municipal”.

Pindamonhangaba,  26 de outubro de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR

Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição

dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba – SP  |  Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Curitiba, 11 de Outubro de 2016 - Edição nº 0 Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

Fazenda Pública
IDMATERIA1181090IDMATERIA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA
DE CURITIBA/PR. Rua Padre Anchieta, nº 1287 - 2º Andar - Bigorrilho.
VALUUP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., Administradora Judicial da
empresa BENDERTEC SOLUÇÕES EM AÇO - EIRELI - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, autos nº 0032474-11.2015.8.16.0185, em trâmite perante o Juízo da 2ª
Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba, comunica aos credores e
interessados o seguinte:
CONVOCAÇÃO: Para realização da Assembléia Geral de Credores, oportunidade
em que será deliberado acerca do Plano de Recuperação apresentado pela
Recuperanda (mov. 85), o ADMINISTRADOR JUDICIAL informa aos credores e
interessados que agendou as seguintes datas e endereço:
Primeira convocação dia 11/11/2016 (sexta-feira), com início às 14:00 horas,
no seguinte endereço: rua Senador Accioly Filho, 298 (somente pedestres) e rua
General Potiguara, 201 - CIC - Curitiba/PR (acesso de veículos/pedestres).
Segunda convocação dia 18/11/2016  (sexta-feira), com início às 14:00 horas,
no seguinte endereço: rua Senador Accioly Filho, 298 (somente pedestres) e rua
General Potiguara, 201 - CIC - Curitiba/PR (acesso de veículos/pedestres).
A assembléia instalar-se-á, em 1a (primeira) convocação, com a presença de
credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo
valor, e, em 2a (segunda) convocação, com qualquer número (artigo 37, § 2º da Lei
11.101/2005).
Cópia do Plano de Recuperação poderá ser obtido nos autos, que tramitam de forma
eletrônica no PROJUDI ou, ainda, diretamente com a Administradora Judicial na rua
Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901, cjto 134 . Curitiba-PR . 81280-330, fone
(41) 3018-
7800.
O credor poderá ser representado na assembléia-geral por mandatário ou
representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que
comprove seus poderes ou a indicação do movimento do processo em que se
encontre o documento (artigo 37, § 4º da Lei 11.101/2005).
Endereço da Administradora Judicial: rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901,
cjto 134 . Curitiba-PR . 81280-330, fone (41) 3018-7800.
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fundo de PreVidÊncia MuniciPal de PindaMonhangaba

====================================================================
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA COMPOSIÇÃO DOS 
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL NOS TERMOS DOS ART. 2º E 3º DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 44 DE 07/10/2014
=====================================================================
Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta 
minutos, no Auditório da Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, nº 1.400, bairro Alto do Cardoso, teve início a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA dos servidores estatutários ativos e inativos, para COMPOSIÇÃO DOS 
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. Verificou-se a presença de dezenove 
participantes e após o aguardo estabelecido no edital de convocação de trinta minutos, foi 
aberta a Assembleia, presidida pelo Senhor Sidervan Luiz Alves, Superintendente do FPMP, 
com o apoio do Senhor Antonio Carlos Bertoni Alvares, Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos do Município. O Senhor Superintendente deu início esclarecendo aos presentes o 
objetivo da Assembleia, que é a formação dos Conselhos de Administração e Fiscal, sendo 
que o Conselho de Administração, de acordo com o art. 2º da Lei Complementar nº 44 de 
07/10/2014 será composto por três membros titulares e respectivos suplentes e de acordo 
com o art. 3º da citada lei o Conselho Fiscal será composto por três membros titulares 
e um membro suplente. Informou que a Presidência dos Conselhos serão os membros 
indicados pelo Prefeito Municipal por determinação da mesma lei citada acima. Informou 
também que as reuniões dos conselhos são realizadas mensalmente conforme determina a 
Lei Complementar 01 de 19/01/2004. Em continuidade, apresentou os membros atuais dos 
conselhos e solicitou aos presentes que se manifestassem ou indicassem novos membros 
para compor os Conselhos de Administração e Fiscal. Foram indicados para o Conselho de 
Administração o senhor Francisco Piorino Filho e Regina Aparecida da Silva Araujo Ricotta, 
como titular e suplente, e também o senhor Roberto Pereira de Souza e Ana Lucia Tavares 
de Almeida Souza, como titular e suplente, todos filiados ao Fundo de Previdência Municipal. 
Para o Conselho Fiscal foi indicado a senhora Edith Alves Moreira e a senhora Rômula 
Maria Soares, filiadas ao Fundo de Previdência Municipal. O suplente deste conselho será 
indicado pelo senhor Prefeito Municipal, que atuará nos impedimentos de qualquer membro. 
Após as devidas indicações e não havendo outras, foram aprovadas por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de 
Pindamonhangaba encerrou a Assembleia e eu, Alessandra de Souza Cardoso dos Santos, 
lavrei e assino a presente Ata na presença dos demais membros. 

Sidervan luiz alves  
Superintendente do fPMP    

antonio carlos bertoni alvares                                                             
diretor depto. rh Prefeitura  

alessandra de Souza c. dos Santos
Secretária ad hoc 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0511980-61.2010.8.26.0445-PROC.9698/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Antonio Guedes de Morais

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) 
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas 
provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO 
da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro 
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção 
monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Antonio Guedes de Morais
Execução Fiscal nº: 0511980-61.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/10.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00007610
Valor da Dívida: R$ 787,63.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de agosto de 
2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0510951-73.2010.8.26.0445-PROC.8669/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Eduardo Oliveira Nunes

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) 
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas 
provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO 
da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., 
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Eduardo Oliveira Nunes
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma 
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510951-73.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00018200
Valor da Dívida: R$ 1.523,85

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 20 de julho de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0505642-71.2010.8.26.0445-PROC.3317/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Espólio  de Pedro Lopes

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) 
move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por 
intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos 
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da 
Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executada: Espólio  de Pedro Lopes
Documentos da Executada: CPF: 246.032.288-72, RG: 6905365
Execução Fiscal nº: 0505642-71.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/10.01111310014001.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01111310014001. 
Valor da Dívida: R$ 1.406,44.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de agosto de 
2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0503224-63.2010.8.26.0445-PROC.879/2010.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Carlos Alberto da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) 
move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por 
intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos 
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da 
Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

Executada: Carlos Alberto da Silva
Execução Fiscal nº: 0503224-63.2010.8.26.0445-PROC.879/2010.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição:25/10/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01351610012000.
Valor da Dívida: R$ 1.154.18.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de agosto de 
2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

Processo nº: 0500501-32.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Parte Ativa : Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva: Francisco de Assis Gomes de Araujo

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 
dias úteis, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)
(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) 
mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., 
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser convertido o ARRESTO efetuado 
sobre o(a)(s) o veículo placa HAN0698, Modelo GM/Celta 5 portas Súper, Ano/Modelo 
2002/2003, como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30 
(trinta) dias úteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Francisco de Assis Gomes de Araujo
Documentos da Executada: CPF: 04594348459
Execução Fiscal nº: 0500501-32.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Valor da Dívida: R$ 927,65

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de setembro de 
2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Entre terça-feira (18) 
e quarta-feira (19) acon-
teceu na Anhanguera o 
curso “Gestão, eficiência 
e resultado”, promovido 
pela Secretaria de Educa-
ção e Cultura da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
em parceria com o insti-
tuto Imoesc, ministrado 
por Ângela Mendonça. 
Voltado para gestores das 
escolas municipais e cen-
tro municipais de edu-
cação, além das gestoras 
regionais, foram tratadas 
temáticas relacionadas 
ao Direito Educacional, 
como a aplicação do ECA 
- Estatuto da Criança e 
do Adolescente e da LDB 
- Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, em situa-
ções comuns ao cotidiano 
escolar. Estiveram tam-
bém presentes a secretária 
de Educação e Cultura e a 
diretora do Departamento 
Pedagógico da Prefeitura.

Segundo Ângela Men-
donça, pedagoga e bacha-
rel em direito, coordena-
dora da pós-graduação 
em Direito Educacional 
no Itecne - Instituto Tec-
nológico e Educacional 
de Curitiba, é importante 
instrumentalizar os gesto-
res para que possam revi-

Os profissionais da 
Rede Municipal de En-
sino participaram da 
palestra Escola Ativa na 
quinta-feira (20). Esse 
foi o último encontro 
promovido pelo projeto 
de Formação Continuada 
de Professores, e contou 
com a presença de cerca 
de 50 educadores, que 
ouviram sobre como tor-
nar as escolas da cidade 
locais mais ativos para as 
crianças.

“A educação não é algo 
que se faz do dia para a 
noite, mas é um proces-
so”, afirma o palestrante 
Alexandre Arena sobre as 
novas formas de aprendi-
zagem por meio do mo-
vimento e do esporte. O 
foco dessa formação é en-
sinar novos métodos de 
atividades que envolvam 
a movimentação corporal 
para os pedagogos e tor-
nem o aprendizado mais 
dinâmico e saudável.

Essa iniciativa surgiu 
devido ao grande aumen-
to de doenças como obe-
sidade, diabetes e proble-
mas com colesterol, em 
crianças, todas causadas 
pela falta de atividade fí-
sica e o aumento do tem-
po passado em frente a 
videogames, televisão e 

cotidiano
Direito Educacional é tema de curso 
para gestores da Rede Municipal

“escola ativa” encerra ano de formação 
continuada de professores

sar as práticas da escola, 
prevenindo acidentes. “Às 
vezes a escola acaba, sem 
saber, sendo uma agente 
violadora. A ideia é essa: 
saber o que é responsabi-
lidade da escola e de que 
forma ela também pode 
trabalhar com os deve-
res da família, do aluno e 
do professor no processo 
educativo”, esclarece.

Para Daniela Raro, ges-
tora da Imoesc, o conteú-
do do curso é fundamental 
para que os professores e 
gestores desempenhem 
efetivamente seus pa-
péis como educadores no 
mundo atual, pois não há 
uma capacitação sobre Di-
reito Educacional durante 
o processo de formação 
universitária. “Se confun-
de muito o que é caso de 
conselho tutelar, o que é 
caso de polícia e o que os 
próprios diretores podem 
resolver”, completa, ci-
tando a evasão escolar e 
as brigas dentro da escola 
como exemplos. 

Oportunidade de 
aprendizado

“Hoje nós vivemos em 
uma sociedade onde to-
dos falam muito dos di-
reitos. Para a aplicação 
desses direitos, é preci-

so conhecer quais são os 
procedimentos corretos e 
de que forma eles podem 
ser adotados”, afirma a 
Secretária de Educação 
e Cultura do município. 
Para ela, a importância do 
curso em direito educa-
cional se faz quando são 
dados ao profissional da 
educação recursos para 
um desempenho mais 
adequado, com a oportu-
nidade de aprender o que 
fazer diante da legislação, 
e como fazer, visando o 

bem dos alunos e a quali-
dade educacional.

A gestora do Centro 
Municipal de Educação, 
Isabel Pereira da Silva 
(Moreira César), presente 
no curso, indicou o cur-
so como “maravilhoso”, 
pois trouxe aprendiza-
dos novos relacionados 
ao contexto escolar. “Ela 
deu informações e conhe-
cimentos muito úteis pra 
gente dentro da escola. 
Como foi dito, realmente, 
muitas vezes por falta de 

informação são cometidos 
erros que desconhecía-
mos”, opina.

Durante o curso, além 
do debate sobre práticas 
educativas que visam en-
riquecer o processo peda-
gógico através do estudo 
dos direitos e deveres da 
escola e do aluno previstos 
em lei, foram trabalhados 
também exemplos de ca-
sos em que a Justiça pre-
cisou ser acionada para re-
solver problemas iniciados 
em ambiente estudantil, 

buscando a discussão so-
bre como esses incidentes 
poderiam ter sido inicial-
mente evitados, principal-
mente pelo planejamento 
estratégico prévio das ati-
vidades escolares. 

A participação dos 
presentes era aberta, es-
timulando a interação e 
a conversa entre pales-
trante e público. “Um 
grupo muito grande, mas 
também um grupo muito 
focado, muito preocupa-
do”, analisou Ângela.

computador. 
Essas técnicas de 

aprendizagem propõem 
tornar a escola num local 
mais saudável, mudando 
desde a alimentação até 
a organização das brin-
cadeiras nos intervalos, 
sempre buscando incen-
tivar e incluir todas as 
crianças. 

“A importância da es-
cola ativa é fazer com 
que essa criança saia 
dessa cultura de acomo-
dação, dessa cultura de 
ser ociosa. Pesquisas de-
monstram que crianças 
que praticam algum tipo 
de movimentação e são 
mais ativas, aprendem 
cerca de 40% a mais do 
que as crianças que não 
são ativas”, explicou a 
Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura. 

Quarto módulo de 
capacitação

Na terça-feira (18), 
foi realizado no Cen-
tro Esportivo “João do 
Pulo”, mais um módulo 
da capacitação dos pro-
fessores da Secretaria de 
Esporte e profissionais 
da Educação, pelo Insti-
tuto Esporte & Educação 
(IEE), dentro do projeto 
de Formação Continuada 
de Professores da Rede 

Pública. Promovido por 
meio da Lei de Incen-
tivo ao Esporte, conta 
com 120 participantes de 
Pindamonhangaba. Na 
quarta-feira (19), a for-
mação para profissionais 
da Secretaria de Educa-
ção foi realizada na Casa 
Transitória Fabiano de 
Cristo. 

O projeto de Forma-
ção de Professores da 

Rede Pública está em 
seu terceiro ano, tendo 
a missão de formar pro-
fessores e gestores na 
metodologia do esporte 
educacional, com o ob-
jetivo de qualificar e am-
pliar o acesso de crian-
ças e jovens ao esporte, 
dentro e fora da escola. 
Esse projeto é realizado 
pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba em par-

ceria com a empresa No-
velis. 
Troca de experiências

Fábio Eduardo Ma-
melo, do Instituto Espor-
te e Educação, explicou 
que o curso é dividido 
em módulos, em que são 
explicadas metodologias 
do esporte educacional, 
como a diversidade, in-
clusão, construção co-
letiva e autonomia das 

crianças; parte da peda-
gogia, que são ferramen-
tas e intervenções onde o 
professor consegue me-
lhorar e qualificar sua 
aula, tanto na parte teó-
rica quanto prática; além 
da apresentação de se-
minários e exposição da 
prática de cada um, pro-
porcionando um papo de 
troca de experiências.

Os professores têm a 
experiência e vivenciar e 
aprender com os encon-
tros. “O que eu vivenciei 
aqui eu já colocava em 
prática, mas agora com 
uma atenção maior, com 
uma visão mais pedagó-
gica. Isso já vem ao en-
contro da forma que eu 
trabalho, mas sempre 
tem uma coisinha nova 
que vem ao encontro do 
nosso trabalho”, ressal-
tou a professora Benedi-
ta Auxiliadora. 

O projeto fala também 
sobre traumas psicológi-
cos e formas para tratar e 
ensinar cada aluno. “Isso 
ajuda a auxiliar os alunos 
em cada dificuldade que 
eles têm. Cada aluno tem 
uma diferença individual 
e temos que aprender a 
trabalhar isso com eles”, 
explicou o professor Feli-
pe Costa.

Divulgação

Divulgação

O curso, além do debate sobre práticas educativas, visou enriquecer o processo pedagógico

Projeto de Formação de Professores da Rede Pública tem a missão de 
formar professores e gestores na metodologia do esporte educacional
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CCI Vila Rica elege Rainha da Primavera

Pinda terá Miss Beleza Negra

AIANDRA MARIANO
***

Pindamonhangaba 
terá sua primeira 

Miss Beleza Negra, que 
será eleita em um concur-
so que acontece no dia 5 
de novembro. Ao todo, 18 
mulheres vão concorrer 
ao título.

O concurso é promovi-
do por Vanderson Santos. 
“Percebi que a cidade tem 
espaço para todo mundo. 
Aqui já teve concurso de 
Miss Gay, Miss Plus Size... 
Então achei que seria legal 
fazer um concurso com as 
mulheres negras. É sempre 
importante reforçar que a 
beleza não deve ter um pa-
drão e a diversidade deve 
ser celebrada”, afi rmou.

Vanderson conta que 
se surpreendeu com a re-
percussão. “Abrimos as 
inscrições para o concur-
so e em quatro dias já não 
havia mais vagas. A pro-
cura foi enorme e fi camos 
muito felizes porque há 
belas mulheres, que farão 
jus ao título”, destacou.

No desfi le que vai ele-
ger a nova Miss Beleza 
Negra de Pindamonhan-
gaba, as candidatas serão 

avaliadas por um júri. Elas 
desfi larão em traje casual, 
maiô e gala.

Serão premiadas a que 
apresentar o Melhor Traje 
de Gala, a Miss Internet, a 
Miss Simpatia, a Musa e a 
grande campeã, que será a 
Miss Beleza Negra.

Todas receberão diver-
sos brindes e a vencedora, 
além de faixa e coroa, re-
ceberá um prêmio de R$ 
500 reais.

Quem quiser participar 
da escolha da Miss Inter-
net pode entrar no Fan 
Page do Concurso e votar 
no https://www.facebook.
com/missbelezanegrapin-
damonhangaba2016/ até 
o dia 3 de novembro.

O evento acontece dia 
5 de novembro, no Tea-
tro Galpão, a partir das 20 
horas. Os ingressos para 
o Concurso estão à venda 
por R$ 20 no Salão V&P, 
que fi ca na Praça Desem-
bargador Eduardo de 
Campos Maia (antigo Fó-
rum), 61, no centro. Mais 
informações pelo telefone 
12-99254-1542.

Conheça as 18 candi-
datas que concorrem ao 
título.

Concorrendo com 16 parti-
cipantes, Natália Macedo 

Cesar foi eleita a Rainha da Pri-
mavera do  Centro de Convivên-
cia do Idoso “Cônego Nestor José 
de Azevedo”,  o popular “CCI do 
Vila Rica”. O evento, realizado na 
noite do último dia 15 de outubro, 
também constou de desfi le de mo-
das muito aplaudido pelo público 
presente. 

Destaque para a participação 
da atual presidente do CCI Vila 
Rica, Ana Gilda Ferraz no con-
curso. Segundo associados,  Ana 
Gilda e sua diretoria vêm fazendo 
um bom trabalho à frente daquela 
entidade.

O CCI ‘Cônego Nestor de  Aze-
vedo (avenida Abel Corrêa Gui-
marães, 1.451 – Vila Rica), reúne 
idosos a partir dos 50 anos para 
uma saudável convivência com 
atividades físicas, culturais e de 
lazer. 

Natália 
Macedo 
Cesar, 
Rainha da 
Primavera

 Gilda 
Ferraz, 
atual 
presidente 
do CCI Vila 
Rica 
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