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PINDA VOLTA A SEDIAR O FESTE

Com quase quatro décadas, Feste encanta público e atrai artistas de todo o País

O mais tradicional 
festival de teatro da 
região está de volta a 
Pindamonhangaba. A 
39ª edição do Festival 
Nacional de Teatro está 
com inscrições abertas 
e ocorrerá de 9 a 19 de 
novembro.

O evento que era 
realizado anualmente 
na cidade, não teve edi-
ção no ano passado. As 
inscrições estão abertas 
até o dia 29 de setem-
bro e podem ser feitas 
por companhias teatrais 
de todo o País.

Mais de 16 mil 
famílias receberão 
kits gratuitos para 
a TV digital
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PM descobre refi naria 
de drogas e prende 
suspeito de 
comandar o tráfi co

PÁGINA 6

POLÍCIA

Atividades marcam aniversário 
do programa Escola da Família

O programa Escola da Família completou 14 anos de existência no 
Estado de São Paulo. Para comemorar a data, foram realizadas diversas 
atividades no último sábado (26) em Pindamonhangaba.          PÁGINA 8

Muita arte e cultura na mostra das 19 escolas participantes do programa

Conferência 
Municipal de Saúde 
debate humanização

Mães, pais e famílias inteiras participaram da “Hora do Mamaço”

Divulgação

Jucélia Batista

Famílias de Pindamonhan-
gaba que são inscritas em pro-
gramas sociais do Governo Fe-
deral receberão kits gratuitos 
com antena digital, conversor e 
controle remoto para televisão.  
Em novembro, o sinal analógico 
será desligado na região e todas 
as residências precisam ter uma 
antena digital e aparelho de te-
levisão preparado para receber 
o sinal digital.

COMUNICADO

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
comunica que devido a 
problemas técnicos nos 
servidores DNS o portal 
do legislativo esteve fora 
do ar. A Prodesp (Governo 
do Estado de São Paulo) e 
Interlegis (Senado Fede-
ral) realizaram alterações 
técnicas e já está sendo 
reestabelecido todo o sis-
tema. 

Pedimos e agradecemos 
a compreensão de todos os 
nossos usuários.

PÁGINA 3



ALTAIR FERNANDESREGISTRO CULTURAL

Editorial

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 E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (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 do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@tribunadonorte.net

2 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2017

Divulgação

Plenária da APL terá palestra com o comandante 
do 2º BE Cmb – Batalhão borba Gato

Será nesta sexta-fei-
ra (1º/9), com início às 
19h30, no auditório do 
Palacete 10 de Julho, a 
sessão plenária solene da 
APL-Academia Pindamo-
nhangabense e a progra-
mação do evento consta-
rá de palestra, solenidade 
de posse de acadêmico ao 
quadro de membros ho-
norários e apresentação 
musical.

Para celebrar a data 
de 25 de agosto, Dia do 

Soldado, a palestra da 
sessão será proferida 
pelo comandante do 2º 
Batalhão de Engenharia 
de Combate – Batalhão 
Borba Gato, coronel Luís 
Brion Cardoso, que dis-
correrá sobre o tema: “A 
importância do Exército 
Brasileiro em Pindamo-
nhagaba”.

 Nesta sessão, a APL 
receberá o músico Kleber 
Duarte Santiago para 
integrar o seu quadro de 

membro honorários. Ele 
ocupará a cadeira nº 2H, 
que tem como patrono o 
Dr. Eloy de Miranda Cha-
ves.

Animando a noite no 
palacete, haverá apre-
sentação musical e fol-
clórica com a acadêmica 
Rute Eliana dos Santos e 
Luiz Henrique Moradei. 

As plenárias solenes 
da APL são abertas ao 
público e realizadas toda 
última sexta-feira do mês. 

A presidente da entida-
de, Elisabete Guimarães, 
explica que excepcio-
nalmente esta reunião 
acontece  na primeira 
sexta-feira do mês, re-
velando que o motivo 
se deve ao interesse da 
APL em participar do 
evento comemorativo 
aos 192 anos da Corpo-
ração Musical Euterpe 
(22 de agosto), ocorri-
do na noite do dia 25 de 
agosto.

História da cidade 
E na tarde do último sábado (26) 

aconteceu a exposição do Colégio 
Construtor referente a um projeto que 
objetivou incentivar nos aluninhos 
daquela escola o interesse pela histó-
ria da cidade. Promovido e realizado 
pela direção junto à coordenadora e 
professores, o evento envolveu alunos 
do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamen-
tal (I). A página de história do jornal 
Tribuna do Norte agradece pela parti-
cipação nessa importante iniciativa da 
escola. 

“As sociedades progridem tanto 
mais quanto mais conhecem sua pró-
pria história” (Waldomiro Benedito de 
Abreu).

Tribuna do Norte presente no exercício escolar

Divulgação Divulgação

Conta de luz terá bandeira 
amarela em setembro

Para emitir a 2ª via de 
boleto, seja da atual pres-
tação ou de prestações 
em atraso, os mutuários 
da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo) não 
precisam se deslocar até 
um posto de atendimen-
to do órgão. Isso pode 
ser feito pelo celular ou 
tablet por meio de um 
aplicativo disponível no 
SP Serviços.

Com o app CDHU, de-
senvolvido pela Prodesp 
em parceria com a Secre-
taria da Habitação do Es-

tado, basta que o cidadão 
tenha em mãos o número 
da conta que vem inscri-
to no boleto da presta-
ção, do CPF e a data de 
nascimento do principal 
mutuário.

Após o preenchimen-
to das informações so-
licitadas, o aplicativo 
permite que o usuário 
visualize o boleto e envie 
o documento por e-mail. 
Se preferir, o cidadão 
também pode gerar a li-
nha digitável para paga-
mento das prestações em 
caixas eletrônicos, lotéri-
cas e Internet Banking.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou na sexta-feira 
(25) que a bandeira tari-
fária para o mês de setem-
bro será amarela. Com a 
melhora das condições hi-
drológicas, a cobrança aos 
consumidores fi cará mais 
barata, e a bandeira ver-
melha deixará de vigorar 
no próximo mês.

A cor da bandeira ta-
rifária representa o custo 
real da produção de ener-
gia elétrica no País e pre-
tende estimular o consu-
mo consciente.

O sistema de bandei-

ras tarifárias foi criado 
para recompor os gastos 
extras com a utilização de 
energia de usinas termelé-
tricas, que é mais cara do 
que a de hidrelétricas.

Quando chove menos, 
por exemplo, os reser-
vatórios das hidrelétri-
cas fi cam mais vazios e é 
preciso acionar mais ter-
melétricas para garantir o 
suprimento de energia no 
País.

Segundo a Aneel, a 
bandeira tarifária não é 
um custo extra na conta 
de luz, mas uma forma di-
ferente de apresentar um 

valor que já está na conta 
de energia, mas que geral-
mente passa despercebi-
do.

O funcionamento das 
bandeiras tarifárias é sim-

ples: as cores verde, ama-
rela ou vermelha indicam 
se a energia custará mais 
ou menos em função das 
condições de geração de 
eletricidade.

Igreja Batista inicia projeto de Libras
A Primeira Igre-

ja Evangélica Batista 
em Pindamonhangaba 
(Pieb Pinda) está ini-
ciando o Projeto “Mãos 
que Falam”. Desde o 
início de agosto, acon-
tecem as aulas da Lín-
gua Brasileira de Sinais 
(Libras) aos domingos 
de manhã na própria 
igreja. O curso é minis-
trado pela professora e 
mestranda Viviane Gal-
vão. 

O objetivo princi-
pal é capacitar e pre-
parar a comunidade 
cristã para a inclu-
são adequada de pessoas 

surdas na igreja.
A Pieb Pinda está 

localizada na traves-

sa Marquês do Her-
val, 96, no centro. Os 
cultos ocorrem aos 

domingos, às 9 e às 
19h30; e às quartas-
feiras, às 19h30.

Divulgação

App do SP Serviços permite 
gerar 2ª via de boleto da 
CDHU pelo celular

Abram as cortinas

Após uma lacuna de um ano, em 2017 
Pindamonhangaba retoma o mais 

tradicional festival de teatro da região. A 
cidade voltará a ser a Capital do Teatro, com a 
39ª edição do Festival Nacional de Teatro.

O Feste é tradicional no município e 
esperado não só pelos moradores, como pelos 
artistas de teatro amador de todo o Brasil. 
Companhias de todo o País já passaram pelo 
palco de Pinda em 38 edições do festival.

O evento volta à cidade graças aos esforços 
e ao planejamento fi nanceiro do Departamento 
de Cultura da Prefeitura.

As inscrições já estão abertas e seguem 
até o dia 29 de setembro. A divulgação dos 
selecionados será no dia 10 de outubro. O 
festival será realizado de 9 a 19 de novembro.

Neste ano, serão 17 apresentações, sendo seis 
espetáculos adultos, quatro infantis, quatro de 
rua e três convidados. Os espetáculos adultos e 
infantis acontecerão no Espaço Cultural Teatro 
Galpão. Os espetáculos de rua serão na praça 
Monsenhor Marcondes, no Bosque da Princesa, 
no CEU das Artes (Moreira César) e no Parque 
da Cidade. Todas as apresentações serão 
gratuitas.

As melhores montagens serão premiadas 
com troféu em cada categoria: melhor 
espetáculo, melhor atriz, melhor ator. Haverá 
ainda, o Prêmio Especial do Júri.

Mas o maior prêmio será para nossa cidade, 
que fará jus à tradição de oferecer cultura e 
entretenimento da melhor qualidade para os 
cidadãos.

O Feste voltou!

Iniciativa busca promover inclusão adequada
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Mais de 16 mil famílias receberão 
kits gratuitos para a TV digital

Caçapava conhece funcionamento 
do transporte escolar de Pinda

Mães, pais e famílias inteiras participaram da “Hora do Mamaço”

Famílias de Pindamo-
nhangaba e de outras 18 
cidades da região que são 
inscritas em programas 
sociais do Governo Fe-
deral já podem verifi car 
se estão participando da 
distribuição dos cerca de 
170 mil kits gratuitos com 
antena digital, conversor e 
controle remoto. Só para 
Pindamonhangaba, serão 
entregues 16.282 kits. A 
assinatura do termo de 
parceria com a Seja Digi-
tal foi realizada na quinta-
feira (24) no gabinete do 
prefeito Isael Domingues.

A população deve aces-
sar o site sejadigital.com.

br/kit ou ligar gratuita-
mente para o número 
147 com o NIS (Número 
de Identifi cação Social) 
em mãos e fazer o agen-
damento para retirada 
do kit. “Os kits serão en-
tregues em local, dia e 
horário que as famílias 
escolherão no momento 
do agendamento pelo site 
ou pelo telefone”, afi rma 
Carla Reis, gerente regio-
nal da Seja Digital no Vale 
do Paraíba. “Já estamos 
trabalhando para que a 
informação sobre o desli-
gamento do sinal analógi-
co de TV chegue a toda po-
pulação e todos possam se 

preparar com antecedên-
cia, uma vez que o sinal 
digital já está disponível.”

No dia 29 de novem-
bro de 2017, o sinal ana-
lógico de televisão será 
desligado na cidade de 
Pindamonhangaba e em 
mais 18 municípios da 
região. A programação 
dos canais abertos de te-
levisão será transmitida 
apenas pelo sinal digital. 
Para continuar assistin-
do aos programas, todas 
as residências precisam 
ter uma antena digital e 
um aparelho de televisão 
preparado para receber o 
sinal digital.

Em agosto, a secretaria 
de Educação da Prefeitura 
de Caçapava enviou dois ser-
vidores, responsáveis pelo 
transporte escolar da cida-
de, para conhecer o Setor de 
Transporte Escolar de Pinda-
monhangaba, para ver como 
é desenvolvido o serviço e 
levar para Caçapava o maior 
conhecimento possível dessa 
política pública tão impor-
tante pra sociedade.

A gestora de transporte 
escolar de Caçapava, Silmara 
Glória de Castro, esteve em 
um curso, com os respon-
sáveis pelo setor de Pinda-
monhangaba em São Paulo, 
onde conheceu um pouco 
sobre o funcionamento do 
transporte escolar em Pinda 
e se interessou em conhecer 
como é realizado o trabalho 
na cidade e como Pinda con-
seguiu ser citada neste mes-
mo curso, de nível nacional, 
ministrado pela Empresa 

IEM- Instituto de Estudos 
Municipais, como umas das 
cidades referências nessa po-
lítica pública.

A gestora Silmara veio 
acompanhada pelo chefe de 
setor de transporte de Caça-
pava, Alexandre Simplício. 
Eles conheceram o setor, 
acompanharam todo o pro-
cedimento desde o pedido 
de inclusão dos pais, o pro-
cedimento para liberação, 
a fi scalização da quilome-
tragem. Tiveram acessos a 
todas as planilhas adotadas 
para os procedimentos, às 
normas e regras municipais 
e a todo o cuidado e fi scali-
zação para pagamento das 
notas e prestação de contas 
ao Estado.

No fi nal desse dia de ca-
pacitação dos responsáveis 
pelo transporte escolar da 
Prefeitura de Caçapava, eles 
visitaram a garagem da em-
presa Antunes e Antunes, 

prestadora dos serviços, 
onde conheceram a frota 
dos veículos, a estrutura da 
garagem e toda a logísti-
ca do serviço prestado em 
Pindamonhangaba através 
dos sistemas tecnológicos 
da empresa, que garantem 
a transparência e eficácia 
na realização do serviço 
exigido pelo município. 
“É um orgulho para nossa 
cidade, para nosso depar-
tamento, ser reconhecido 
como cidade referência em 
um curso nacional sobre o 
transporte escolar e tam-
bém por poder servir de 
exemplo pra outras cida-
des da região, como Caça-
pava, em uma das políticas 
públicas mais importan-
tes para a sociedade como 
transporte escolar”, dis-
se o diretor de educação, 
responsável pelo Setor de 
Transporte Escolar, Carlos 
José Laurindo Lemes.

Com o objetivo de 
conscientizar mães, futu-
ras mamães, pais e fami-
liares sobre a importância 
ao aleitamento mater-
no, a praça Monsenhor 
Marcondes em Pindamo-
nhangaba recebeu no úl-
timo domingo (27), o mo-
vimento social “A Hora do 
Mamaço Pinda”. 

No mês de agosto é 
comemorada a “Semana 
Mundial do Aleitamento 
Materno” e a “Hora do 
Mamaço Pinda” veio para 
fortalecer este movimen-

to, conscientizando a po-
pulação sobre o tema. 

“Aqui é um momento 
para acolhimento, para 
esclarecimentos e tam-
bém para desconstrução 
de alguns mitos relacio-
nados à amamentação. 
A ideia da mobilização 
pública é justamente ga-
nhar visibilidade, além de 
trazer mais pessoas para 
uma causa tão importan-
te quanto esta”, disse Mi-
lena Fondello, uma das 
organizadoras da ação. 
Junto com Dayane Salo-

mão e Rosana Fontes (da 
Clínica Mátria) e o pedia-
tra dr. Enrico Tutihashi, 
elas idealizaram o even-
to – que também contou 
com apoio da prefeitura 
de Pindamonhangaba, da 
Funvic, do Banco de Lei-
te Humano e do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher.

“Eu já percebi que 
muitas mães não recebem 
as informações corretas. 
Estar neste movimento é 
o primeiro passo para ter-
mos mais acesso”, afi rmou 

Fernanda Stefani, mãe da 
pequena Amanda, de 4 
meses. Para Rafaela Cris-
tina, que é mãe do Isaque, 
“para amamentar corre-
tamente, é preciso muita 
paciência e sabemos que 
muitas ‘mães de primeira 
viagem’ não têm. Aqui é 
um lugar para incentivo 
ao aleitamento”.

Quem foi até a praça, 
além de receber infor-
mações puderam partici-
par da “Dança Materna”, 
com Dê Almeida; do teste 
“Sling” (bebê no pano), 

com Mariana Lopes, além 
de conferir uma exposi-
ção de fotos de mães e 
filhos, das fotógrafas Ka-
rina Amábile e Paula Ca-
valheiro.

“O aleitamento ma-
terno é algo tão natural e 
biológico, mas às vezes, 
com o passar do tempo, 
com avanço das tecnolo-
gias, as pessoas vão dei-
xando de lado o que é na-
tural. Eventos como estes 
reforçam a importância 
de um gesto que traz exce-
lentes resultados e que re-

duz doenças. Precisamos 
incentivar e divulgar cada 
vez mais essas ações”, res-
saltou o prefeito Isael Do-
mingues. 

A secretária munici-
pal de saúde Valéria San-
tos, também presente no 
evento, destacou a impor-
tância do aleitamento ma-
terno: “Além da nutrição 
em si, na hora da ama-
mentação, o contato físico 
da mãe e do bebê gera um 
vínculo muito forte e ne-
cessário. Isso também é 
saúde”, disse.

Mães se reuniram para trocar experiências. Dança permitiu interação

Divulgação

Jucélia Batista Jucélia Batista

O sinal analógico será desligado na região em novembro e todas as residências 
precisarão da antena digital para receber o sinal

Agência Brasil

Os profi ssionais das cidades vizinhas conheceram o setor e os 
procedimentos adotados pela equipe de Pinda

A ação buscou conscientizar a população sobre a importância do aleitamento
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             Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Fiscalização de Posturas 
               L I C E N Ç A    E S P E C I A L   PROVISÓRIA 
       PARA TRABALHAR NO DESFILE  07 DE SETEMBRO / 2017  

Data  da  ENTRADA  /  ENCERRAMENTO  no  PROTOCOLO:  

21  à   28  de  AGOSTO  de  2017 

         

       Obs.:  O  PAGAMENTO  DA  TAXA  SOMENTE  NA  RETIRADA  DA   LICENÇA 

 NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DA TAXA 

     Data  da  RETIRADA  das  Licenças :  01,  04,  05  e  06  de  Setembro  de  2017 

Horário:   08:00hs  às  17:00hs  no  Setor  de  Fiscalização  de  Posturas 

 O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G. ou CPF e 

Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba. 

•• LOTE 185  - PINDAMONHANGABA/SP: AV. MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO N. 430 APTO. 303 BLOCO 08 - 
VAGA GARAGEM Nº 223. CRISPIM. APARTAMENTO, 90,38 M² DE ÁREA TOTAL, 45,4 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, 
A. SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM, MATRÍCULA Nº 55.914 - 1º CRI DE PINDAMONHANGABA/SP. IPTU 
NE111017016243. OCUPADO. VALOR DE VENDA: R$ 84.645,26
••  LOTE 186 - PINDAMONHANGABA/SP: AV. MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO N. 430 APTO. 304 BLOCO 08 - VAGA 
Nº 224. CRISPIM. APARTAMENTO, 92,08 M² DE ÁREA TOTAL, 46,37 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A. SERV, WC, SL, 
COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM, MATRÍCULA Nº 55.915 - 1º CRI DE PINDAMONHANGABA/SP. IPTU NE111017016244. 
OCUPADO.  VALOR DE VENDA: R$ 80.708,14
••  LOTE 187 - PINDAMONHANGABA/SP: AV. MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO N. 430 APTO. 106 BLOCO 01 - VAGA 
GARAGEM Nº 06. CRISPIM. APARTAMENTO, 92,08 M² DE ÁREA TOTAL, 46,37 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A. SERV, WC, 
SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM, MATRÍCULA Nº 55.677 - 1º CRI DE PINDAMONHANGABA/SP. IPTU NE11101701606. 
OCUPADO.  VALOR DE VENDA: R$ 73.969,72
•• LOTE 188  - PINDAMONHANGABA/SP: R.TENENTE HELVIDIO AUGUSTO DE MATOS N. 82 PARTE LT 08, QD B. JARDIM 
PRINCESA. CASA, 73,35 M² DE ÁREA TOTAL, 73,35 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 131,17M² DE ÁREA DO TERRENO, QT, A. 
SERV, SUÍTE, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM, MATRÍCULA Nº 45.385 - 1º CRI DE PINDAMONHANGABA/SP. IPTU 
SO22161101500. OCUPADO.  VALOR DE VENDA: R$ 60.000,00
•• LOTE 189  - PINDAMONHANGABA/SP: R. MARIA VIEIRA CARDOSO N. 159. LAERTE ASSUNCAO. CASA, 64,92 M² DE 
ÁREA TOTAL, 64,92 M² DE ÁREA PRIVATIVA, 150M² DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A. SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE 
GARAGEM, MATRÍCULA Nº 46.808 - 1º CRI DE PINDAMONHANGABA/SP. IPTU NE15110201000. OCUPADO. 
VALOR DE VENDA: R$ 81.000,00
•• LOTE 190  - PINDAMONHANGABA/SP: R. BULGARIA N. 97 LT 38, QD 20. RESIDENCIAL PASIN. CASA, 151 M² DE ÁREA 
TOTAL, 187,5M² DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A. SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM, EDICULA, MATRÍCULA 
Nº 13.886 - 1º CRI DE PINDAMONHANGABA/SP. COM AÇÃO JUDICIAL Nº AÇÃO JUDICIAL Nº 0002955-90.2016.4.03.6121 
- 1ª VF DE TAUBATÉ/SP. ÁREA A AVERBAR. REGULARIZAÇÃO E AVERBAÇÃO POR CONTA DO COMPRADOR. SEM 
UTILIZAÇÃO DE FGTS. IPTU NE35140303100. OCUPADO. VALOR DE VENDA: R$ 40.140,27
••  LOTE 055 - CAMPOS DO JORDÃO/SP: R. 23 N. 01127. CAMPOS DO JORDAO. CASA, 448,1 M² DE ÁREA TOTAL, 448,1 M² 
DE ÁREA PRIVATIVA, 2097M² DE ÁREA DO TERRENO, 4 VAGAS DE GARAGEM, MATRÍCULA Nº 1.656 - 1° CRI DE CAMPOS 
DO JORDÃO/SP. IPTU 01.344.005. OCUPADO. VALOR DE VENDA: R$ 988.800,00

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
1º Leilão Nº 0052/2017/CPA/BU 

Relação detalhada dos imóveis e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou 
utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o 
caso, antes do prazo estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 30/08/2017 aos cuidados do Leiloeiro 
cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em 
qualquer unidade da Sodré Santoro Leilões - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

Dia: 1 de setembro de 2017 às 9 horas 
 Local: Marginal da Via Dutra, Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos - SP

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
1º Leilão Nº 0053/2017/CPA/BU

Relação detalhada dos imóveis e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou 
utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o 
caso, antes do prazo estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 30/08/2017 aos cuidados do Leiloeiro 
cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em 
qualquer unidade da Sodré Santoro Leilões - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

Dia: 1 de setembro de 2017 às 14 horas 
 Local: Marginal da Via Dutra, Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos - SP

•• LOTE37 - PINDAMONHANGABA /SP - RUA SETE DE SETEMBRO N. 72 - B. SÃO BENEDITO - COMERCIAL, 454, 67M²DE 
ÁREA TOTAL, 454, 67M² DE ÁREA PRIVATIVA, 361, 39M²DE ÁREA DO TERRENO, MATRÍCULA Nº 19.077 - 1º CRI DE 
PINDAMONHANGABA/SP. COM AÇÃO JUDICIAL Nº 5000238-20.2016.4.03.6121 E Nº 5000585-19.2017.4.03.6121 - 1ª VF 
DE TAUBATÉ/SP. SOMENTE À VISTA. SEM UTILIZAÇÃO DE FGTS. SEM PARCELAMENTO. IPTU SE11050101000. - (OCUPA-
DO) - VALOR DE VENDA: R$ 827.060,77

ACADEMIA PINDAMONHANBENSE DE LETRAS

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO.
FICAM CONVOCADOS TODOS OS MEMBROS DA
ACADEMIA PINDAMONHANBENSE DE LETRAS PARA ASSEMBLÉIA GERAL 
A REALIZAR-SE NO PRÓXIMO DIA 12 DE SETEMBRO de 2017, NA  SEDE DA 
ENTIDADE , SITA A praça barão do rio branco nº 22 , centro, nesta - cidade de 
Pindamonhangaba, estado de s . paulo.
A primeira convocação será ás 19 horas, Com a presença da maioria dos acadêmicos;

E, em segunda convocação, 30 (trinta)
Minutos após, com  qualquer número de acadêmicos.
Na pauta:-  alteração do Estatuto, por Mudança de endereço.

PINDAMONHANGABA, 29 DE AGOS-TO DE 2017.

ELISABETE NOGUEIRA DA SILVA GUIMARÃES
PRESIDENTE

SEDE - Praça barão do rio branco nº 22 CEP-12400-280-pindamonhangaba-sp 

 

CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 2017

Ficam as senhoras conselheiras, 
senhores conselheiros titulares e 
suplentes, entidades e sociedade civil 
do Conselho Municipal de Assistência 
Social, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo, para a realização 
da “ 7ª Reunião Extraordinária de 
2017”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

— Termo de Aceite – MDS 
— Plano de Trabalho – 
Programa Bolsa Família 

Dia:   30/08/2017 
(Quarta-Feira)

Horário:  08:30h (Oito e meia) 

Local: Auditório da Prefeitura  

Amauri Monteiro
Presidente do CMAS

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

CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA DE MENEZES’
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, CEP. 12.410-010

CNPJ 50.455.179/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

      A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos 
os associados para a Assembleia Geral à realizar-se no dia 21 de setembro de 2017 
às 20h30, na sede social da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, 
centro em Pindamonhangaba, SP, em primeira convocação com a presença de 1/3 
(um terço) dos associados ou às 21h30, em segunda convocação, com qualquer 
número de associados presentes na sede da instituição.

Pauta: Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal, que dirigirá os destinos da 
Entidade no biênio Outubro/2017 à Outubro/2019.

Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2017.
                                      ______________________________
                                        Clovis  San Martin Leite de Abreu
                                                          Presidente

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo n.º 21624/2017
Doador: Luiz Antônio Roland Monteiro. Donatária: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. Objeto: Serviços de manutenção corretiva de veículo pertencente 
à frota municipal. Data da assinatura: 04/08/2017.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Processo n.º 24643/2017
Doador: Novellis do Brasil Ltda. Donatária: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. 
Objeto: 20 Notebooks, marca Dell, modelo Latitude E6420. Data da assinatura: 
17/08/2017.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO Nº 118/2017 (PMP 26336/2017) 
Para “contratação de serviços técnicos especializados na área de engenharia de transportes do 
município de Pindamonhangaba para execução dos serviços, conforme termo de referência”, com 
entrega dos envelopes até dia 13/09/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

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

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 106/2017 (PMP 24347/2017) 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “aquisição de gêneros alimentícios 
especiais (para datas comemorativas) para a alimentação escolar conforme termo de referência”, 
por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do processo TC-
013811.989.17-7. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 056/2017 (PMP 16540/2017) 
Em 18/07/2017, foram fi rmados os contratos para “aquisição de peças de reposição e acessórios 
para roçadeiras laterais pertencentes à Secretaria Municipal de Serviços Públicos desta 
municipalidade por um período de 12 meses”: 049/2017, no valor de R$ 1.162,60, assinando pela 
contratada, empresa Fergavi Comercial Ltda, o Sr Vinicius Monteiro Martinez; 050/2017, no valor 
de R$ 928,00, assinando pela contratada, empresa Raul Rabello Neto EPP, o Sr Raul Rabello Neto; 
051/2017, no valor de R$ 8.616,00, assinando pela contratada, empresa Thiplan Comercial Ltda, 
o Sr Josias de Pinho Nogueira; 052/2017, no valor de R$ 1.170,75, assinando pela contratada, 
empersa Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Ltda ME, o Sr Izael Vianna Rocha. Todos 
vigente por 12 meses, assinando pela contratante, e como gestor do contrato, o Sr Josué Bondioli 
Júnior. 

Debater a “Humaniza-
ção na Saúde”, com foco 
nos direitos e nos deveres 
da população foi a principal 
fi nalidade da “8ª Conferên-
cia Municipal de Saúde” 
ocorrida nos dias 25 e 26 
de agosto. Realizada pelo 
Comus (Conselho Munici-
pal de Saúde), com o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, a atividade teve 
por fi o condutor o tema 
“Humanização na Saúde: 
Direito e Deveres de todos”.

A cerimônia de aber-
tura, realizada na sexta-
feira (25), contou com a 
presença do prefeito Isael 
Domingues, da secretária 
de Saúde Valéria Santos, 
de diretores da prefeitura, 
da presidente do Comus, 
Irene Ribeiro, e de con-
selheiros – que participa-
ram da palestra de Donato 
Medeiros – abordando a 
importância da humani-
zação na saúde e eviden-
ciando o Sistema Único de 
Saúde brasileiro

O ponto alto da ceri-
mônia foi o depoimento 
de Aparecida Célia Mou-
rão Mafetano, esposa do 
homenageado, o doutor 
José Roberto Mafetano, 

Conferência Municipal de Saúde debate humanização
que emocionou a mesa e 
o público. Ela falou sobre 
o quanto ele era huma-
no e dedicado à família e 
aos pacientes. “O ‘Bem’ 
foi uma benção na minha 
vida e na vida de muitos 
pacientes. O grande exem-
plo que ele deu foi de pa-

ciência e de bom humor. 
Mesmo nos momentos 
mais difíceis, ele se preo-
cupava em tornar o am-
biente mais agradável”, 
disse Aparecida. A escolha 
do homenageado vem ao 
encontro do tema da con-
ferência: “Humanização”. 

Francine Mourão Mafeta-
no, fi lha do homenageado, 
também esteve presente à 
solenidade.

No sábado, as atividades 
aconteceram na Etec João 
Gomes de Araújo, e além de 
debates, teve palestra, desta 
vez com Marcelo Lobato. 

“Foi enriquecedor. Não 
falo nem pela quantidade de 
participantes, mas pela qua-
lidade mesmo. Com os ges-
tores participando, expondo 
e alinhando propostas. Foi 
um momento para deba-
ter assuntos que há muito 
tempo a gente vem lutando 

e falando sobre isso”, rela-
tou a presidente do Comus, 
Irene Ribeiro. “Saímos de lá 
com bastante conteúdo para 
a humanização na Saúde e 
também para auxiliar na ela-
boração do PPA, Plano  Plu-
rianual e no Plano de Gestão. 
Isso é muito importante.”

Entre as atividades, destaque para debates, palestras e homenagens, além da elaboração  de propostas para o Plano Plurianual

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2017 (PMP 26409/2017) 
Para “aquisição de fi tas com área reagente para atender aos usuários do programa municipal 
diabetes da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, conforme portaria nº 2583/07 e 
portaria nº 4217,10”, com entrega dos envelopes até dia 13/09/17 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. 

Divulgação
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Feste está de volta!

Euterpe comemora 
192 anos de espetáculos

ESCOLA MUNICIPAL 
PROMOVE VALORIZAÇÃO 
DA CULTURA POPULAR

Escoteiro Itapeva realiza “Festa do Folclore”

O mais tradicional fes-
tival de teatro da região 
está de volta a Pindamo-
nhangaba. A 39ª edição 
do Festival Nacional de 
Teatro está com inscrições 
abertas e será realizada de 
9 a 19 de novembro.

O evento que era rea-
lizado anualmente na ci-
dade, não teve edição no 
ano passado. O diretor de 
cultura, Alcemir Palma, 
explica que graças aos es-
forços e ao planejamento 
fi nanceiro do Departa-
mento de Cultura no co-
meço do ano possibilitou 
a volta do festival. “O Fes-
te é tradicional na região 
e para a classe teatral. 
Vamos entrar na 39ª edi-
ção. E o grande diferen-
cial deste ano, é que ele foi 
todo planejado e discutido 
em parceria com o Conse-
lho Municipal de Cultu-
ra”, comenta Alcemir.

As inscrições já estão 
abertas e seguem até o dia 
29 de setembro e podem 
ser feitas por companhias 
de todo o País. A divulga-
ção dos selecionados será 
no dia 10 de outubro. Re-
gulamento e fi chas de ins-
crição já está disponíveis 
no site ofi cial www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

Neste ano, serão 17 
apresentações, sendo seis 
espetáculos adultos, qua-
tro infantis, quatro de rua 

e três convidados. Os es-
petáculos adultos e infan-
tis acontecerão no Espaço 
Cultural Teatro Galpão. 
Os espetáculos de rua se-
rão na praça Monsenhor 
Marcondes, no Bosque da 
Princesa, no CEU das Ar-
tes (Moreira César) e no 
Parque da Cidade. Todas 
as apresentações serão 
gratuitas. Porém para as 
atrações realizadas no Te-
atro Galpão, os ingressos 
deverão ser trocados com 
antecedência na bilhete-
ria, devido ao número de 
assentos disponíveis (221).

Logo após cada apre-
sentação haverá um deba-
te entre o grupo, a plateia 
e debatedor/crítico, que 
fará as devidas pontua-
ções quanto aos requisitos 
técnicos de cada monta-
gem e apresentará relató-
rio de cada espetáculo. Se-
rão premiados com troféu, 
em cada categoria, melhor 
espetáculo, melhor atriz, 
melhor ator e haverá ain-
da, o Prêmio Especial do 
Júri.

O XXXIX Feste é pro-
movido pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura, com o objetivo de 
estimular os grupos de te-
atro em atividade no país, 
revelar novos talentos e 
promover o intercâmbio 
cultural.

Em noite comemo-
rativa a Corporação 
Musical Euterpe marca 
mais um ano na longa 
história de apresenta-
ções na cidade. A quase 
bicentenária banda re-
cebeu excelente público 
no Teatro Galpão para 
comemorar o seu 192º 
aniversário.  

O evento realizado 
na última sexta-feira 
(25) foi aberto com a 
Orquestra de Cordas da 
Corporação Musical Eu-
terpe. A apresentação 
foi regida pelo maestro 
Willians Jobair da Silva.

Em seguida foi a vez 
dos jovens do projeto 
Aprendiz CME subirem 
ao palco com a música 
Viva la Vida, da banda 
britânica Coldplay. O 
projeto que visa a for-
mação de novos mú-
sicos, para compor a 
Corporação Musical 
Euterpe recebeu muitos 
aplausos com as apre-
sentações.

A banda sinfônica 
da Corporação Musical 

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
No dia 22 de agosto, 

“Dia do Folclore” bra-
sileiro, a Escola Mu-
nicipal Dona Minica 
realizou uma festa te-
mática para os alunos 
do período da manhã e  
da tarde.

Houve uma expo-
sição com os traba-
lhos realizados pelos 
alunos, apresentações 
folclóricas, como tea-
tro sobre os principais 
personagens das len-
das, danças de roda, 

parlendas e provér-
bios, entre outras brin-
cadeiras típicas, além 
da apresentação de ca-
poeira pela Equipe da 
Aula-Extra.

A professora corres-
ponsável pela unidade 
escolar, Valéria Alves 
dos Santos, comenta 
sobre a importância da 
realização do evento. 
“Eu parabenizo a todos 
pelo envolvimento, é 
muito importante valo-
rizar nossa cultura po-
pular e passar para as 
crianças essa tradição”, 
disse.

Euterpe fechou o espetá-
culo no palco do Teatro 
Galpão, sob a batuta do 
maestro Marcos Rober-
to de Souza.  Tim Maia 
e Roberto Carlos fi zeram 
parte do repertório, além 
de músicas pop interna-
cionais.

Durante o discurso de 
agradecimento, o maes-
tro Marcos Roberto de 
Souza evidenciou a im-
portância da corporação 
para cidade. “Em quase 

todos lugares importan-
tes do município que fo-
rem citados, podem ter 
certeza que a Banda Eu-
terpe já tocou. Afi nal são 
quase 200 anos de histó-
ria”, comentou o maestro.

Marcos Roberto tam-
bém fez questão de co-
mentar que mesmo em 
um momento muito di-
fícil fi nanceiramente a 
Euterpe se manteve em 
funcionamento. “Com 
certeza este momento de-

licado da economia que 
atravessa o País afetou 
também a Corporação. 
Não é a primeira crise 
que atinge a Banda, mas 
como nas outras vezes a 
nossa banda continuou 
sua formação”, ressaltou 
Marcos.

Após o evento foi ofe-
recido o tradicional “Pa-
rabéns” para “soprar as 
velas” dos 192 anos da 
Corporação Musical Eu-
terpe. 

Barracas com comidas e bebidas 
típicas, pescaria, “Correio Elegante”, 
brincadeiras para as crianças de todas 
as idades, danças e muita música boa 
marcaram a “Festa do Folclore” do 
Grupo Escoteiro Itapeva de Pindamo-
nhangaba.

O evento aconteceu no último sá-
bado (26) e reuniu dezenas de pessoas 
que dançaram ao lado da tradicional 
fogueira escoteira. 

Além da dança circular, organizada 
por Bebel Moraes e João Junqueira, 
a festa contou com a animação da 
Banda H2 A. 

As crianças da EM Dona Minica realizaram 
diversas atividades como teatro, danças e 
brincadeiras típicas

Divulgação
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Ao todo, o festival receberá 17 apresentações nas categorias adulto, infantil e de rua

Apresentação foi realizada no Teatro Galpão, na sexta-feira (25)

Público dançou ao lado da tradicional fogueira escoteira
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PM descobre re� naria de 
drogas e prende suspeito de 
comandar o trá� co em Pinda

Totens do Poupatempo já podem 
ser usados para pedir 2ª via da CNH

ESTUDANTES PODEM SE INSCREVER PARA PROCESSO SELETIVO DA USP

A equipe da Baep (3º 
Batalhão de Ações Espe-
ciais de Polícia) descobriu 
na última sexta-feira (25) 
uma refi naria de drogas, 
no bairro Santana. O local 
foi descoberto após poli-
ciais prenderem um sus-
peito que, segundo infor-
mações da Polícia Militar, 
era quem liderava o tráfi co 
de drogas na região.

A PM afi rma ainda que 
após uma denúncia anôni-
ma, o suspeito foi encon-
trado com grande quan-
tidade em dinheiro. O 
homem, de 25 anos, con-
fessou aos policiais que o 
dinheiro era proveniente 
do tráfi co de drogas e in-
formou ainda que guarda-
va as drogas em uma casa 
no bairro Santana.

A polícia encontrou na 
residência 13 mil reais em 
dinheiro, 20 tijolos de ma-
conha, três tijolos de coca-
ína, um tijolo de crack, 70 

pedras de crack e 98 pinos 
de cocaína prontos para 
venda, além de dois sacos 
de pinos vazios e um pote 
contendo pó branco dentro. 

Foram apreendidos 
também outros utensílios 

para preparação de drogas, 
como balança de precisão, 
caderno com anotações 
do tráfi co e uma munição 
9mm.

Ainda segundo infor-
mações da PM, o suspeito 

confessou o crime e disse 
que alugava a refi naria 
por $500 para picar as 
drogas e armazená-las. 
Ele foi conduzido ao Plan-
tão Policial de Pindamo-
nhangaba.

Para melhorar a expe-
riência do serviço e tornar 
a vida do usuário mais fá-
cil, o Poupatempo conta 
com totens de autoaten-
dimento, que ganharam 
uma nova funcionalidade. 
Agora eles podem ser usa-
dos também para solicitar 
a 2ª via da CNH, se não 
houver alteração de dados 
no documento.

Com isso, o cidadão 
que precisa pedir a segun-
da via pode fazer o pedido 
diretamente nas máqui-
nas e receber o documen-

to em casa, sem passar pe-
las mesas de atendimento 
do Poupatempo.

As máquinas também 
permitem fazer agenda-
mentos para qualquer 
unidade do Poupatem-
po, tirar Atestado de 
Antecedentes Crimi-
nais, solicitar a CNH de-
finitiva ou a segunda via 
do RG, se o documento 
foi emitido a menos de 
dois anos.

Atualmente o Poupa-
tempo tem 77 totens nas 
18 maiores unidades no 

Estado.  O Poupatempo 
vai instalar mais 37 uni-
dades até o fim do ano, 
todas em locais públi-
cos fora das unidades do 
programa. A expansão 
deve continuar no ano 
que vem, dentro da pro-
posta do governo do Es-
tado de ampliar o acesso 
dos cidadãos aos serviços 
públicos por meio de ca-
nais eletrônicos. Os equi-
pamentos de autosservi-
ços foram desenvolvidos 
pela Prodesp com esse 
objetivo.

Agora, as máquinas de autoatendimento podem ser usadas para solicitar a 
2ª via, se não houver alteração de dados da CNH

Interessados em con-
correr uma das mais 
de 8 mil vagas na USP 
em 2018 podem fazer 
a inscrição até dia 11 de 
setembro às 23h59. É 
necessário se cadastrar 
exclusivamente no site 
www.fuvest.com.br. De-
pois do preenchimento, 
será gerado um boleto 
no valor de R$ 170, que 
poderá ser pago em ban-
cos ou pela internet an-
tes do encerramento do 
expediente bancário no 
dia 12 de setembro.

No momento da ins-
crição, o candidato deve 
indicar apenas uma 
carreira e os cursos de-

sejados da carreira, em 
ordem decrescente de 
preferência até o máxi-
mo de quatro cursos. Se 
a carreira tiver um úni-
co curso, deve indicar 
somente esse curso. Há 
regras especiais para 
inscrição nas carreiras 
Artes Visuais, Música – 
ECA e Música – Ribei-
rão Preto, que devem 
ser consultadas no Ma-
nual do Candidato.

Quem estiver cursan-
do o 1º ou o 2º ano do 
Ensino Médio, em 2017, 
também poderá parti-
cipar da Fuvest como 
“treineiro” para avaliar 
seus conhecimentos.

Divulgação
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Objetos encontrados pela PM na refi naria de drogas localizada no bairro Santana 

Começa período 
de pedido para 
isenção de taxa do 
vestibular da Unesp

A partir de 4 de setembro, a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) receberá os 
requerimentos para isenções na taxa do 
vestibular 2018. Na data, também será aberto 
o período para solicitação de redução de 50% 
do valor da taxa de R$ 170.

Para pedir o benefício, os candidatos 
deverão preencher, até 11 de setembro, o 
formulário de inscrição. O fi cheiro está 
disponível no site Vunesp. Em seguida, o 
concorrente deve enviar os documentos por 
meio digital, conforme orientações no próprio 
portal.

Podem pedir isenção os vestibulandos 
com renda familiar mensal igual ou inferior 
a R$ 1.405,50 por pessoa. O resultado da 
solicitação será divulgado em 5 de outubro, 
na página da Vunesp. Os pedidos aceitos 
já signifi cam a efetivação da inscrição do 
solicitante.

O pedido de redução de 50% do valor da 
taxa destina-se a candidatos matriculados 
no ensino médio ou em curso pré-vestibular. 
Desde que recebam remuneração mensal 
inferior a dois salários mínimos ou estejam 
desempregados. O prazo é semelhante ao do 
pedido de isenção. O resultado dos pedidos de 
redução será divulgado em 26 de setembro.

Mais informações no site do Vestibular da 
Unesp e no Disque Vunesp: (11) 3874-6300 
(de segunda a sábado, das 8 às 20 horas).
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As inscrições seguem até o dia 11 de setembro. “Treineiros” também podem se inscrever

POLÍCIA
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sportesE

Crianças participam 
de vivência com 
seleção de Camarões

Atletas da ginástica 
artística são destaque 
do fim de semana

 

Judocas de Pinda se 
classificam para a 
fase final do Paulista

 

CiClistas partiCipam do “dEsafio 
rural dE mountain BikE”

Os judocas Semelp participa-
ram, no último sábado (26), do 
Campeonato Paulista de Judô, 
fase inter-regional, das classes 
Sub 15, Sub 18 e Adulto (Divisão 
Aspirantes) e Sênior (Divisão 
Especial), na cidade de Mogi das 
Cruzes. 

Estiveram presentes aproxi-
madamente 200 atletas de vá-
rias cidades do Vale do Paraíba, 
Região de Mogi das Cruzes e do 
Grande ABC, e 21 dos judocas que 
representaram a equipe de Pin-
damonhangaba, 6 conquistaram 
vagas para a final do Paulista.

Os atletas Samantha Alves 
(Sub 15); Matheus Nascimento 
e Nathan Lopes (Sub 18); An-
derson Siqueira, André Gustavo 
e Lucimara Rosa (Adulto), subi-

ram ao pódio na Divisão Aspi-
rantes. Já os judocas Verônica 
Salgado, Thaís Borges, Paulo 
Simões e Pablo Senna da clas-
se Sênior da Divisão Especial já 
estavam classificados por serem 
campeões em suas categorias 
na fase regional do Campeona-
to Paulista, realizada em Santa 
Branca, no último dia 6.

A próxima etapa do Campeo-
nato Paulista de Judô, que será 
a fase final das classes Sub 15, 
Sub 18 e Adulto (Divisão Aspi-
rantes) será no próximo dia 2 
de setembro, na cidade de São 
Bernardo do Campo. Já a fase 
final da classe sênior da Divisão 
Especial será no Esporte Clube 
Pinheiros, em São Paulo, no dia 
16 de setembro.

samantha alves foi campeã na categoria sub 15 meio pesado

Divulgação

COLABOROu COM O TExTO: 
JENNifER GONçALVES

 

No último domingo (27), 
os ciclistas que represen-
tam Pinda com o apoio 

da Semelp participaram do “De-
safio Rural de Mountain Bike”, 
em Campos do Jordão.

Esta foi a 3° etapa do desafio, 
que ocorreu também em Gua-
rarema/SP e Nazaré Paulista/
SP. Os atletas de Pinda conquis-
taram boas classificações como: 
Jauro e Téo, 2° lugar na modali-
dade Dupla Pró; Aloísio 3° lugar 
Sport Sub 35; Luciano 1° lugar 
Sport Sub 45; Paulinho 2° lugar 

Sport Sub 45; Pâmella 1° lugar 
Sport Sub 35 e Amanda 5° lugar 
na mesma categoria.

A próxima etapa será em 
Mariporã/SP, dia 26 de no-
vembro. Será realizada tam-
bém uma prova extra em Gua-
rarema, a Ultramaratona será 
nos dias 9 e 10 de dezembro.

Os atletas de Pinda conquistaram ótimas classificações no desafio

COLABOROu COM O TExTO: 
JENNifER GONçALVES

Na tarde da última quinta-
feira (24), os alunos do 4° e 5° 
anos da Escola Municipal Regi-
na Célia, do Araretama, partici-
param de uma vivência com os 
atletas da seleção de basquete 
de Camarões, no Ginásio Espor-
tivo do Araretama.

As 65 crianças puderam inte-
ragir com os atletas, que esbanja-
ram carisma. A equipe da Semelp 
organizou os alunos em pequenos 
grupos e em cada um, dois atletas 
ficaram responsáveis por ensinar 
algumas técnicas do esporte.

Todos estavam muito ani-
mados, como a aluna Melani 
Sofia de Campos Souza, de 9 
anos, da turma 4°ano C. Ela co-
menta que adorou a experiên-
cia.“Eu achei muito legal o jeito 
que eles jogam, é muito inte-
ressante”. Ela conta ainda que 
o evento foi acima de suas ex-
pectativas. “Eu pensei que fosse 
ser chato, mas foi muito legal, 
fiquei com vontade de começar 
a jogar”, disse.

As crianças afirmam ainda 
que conseguiram compreender 
os jogadores africanos pelos ges-
tos, e que todos os atletas foram 
muito atenciosos e pacientes.

A gestora de atividades es-
portivas, Priscila Mateus, ex-
plica que as crianças merecem 
esse tipo de interação. “A moti-
vação foi dar oportunidade para 
as crianças terem uma vivência 
com a modalidade de basquete, 
aproveitar a visita ao nosso gi-
násio e as nossas aulas disponí-
veis pra eles naquele local. Além 
de estarem pertinho de jogado-
res que representam a seleção 
de um país”, disse.

O Ginásio do Araretama ofe-
rece aulas de basquetebol para 
jovens de 6 a 17 anos, nas segun-
das e quartas-feiras às 8, 9 e 10 
horas.

Os atletas ensinaram diversas técnicas de basquetebol para as crianças
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COLABOROu COM O TExTO: 
JENNifER GONçALVES

 
As atletas da Semelp (Se-

cretaria Municipal de Esportes 
e Lazer de Pindamonhangaba) 
que representam a ginástica 
artística participaram, no úl-
timo sábado (26) da iii Etapa 
Pré-infantil e infantil – Liga 
intermunicipal de Ginástica 
Artística feminina, em Bragan-
ça Paulista.

Na categoria infantil, a atleta 
Maria Beatriz Barbosa se clas-
sificou em 2° lugar na trave, 2° 
lugar no salto sobre a mesa, 4º 
lugar nas paralelas e 5° lugar no 
individual geral.

Já na categoria pré-infantil 
a atleta Maria Julia Basilio con-
quistou o 1° lugar na trave, 2° 
lugar no salto, nas paralelas e 
no individual geral. A Gabriela 
Abdo se classificou em 1° lugar 
nas modalidades de salto, tra-
ve, solo e no individual. Já Edu-
arda Vitor se classificou em 4° 
lugar no salto e a atleta Annita 
Paim conquistou o 2° lugar na 
trave, 3° lugar no salto, 5° lugar 
nas paralelas e 3° no individual 
geral.

As alunas da Semelp se des-
tacaram na competição e con-
quistaram o 1° lugar na classifi-
cação por equipes, sendo que 10 
equipes participaram do evento.

além dos individuais, o grupo conquistou o 1o lugar em “equipes”

Divulgação



idadeC
8 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2017

TERÇA-FEIRA

Evento de aniversário 
do programa “Escola 
da Família” lota praça

Se a educação é o primeiro 
passo para a transforma-
ção da sociedade, a família 

é o alicerce para a construção 
de comunidades sólidas. Agora, 
quando é possível unir educa-
ção e família, os resultados são 
ainda mais surpreendentes. E é 
isso que faz o “Escola da Famí-
lia”, programa do governo Esta-
dual – que em 2017,  completa 
14 anos de vida, estimulando as 
unidades de ensino estaduais a 
abrirem suas portas para a co-
munidade aos fins de semana. 
Nestes espaços, a população 
encontra esporte, lazer, acesso 
a serviços públicos, além de ex-
periência de convívio e solida-
riedade.   

Para comemorar o aniversá-
rio, a Diretoria Regional de En-
sino, que engloba 19 escolas de 
Pindamonhangaba, Tremembé, 
São Bento do Sapucaí e Campos 
do Jordão, realizou no último 
sábado (26), um evento com 
atividades multidisciplinares na 
praça Monsenhor Marcondes 
em Pindamonhangaba. 

Dentro das ações que fazem 
parte dos quatro eixos traba-
lhados pelo programa: Esporte, 
Cultura, Saúde e Trabalho, o pú-
blico pôde conferir “Oficinas de 
artesanato”; “Apresentações de 
dança e de música”; “Aferição 
de pressão arterial”; “Avaliação 
física”; “Reflexoterapia” e “Mos-
tra dos trabalhos realizados nas 
escolas”.

“Particularmente, o evento 
me surpreendeu e, ultrapassou 
as minhas expectativas, pois 

estamos vivendo um momento 
de crise nacional e, diante des-
se contexto, nós criamos além 

das possibilidades. Claro, que-
ro agradecer a parceria da pre-
feitura de Pindamonhangaba, 

que sem todo o suporte, nós não 
conseguiríamos fazer um evento 
tão bacana que atingisse a toda 

Escoteiros também participaram do evento

Algumas das peças confeccionadas nas escolas

Apresentações de dança encantaram o público 

a população que circula aos fins 
semana no centro e no entorno. 
Ao nosso ver, foi fantástico”, 
avaliou a Dirigente Regional de 
Ensino, Gicele de Paiva Giudice. 

Voluntariado: 
a alma do programa

Gicele destaca o trabalho dos 
voluntários (bolsistas ou não) no 
desenvolvimento dos projetos e 
na evolução do programa na re-
gião. “Na praça teve uma mostra 
de tudo que é confeccionado du-
rante todo o ano. Aquele é o mo-
mento em que eles apresentam 
para a população da nossa cidade 
e da nossa região tudo que é feito 
e elaborado durante os fins de se-
mana.  O que é bastante valoroso 
para nós é a contribuição maciça 
mesmo dos voluntários. Temos 
um número bastante represen-
tativo. Inclusive, o presidente 
da Fundação para o Desenvolvi-
mento da Educação, João Cury 
Neto esteve em Pinda, em um 
diálogo comigo, e salientou que 
somos uma diretoria regional 
onde nós conseguimos construir 
a credibilidade do programa pelo 
número de adesão muito expres-
sivo de voluntários”, comentou 
Gicele.

São esses voluntários que 
“trabalham juntos com os gesto-
res e a comunidade escolar, bus-
cando parceiros, mão de obra, 
e também formas de criarem a 
matéria prima para serem uti-
lizadas, e fazer do nosso evento 
um momento encantador como 
esse”, finalizou a dirigente.

IMAGENS E TEXTO: JUCÉLIA BATISTA

Ao todo, 19 escolas apresentaram um pouco do que é produzido e realizado nas unidades

“Oficina de Artesanato” foi um dos destaques da mostra




