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Desfi larão Exército Brasileiro, escolas públicas e particulares, além de outras instituições

DESFILES da INDEPENDÊNCIA 
acontecem nos dias 6 e 7 de setembro

Os tradicionais desfi les cívi-
co-militares, em comemoração 
à Independência do Brasil, se-
rão realizados no dia 6 de se-
tembro, em Moreira César, e 7 
de setembro, na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

Estudante 
vence concurso 
nacional de 
obras literárias

Jovem cineasta 
conquista prêmio 
no Festival 
Nacional Curta 
no Celular

PÁGINA 7 

PÁGINA 8

INTERCITY 
PÁTIO PINDA É 
OFICIALMENTE 
INAUGURADO 
NA CIDADE

Começa projeto CicloPinda 
no Parque da Cidade

As 20 bicicletas possuem modelos adultos e infantis; algumas vêm com cadeirinhas para carregar crianças

Transporte, lazer e saúde. Tendo como base esses três pilares, o projeto CicloPinda foi lançado 
nesse domingo (3), no Parque da Cidade. As primeiras 20 bicicletas já estão à disposição da po-
pulação, para passeios gratuitos no local.
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Juventude vitoriosa!  
           

Ao todo, foram seis premiações, incluindo 
o principal prêmio do festival: “Melhor 

Espetáculo Adulto 2017”, além de mais cinco 
indicações. Estamos falando da Cia. Tesperiana 
de Pindamonhangaba – resultado de um projeto 
fi nanciado pelo Ministério da Cultura por meio 
do Instituto IA3. A companhia de Pinda foi a mais 
premiada do “Festival Sesi de Teatro Estudantil”, que 
aconteceu em Sorocaba, com premiação no último 
sábado (2). 

A equipe concorreu com outros nove grupos de todo 
o estado, com a montagem “Alice no Subterrâneo”. A 
cia. se apresentou no dia 13 de agosto e emocionou a 
plateia e o júri. Aliás, a história do grupo, formado 
por jovens do bairro Feital, vem emocionando o 
público por onde passa. Não é pra menos, eles já 
somam 18 prêmios, recebidos em dois festivais de 
teatro, e aguardam resultados de curadoria de outros 
quatro festivais que acontecerão ainda este ano. 

Para somar à alegria e à conquista, a estudante 
Rafaela Santiago Ribeiro, também de Pinda, venceu 
um concurso nacional de obras literárias. A seletiva 
é promovida pelo Sistema de Ensino Poliedro e 
envolveu alunos de todo o País, com o objetivo de 
valorizar as produções artísticas dentro das escolas. A 
5ª edição do concurso teve por tema principal “Somos 
Água”. O intuito é aprofundar os conhecimentos dos 
estudantes sobre o 6º objetivo da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para transformar o mundo: 
“Água Potável e Saneamento”, que tem como meta 
assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da 
água e do saneamento para todos até 2030. Rafaela, 
que se prepara para prestar vestibular em Medicina, 
conta que se surpreendeu com a vitória. 

E as conquistas não param. Júnior Vaccari, jovem 
cineasta de Pindamonhangaba, venceu o “Festival 
Nacional Curta no Celular 2017”– que premiou 
os vencedores na semana passada e contou com a 
participação de curtas-metragens de todo Brasil. 

Criado em 2013, o evento está em sua 3ª edição, 
com realização a cada dois anos. O festival é temático 
e seleciona um assunto que deve ser abordado da 
forma mais original possível pelos participantes. 
Além disso, os curtas – fi lmes de até cinco minutos 
– precisam ser obrigatoriamente captados com um 
celular. Júnior venceu com um fi lme sobre mudanças 
climáticas: “O Aquecimento Global: Como (NÃO) 
Conscientizar as Crianças”. Ele é diretor e idealizador 
do canal de vídeos Vale Humor, que produz esquetes 
de humor sobre temas diversos.

Parabéns a esta juventude criativa, consciente e 
engajada!

ALTAIR FERNANDESREGISTRO CULTURAL
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Homenagens, cantoria e posse na plenária da APL
Na noite de sexta-feira (1º/9), em sua sede no Palacete 10 de Julho, a APL – Aca-

demia Pindamonhangabense de Letras, sob a direção da presidente Bete Guima-
rães, realizou a sua plenária solene referente ao mês de agosto (adiada para 1º de 
setembro).

João Paulo Ouverney

O Sistema Único 
de Saúde incorporou o 
medicamento levetirace-
tam para o tratamento de 
convulsões em pacientes 
com microcefalia. A infor-
mação foi publicada no 
Diário Ofi cial da União na 
segunda-feira (4).

O medicamento, 
também conhecido pelo 
nome comercial Keppra, 
controla convulsões em 
pacientes com anomalias 
decorrentes de infecção 

pelo vírus da zika.
O prazo máximo para 

a incorporação do SUS 
é de 180 dias a partir da 
data de publicação da 
incorporação.

O Keppra também 
foi adotado para o 
tratamento coadjuvan-
te (associado a outras 
terapias) em pacientes 
com epilepsia mioclônica 
juvenil (EMJ), tipo de 
epilepsia crônica comum 
na adolescência.

Divulgação

SUS incorpora medicamento para 
tratamento de microcefalia

SP Escola de Teatro está com 
inscrições abertas para 2018

“Expo Mundi Brasil” reúne artesanatos de 12 países no Vale

A  SP Escola de Teatro 
– Centro de Formação das 
Artes do Palco está com ins-
crições abertas para o pro-
cesso seletivo do primeiro 
semestre de 2018.  São 54 
vagas em oito cursos regula-
res gratuitos com duração de 
dois anos. Os candidatos têm 
até o dia 2 de outubro para se 
inscrever.

A instituição oferece for-
mação nas áreas de Atuação, 
Cenografi a e Figurino, Dire-
ção, Dramaturgia, Humor, 
Iluminação, Sonoplastia e 
Técnicas de Palco. 

A seleção é aberta a can-
didatos maiores de 18 anos 
(completados até dezem-
bro de 2017) e que possuem 
Ensino Médio completo. As 
inscrições custam R$ 60. 
Estudantes regularmente 

matriculados no Ensino Mé-
dio ou equivalente, em curso 
pré-vestibular ou em curso 
superior e que comprovem 
receber menos de dois salá-

rios mínimo ou estar desem-
pregados pagam R$ 30.

Ficam isentos da taxa 
aqueles que tenham cursado 
o Ensino Fundamental ou os 

três anos do Ensino Médio 
em escola da rede pública 
ou na rede privada como 
bolsista integral. A isenção 
também é concedida para 
doadores de sangue.

A seleção dividida em duas 
etapas: uma entrevista – que 
acontece de 17 a 21 de outubro, 
e uma redação, realizada no 
dia 22 de outubro.

Os candidatos aprovados 
na primeira fase da seleção se-
guem para uma segunda etapa 
de avaliação, entre os dias 21 e 
25 de novembro, em locais e 
horários a serem informados 
no edital de convocação.

O resultado fi nal do Pro-
cesso Seletivo está previsto 
para ser divulgado em 8 de 
dezembro. Mais informa-
ções no site www.spescola-
deteatro.org.br.

A Expo Mundi Brasil, 
Feira Nacional e Inter-
nacional de Artesanato, 
está de volta ao Vale do 
Paraíba trazendo o arte-
sanato e a cultura de 12 
países para a região. A 
feira começou na segun-
da-feira (4) e segue até 4 
de outubro, no  Colinas 
Shopping, em São José 
dos Campos.   

Países como Índia , 
Peru, Equador, Itália, In-
donésia, Grécia,  Senegal 
e Panamá, entre outros, 
participam do evento. As 

famosas panelas de bar-
ro do Espírito Santo e as 
danças da Tribo Pataxó 
também estão presentes 
na feira. Já o estande do 
Rio Grande do Sul apre-
senta algumas iguarias 
da colônia de imigrantes 
italianos. 

A entrada é franca e 
aberta ao público de  se-
gunda a sábado, das 10 
às 22 horas; domingos 
e feriados, das 14 às 20 
horas, no  Colinas Sho-
pping (av. São João, 
2.200- Jd das Colinas, 

Dia do Soldado
Nessa plenária da APL 

também houve  homena-
gem  ao folclore brasilei-
ro, celebrado dia 22 de 
agosto. Para representar a 
data, o saci, esse moleque 
brincalhão que representa 
a cultura de nosso povo 
subiu a escadaria do pala-
cete e foi brincar com aca-
dêmicos e convidados na 
apresentação da acadêmi-
ca Rute Eliana e do artista 
Luiz Henrique Moradei. 
Responsável pelo Bloco 
do Saci que desfi la oas do-
mingo de carnaval em São 
Luiz do Paraitinga, Mora-

A noite no palacete 
também foi o dia da posse 
do músico Kleber Duarte 
Santiago. Ele assumiu a 
cadeira nº 2 do quadro 
de membros honorários, 
que tem como patrono 
Eloy de Miranda Chaves, 
o pindamonhangabense  
considerado  ‘Precursor 
da Previdência Social no 
Brasil”.

Compusera mesa na plenária solene (dir. p/esquerda) a 
presidente Elisabete Guimarães; o comandante do 2º BE Cmb 
coronel Luís Cláudio Brion Cardoso o vice-presidente Edmar 
de Souza e o acadêmico representante da OAB-Pinda, Dr. 
Paulo de Andrade

A sessão foi aberta 
com homenagem alusiva 
ao Dia do Soldado (25 de 
agosto), cabendo ao  co-

mandante do 2º Batalhão 
de Engenharia de Comba-
te – Batalhão Borba Gato, 
coronel Luís Brion Car-
doso, a palestra que teve 
como tema: “A importân-
cia do Exército Brasileiro 
em Pindamonhagaba”.  
Em seu pronunciamento, 
o comandante destacou 
as ocasiões em que o ‘bra-
ço forte’ do Exército Bra-
sileiro, em período de paz 
estende a sua ’mão amiga’ 
em favor do povo,  pres-
tando diferentes serviços 
de apoio às comunidades. 
Na apresentação dos sli-
des, contou com o auxílio 
do cabo Passos.

Comandante do 2º BE 
Cmb foi o palestrante

Dia do Folclore

dei e a professora Rute fi -
zeram a apresentação mu-
sical da noite com canções 
exaltando o molequinho 
do gorro vermelho. 

Rute e Moradei 
homenagearam a fi gura 
folclórica do saci

Dia de posse 

Kleber recebendo diploma 
de membro honorário do 
acadêmico Alberto Santiago

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

São José dos Campos).
Todos os dias aconte-

cem apresentações musi-
cais e culturais no local.

Divulgação

 A entrada é gratuita e aberta ao público

As aulas acontecerão na capital paulista
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Cidade terá desfiles cívico-militares nos 
dias 6 e 7 de setembro

Transporte, lazer e 
saúde. Tendo como base 
esses três pilares, o Pro-
jeto CicloPinda foi lança-
do neste domingo (3), no 
Parque da Cidade. Para 
o lançamento, foi feita a 
entrega das 20 primeiras 
bicicletas, doadas pela 
empresa Bontaz, por meio 
do decreto 5431, de 2017, 
que permite a doação da 
iniciativa privada para  a 
Prefeitura.

Agora, essas novas bi-
kes já estão disponíveis 
no Parque da Cidade, 
para passeios gratuitos 
no local, bastando deixar 
um documento com foto. 
As 20 novas bicicletas 
são nos modelos infantil 
(duas), médio (quatro) 
e adultas, somando 12, 
sendo dessas, quatro com 
cadeirinha para levar as 
crianças e algumas tam-
bém em modelo feminino.

Para o prefeito Isael 
Domingues a criação do 
CicloPinda faz parte de 
um projeto mais amplo 
para a cidade. “Temos a 
missão de tornar Pinda 

CMEI LEssa fInaLIza 
o projEto “CorEs 
quE aLIMEntaM”

Crianças ganham novo parquinho infantil

Os tradicionais desfi-
les cívico-militares, em 
comemoração à Indepen-
dência do Brasil, serão 
realizados no dia 6 de se-
tembro, em Moreira Cé-
sar, e 7 de setembro, na 
avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso.

As inscrições para par-
ticipação de instituições 
da cidade foram encerra-
das na sexta-feira (1º/9) 
e haverá a presença de 
escolas particulares, es-
cola de dança, escolas 
estaduais, Rede Munici-
pal de Ensino, grupos de 
escoteiros, alunos da Se-
cretaria de Esportes, Ma-
çonaria, Igreja Adventis-
ta, além dos Bombeiros, 
Polícia Militar e Exército.

No dia 6, o evento co-
meça às 8 horas, com o 
hasteamento das bandei-
ras, realizado na avenida 
das Margaridas, Vale das 
Acácias, local que rece-

berá o desfile a partir das 
8h30.

No dia 7, o hasteamen-
to será às 8 horas, no obe-
lisco da praça Monsenhor 
Marcondes, com a apre-
sentação dos hinos muni-
cipal e nacional pela Cor-
poração Musical Euterpe. 
O desfile será a partir das 
9 horas, na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

Toda a estrutura de 
palco, tendas e grades de 
isolamento para receber 
os eventos estão sendo 
montadas nos locais de 
desfiles, que terão as ruas 
próximas parcialmen-
te interditadas, somente 
durante a duração dos 
eventos, causando o me-
nor transtorno possível 
para os moradores das 
proximidades. A previsão 
é que finalizando o perí-
odo da manhã, as ruas 
possam ser liberadas no-
vamente. 

ColABoRou CoM o TEx-
To: JENNIfER GoNçAlVES
***

As crianças do 
CMEI Maria Apareci-
da Gomes – Sá Maria 
comemoram, nesta 

terça-feira (5), o novo 
parquinho infantil ins-
talado na unidade. Será 
realizado um evento 
com a participação dos 
pais, em dois horários: 
às 8  e às 13 horas.

o novo parquinho 
conta com balanço, 
gira-gira, escorregador 
e gangorra. “os novos 
aparelhos são de ferro, 
além de serem bem ins-
talados para garantir a 

segurança das crianças 
durante o momento de 
lazer”, comenta a pro-
fessora Adriana Cristi-
na Pereira Vasconcelos 
Ribeiro.

os pais poderão 

conhecer a estrutura 
do local e logo após 
as crianças terão um 
momento de vivência 
com as professoras.

o momento da 
brincadeira auxi-

lia também no de-
senvolvimento das 
crianças, estimu-
lando suas relações 
sociais, autonomia, 
habilidade motora e 
linguagem.

Durante a última se-
mana, ocorreu no Centro 
Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) lessa, a 
finalização do projeto “Co-
res que alimentam”.

A finalidade do projeto 
era incentivar o aproveita-
mento integral das refei-
ções servidas na unidade e 
a busca por uma alimenta-
ção colorida em casa.

As atividades lúdicas 
foram interligadas aos 
conteúdos das turmas, 
como por exemplo, as 

datas comemorativas em 
que as crianças puderam 
experimentar cenoura na 
“Páscoa” e mandioca no 
“Dia do Índio”. As profes-
soras, junto com a equipe 
do CMEI, fizeram plantio 
de diversas mudas na uni-
dade.

Para estender as infor-
mações à família foi re-
alizada uma palestra na 
terça (29), no período da 
manhã, e na quarta (30), 
no período da tarde, com 
a técnica em nutrição Ca-

rolina e a estagiária Dé-
bora. “Elas falaram sobre 
a importância de uma ali-
mentação saudável desde 
os primeiros meses. Tam-
bém tivemos sorteio de li-
vros com dicas de alimen-
tação saudável e algumas 
receitas”, explica a gestora 
Elaine Cristiane Cinachi 
Santos. Houve também 
a degustação com bolo e 
suco e a distribuição de 
mudas para incentivar os 
familiares a iniciar uma 
horta em casa.

Parque da Cidade inaugura 
Projeto CicloPinda com 20 
primeiras bicicletas

em uma cidade inteligen-
te. Investimentos foram 
feitos na parte de segu-
rança através do CoI e 
em breve anunciaremos 
alguns pontos de internet 
gratuita que possibilita-
rão, além do Parque da 
Cidade, expandir o Ci-
cloPinda com novas bici-
cletas disponíveis para a 
população se deslocar gra-
tuitamente entre praças, 
o parque e o Bosque da 
Princesa, por exemplo”, 
explica o prefeito.

A mobilidade urbana 
é um desafio das cidades 
e do desenvolvimento 
sustentável. Pensar nes-

ta mobilidade de forma a 
tornar o trânsito mais co-
eso e fluente, é uma das 
metas do CicloPinda.

Além da mobilidade 
urbana eficiente, andar de 
bicicleta pode trazer inú-
meros benefícios, tanto 
pontuais quanto globais e 
todos muito visíveis e efi-
cientes, como a emissão 
zero de Co2, o condicio-
namento físico e mental, a 
saúde pública - pois espor-
te é saúde - e a experimen-
tação da cidade em outro 
nível de percepção, quan-
do a pessoa escuta e sente 
melhor a cidade, e ainda 
evita todo o estresse diário. 

Os pais foram orientados por nutricionistas sobre a importância 
da alimentação saudável

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Participam fanfarras, instituições e escolas das Redes Municipal, Estadual e Particulares de Ensino

Uma das metas do CicloPinda é contribuir para a 
mobilidade urbana
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NIS NOME
16032112668 ANA LUCIA DE JESUS RIBEIRO                                            
16121627531 BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA JUNIOR                                  
12559341222 CARLOS EDUARDO ALVES BORGES                                           
16105558571 DANIELE APARECIDA ALVES DA SILVA                                      
16121186810 DANIELE MARINA APARECIDA ALVES DOS SANTOS                             
13340165938 DAYANE GOMES DIAS                                                     
16019967957 EDEILDA COUTINHO DA SILVA                                             
21218805260 ELIANA GOMES DA SILVA                                                 
12099936988 FLAVIO AUGUSTO DOS SANTOS                                             
16194886367 GERVINA TEIXEIRA ROSA                                                 
20781336605 JULIANA DA SILVA                                                      
19033672688 LIDIANE MARIA DE SOUZA GALVAO                                         
12549942754 LUIS FERNANDO OLIVEIRA DE ARAUJO                                      
16517319590 MAGALI ROSA DE OLIVEIRA MOREIRA                                       
20785079852 MARCELA DE ALMEIDA LIMA FERNANDES                                     
13131797850 MARCELLE MOLINA GOMES DE SOUZA                                        
16509169291 MARIA ANGELA DO NASCIMENTO                                            
16372929180 MARIA DAS GRACAS INOCENCIA BARBOSA                                    
12201498344 MARIA PACHECO DE JESUS                                                
16489714591 MARIA VALDINEIDE DIAS DA SILVA                                        
16521883632 MARLI SILVA                                                           
12925667858 PATRICIA APARECIDA SANCHES                                            
16584270018 REGIANE FATIMA DA CONCEICAO SILVA                                     
12583408242 RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS                                          
12652812817 RITA FERREIRA PIRES OUROFINO                                          
12427158838 ROGERIO MACEDO OCANA                                                  
10422217740 ROQUE DE SOUZA                                                        
16544729346 ROSANA ALVES DE FARIA                                                 
12325207929 SANDRA MORAES DA SILVA                                                
12332067312 SIRLEI APARECIDA FARIA                                                

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE JUNHO/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JUNHO/2017 É DIA 27/09/2017
ATUALIZADO EM 24/08/2017
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12332067312 SIRLEI APARECIDA FARIA                                                

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.
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Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 050/2017 de “contratação de empresa especializada prestação de 
serviços de arbitragem de futebol durante o exercício 2017/2018 para campeonatos do município”, foram 
elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 30/06/2017 e 15/08/2017: 

 
ATA nº 080/2017 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL – L.P.M.F. 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 Und. 

004.016 - serviços - serviços especificos 
Prestação de serviço de arbitragem de 
futebol com partida de duração de 2 tempos 
de 30 minutos. 

*** 210,00 150 

03 Und. 

004.016 - serviços - serviços especificos 
Prestação de serviço de arbitragem de 
futebol com partida de duração de 2 tempos 
de 35 minutos. 

*** 218,31 160 

04 Un. 

004.016 - serviços - serviços especificos 
Prestação de serviço de arbitragem de 
futebol com partida de duração de 2 tempos 
de 40 minutos. 

*** 282,00 350 

05 Un. 

004.016 - serviços - serviços especificos 
Prestação de serviço de arbitragem de 
futebol com partida de duração de 2 tempos 
de 45 minutos. 

*** 363,00 520 

ATA nº 108/2017 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL – L.P.M.F. 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Und. 

004.016 - serviços - serviços especificos 
Prestação de serviço de arbitragem de 
futebol 
Com partida de duração de 2 tempos de 25 
minutos. 

*** 163,48 150 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 067/2017 de “Aquisição de bebida láctea para preparo da alimentação 
escolar”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 21/08/2017: 

 
ATA nº 110/2017 Empresa: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 KG 
1.005.002.002499 - mistura em pó para o 
preparo de bebida; sabor morango com 
chocolate branco. 

BIOLAC 19,00 8.000 

02 KG 
1.005.002.002475 - mistura em pó para o 
preparo de bebida; sabor baunilha. BIOLAC 19,00 6.000 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 068/2017 de “Aquisição de gêneros alimentícios vegetais congelados para 
preparo da alimentação escolar”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinadas em 15/08/2017: 

 
ATA nº 106/2017 Empresa: BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 KG 1.005.002.015220 - Brócolis congelado DE MARCHI 10,60 3.500 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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02 KG 1.005.002.015221– Couve-Flor congelada DE MARCHI 10,60 3.500 

04 KG 
1.005.002.015223 – Mandioquinha salsa 
congelada DE MARCHI 13,20 3.500 

ATA nº 107/2017 Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 
EIRELI EPP 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 KG 1.005.002.015222 - Mandioca congelada DE MARCHI 11,65 3.500 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 069/2017 de “aquisição de formulas infantis e dietas para atender 
pacientes de ações judiciais por um período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinadas em 21/07/2017: 

 
ATA nº 099/2017 Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 LA 
1.002.007.018247 - composto lácteo infantil, 
em pó, para crianças até 05 anos, isento de 
sacarose. 

Neslac comfor 
Lata 800 

gramas nestlé 
54,00 150 

ATA nº 100/2017 Empresa: LP SANTOS ATACADISTA ME 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 LA 
1.002.007.013852 - fórmula infantil semi-
elementar, hipoalergênica para lactentes. 

Pregomin 
pepti 400 
g/danone 

 

123,00 240 

ATA nº 101/2017 Empresa: LP SANTOS ATACADISTA ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

04 LA 
1.002.007.019133 - Fórmula infantil a base 
de proteína de soja, para lactentes maiores 
de 06 meses de idade, exige marca. 

Aptamil soja 
2 danone 
kasdorf 

44,00 120 

05 LA 

1.002.007.019244 - Fórmula de aminoácidos 
elementar e não alergênica, 
nutricionalmente completa, em pó, para 
crianças acima de 1 ano. 

Neo advance 
support 209,00 300 

06 LT 
1.002.007.013846 - dieta enteral liquida, 
nutricionalmente completa, hipercalórica, 
sem adição de fibras , isenta de sacaros 

Nutrision 
energy 
danone 

39,00 675 

07 FR 
1.002.009.017976 - alimento para nutrição 
oral, líquido, indicado para crianças. 

Fortini mf 
danone 
nutricia 

17,00 900 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 074/2017 de “contratação de Empresa, devidamente licenciada nos 
órgãos competentes, especializada em sucção, esgotamento e limpeza nas fossas sépticas das Unidades 
Escolares da Secretaria de Educação e Cultura pelo período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para 
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 01/08/2017: 
 
 
 

 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 
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ATA nº 104/2017 Empresa: PJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, HIGIENIZADORA E LIMPA FOSSA LTDA 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 serv 

004.139 – SERVIÇOS 
Sucção, esgotamento e limpeza nas fossas 
sépticas ou sumidouro através de caminhão 
a vácuo com capacidade de 12 m³, bem 
como o transporte do mesmo até o local 
licenciado e regularizado para descarte dos 
efluentes. 

*** 989,00 36 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 075/2017 de “aquisição de lanches para atender as reuniões sócios 
assistenciais do Departamento de Assistência Social, setores e cadastro único”, foram elaboradas as Atas para 
Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 01/08/2017: 

 
ATA nº 102/2017 Empresa: PRISCILA DA S. FEITOSA -ME 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 KIT 

1.005.001.017816 - KIT LANCHE A 
Descrição completa: Devidamente fechado 
em embalagem individual, pão Frances com 
01 fatia de presunto, 01 fatia de muçarela, 
01 fruta da época, 01 barra de cereal, 350 
ml de refrigerante em lata e água garrafa 
500 ml. 

peperi, litoral, 
trio, minalba, 

ambev 
marata 

10,04 500 

ATA nº 103/2017 Empresa: SUSTENTOVALE LTDA -ME 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 KIT 

1.005.001.017818 - KIT LANCHE E 
Descrição completa: 
Devidamente acondicionados em travessas 
redondas de papelão laminado, 02 minis 
lanches no pão de batata redondos 
recheado com frios, 03 minis Paes de queijo, 
08 minis salgados (assados ou fritos), 4 mini 
folhados doces tipo Carolina, 02 pedaços de 
bolos de fubá, 350 ml refrigerante em lata, 
150 ml de suco de fruta embalagem tetra 
pak. 

própria, 
antártica, 
nestlé, 

marajoara e 
minalba 

15,39 1.000 

03 KIT 

1.005.001.017824 - KITS LANCHE 
ABORDAGEM 
Descrição completa: Devidamente fechado 
em embalagem individual, 02 Pães 
Franceses com 01 fatia de presunto, 01 fatia 
de muçarela cada, 350 ml de refrigerante 
em lata e água 
garrafa 500 ml. 

própria, 
antártica, 
nestlé, 

marajoara e 
minalba 

9,65 200 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 085/2017 de “aquisição Ata de Registro de Preços conforme planilha FDE 
e exigências do Termo de Referência, para serviços de empresa especializada de engenharia, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, para serviços de manutenção em cobertura em 
estrutura de madeira para telha cerâmica para reforma dos telhados e reforma das instalações hidráulica e 
elétrica incluindo SPDA das edificações de unidades escolares e creches da Rede Municipal de ensino pelo 
período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 
18/08/2017: 

 
Município de Pindamonhangaba 

Estado de São Paulo 
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ATA nº 109/2017 Empresa: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Serviço 

Execução de cobertura de estrutura de 
madeira para telha cerâmica para reforma 
dos telhados e reforma das instalações 
hidráulica e elétrica das edificações de 
Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino. 
Local: Prédios Escolares e Creches em 
Pindamonhangaba 
Endereço: Diversos locais 
UN: Serviço 

 

*** 17.497.002,75 17.497.002,75 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 086/2017 de “Aquisição de rações para o abrigo de animais do município 
de Pindamonhangaba, por um período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinada em 03/08/2017: 

 
ATA nº 105/2017 Empresa: LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP 

ITEM 
UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 KG Ração para felino – adulto Mag Cat/ 
Nutrimag 4,80 486 

04 KG Ração para canino - adulto Mag Dog/ 
Nutrimag 4,00 3240 

05 KG Ração para canino - filhote Mag Dog/ 
Nutrimag 5,05 360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 111/2017 (PMP 25622/2017) 
Para “contratação de empresa especializada na realização de exames de 
videonasolaringoscopia, pelo período”, com entrega dos envelopes até dia 19/09/17 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 112/2017 (PMP 25623/2017) 
Para “aquisição de equipamentos odontológicos, aplicação ESF (Estratégia Saúde da 
Família) do Azeredo”, com entrega dos envelopes até dia 19/09/17 às 14h e início da sessão 
às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2017 (PMP 25624/2017) 
Para “aquisição de tela alambrado para serem utilizadas em diversos locais do município 
de Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos”, 
com entrega dos envelopes até dia 20/09/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 114/2017 (PMP 25625/2017) 
Para “aquisição de ferramentas a serem utilizadas pelo Departamento de Meio Ambiente, 
conforme termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 20/09/17 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 Nº 118/2017 (PMP 26336/2017) 
Comunicamos o adiamento “sine die”, da licitação supra, que cuida de “contratação de 
serviços técnicos especializados na área de engenharia de transportes do município de 
Pindamonhangaba para execução dos serviços, conforme termo de referência”, para 
correção da dotação orçamentária. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 076/2017 (PMP 19224/2017) 
Foi fi rmado o contrato 071/2017, de 25/08/2017, para “aquisição de roçadeira para uso nos 
serviços executados através do projeto ‘horta educativa’, do Fundo Social de Solidariedade”, 
no valor de R$ 9.075,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Gama Comércio de 
Máquinas, Ferragens e Ferramentas Ltda EPP, o Sr Juarez Teixeira, por procuração. 

PREGÃO Nº 081/2017 (PMP 20042/2017) 
Foi fi rmado o contrato 068/2017, de 22/08/2017, para “contratação de empresa 
especializada em transferência (desinstalação, remoção, reinstalação e start up) de central 
de módulo de ar medicinal e módulo de vácuo, de acordo com a NBR 12.188 e RDC 50, 
com fornecimento de materiais necessários e mão de obra especializada na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) de Moreira César”, no valor de R$ 34.900,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela 
contratada, empresa Anisio Roque Pereira ME, o Sr Anisio Roque Pereira. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 097/2017 (PMP 22938/2017 
Foi emitida a autorização 1098/2017, de 24/08/2017, no valor de R$ 12.343,60, em favor 
de HSX Comércio e Serviços EIRELI, para “aquisição de materiais para substituição da 
cobertura do DRH, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 114/2015 (PMP 14446/215) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2017, de 13/07/2017, ao contrato 168/2015, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção para o 
elevador instalado no Palacete da Palmeira – Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina”, para prorrogação até 27/07/2018, e reajuste de 2,4738%, conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor para R$ 9.222,64, assinando pela contratante o Sr 
Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Conexão Elevadores Ltda ME, a 
Sra Cintia Aparecida de Oliveira. 
Foi fi rmado também o aditamento 01/2017, de 13/07/2017, ao contrato 169/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção para o 
elevador instalado no Palacete 10 de Julho – Centro de Memória Barão Homem de Mello”, 
para prorrogação até 27/07/2018, assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do 
Valle, e pela contratada, empresa Elevadores Orion Ltda, o Sr Gabriel Marcante. 

                                                    SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
                                                                  D.E. de PINDAMONHANGABA 
                                               EE “Prof.ª ISMÊNIA MONTEIRO DE OLIVEIRA” 

             Rua Sebastião Machado de Andrade, 111, Resid. Andrade – Fone (12) 3642-5077/ 3643-4082 – 
                          CEP 12402-500 - Pindamonhangaba - SP 

 

EDITAL ZELADORIA 
 

A Direção da EE. “Profª Ismênia Monteiro de Oliveira”, em Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, faz chegar a todos que virem o presente edital ou dele 
tiverem conhecimento, que a partir de 11/09/2017 a 15/09/2017,estará recebendo inscrições 
de servidores públicos, interessados em ocupar as dependências da zeladoria desta 
Unidade Escolar que possui 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. 
 
Requisitos básicos para a ocupação da zeladoria: 
 
1- Estar o servidor público (da administração direta ou descentralizada, federal, estadual ou 
Municipal) em exercício. 
2- Não possuir casa própria no Município onde se localiza a Unidade Escolar 
 
Documentos para inscrição: 
 
1- Comprovante de que é funcionário público ou holerite 
2- Declaração de bons antecedentes 
3- Xerox do RG 
 
Local e horário das inscrições: 
 
Na Secretaria da Escola 
Horário 8h às 11h   
 
Disposições finais: 
 
A Direção da escola informa aos candidatos que de acordo com o artigo 1º da Resolução SE 
23/13, terão preferência os servidores públicos da própria unidade escolar. 
Informa ainda que não havendo na Unidade Escolar, servidor interessado em ocupar a 
zeladoria, a indicação recairá na seguinte ordem: 
1- Servidor Público de outra Unidade Escolar 
2- Servidor Público Estadual de outra Secretaria 
3- Servidor Público de esfera Federal ou Municipal 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, torna público o presente edital fazendo afixar 
no mural da escola. 
 
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2017. 
 
 

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.907, DE 09 DE AGOSTO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e 
nos termos da Portaria Geral nº 4.230, de 29/04/2016 e suas alterações,

R E S O L V E:
Art. 1º  Cessar a designação dos senhores a seguir indicados para o CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE: 
“I- Representantes do Poder Executivo
     Titular:    Andrea Freitas Pinto de França
     Suplente: Benedito Donizette dos Santos”
Art. 2º Designar os senhores a seguir indicados para compor o CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – CAE em substituição aos membros relacionados no art. 1º desta Portaria.
“I- Representantes do Poder Executivo
     Titular:    Rosemeire de Oliveira Nascimento
     Suplente: Alyne Santos Ribeiro”
Art.3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de 
março de 2017.
Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2017.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle - Secretário de Educação e Cultura

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.192, DE 09 DE AGOSTO  DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE remanejar a servidora municipal 
Patrícia Galvão Junqueira, psicóloga, para prestar serviços junto ao Fórum da Comarca de 
Pindamonhangaba, para atender as necessidades desta Comarca, no exercício do seu emprego.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2017.

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

Ricardo Alberto Pereira Piorino - Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.914, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do art. 5º, XXV, da Constituição Federal, combinado com a Lei n.º 8.742/93, cumulado 
com o Decreto Municipal n.º 5.410/2017, NOMEIA o servidor Carlos Adriano Ferreira Alves, para 
exercer o múnus de INTERVENTOR do Lar da Criança Nova Esperança.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria Geral nº 4.848, de 02 
de maio de 2017.
Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de agosto de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

PMP 9948-10
EDITAL DE CITAÇÃO DO EXEC UTADO

 Processo Físico nº: 0512230-94.2010.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços

 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Requerido: Waldir Pedro da Silva

Justiça Gratuita

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 DO
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, 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 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: Waldir Pedro da Silva
Execução Fiscal nº: 0512230-94.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00019721
Valor da Dívida: R$ 1.123,63

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 20 de junho de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o inciso I do Art. 5º da Lei nº 4.985, de 10.11.2009,  

 
RESOLVE  

 
Art. 1º Alterar o inc. I do art. 1º da Portaria Geral nº 4.650, de 07 de junho de 

2016, que constituiu o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para o biênio 2016-2018, nos 
representantes do Poder Excetivo, que passa a vigorar: 

 
I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO: 

 
- SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Titular:  Mirian Pérsia M. de Andrade 
Suplente:  Érika Patrícia Sírio 
 

- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Titular:  Roseli Lourenço Godoi 
Suplente:  Élen Carla B. Martuscelli 
 

  - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
Titular:  Patrícia Mara de Mato Bregalda 
Suplente:  Valquiria Borges Marcelino  

  
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Titular:  Roselaine Moreira de Almeida  
Suplente:  Ione de Almeida Barbosa 

 
- DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 Titular:  Ana Lucia Gomes Araújo  
 Suplente:  Gislene Miriam Santana R. Silva 
 

- SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
 Titular:   Thaís Batista do Carmo 
 Suplente:   Maria Fernanda Vieira Garcia Munhoz 

 
Art. 2º Esta portaria entra vigor na data de sua publicação. 

 
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2017. 

          
 

Isael Domingues                                              Valéria dos Santos 
                       Prefeito Municipal                         Secretária de Saúde e Assistência Social 
 

 
Ricardo Alberto Pereira Piorino 

Secretário de Gestão e Articulação Política 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 11 

de agosto de 2017. 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
                    Secretário de Negócios Jurídicos  
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Jennifer Gonçalves

Estudante de Pinda vence concurso 
nacional de obras literárias

Festipoema: selecionados 
da edição 2017 são de 
diversas localidades

Colaborou Com o tex-
to: Jennifer 

Gonçalves
*** 

o museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro 
i e Dona leopoldina tem 
como tema da exposição 
de setembro as obras ex-
pressionistas da artista 
erika Curccino e os tra-
balhos realizados pelos 
alunos do 3° semestre do 
curso de arte da fasc - 
faculdade santa Cecília, 
de Pindamonhangaba.

a artista erika Curcci-
no se mostrou interessa-
da por desenhos e rabis-
co desde criança. aos 10 
anos, iniciou sua primei-
ra aula de pintura com 
o artista de tremembé, 
luiz P.C. Já aos 14, es-
tudou com a professora 
maria lúcia, sempre em 
busca de seu próprio es-
tilo.

Com 18 anos, erika 
entrou para a escola de 
música e artes Plásticas 

maestro fêgo Camargo, 
de taubaté, aprendendo 
técnicas de pintura, argila, 
desenho, xilogravura entre 
outros. Durante essa fase, 
a artista encontrou seu 
próprio estilo se afirman-
do como expressionista. 
ela se formou também no 
curso de licenciatura em 
educação artística.

“Hoje, busco na pin-
tura e escultura extrava-
sar meus sentimentos e 
visão do mundo. meus 
trabalhos se pautam, ba-
sicamente na figura hu-
mana. Preocupo-me em 
estudar novas tendên-
cias a fim de aprimorar 
minha técnica”, explica 
a artista, que possui atu-
almente um acervo de 
aproximadamente 70 te-
las e peças em argila.

o movimento artís-
tico expressionista não 
retrata a realidade obje-
tiva, mas sim as emoções 
subjetivas do homem e 
do ambiente ao redor, 

a estudante rafaela 
santiago ribeiro, do Co-
légio Progressão de Pinda-
monhangaba, conquistou 
o primeiro lugar no con-
curso de obras literárias 
promovido pelo sistema 
de ensino Poliedro em 
todo o país. a iniciativa 
valoriza as produções ar-
tísticas dentro das escolas.

Com a obra “Crônica 
solúvel”, a aluna da 3ª sé-
rie do ensino médio obte-
ve a primeira colocação na 
Categoria ix - Crônica.

rafaela, que se prepa-
ra para prestar vestibular 
em medicina, conta que 
a conquista foi surpreen-
dente. “apesar de gostar 
muito de escrever, eu não 
sou familiarizada com crô-
nicas literárias. então eu 
fiz o texto como uma ati-
vidade escolar, mas não ti-

nha esperanças de vencer. 
foi uma surpresa maravi-
lhosa!”. ela já participou 
com concurso literário em 
2016, quando ficou em 9ª 
lugar.

em sua 5ª edição, o 
concurso deste ano teve 
como proposta estimu-
lar ações que possam ex-
pressar a arte no contex-
to social a partir do tema 
“somos Água”. o intuito 
é aprofundar os conhe-
cimentos dos estudantes 
sobre o 6º objetivo da 
organização das nações 
unidas (onu) para trans-
formar o mundo: Água Po-
tável e saneamento, que 
tem como meta assegurar 
a disponibilidade e a ges-
tão sustentável da água e 
do saneamento para todos 
até 2030.

Para o coordenador do 

colégio, felipe Gomes, a 
conquista é um reflexo do 
trabalho desenvolvido na 
unidade. “nós acredita-
mos na formação social 
dos nossos alunos e esse 
olhar para as questões da 
sociedade, aliado à capa-
cidade de se comunicar 
com o mundo, é vital para 
o sucesso dos estudantes. 
nossa meta é formar ci-
dadãos conscientes e atu-
antes na comunidade em 
que estejam inseridos”, 
destaca ele.

os trabalhos foram 
avaliados por comissões 
julgadoras especializadas 
e os vencedores receberão 
prêmios exclusivos para 
cada área, como medalhas 
e certificados. A ação pro-
move o incentivo à produ-
ção de desenho, fotografia, 
vídeo e obras literárias. 

Museu recebe exposição de obras 
expressionistas e interativas

o xi festipoema di-
vulga, nesta semana, os 
selecionados para a edição 
2017 do evento. no total, 
são 30 selecionados, nas 
categorias adulto, Juvenil 
e iinfantil.

a categoria adulto 
conta com apenas um re-
presentante de Pindamo-
nhangaba, e os demais 
são de locais como rio 
de Janeiro, natal (rn), 
Canoas (rs), araçatuba 
(sP), tatuí (sP), entre ou-
tras cidades. Já na catego-
ria Juvenil, a maioria dos 
selecionados é de Pinda, 
sendo um de são tomé 
das letras, um de londri-
na (Pr) e outro dos esta-
dos unidos. na categoria 
infantil, também a maio-
ria dos selecionados é da 
cidade, sendo somente um 
de santo andré (sP).

neste ano, o festipoe-

ma terá duas novidades: 
as categorias de interpre-
tação e registro do Poema 
em Fotografia e Vídeo de 1 
minuto.

nos dias 16, 17, 23 e 24 
de setembro, haverá uma 
oficina de interpretação 
aos inscritos e no dia 27 
será a entrega das fotos e 
dos vídeos. as apresenta-
ções serão nos dias 30 de 
setembro e 1º de outubro, 
quando também ocorrerá 
a premiação.

o festipoema é uma 
realização da parceria en-
tre a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
e da academia Pindamo-
nhangabense de letras. 
as novas categorias do 
festipoema são uma par-
ceria com a alluminare 
- Escola de Fotografia e 
Criatividade.

muitas vezes contêm cri-
ticas sociais.
Exposição interativa

Já a exposição com 
os trabalhos dos alunos 
do 3° semestre do curso 
de educação artística da 
fasc, foi realizada para a 
disciplina de tópico em 
arte. os alunos foram 
sorteados, e os escolhi-
dos foram desafiados a 
criar livros de artistas 
conhecidos de forma 
criativa. o público pode 
também interagir com 

essas obras.
Para prestigiar a ex-

posição, que é gratuita, 
basta visitar o museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro i e Dona le-
opoldina, que funciona 
de segunda a sábado, 
das 9 às 12 e das 13 às 17 
horas. O museu fica na 
rua marechal Deodoro 
da fonseca, no centro 
da cidade. importante 
ressaltar que o local não 
abre aos domingos nem 
aos feriados.

Artista plástica Márcia Moura mostra suas obras no Paço Municipal

As obras retratam flores com cores vivas e vibrantes alegrando o saguão 
da Prefeitura

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

*** 
o saguão da Prefeitu-

ra de Pindamonhangaba 
recebe, em setembro,  
telas com pinturas flo-
rais da artista plástica 
márcia moura.

a artista nasceu em 
lorena e se formou em 
Desenho, artes Plásti-
cas e educação artística 
pela faculdade de belas 
artes em são Paulo, em 
1976. Frequentou tam-
bém cursos indepen-

dentes de folclore bra-
sileiro ministradas pela 
professora laura Della 
mônica e de História da 
arte no masp, pelo pro-
fessor Jacob Klintowitz.

sua primeira exposi-
ção profissional aconte-
ceu em 1992, desde en-
tão a artista se mantêm 
atuante, mostrando seu 
trabalho em diversos 
estados do brasil e, até 
mesmo no exterior, con-
quistando diversos prê-
mios.

em suas telas, está a 

exuberância da nature-
za, quadros alegres com 
cores fortes e vibrantes. 
a artista busca retratar 
as belezas da flora na-
cional, principalmente 
espécies ameaçadas de 
extinção.

as exposições na 
sede da Prefeitura são 
organizadas pelo De-
partamento de Cultu-
ra e a visitação pode 
ser realizada gratui-
tamente, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 
horas. 

Os alunos da Fasc recriaram a estética de livros 
famosos de forma criativa

Jennifer Gonçalves

A vencedora competiu com estudantes de todo o Brasil

 Rafaela foi premiada com o texto “Crônica Solúvel”, sobre o tema “Água”
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Programa Direção Segura autua 
nove motoriStaS na CiDaDe

Rapaz perde o controle do carro, 
derruba muro e atinge mãe e filha

O Programa Direção Segura 
– ação coordenada pelo Detran.
SP para a prevenção e redução 
de acidentes e mortes no trân-
sito causados pelo consumo 
de álcool combinado com dire-
ção – autuou nove pessoas em 
operações de fiscalização da Lei 
Seca realizadas entre a noite de 
sábado (2 de setembro) e a ma-
drugada deste domingo (3) em 
Pindamonhangaba.

Durante as blitze, realiza-
das na avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso e na rua Mi-
nistro José Geraldo R. de Alck-
min, foram aplicados, ao todo, 
77 testes do etilômetro (popu-
larmente conhecidos como ba-
fômetro).

No total, nove condutores 
foram autuados por embria-
guez ao volante ou recusa 

PM prende suspeitos de tráfico 
de drogas no Araretama

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOycE DiAS

Na madrugada de sába-
do (2), equipes da Polícia 
Militar prenderam dois 
homens que teriam jogado 
uma sacola em uma resi-
dência, no bairro Arareta-
ma. De acordo com a PM, 
dentro do embrulho, havia 
dez tubinhos de cocaína, 
porções de maconha e quan-
tias em dinheiro.

Ainda segundo informa-
ções da PM, após os poli-

ciais perceberem a atitude 
suspeita dos rapazes ao en-
tregarem algo para passa-
geiros de um carro Gol (pre-
to), os suspeitos tentaram 
fugir arremessando a sacola 
em uma casa próxima.

Eles foram abordados 
e apesar de não encontrar 
nada com os suspeitos, a 
PM os levou até a residência 
onde estava a sacola com 
os entorpecentes. Encami-
nhados ao Distrito Policial, 
permanecem à disposição 
da Justiça. 

os suspeitos tentaram se livrar de dez tubinhos de 
cocaína, seis porções de maconha, além de dinheiro

COLABOROU COM O 
TEXTO: JOycE DiAS

Na tarde do último sábado 
(2), no bairro Araretama, um 
rapaz perdeu o controle do car-
ro, bateu  e derrubou o muro de 

uma residência. 
O veículo também atingiu 

mãe e filha que passavam pelo 
local. A mãe, de 45 anos e sua 
filha, de 7 anos, sofreram al-
guns ferimentos e foram leva-
das ao Pronto-Socorro de Pin-

damonhangaba. 
Já o rapaz que dirigia o veícu-

lo não possuía carteira de moto-
rista e foi conduzido ao Distrito 
Policial. Após ser ouvido, foi li-
berado e o veículo foi apreendi-
do pela PM. 

Blitze de fiscalização da Lei Seca 
foram realizadas no fim de semana. 

Ao todo, 77 condutores foram 
submetidos ao teste do etilômetro

ao bafômetro. Eles terão de 
pagar multa no valor de R$ 
2.934,70, além de responder a 
processo administrativo junto 
ao Detran.SP para a suspen-
são do direito de dirigir por 12 
meses.

Um desses motoristas, além 
da multa e da suspensão, tam-
bém responderá na Justiça por 
crime de trânsito por apresen-
tar índice a partir de 0,34 mi-
ligramas de álcool por litro de 
ar expelido no teste do etilô-
metro ou por ter a embriaguez 
atestada em exame clínico re-
alizado por médico-perito da 
Polícia Técnico-Científica. Se 
condenado, poderá cumprir de 
seis meses a três anos de pri-
são, conforme prevê a Lei Seca, 
também conhecida como “tole-
rância zero”.

a ação é coordenada pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no 
trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção

imagem meramente ilustrativa / Portal Governo Estado de São Paulo
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Candidatos prestam prova 
para diretores de escola 
em todo Estado

Aconteceu, no domin-
go (3), a prova objetiva 
do concurso público de 
diretores de escola. Ao 
todo, 44.322 candidatos se 
inscreveram para as 1.878 
vagas disponíveis em todo 
Estado de São Paulo. A se-
leção é válida a profissio-
nais com tempo mínimo de 
oito anos no exercício do 

magistério e com diplomas 
de licenciatura plena de 
Pedagogia ou pós-gradua-
ção na área de Educação.

Foram avaliados, além 
do exame, títulos e expe-
riência profissional do 
candidato. A jornada de 
trabalho é de 40 horas e 
o salário inicial é de R$ 
3.834,00.

Estão previstas ainda 
avaliações anuais sobre 
comprometimento com as 
ações da Rede Estadual 
e a comunidade escolar, 
responsabilidade, produ-
tividade, assiduidade e 
disciplina. O diretor cujo 
desempenho for conside-
rado insatisfatório poderá 
perder o cargo.

PoLÍCia

PoLÍCia
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Música, dança e brin-
cadeiras marcaram a 
primeira edição do Do-
mingo no Parque, evento 
realizado durante toda a 
tarde de domingo (3), no 
Parque da Cidade. O pú-
blico compareceu e lotou 
tanto a área do palco, 
onde foram realizadas as 
apresentações de dança 
e a recreação com a equi-
pe de Lazer da Semelp, 
quanto os outros pontos 
do parque.

Famílias aproveita-
ram a tarde ensolarada 
para se divertirem com 
segurança e em contato 

Com 168 quartos, salas 
de reuniões e de eventos, 
restaurante e um “Fitness 
Center”, o Intercity Pá-
tio Pinda foi oficialmente 
inaugurado na cidade. A 
cerimônia, realizada na 
última quinta-feira (31), 
contou com a presença dos 
investidores responsáveis 
pelo empreendimento e de 
convidados como o prefei-
to de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues, além de 
outras autoridades locais e 
regionais.

Com a proposta de tra-
zer conforto e praticidade 
aos hóspedes, se benefi-
ciando da sua localização 
estratégica – com acesso 
ao Shopping Pátio Pinda 
–, a unidade do Intercity 
Hotel é a primeira no Vale 
do Paraíba. 

“É importante destacar 
a nossa proposta que é ofe-
recer um sistema moder-
no, prático e inteligente, 
que atenda a toda a popu-
lação em segmentos como 
lazer, ‘turismo de negócio’ 
e religioso”, ressaltou o 
gerente geral do Intercity 

Pátio Pinda, Oscar Bran-
dão. “Sabemos que um in-
vestimento como este não 
tem um retorno imediato, 
principalmente em um 
momento de crise que o 
País atravessa, mas temos 
certeza que vai existir.”

O prefeito também 
destacou a importância 
do novo empreendimento 
para o município. “Hoje é 
um momento muito feliz, 
de entregar para Pinda-
monhangaba o Intercity, 
que vem agregar às op-
ções de hospedagem da 
cidade e fomentar o tu-
rismo local, seja ele rural, 
gastronômico, de aven-
tura e principalmente, o 
religioso”, disse. “Fica-
mos muito honrado com 
esta inauguração oficial, 
e acredito que a ‘família 
Intercity’ está muito feliz 
por entregar este empre-
endimento para nossa ci-
dade.”

De acordo com os in-
vestidores, o hotel está 
entre os dez maiores 
grupos do País, inclusi-
ve, com unidade fora do 

Brasil. Para o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico da prefeitura de 
Pindamonhangaba, Mar-
celo Martuscelli, “quando 
grandes nichos de mer-
cado vêm para o municí-
pio, entendemos que eles 
estudaram o cenário e as 
condições locais para rea-
lizarem investimentos só-
lidos como estes. Primei-
ro, tivemos a inauguração 
do Sleep Inn, agora do In-
tercity e, logo mais, será o 
Íbis. Isso mostra que Pin-
damonhangaba está na 
rota do desenvolvimento 
econômico”, afirma Mar-
celo. “O município é mui-
to bem localizado e rece-
be turistas o ano inteiro. 
Seja para o segmento re-
ligioso, gastronômico ou 
ainda, empresários que 
movimentam o ‘turismo 
econômico’, aqueles que 
ficam de dois a três dias 
na cidade.”

O hotel Intercity fica 
na rua Alcides Ramos No-
gueira, no bairro do Per-
pétuo Socorro, ao lado do 
Shopping Pátio Pinda.

O jovem cineasta de 
Pindamonhangaba, Jú-
nior Vaccari, venceu o 
“Festival Nacional Curta 
no Celular 2017”. Sedia-
do em Taubaté, o festival 
premiou os vencedores 
na semana passada e con-
tou com a participação de 
curtas-metragens de todo 
Brasil. O evento está em 
sua 3ª edição, tendo sido 
criado em 2013, com rea-
lização a cada dois anos.

O festival é temático e     
pré-determina um assun-
to que deve ser abordado 
da forma mais original 
possível pelos participan-
tes. Além disso, os curtas, 
que são filmes de até cin-
co minutos,  precisam ser 
obrigatoriamente capta-
dos com um celular.

Júnior Vaccari venceu 
com um filme sobre mu-
danças climáticas. “Fiz um 
curta chamado ‘O Aque-
cimento Global: Como 
(NÃO) Conscientizar as 
Crianças’”, conta Júnior, 
que é diretor e idealiza-
dor do canal de vídeos 
Vale Humor, que produz 
esquetes de humor sobre 
temas diversos.

Essa foi a segunda par-
ticipação do jovem cineasta 
no festival. “Participei pela 
primeira vez na segunda 

Intercity Pátio 
Pinda é oficialmente 
inaugurado na cidade 
Investimentos apontam para momento de 
crescimento e de desenvolvimento da cidade

Momento do descerramento da faixa de inauguração

Não faltaram brincadeiras, dança e muita música
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Jovem cineasta de Pinda 
vence Festival Nacional 
de Curta no Celular

edição, em 2015, quando 
inscrevi dois curtas-metra-
gens: Os Mundos do Brasil 
e Abstinência. Ambos fo-
ram premiados no júri téc-
nico”, explicou ele.

Para ele, o festival é 
muito importante. “Essa 
proposta busca a democra-
tização do cinema no Bra-
sil, permitindo que o maior 
número possível de pessoas 
produza seus filmes, pois o 
celular é uma ferramenta 
completamente acessível 
hoje em dia”, destacou.

O filme vencedor está 
disponível no canal do 
Youtube Vale Humor (ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=Br03xtbI7BY). 

O personagem principal 
do curta, “Detetive”, inter-
pretado por Manuel César 
Pereira, foi importado dos 
esquetes produzidos pelo 
grupo na internet. No ca-
nal, o personagem já con-
ta com uma série de mais 
de 20 episódios narrando 
suas aventuras.

O elenco do filme cam-
peão é formado por Ma-
nuel César Pereira, Joana 
Rodrigues, Andréia Mo-
reira Lima, Márcio Vac-
cari, João Marcelo, Lu-
cas Rodrigues, Matheus 
Rodrigues e Pedro Inácio 
Vaccari. Com direção de 
Júnior Vaccari.

Essa foi a segunda vez que Júnior participou
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Domingo no Parque é sucesso
com a natureza. Além 
das atividades ofereci-
das, o local conta com 
dois playgrounds, área 
com mesas de jogos e 
para piquenique, pista 
de caminhada e corri-
da, e bicicletas gratuitas 
para passeio na área do 
parque.

A programação co-
meçou às 14 horas, com 
apresentação de Hip
-Hop pelo Projeto Social 
Rayane, promovido pela 
professora Beatriz No-
gueira. Às 15 horas, foi 
a vez da aula de zumba, 
com a professora Kari-

na Silva, para animar os 
visitantes. Já às 16 ho-
ras, o Projeto Saindo das 
Ruas, que tem à frente o 
professor Carlos Magno, 
se apresentou com dan-
ça de rua. O professor 
Trajano, com o Urbamix, 
colocou todos para dan-
çar às 17 horas e, para 
encerrar a tarde, às 18 
horas teve início a apre-
sentação do DJ Marcelo 
Rato.

O professor Trajano, 
do Urbamix, que é nasci-
do em Pindamonhanga-
ba, naquela mesma área 
do Parque da Cidade, 

onde antigamente ficava 
o Haras Paulista, esta-
va emocionado. “É mui-
to bom estar de volta ao 
lugar onde nasci e onde 
vivi minha infância. O 
Parque está lindo”, co-
mentou Trajano.

Além da variedade de 
estilos musicais e apre-
sentações de dança, o 
“Domingo no Parque” 
teve distribuição de mu-
das de árvores pela equi-
pe do Departamento de 

Meio Ambiente da Pre-
feitura, brincadeiras tra-
dicionais para as crian-
ças como perna-de-pau, 
peteca e jogos de mesa, 
com a equipe de Lazer da 
Semelp. Também foi se-
parado um  espaço para 
as crianças soltarem 
pipa.

O “Domingo no Par-
que” é promovido pela 
Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Coordenadoria de 

Eventos, e diversos par-
ceiros.

De acordo com o co-
ordenador de Eventos 
da Prefeitura, Ricardo 
Flores, o evento foi um 
sucesso. “Estamos pla-
nejando a realização de 
outros eventos como 
este para a população, 
com previsão para de-
zembro. O público com-
pareceu, fazendo uma 
bonita festa aqui no Par-
que da Cidade. 
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TERÇA-FEIRA

Natalia Mendrot
Matheus Santos
Lucas Caetano
Jonas Caetano
Kathleen Lais
Gabriely Vitória
Larissa do Carmo
Caroline Santos

Erisson Almeida
Manoel Netto
Murilo Belvedereze
Julia Foroni
Kauê Rehem
Ellen Fernanda
Eduarda Lima
Iorrane Rodrigues

Cia. Tesperiana 
vence Festival 
Estudantil de Teatro
A Cia. Tesperiana de Tea-

tro, de Pindamonhanga-
ba, foi a mais premiada 

do Festival Sesi de Teatro Estu-
dantil, que aconteceu em Soro-
caba. A premiação foi no sábado 
(2) e a companhia de Pinda con-
correu com outros nove grupos 
de todo o estado, com a monta-
gem “Alice no Subterrâneo”.

Ao todo, a Tesperiana con-
quistou seis premiações: Melhor 
Cenografia, Melhor Iluminação, 
Melhor Figurino, Melhor Atriz 
(Natália Mendrot),  Melhor Ator 
Coadjuvante (Jonas Caetano), 
Melhor Direção (Renan Teixei-
ra), Melhor Espetáculo (Opinião 
Popular) e o principal prêmio 
do festival: Melhor Espetáculo 
Adulto 2017.

A companhia também rece-
beu indicações aos prêmios de 
Melhor Maquiagem, Melhor So-
noplastia, Ator Revelação (Lu-
cas Caetano), Melhor Atriz Co-
adjuvante (Larissa do Carmo) e 
Melhor Ator (Erisson Almeida).

A Cia. Tesperiana é resultado 
de um projeto financiado pelo 
Ministério da Cultura através 
do Instituto IA3. Os jovens ini-
ciaram as atividades em 2015 e 
“Alice no Subterrâneo” é a con-
clusão da iniciativa.

O grupo se apresentou no dia 
13 de agosto e emocionou o pú-
blico. “É impressionante a po-

Diretor Geral: Renan Teixeira
Professores: Maíra Fróis, Alberto Santiago, Raíssa Pitanga, 
Wesley Silva e Ynara Oliveira
Roteiro: Maíra Fróis
Dramaturgia: Alberto Santiago
Preparação Corporal: Ynara Oliveira
Preparação Vocal: Wesley Silva
Maquiagem: Wesley Gustavo
Maquiadora: Laresa Pasinkevicius
Cenografia: Maíra Fróis
Cenotecnicos: José Teixeira e Edvaldo Teixeira
Iluminação: Alberto Santiago
Sonoplastia: Renan Teixeira, Maíra Fróis e Raissa Pitanga
Figurino: Renan Teixeira e Maíra Fróis

FICHA TÉCNICA:

ElENCo:

Renan Teixeira ganhou o prêmio de Melhor Direção

tência e o alcance que tem o tra-
balho dos alunos, mérito único 
de muita dedicação. E só tenho 
a agradecer a oportunidade que 
esses jovens me dão todos os dias 
em sermos companheiros nessa 
caminhada”, diz, emocionado, o 
diretor do grupo Renan Teixeira. 
“O tema é de um peso que nem 
a fantasia da fábula Alice é capaz 
de salvar. A crueza e o horror ali 
retratados fazem parte do nosso 
propósito de não velar as cor-
tinas do mundo, não esconder 
dos expectadores e muito menos 
dos nossos alunos-atores que já 
estão imersos em realidades que 
nunca os pouparam de nada”, 
afirma a professora Maíra Fróis.

A história deste grupo, for-
mado por jovens do bairro Fei-
tal, tem emocionado o público 
por onde passa. Eles já  somam 
18 prêmios, recebidos em dois 
festivais de teatro, e  aguardam 
resultados de curadoria de ou-
tros quatro festivais que aconte-
cerão ainda este ano. 

Também já comemoram a 
aprovação do espetáculo no Fes-
tival de Teatro Estudantil do Rio 
Grande do Sul, que acontecerá 
em novembro. O diretor destaca 
que a meta do próximo ano é a 
participação dos alunos no “Fes-
tival Internacional de Teatro Jo-
vem” que acontece em Buenos 
Aires, Argentina.

Natalia Mendrot foi escolhida como Melhor Atriz do festival

Todos os participantes do festival posaram juntos para uma foto oficial

A Cia. Tesperiana ao lado dos integrantes do grupo Sarapós de Teatro

“Alice no Subterrâneo” foi apresentada no dia 13 de agosto

o espetáculo emocionou o público do festival
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