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PREDOMÍNIO DE SOL -

Bailarinas buscam patrocínio 
para representarem o Brasil nos 
Estados Unidos e em Portugal

Lara Nunes conquistou o 1° Lugar na categoria Jazz Dance Juvenil do “15° Salto Fest Dance” e representará o Brasil em Portugal

Duas bailarinas de Pinda-
monhangaba estão em busca 
de patrocínio para participarem 
de dois festivais internacionais. 
Lara Nunes representará o Bra-
sil no “Festival Norte Dança” 
que acontecerá em Porto (Por-
tugal), em novembro deste ano; 
já Lavínia Karen foi selecionada 
para levar o nome do País ao 
“World All Dance” em Orlando 
(Estados Unidos). Ambas são da 
“Companhia Lago do Cisne” do 
distrito de Moreira César, que 
teve mais três bailarinas classi-
fi cadas no “15° Salto Fest Dan-
ce”, realizado entre os dias 6 e 11 
de setembro de 2017, em Salto 
(SP). São elas: Mariana Morei-
ra, Julia Cruz e Maria Eduarda 
Follmann.

PÁGINA 6

Lutador de jiu-jitsu recebe 
homenagem por suas conquistas

Michel Cassiano, atleta e 
professor do projeto social 
Rayane, foi homenageado na 
última sessão da Câmara de 

Vereadores. Ele recebeu um 
diploma de “Honra ao Mé-
rito” por suas conquistas em 
campeonatos mundiais de jiu-

jitsu.  Representando a cidade, 
o atleta foi campeão mundial 
master pela segunda vez.

PÁGINA 5

Michel conquistou o bicampeonato da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo

Fundo Social 
inicia cursos 
pro� ssionalizantes

Nesta semana, o Fundo So-
cial de Solidariedade iniciou as 
aulas dos cursos profi ssionali-
zantes de cozinheiro básico e 
camareira. No total, 40 pessoas 
serão formadas nas primeiras 
turmas.

PÁGINA 3

PÁGINA  5

Campeonato 
Salonão 
2017 será 
em outubro PÁGINA 3

Mercantil 
do Brasil 
abre vagas 
na cidade

Solange Avelino
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Estudantes 
podem se 
inscrever para 
o vestibular 
da Unesp
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 MERLEAU-PONTY  E  A  PERCEPÇÃO

Um dos maiores 
nomes da fi losofi a 

no século XX foi o fi lósofo 
francês  MAURICE MER-
LEAU-PONTY,nascido 
em Rochefort-Sur-Mer 
(1908) e prematuramen-
te falecido em Paris aos 
53 anos de idade. Forma-
do em fi losofi a pela École 
Normale Supérieure de 
Paris em 1931, em 1952 
alcançou o elevado posto 
de Catedrático de Filoso-
fi a no renomado Collège 
de France. Com outro fi -
lósofo não menos famoso: 
Sartre editou, de 1945 a 
1952, a revista ”Le temps 
Modernes”. Publicou 
obras importantes, entre 
elas: ”Estrutura do Pen-
samento” (1942) e “Feno-
menologia da Percepção” 
(1945), ambas de cunho 
fortemente psicológico.

A “Estrutura do Pen-
samento” foi a sua tese 
de mestrado, em 1938, na 
qual criticava a metodo-
logia e os princípios da 
psicologia clássica e com-
portamental. Para ele, o 
organismo tinha que ser 

entendido como um todo, 
sem fragmentação. Nesse 
estudo já fazia referên-
cias para as relações de 
consciência com a natu-
reza orgânica, psicoló-
gica e social; mostrava 
ao mundo científi co que o 
comportamento humano 
tinha dimensões mais am-
plas não se reduzindo aos 
movimentos fi siológicos.

Quando escreveu “Fe-
nomenologia da Percep-
ção”, sua tese de douto-
rado, considerada pelos 
estudiosos da fenomeno-
logia a sua obra princi-
pal, MERLEAU-PONTY 
criticou severamente a 
fi siologia mecanicista e o 
racionalismo cartesiano. 
Destacou um fato impor-
tante: a comunicação e os 
outros seres são elementos 
necessários, fundamen-
tais, no caminho para o 
encontro da verdade. Se-
gundo ele, o fenômeno 

(aqui entendido como 
algo que se desvela) da 
percepção sensorial re-
sulta da interação entre 
o indivíduo perceptor e 

o mundo físico por ele 
percebido, visto que afi r-
mava: “Quando percebo, 
penso e o mundo e ele se 
organiza diante de mim”.

 MERLEAU-PON-
TY, embora infl uenciado 
por Edmundo Husserl, 
‘pai da fenomenologia’ 
(que é o ramo do conheci-
mento que estuda a cons-
ciência e dos objetos da 
consciência), refutou a 
teoria do conhecimento 
intencional e organiza a 
sua teoria no comporta-
mento corporal e na per-
cepção. De acordo com as 
suas idéias, o ser humano 
ante algo que se desvela, 
primeiro nota e percebe 
o objeto a partir da cons-
ciência perceptiva, que 
passa a ser a consciência 
propriamente dita e daí  
um fenômeno. Assim, o 
ser humano intui algo so-
bre o objeto e a intenção 
de percebê-lo e sentí-lo. 
Portanto, para esse fi ló-
sofo, o centro da discus-
são sobre conhecimento é 
o HOMEM, e esse conhe-
cimento se faz sensível em 

sua corporeidade.
M E R L E A U - P O N T Y 

afi rmava que o mundo é 
mais velho do que a cons-
ciência e do que nós, e, 
“A percepção do mundo 
funda para sempre anos-
sa idéia de verdade. A 
verdadeira fi losofi a é re-
aprender a ver o mundo 
antes da sua apreciação 
intelectual; nosso corpo 
cognoscente é iniciação 
ao mistério do mundo e da 
razão”. Assim, graças ao 
corpo, seu interrelaciona-
mento com espaço, tem-
po, sexualidade, motri-
cidade, visão, expressão, 
podemos compreender 
um pouco da complexida-
de dos fenômenos huma-
nos que, surgem na tra-
ma dos acontecimentos 
corporais. A fi losofi a de 
MERLEAU-PONTY des-
vela o ser humano como 
ser-ao-mundo; a cons-
ciência (que é sempre de 
alguma coisa) somente é 
percebida pelo corpo em 
movimento; somos ati-
vos e significativos no 
mundo.
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Mega-Sena pode pagar 
prêmio de R$ 5,5 milhões

Estado e Google transmitem 
aulão do Enem 

Obras fecham acesso 
ao Aeroporto de 
Guarulhos pela Dutra 

Em função de obras 
realizadas pela Com-
panhia Paulista de 
Trens Metropolitanos 
(CPTM), o acesso à ro-
dovia Helio Smidt pelo 
km 219 da pista margi-
nal sentido São Paulo 
da via Dutra, em Gua-
rulhos (SP), está inter-
ditado provisoriamen-
te nas madrugadas até 
quinta-feira (14), das 22 
às 4 horas. Em caso de 
chuva, os trabalhos po-
dem ser adiados.

Durante o período 
de fechamento, a alter-
nativa para os moto-
ristas com destino ao 
Aeroporto Internacio-
nal de Guarulhos será 
utilizar a saída do km 
219,6; acessar a aveni-
da Presidente Tancre-
do de Almeida Neves; 
seguir pela alameda 
Vitórias Régias e pas-
sar pelo viaduto Cecap 
para utilizar a alça de 
acesso à rodovia Hélio 
Smidt.

A Mega-Sena pode pa-
gar o prêmio de R$ 5,5 
milhões na quarta-feira 
(13), do concurso 1.967. 
O Caminhão da Sorte está 
estacionado em Ituiutaba 
(MG), onde será realizado 
o sorteio.

O montante, se apli-
cado na poupança, por 
exemplo, pode render R$ 
30 mil por mês ao apos-
tador  que acertar sozi-
nho os seis números da 
modalidade. O ganhador 
também pode investir em 
bens e montar uma frota 
de 180 carros populares 
ou adquirir 22 casas de R$ 
250 mil cada.

A aposta mínima na 
Mega-Sena é de R$ 3,50 
e pode ser feita em qual-
quer lotérica do País. 
Clientes com acesso ao 

Pelo menos 1 milhão de 
alunos do Ensino Médio 
da Rede Estadual paulista 
poderão acompanhar ao 
vivo um aulão preparató-
rio para o Enem (Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio), nesta quinta-feira 
(14). A ação é fruto de uma 
parceria da Secretaria da 
Educação com o Google 
for Education.

A transmissão estará 
disponível no link aula-
osp.enem.com.br a partir 
das 14 horas. O conteúdo 
prevê exercícios de Quí-
mica, Matemática e Re-
dação com temas exigidos 

na prova marcada para os 
dias 5 e 12 de novembro. A 
aula terá duração de três 
horas e meia e não é pre-
ciso fazer inscrição prévia.

Além do aulão, os alu-
nos também podem testar 
o desempenho em todas as 
disciplinas exigidas pela 
prova com ajuda de um 
simulado online. São 80 
questões reunidas no en-
dereço simuladosp.enem.
com.br. Ao fi m dos exercí-
cios, o sistema oferece um 
feedback com número de 
erros e acertos, gabarito 
comentado e vídeo com a 
resolução dos itens.

Divulgação

Internet Banking Caixa 
podem fazer suas apos-
tas na Mega-Sena pelo 
computador pessoal, 
tablet ou smartphone. 

Basta ter conta corrente 
e ser maior de 18 anos. 
O serviço funciona das 
8 às 22 horas (horário 
de Brasília), exceto em 

dias de sorteio, quando 
as apostas se encerram 
às 19 horas, retornando 
às 21 horas para o con-
curso seguinte.

Divulgação

Cursos 
profi ssionalizantes 

gratuitos  
           

Para quem gosta de cozinhar e está 
desempregado o curso profi ssionalizante 
para “Cozinheiro Básico” oferecido 
pelo Fundo Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba pode ser uma boa 
oportunidade. 

As aulas tiveram início na segunda-feira 
(11), no prédio da Merenda Escolar. Ao todo, 
serão 300 horas de aulas teóricas e práticas, 
abrangendo conteúdo como manipulação 
de alimentos, cortes de legumes, molhos, 
preparo de aves, carne bovina, grãos, peixes, 
massas, doces entre outros.

Outra questão bacana é que no local foi 
montada uma horta orgânica com hortaliças, 
temperos e Pancs (Plantas Alimentícias 
Não Convencionais). O cuidado será de 
responsabilidade dos alunos. O curso tem 
como parceira a empresa Ruzene, que 
fornecerá além de alimentos, o uniforme dos 
alunos: camisas e aventais.

Outra oportunidade gratuita é o curso 
profi ssionalizante para Camareira. Também 
realizado pelo FSS, em parceria com o SOS. 
Serão cerca de dois meses de curso, em que os 
alunos terão aulas teóricas e práticas sobre o 
trabalho de camareira.

Que estas parcerias e iniciativas possam 
benefi ciar cada vez mais a população.
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Fundo Social inicia cursos pro� ssionalizantes

“Festival de Música da 
Juventude” será em novo local

Os estudantes que 
querem entrar na Unesp 
(Universidade Estadu-
al Paulista), uma das 
principais do Estado, já 
podem se inscrever para 
o vestibular 2018. O pra-
zo fi nal para se inscrever 
é 9 de outubro pelo site 
da Vunesp. A primeira 

fase do vestibular será no 
dia 15 de novembro e a 
segunda fase, nos dias 17 
e 18 de dezembro.

A Universidade con-
ta com oferta de 7.365 
vagas em 173 opções de 
cursos, distribuídas em 
unidades localizadas em 
23 cidades. 

A Universidade Es-
tadual Paulista, é uma 
universidade pública, 
gratuita, que está entre 
as maiores e melhores do 
País. Está presente em 
24 cidades do Estado de 
São Paulo com 34 facul-
dades e institutos, onde 
desenvolve atividades de 

ensino, pesquisa e exten-
são em todas as áreas do 
conhecimento.

A Unesp oferece 
cursos pré-vestibula-
res gratuitos em suas 
unidades, bem como 
diversos programas de 
extensão de serviços à 
comunidade.

Nesta semana, o Fun-
do Social de Solidarieda-
de de Pindamonhangaba 
iniciou as aulas dos cursos 
profi ssionalizantes de Co-
zinheiro Básico e Cama-
reira. No total, 40 pessoas 
serão formadas nesta pri-
meira iniciativa.

As aulas do Curso de 
Cozinheiro Básico tiveram 
início na segunda-feira 
(11), no prédio da Me-
renda Escolar. Serão 300 
horas de aulas teóricas e 
práticas, abrangendo con-
teúdo como manipulação 
de alimentos, cortes de 
legumes, molhos, prepa-
ro de aves, carne bovina, 
grãos, peixes, massas, do-
ces dentre outros.

No local, foi montada 
uma horta orgânica, que 
os alunos manterão até a 
fi nalização do curso, com 
hortaliças, temperos e 
Pancs  - Plantas Alimen-
tícias Não Convencionais.

O curso tem a parce-
ria da empresa Ruzene, 
que fornecerá farinha de 
arroz para a produção de 
massas, bolos e pães, e 
também diversos tipos do 
grão, como arroz preto, 
vermelho e cateto, entre 

outros, para o módulo de 
preparação de arroz. A 
empresa fornecerá ainda, 
o uniforme dos alunos: 
camisas e aventais.

Camareira
Iniciaram na terça-fei-

ra (12), as aulas do Curso 
de Camareira, realizado 
em parceria com o SOS, 
que sediará as aulas. Se-
rão cerca de dois meses de 
curso, em que os alunos 
terão aulas teóricas e prá-
ticas sobre o trabalho de 
camareira. As aulas serão 
às terças e quintas-feiras, 
das 18h30 às 21h30.

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba, Clau-
dia Domingues, esteve 
presente na abertura dos 
cursos, dando as boas-
vindas aos alunos. “Estou 
muito contente com mais 
esses cursos que estão 
sendo idealizados pelo 
Fundo Social, com o apoio 
da Prefeitura, pois assim 
novas portas se abrirão 
a cada aluno no merca-
do de trabalho. Também 
agradeço às parcerias que 
tornaram viáveis essas 
iniciativas”, destacou a 
presidente.

O Festival de Música 
da Juventude será rea-
lizado em novo local e 
nova data, pelo Depar-
tamento de Cultura da 
Prefeitura. Será dias 19, 
20 e 21 de setembro, no 
Teatro Galpão, das 18 

às 22 horas. A entrada 
é gratuita.

De acordo com o di-
retor do Departamen-
to de Cultura, Alcemir 
Palma, a mudança do 
local e dias do evento 
se fez necessária devi-

do ao baixo número de 
inscritos e para acomo-
dar melhor o público, 
evitando o cancela-
mento do festival.

O festival abrange 
todos os gêneros musi-
cais e será dividido em 

duas categorias: Com-
posição Inédita e In-
terpretação. O valor do 
prêmio para o primeiro 
lugar será R$ 2.588,08, 
o segundo receberá R$ 
1.294,04 e o terceiro 
R$ 647,02.

Estudantes podem se inscrever 
para o vestibular da Unesp

Divulgação

Serão realizadas aulas práticas e teóricas para a formação de cozinheiros

Divulgação

Mercantil 
do Brasil 
abre vagas 
em Pinda

O Mercantil está 
com novas vagas 
abertas para tra-
balhar em algumas 
cidades no interior 
de São Paulo, de 
Minas Gerais e do 
Rio de Janeiro, 
inclusive em Pin-
damonhangaba.

O banco, apon-
tado em pesquisas 
como uma das me-
lhores empresas 
para se trabalhar 
do Brasil, busca 
por estudantes de 
curso superior (a 
partir do primeiro 
período) ou forma-
dos em curso de 
graduação.

As vagas são 
para escriturário, 
com atuação na 
área comercial e 
no atendimen-
to ao público. A 
carga horária será 
de seis horas di-

árias, de segunda 
a sexta-feira, com 
benefícios diferen-
ciados.

Na região há 
vagas também em 
Guaratinguetá e 
São José dos Cam-
pos.

Para participar 
do processo sele-
tivo, é necessário 
cadastrar o currí-
culo no site vagas.
com.br/Mercantil-
dobrasil

A expectativa é 
identifi car pessoas 
que residam na 
cidade, gostem de 
atendimento ao 
público, tenham 
boa comunica-
ção, proatividade, 
espírito de equipe, 
dinamismo, foco 
em resultados e 
que queiram fazer 
carreira na insti-
tuição.

Universidade Estadual Paulista é gratuita e está entre as melhores do País
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Vereadores aprovaram projeto que cria o Cadastro único das 
Associações de Bairro do município; na foto abaixo, à esquerda, os 
esportistas e integrantes do Projeto da Associação de Artes Marciais 
Jiu-Jitsu Taekwondo Rayane, do bairro Maricá 

Com 4 projetos na 
Ordem do Dia e a rea-
lização de homenagens 
aos esportistas do bair-
ro Maricá, a Câmara de 
Pindamonhangaba rea-
lizou na segunda-feira, 
dia 04 de setembro, a 
29ª Sessão Ordinária no 
plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira”. 
Dos projetos apreciados 
pelos parlamentares, so-
mente um foi aprovado 
– por unanimidade – e 
os outros 3 (três) foram 
adiados.

O projeto confirmado 
pelos vereadores em vo-
tação unânime foi o PL 
n° 66/2017, de autoria 
do vereador Rafael Go-
ffi Moreira (PSDB), que 
“Cria o Cadastro Único 
das Associações de Bair-
ro do Município de Pin-
damonhangaba”. Com a 
criação do Cadastro Úni-
co das Associações de 
Bairro, o Poder Execu-
tivo Municipal será res-
ponsável pela criação e 
atualização do cadastro. 
O projeto prevê – em seu 
artigo 2º - que deverá 
constar no documento, 
todos os dados das Asso-
ciações de Bairro do Mu-
nicípio e sua documenta-
ção completa. Também 
será de responsabilidade 
das associações de bair-
ro a atualização, a cada 
06 (seis) meses, da do-
cumentação da entidade.

Para evitar o uso in-
devido deste cadastro, o 
artigo 3º veda a cessão 
e a utilização dos dados 
do Cadastro Único das 
Associações de Bairro do 
Município de Pindamo-
nhangaba para outros 
fins, que não os previs-
tos na Lei.

Na justificativa do 
Projeto de Lei, o autor da 
matéria, vereador Rafael 
Goffi argumentou que 

Confirmado pelo plenário, Projeto de Lei 
determina a criação de cadastro único para 

Associações de Bairro de Pindamonhangaba
Durante a sessão, esportistas e integrantes do Projeto da Associação de Artes Marciais
 Jiu-Jitsu Taekwondo Rayane, do bairro Maricá, receberam homenagens da Câmara

“a criação do Cadastro 
Único das Associações 
de Bairro de Pindamo-
nhangaba tem por obje-
tivo coibir, por exemplo, 
que algumas pessoas que 
integrem (em tese) algu-
ma associação de bairro, 
mesmo que está esteja 
em situação irregular, 
de se intitularem repre-
sentantes e/ou “presi-
dente” desta ou aquela 
associação, querendo 
assistir a associação em 
vários pleitos perante a 
Administração Pública 
Municipal”. Goffi relata 
que “na verdade, as ve-
zes a pessoa não exerce 
o cargo mencionado ou 
não tem legitimidade 
para representar a asso-
ciação”.

Adiamentos
Os outros projetos 

da Ordem do Dia foram 
adiados. Os Projetos 
de Lei n° 99/2017, que 
“Dispõe sobre a obriga-
toriedade da disponibi-
lização, pelos estabele-
cimentos bancários, de 
produto asséptico para 
seus clientes, na forma 
em que especifica” e n° 
104/2017 que “Dispõe 
sobre a fixação de aviso 
nos hospitais, materni-
dades e postos de saúde 
públicos ou privados no 
Município de Pindamo-
nhangaba, informando 
o direito de pai, mãe ou 
responsável de perma-
necer com seu filho ou 
tutelado, em caso de 
internação hospitalar, 
conforme preconiza o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente”, ambos de 
autoria do vereador Ra-
fael Goffi Moreira foram 
adiados por 7 dias por 
solicitação dos membros 
da Comissão de Saúde 
e Assistência Social da 
Casa. Os vereadores que 
integram a citada Co-

missão pretendem emi-
tir o parecer para que o 
projeto volte à Ordem 
do Dia e possa ser ana-
lisado pelo colegiado da 
Câmara.

Já o Projeto de Re-
solução n° 14/2017, dos 
vereadores Carlos Mou-
ra – Magrão e Osvaldo 
Macedo Negrão – Pro-
fessor Osvaldo (ambos 
do PR), que “Dispõe so-
bre a FRENTE PARLA-
MENTAR MUNICIPAL 
DE INVESTIGAÇÃO 
SOBRE AS ÁREAS DO-
ADAS AO MUNICÍPIO 
PASSÍVEIS DE RETRO-
CESSÃO” foi retirado 
da pauta a pedido dos 
autores para uma análi-
se mais aprofundada vi-
sando alterações em sua 
redação. O pedido de 
adiamento foi por “tem-
po indeterminado”.

Homenagens
Durante a realiza-

ção da sessão ordiná-
ria, o vereador Roder-
ley Miotto (PSDB) por 
meio do Requerimento 
nº 2.432/2017, pres-
tou uma justa homena-
gem aos esportistas e 
integrantes do Projeto 
da Associação de Ar-
tes Marciais Jiu-Jitsu 

Taekwondo Rayane, 
do bairro Maricá. 
Receberam diplo-
mas de “Honra ao 
Mérito”, os profes-
sores Júlio Cesar 
Fonseca e Geison 
Andrade de Olivei-
ra que desenvolvem 
aulas e atividades 
que congregam 
crianças e jovens do 
bairro Maricá e região, 
através da prática do Jiu-
Jitsu, Taekwondo, dança, 
artes e demais manifesta-
ções artísticas, culturais 
e esportivas no seio deste 
projeto social. O projeto 
vem criando, ainda, cam-
peões como o Professor 
Michel Cassiano de Oli-
veira Moreira, que é o 
atual bicampeão mundial 
de Jiu-Jitsu (2016-2017). 
Michel Moreira também 
foi lembrado e recebeu 
um diploma da Câmara 
de Pindamonhangaba por 
suas conquistas. “Este é 
um projeto de largo al-
cance que busca criar la-
ços de amizade, respei-
to e união entre os seus 
membros, formando des-
ta forma, campeões den-
tro e fora dos tatames”, 
destacou o vereador Ro-
derley Miotto.

 

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto pregão 
presencial nº 09/2017, com encerramento dia 26/09/2017, às 08h30min, com ob-
jetivo de contratar empresa especializada para prestação de serviços de reforma 
de estrutura metálica, troca das junções superiores em formato de “X”, confecção e 
instalação de coberturas, tipo sombrite, em 23 (vinte e três) módulos de aproxima-
damente 5,00x5,20m, para o estacionamento, com garantia mínima de 12 (doze) 
meses. Mais informações pelo telefone (12)3644-2250 ou na Câmara, localizada na 
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça, das 08h00 às 12h00 e das 13h30min 
às 17h30min, inexistindo custo para retirada. O edital também estará disponível 
pelo portal www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.
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 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 109/2017 (PMP 25620/2017) 

Para “aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – carnes para o preparo da Alimentação Escolar, conforme 
termo de referência”, com entrega dos envelopes até dia 27/09/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2017 (PMP 25621/2017) 

Para “aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para o preparo da Alimentação Escolar conforme termo de 
referência”, com entrega dos envelopes até dia 26/09/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 120/2017 (PMP 27373/2017) 

Para “aquisição de Microcomputador Tipo I para informatização de sistemas informatizados para processamento 
de multas de trânsito e demais procedimentos relativos à suporte fiscalização de trânsito no CIO (Centro 
de Operações Integradas), conforme inciso XXI do artigo 10º da Resolução CONTRAN nº 638/2016 e de 
Microcomputador Tipo II para levantamento de dados de engenharia de tráfego e atualização do cadastro de 
projetos do sistema viário, conforme incisos IX e X do artigo 10º da Resolução CONTRAN nº 638/2016”, com 
entrega dos envelopes até dia 26/09/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 122/2017 (PMP 27376/2017) 

Para “aquisição de insulinas para atender aos usuários do Programa de Diabetes do Município pelo período de 
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 27/09/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2017 (PMP 27379/2017) 

Para “aquisição de hortifrúti para o preparo da Alimentação Escolar, conforme termo de referência”, com 
entrega dos envelopes até dia 25/09/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 125/2017 (PMP 27380/2017) 

Para “aquisição de gás de cozinha para preparo da Alimentação Escolar, conforme termo de referência”, com 
entrega dos envelopes até dia 25/09/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 126/2017 (PMP 27382/2017) 

Para “contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e manutenção corretiva 
para os freezers e refrigeradores das unidades escolares, pelo período de 12 meses, conforme termo de 
referência”, com entrega dos envelopes até dia 28/09/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2017 (PMP 27383/2017) 

Para “aquisição de material de enfermagem para atender PSF, UBS e PAMC por um período de 12 meses”, 
com entrega dos envelopes até dia 28/09/17 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. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 070/2017 (PMP 19216/2017) 

Foi firmado o contrato 073/2017, em 31/08/2017, para “contratação de empresa especializada em serviços 
de manutenção corretiva de fogões e fornos instalados nas unidades escolares, pelo período de 12 meses, 
conforme termo de referência”, vigente por 12 meses, no valor total de R$ 24.217,50, assinando pela contratante 
e como gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Edinaldo Lopes de 
Oliveira, o Sr Edinaldo Lopes de Oliveira. 

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2017

sportesE

Michel Cassiano, atle-
ta e professor do projeto 
social Rayane, foi home-
nageado na última sessão 
da Câmara de Vereadores. 
Ele recebeu um diploma de 
“Honra ao mérito” por suas 
participações em campeo-
natos mundiais de jiu-jitsu. 

Representando a ci-
dade, o atleta foi cam-
peão mundial master pela 
segunda vez, em cam-
peonatos realizados e 
organizados pela CBJJE- 

Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu Esportivo.

Além de suas conquistas 
mundiais, Michel agrega ao 
seu currículo mais uma im-
portante conquista em São 
Lourenço, Minas Gerais. O 
lutador conquistou a meda-
lha de ouro no Campeonato 
Latino-americano, no dia 3 
de setembro.

“Vivo um momento es-
pecial na minha vida, tan-
to pelas conquistas quanto 
pelo reconhecimento de-

las, fico feliz por tudo isso 
que está acontecendo”, diz 
o atleta sobre a sua boa 
fase na carreira.

Agora Michel segue em 
treinamentos para a dis-
puta do Abu Dhabi Grand 
Slam, que terá uma etapa 
na cidade do Rio de Janei-
ro, no início de novembro. 
Os vencedores dessa etapa 
conquistarão a vaga para 
representar o País em Abu 
Dhabi, Emirados Árabes, 
no ano seguinte.

Lutador de jiu-jitsu recebe 
homenagem por suas conquistas

COLABOROu COM O tExtO: 
VíCtOR BELMOntE

Após uma cam-
panha impecável, 
a equipe do Lau-
ro Jeans se sagrou 
campeã da 2ª Copa 
Regional de Futsal, 
categoria sênior. 

A decisão aconte-
ceu na última quarta 
feira (6), no Ginásio 
tobias Salgado, da 
Associação Atlética 
Ferroviária, com a 
partida entre Lauro 
Jeans e Ferroviária.

Em um jogo difí-

Lauro Jeans é 
campeão da 2ª Copa 
Regional de Futsal

cil, os jogadores deram 
o máximo de si para 
alcançar o posto mais 
alto no pódio. Com tan-
ta dedicação de ambos 
os lados, só podia espe-
rar uma partida muito 
disputada, como de fato 
aconteceu. 

A Ferroviária fez 
dois gols, mas não foi 
o suficiente, já que o 
Lauro Jeans fez três  e 
deu números finais ao 
jogo.

O time campeão fez 
uma bela campanha, 
terminando invicto. 

Começou a com-
petição com um em-
pate contra novelis, 
e depois deslanchou, 
vencendo Vila Rica e 
Ferroviária pela fase 
de grupos, e na final 
novamente a Ferro-
viária.

Em terceiro lugar 
ficou a ADC Novelis, 
com a terceira me-
lhor campanha. O 
artilheiro da compe-
tição é do time vice-
campeão, Jefferson 
Luis de Oliveira, com 
três gols.

COLABOROu COM O tExtO: 
VíCtOR BELMOntE

Estão abertas as inscrições para 
disputar o Campeonato Salonão 2017 
- categoria Adulto Livre (maiores de 
18 anos), que começa  em outubro. 
Interessados devem se inscrever na 

sede da Liga Pindamonhangabense 
de Futsal (ao lado do Mercado Mu-
nicipal). A primeira reunião com os 
clubes acontecerá no dia 15 de se-
tembro, às 19 horas.

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (12) 3648-5278.

Campeonato Salonão 
2017 será em outubro

Divulgação

Michel  (com o filho) segue em treinamentos para a disputa do Abu 
Dhabi Grand Slam, que terá uma etapa na cidade do Rio de Janeiro

Célia Lima 

Salonão na quadra do Jardim Eloyna
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QUARTA-FEIRA

Bailarinas de Pindamonhangaba se 
classi� cam no “15º Salto Fest Dance”
Elas buscam patrocínio para representarem o Brasil nos Estados Unidos e em Portugal

Coreografi a “bonecas Chinesas” - categoria “Trio Ballet clássico Livre Infantil” - 3º lugar no “Salto Fest Dance”

Elas são “Bonecas Chine-
sas”; “Meninas do Cam-
po”; “Escravas do Ritmo”. 

Elas são bailarinas e parece que 
já está virando rotina subirem 
ao pódio. Estamos falando das 
alunas da “Companhia Lago do 
Cisne” de Moreira César, em 
Pindamonhangaba.

No “15° Salto Fest Dance” as 
classifi cadas foram: Lara Nu-
nes, Maria  Eduarda Follmann, 
Mariana Moreira e Julia Cruz. O 
festival aconteceu entre os dias 
6 e 11 de setembro de 2017, na 
cidade de Salto, no interior de 
São Paulo, com a participação de 
companhias e de escolas de dan-
ças de todo o Brasil – o que torna 
a seletiva muito competitiva.

Confi ra a classifi cação:

1° Lugar Solista: Lara Nu-
nes (de 13 anos) - categoria Jazz 
Dance Juvenil. Coreografi a: 
“Escrava do Ritmo”.

3° Lugar Solista: Maria  
Eduarda Follmann (6 anos) - 
categoria Ballet Clássico Livre 
BabyClass. Coreografi a: “Me-
nina do Campo”.

3° Lugar Bailarinas: Ma-
riana Moreira (6 anos), Julia 
Cruz (6 anos) e Maria Eduarda 
Follmann - categoria: Trio Ballet 
Clássico Livre Infantil. Coreo-
grafi a: “Bonecas Chinesas”.

Festivais internacionais

“Com grande desempenho, a 
companhia vem fazendo um tra-
balho que está sendo reconheci-
do internacionalmente. Atende-
mos alunas de diversos bairros 
do Distrito de Moreira César e da 
região, sempre trabalhando com 
responsabilidade, respeito, amor 
e dedicação”, afi rma a diretora 
da companhia, a professora e co-
reógrafa Esther Follmann. “Em 
abril deste ano, já tivemos três 
bailarinas nossas dançando na 
Europa, a Julia, a Maria Eduarda 
e Lavínia Karen.” 

Esther conta que a compa-
nhia tem duas coreografi as sele-
cionadas para apresentações in-

ternacionais: Lavínia Karen, de 
14 anos, selecionada por meio do 
“Festival Norte Dança” para re-
presentar o Brasil no “World All 
Dance” em Orlando, nos Estados 

Esther e algumas bailarinas premiadas

Unidos, em 2018. E, em novem-
bro de 2017, a bailarina Lara 
Nunes deve representar o País 
no “Festival Norte Dança”, que 
acontecerá em Porto, Portugal.

A  bailarina Lara Nunes – 
que conquistou o 1º lugar em 
sua categoria com a  coreogra-
fi a de Esther Follmann “Escra-
va  do Ritmo” – faz aulas na 
companhia desde  os quatro 
anos de idade e participa de 
festivais há cerca de três anos, 
sempre  entre as premiadas. 
Com esta classifi cação, ela tem 
a oportunidade de represen-
tar o Brasil no “Festival Norte 
Dança” na Europa.

“Vendo  todo  esse  desempe-
nho, eu solicito ajuda fi nancei-

ra para que nossas  bailarinas 
tenham chance de evoluir e de 
crescer cada vez mais nesse ca-
minho por meio de workshops 
com grandes mestres da dança 
no mundo. Além disso, sabe-
mos que elas também podem 
conquistar bolsas de estudo 
em famosas companhias e 
escolas do exterior. Penso que é 
muito importante para a nossa 
cidade ter mais bailarinas e 
professores com experiências e 
aprendizados  internacionais”, 
reforçou Esther.

PERSISTÊNCIA E DISCIPLINA

FESTIVAIS
Com o objetivo de promover a 

participação daqueles que preten-
dem fazer da dança uma profi ssão, 
o “Festival Norte Dança” é o mais 
antigo evento de dança português. 
Ele inclui várias opções para os 
candidatos e para o público desfru-
tarem de um fi m de semana intenso 
com a dança em uma das cidades 
mais pitorescas da Europa. Lá, é 
possível participar da “Competi-
ção Internacional de Dança”, com 
diversos estilos de dança, além de 
proporcionar momentos agradá-
veis àqueles que pretendem apre-
ciar o festival como um hobby com 
a “Mostra de Dança”.  

Se você puder colaborar, 
entre em contato pelo telefone: 
(12) 98813-3727 (Whats) ou 
acesse a página da “Cia. Lago 
do Cisne” no Facebook, e ajude 
na realização deste sonho!

Lara Nunes conquistou o 1º lugar com “Escravo do Ritmo”

PERSISTÊNCIA E DISCIPLINAPERSISTÊNCIA E DISCIPLINA

FESTIVAISFESTIVAIS
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Maria Eduarda Follmann - 3º Lugar Solista

Lavínia Karen representará o 
Brasil no “World All Dance”

Solange Avelino

Solange Avelino

Solange Avelino

Solange Avelino
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