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Começam as matrículas para 
a Rede Municipal de Ensino
As matrículas para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino terão 
início no dia 2 de outubro, para a Pré-Escola Fase II e dia 16 de outubro para 
Pré-Escola Fase I. Ambas se encerrarão no dia 31 de outubro.

De 2 a 6 de outubro, as matrículas devem ser feitas na unidade escolar do bairro em que reside o aluno

Divulgação

Pinda inicia 
comemorações do 
“Outubro Rosa”

Pindamonhangaba inicia, nes-
te sábado (30), as ações da campa-
nha “Em Outubro, Pense Rosa”. A 
programação será realizada du-
rante todo o mês, para estimu-
lar a participação da população 
no controle do câncer de mama 
e também para conscientização 
sobre a saúde da mulher.
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“FESTIL” TRAZ DIVERSOS 
ESPETÁCULOS PARA A CIDADE

Campanha 
de vacinação 
antirrábica 
retorna neste 
fi m de semana
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O Festil (Festival de Teatro Estudantil) 
promoverá em Pindamonhangaba, 
no mês de outubro, diversas 
apresentações teatrais. O festival 
começa nesta segunda-feira (2/10).

Cerca de 23 espetáculos 
de vários grupos 

estudantis participarão.  
“Anjo Negro” é uma das 

montagens convidadas

PÁGINA 7

Município sedia Copa São 
Paulo de Ginástica Rítmica

Apresentações do Festipoema 
serão neste sábado e domingo

PONTE DO PARAÍBA RECEBE 
ILUMINAÇÃO DE LED
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“... VAI PENSAMENTO, voa no 
vento, vai bem depressa corre pra lá, 
conta pra ela meu sofrimento, diga 

pra me esperar, se passo o dia sem seu 
carinho, me sinto sufocar... pássaro 
mudo longe do ninho sem força pra 

voar...” - Fágner

João Paulo 
Ouverney

Som da Terra
- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

ARENA 101 Pinda: 30/9 (sá-
bado) - Trio Mato Grosso e Jack 
Steel. 7/10 (sábado) - Gustavo 
Mioto + Tops Djs. 7/10 (sábado) 
- Gustavo Mioto.

BAR DA ÁGUA PRETA Pinda: 
7/10 (sábado 20h) - Miranda & 
Souza Neto com o melhor do mo-
dão sertanejo. Porções variadas e 
cerveja gelada.

BARRACÃO DO SAMBA 
Guará: 1º/10 (domingo 15h) - Jor-
ge Aragão.

BELO SOL Taubaté:  14/10 
(sábado 21h) - Ney do Vale & Ga-
briel. Academia de Dança Clayton 
Lima.  28/10 (sábado 21h) - Jantar 
Dançante. Noite das Massas. Trio 
Astro Rei. 17/12 (domingo 11h) - 
Diovane dos Teclados + Alexandre 
Vilela e Luiz Gustavo + Marcos 
Henrique + Banda Gold + Astro 
Rei + Ney du Vale & Gabriel + 
Marquinho dos Teclados. Estrada 
das Amoreiras, Estoril.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile todo 
sábado às 18h30. Para pessoas a 
partir de 50 anos. Sócios não pa-
gam e não-sócios R$ 10 por baile. 
Av. Abel Corrêa Guimarães, Vila 
Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 30/9(sábado) - Trio Mato 
Grosso e Banda Jack Steel. 7/10 - 
Gustavo Mioto.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
29/9 (sexta 22h) -  Noite do Carro 
Cheio. Welington Souza + Bia Ser-

taneja + Glauber Nascimento + 
João Pedro & Fabiano + Julio Cé-
sar Bruto + Rodrigo Mello + Cauã 
Rozz + Sidney Lima. las vip até 0h. 
Comitivas e traiadosvip até 23h30. 
Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 30/9 (sábado) – Banda Are-
na + Dj Toni Balada. As Abusadas. 
Prêmios em dinheiro e combos às 
primeiras colocadas. Elas vip até 0h.

CLUBE DO LAZER Taubaté:  
Domingo: 1º/10 - Banda Opus. 
08 - Rafas. 15 - Savor de Verão. 
22 - Ocean. 29 - Tropicalientes. 
Quarta-feira: 4/10 - Bruno &Hya-
go. 11 - Rogério Gobbo. 18 - Ale-
xandre Vilela. 25 - Marquinho dos 
Teclados. 

CREIX TÊNIS CLUBE Tre-
membé: 30/9 (sábado 23h) 
-  Banda ao vivo. Vários free-dan-
cers. Pegue seu cartão fi delidade.

ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 
29/9 (sexta 21h) – Baile Chuva 
de Prata. Alexandre Vilela & Luiz 
Gustavo. 

FERROVIÁRIA Pinda sex-
ta-feira: 29/9 - Baile da Primave-
ra. Banda Musical Class.Outubro 
- 6/10 - César Barbosa e banda. 
13/10 - A defi nir. 20/10 - Trio Mato 
Grosso. 27/10 - Gerson & Daniel.

GATO MEXICAN HOUSE 
Taubaté: 7/10 (sábado) - Oktober-
fest. Luana Camarah + Bellator + 
Panela + Djs Maguizinho, Sergi-
nho, Adriano K, Dalmo e Patrick. 

MANGUERÃO Pinda: A di-

reção informa que o baile está 
suspenso por motivo de reformas, 
devendo retornar em breve.

MUNDI Pinda: 29/9 (sexta) – 
Mc PP de VS. Baile do Marrokino.

MUTLEY Taubaté: 22/9 (sex-
ta) - Talis e Welinton. 23/09 (sá-
bado) - Celebra Clube - A Festa. 
Banda Áries.

CHÁCARA DO MARADONA 
Pinda: 5/10 (quinta 20h) - Noite 
Sertaneja solidária ao garoto Ní-
colas. Pedro Paulo & Adriano + 
Karine Castro + César Barbosa 
+ Flávia Borges + Zane& Thiago. 
Ingresso R$ 10. Rua Suiça, 1.505, 
bairro Santana.

PARQUE AQUÁTICO Pinda: 
1º/10 (domingo 17h) -  Jorge Ara-
gão. Tel 3642-7009 / 98190-5706. 
Estrada Municipal do Goiabal, 351. 

PINDABAR:  Segunda Serta-
neja com banda ao vivo.  Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta 
– Roda de Samba.  Sábado - Ser-
tanejo.  Domingo -  Fabiano Maga-
lhães convida. 24/9 (18h) - GBT 8 
anos. Grupo Bom Talento - Aperte 
o Play.

PORCA MISÉRIA: 29/9 (sex-
ta) - Soy EuFuego. 100 drinks free 
até 0h. 25/11 (sábado) - Ratos de 
Porão. 

QUARTO DO SANTO Tauba-
té: 29/9 (sexta) - Santo Baile. Mc 
Dede + PP DA VS. 30/09 (sábado) 
- Me Breja. Talis e Welinton. 200 
cervejas open até 0h.  3/10 (terça 
véspera de feriado) - 1 Kilo + VR.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:   29/09 (sexta) - André Mo-
raes. Via Dutra, primeira entrada 
para Aparecida sentido São Pau-
lo-Rio.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: Toda quinta 
baile com banda ao vivo. 30/9 (sá-
bado) - Banda Gold. 11/10 (quarta 
véspera do feriado) - Wilson & Wa-
shington. Tel. (12) 99775-0389.

RECINTO DE EXPOSIÇÕES 
Guará: 24/9 (domingo) - Raça Ne-
gra. Estrada velha Guará-Lorena.

RECINTO SÃO VITO Morei-
ra César Pinda: Domingo às 20h:   
1º/10 - Bruno & Hyago. 8 - Ade-
mar Espaço Musical. 15 - Banda 
Gold. 22 - Marquinho dos Tecla-
dos. 29 - A defi nir. Tel (12) 3642-
2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: Todo domingo - Almoço 
com música ao vivo

RESTAURANTE Martim Pes-
cador (Gabriel) Pinda: Todo sába-
do 12h - Feijoada. Todo domingo 
12h - Almoço  com música ao vivo. 
Marmitex e self service. Espaço 
para camping e churrascaria. Loca-
ção para aniversários e casamen-
tos. strada do Cantagalo,  bairro 
das Campinas, após o viaduto do 
bairro Cidade Nova. Telefone (12) 
99651-7045 e 99169-3592.

RODEIO CUNHA: 29/9 (sex-
ta) - Zé Neto & Cristiano. 30/9 (sá-
bado) -  Pedro Paulo & Alex. 01/10 
(domingo) - Lucas & Priscila.

Jéssica Cavalheiro

“Outubro Rosa”
Vão começar as ações do “Outubro Rosa”. O 

movimento popular internacionalmente conhecido 
como “Outubro Rosa” é comemorado em todo o 
mundo. O nome remete à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer 
de mama e estimula a participação da população, 
empresas e entidades. 

O movimento nasceu nos Estados Unidos, na 
década de 1990, para estimular a participação da 
população no controle do câncer de mama. A data é 
celebrada anualmente com o objetivo de promover 
a conscientização sobre a doença e compartilhar 
informações sobre o câncer de mama.

Todas as ações eram e são até hoje direcionadas 
a conscientização da prevenção pelo diagnóstico 
precoce. Para sensibilizar a população inicialmente 
as cidades se enfeitavam com os laços rosas, 
principalmente nos locais públicos, depois surgiram 
outras ações como corridas, desfi le de modas com 
sobreviventes (de câncer de mama), partidas de 
boliche e etc. 

A popularidade do “Outubro Rosa” alcançou 
o mundo de forma bonita, elegante e feminina, 
motivando e unindo diversos povos em torno de tão 
nobre causa. 

O importante é, na realidade, focar este sério 
assunto nos 12 meses do ano, já que a doença é 
implacável e se faz presente não só no mês de outubro. 
No entanto, este mês é representativo para a causa, 
tornando-se especial e destacado dos demais. 

Faça parte desta corrente. Se informe e 
compartilhe o aprendizado. Se você  é mulher, 
faça o auto exame. Se tiver entre 50 e 69 anos, a 
recomendação é que solicite o exame de mamografi a 
a cada dois anos.

GACC promove 
Caminhada Noturna 
Iluminando a Vida

O GACC (Grupo de As-
sistência à Criança com 
Câncer) promove nesta sex-
ta-feira (29), a 2ª edição da 
Caminhada Noturna Ilumi-
nando a Vida. A caminhada 
tem saída programada para 
19h30, no Colinas Shopping, 
em São José dos Campos. 
O evento faz parte da pro-
gramação do GACC no Se-
tembro Dourado, que alerta 
para o diagnóstico precoce  
do câncer infantojuvenil.

O objetivo é mobilizar 
a comunidade e conscien-
tizar a população e desen-
volver a cultura de detec-
tar precocemente os sinais 
e sintomas do câncer em 
crianças e jovens.

Segundo o Inca – Ins-
tituto Nacional de Cân-
cer, em torno de 70% das 
crianças e adolescentes 
acometidos de câncer po-
dem ser curados, se diag-
nosticados precocemen-
te e tratados em centros 
especializados, obtendo 
uma boa qualidade de 
vida.

Para participar, é pre-
ciso adquirir a camiseta 
do evento no Hospital do 
GACC (avenida Possidô-
nio José de Freitas, 1.200 
- Urbanova - São José dos 
Campos). Informações 
pelo  (012) 3949 6024 ou 
pelo email gacc@gacc.
com.br.

ALTAIR FERNANDES 
Agradável tarde de cul-

tura e aprendizados acon-
teceu no último dia 23 no 
Colégio Construtor com 
a realização do evento: 
Feira Literária – Leitura: 
uma viagem. 

A atividade teve como 
objetivo promover a leitu-
ra e a produção de textos 
por meio da utilização dos 
gêneros orais ou escritos, 
bases da justifi cativa que 
colocam a leitura e a escrita 
como fatores fundamentais 
para inserir o indíviduo na 
sociedade atual, proporcio-
nando uma interação social 
criativa, clara e crítica.

Com professores e alu-
nos focados no êxito do 
evento, os diferentes gêne-
ros trabalhados em sala de 

Colégio Construtor realiza Feira Literária

aula foram divididos por 
séries.   Alunos do 6º ano: 
contos maravilhosos, rela-
to pessoais, histórias em 
quadrinhos (português/es-
panhol), campanha sobre 
obras lidas e textos sobre 
animais (inglês); 7º ano: 

mitos, poesias, campanhas 
sobre obras lidas, pesquisa 
e texto sobre “heróis”, pes-
quisa histórica (espanhol); 
8º ano: texto teatral escri-
to, tiras, charge, caricatura, 
cartum, indicação de obra 
literária, exsicata, curiosi-

Da esquerda para a direita, as educadoras envolvidas na realização do evento: 
Maria Elvira, Marly Léa, Meire Liane, Natalia Vargas e Márcia Carmassi

dades biológicas, pesquisa 
história (inglês); 9º ano: 
conto, poesia clássica, po-
esia concreta, artigo de 
opinião, pesquisa, prosa 
poética, indicação e leitu-
ra, reportagem, cordel e 
música.
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idadeC
As matrículas para a Educação 

Infantil da Rede Municipal de En-
sino terão início nesta segunda-
feira (2), para a Pré-Escola Fase II 
e dia 16 de outubro para Pré-Es-
cola Fase I. Ambas se encerrarão 
no dia 31 de outubro e não haverá 
atendimento de matrícula para a 
Educação Infantil da Rede Muni-
cipal no mês de janeiro de 2018.

De 2 a 6 de outubro, as matrí-
culas devem ser feitas na unidade 
escolar do bairro em que reside o 
aluno. Conforme listagem, são 31 
unidades escolares, nos seguintes 
bairros: Santa Cecília, Campinas, 
Cidade Jardim, Araretama, Cida-
de Nova, Pasin, Boa Vista, Morei-
ra César, São Judas Tadeu, Vila 
Rica, Feital, Liberdade, Castolira, 
Cícero Prado, Crispim, Mombaça, 
Ribeirão Grande, Jardim Regina, 
Cruz Pequena, Ouro Verde, Padre 
Rodolfo, Bela Vista, Bonsucesso, 
Vila Prado, Vale das Acácias, Del-
ta, Terra dos Ipês II, Goiabal, Vila 
São Benedito e Alto Cardoso.

Após o prazo, de 10 a 31 de 
outubro, as matrículas devem ser 
feitas de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11 e das 13 às 17 horas, na 

Campanha de vacinação antirrábica 
retorna neste � m de semana

Escola José Wadie Milad participa do Desa� o Bovespa

Ponte do Paraíba recebe iluminação de LED

PRÉ-ESCOLA 1ª ETAPA (FASE I)

EM “PROF. ALEXANDRE MACHADO SALGADO”  – Campinas
EM “ANIBAL FERREIRA LIMA” – Araretama
EM “ARTHUR DE ANDRADE” – Cidade Nova
EM “AYRTON SENNA DA SILVA” – Pasin
EM “DULCE PEDROSA ROMEIRO GUIMARÃES” – Boa Vista
EM “PROF. FÉLIX ADIB MIGUEL” – Lessa
EM “DR. FRANCISCO DE ASSIS CÉSAR” – Moreira César
EM “PROF. JAIRO MONTEIRO” – Vila Rica
EM “PROFª JULIETA REALE VIEIRA” – Castolira
EM “PROF. LAURO VICENTE DE AZEVEDO” – Cícero Prado
EM “PROF. MANOEL CÉSAR RIBEIRO” – Crispim
EM “PROFª MARIA APARECIDA ARANTES VASQUES” – Mombaça
EM  “PROFª MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA” – Ribeirão Grande
EM “PROFª MARIA HELENA RIBEIRO VILELA” – Jardim Regina
EM “PROFª MARIA MADUREIRA SALGADO - DONA MINICA” – Cruz Pequena
EM “PROF. MÁRIO DE ASSIS CESAR” – Lot Pe. Rodolfo
EM “PROFª ODETE CORRÊA MADUREIRA” – Jardim Morumbi
EM “PROF. ORLANDO PIRES” – Bom Sucesso
EM “PROFª RACHEL DE AGUIAR LOBERTO”  - Vale das Acácias
EM “PROFª RUTH AZEVEDO ROMEIRO” – Lot. Delta
EM “SERAFIM FERREIRA – SEU SARA” – Terra dos Ipês II
EM “PROFª YVONE APPARECIDA ARANTES CORRÊA” – Goiabal
EM “PADRE ZEZINHO” – Vila São Benedito
CMEI “Durvalino dos Santos”  - Campinas
CMEI “Francisco Lessa Júnior” – Cidade Jardim
CMEI “Frei Reinaldo Nieborg”  - Santa Cecilia
CMEI “João Fleury de Souza Amorim Filho” – Alto Cardoso
CMEI “José Ildefonso Machado” – Moreira César
CMEI “Dona Maria Benedita Cabral San Martin”  - Feital
CMEI “Mª das Dores S. Marcondes - Mª dos Anjos” – Vale das Acácias
CMEI “Marli Lemes de Moura Camargo”  - Terra dos Ipês I
CMEI “Esmeralda da Silva Ramos”  - Lot. Liberdade
CMEI “Isabel Pereira da Silva - Dona Isabel” – Moreira Cesar 

 

PRÉ-ESCOLA 2ª ETAPA (FASE II)

EM “ABDIAS JÚNIOR SANTIAGO E SILVA” – Santa Cecília
EM “PROF. ALEXANDRE MACHADO SALGADO” – Campinas
EM “DR. ÂNGELO PAZ DA SILVA” – Cidade Jardim
EM “ANIBAL FERREIRA LIMA” – Araretama
EM “ARTHUR DE ANDRADE” – Cidade Nova
EM “AYRTON SENNA DA SILVA” – Pasin
EM “DULCE PEDROSA ROMEIRO GUIMARÃES” – Boa Vista
EM “DR. FRANCISCO DE ASSIS CÉSAR” – Moreira César
EM “PROFª GILDA PIORINI MOLICA” – São Judas Tadeu
EM “PROF. JAIRO MONTEIRO” – Vila Rica
EM “JOÃO CESÁRIO” – Feital
EM “JOSÉ GONÇALVES DA SILVA - SEU JUQUINHA” – Lot. Liberdade
EM “PROFª JULIETA REALE VIEIRA” – Castolira
EM “PROF. LAURO VICENTE DE AZEVEDO” – Cícero Prado
EM “PROF. MANOEL CÉSAR RIBEIRO” – Crispim
EM “PROFª MARIA APARECIDA ARANTES VASQUES” – Mombaça
EM “PROFª MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA” – Ribeirão Grande
EM “PROFª MARIA HELENA RIBEIRO VILELA” - Jardim Regina
EM “PROFª MARIA MADUREIRA SALGADO - DONA MINICA” – Cruz pequena
EM “PROFª MARIA ZARA MINÉ RENOLDI DOS SANTOS” – Ouro Verde
EM “PROF. MÁRIO DE ASSIS CESAR” – Lot Padre Rodolfo
EM “PROF. MOACYR DE ALMEIDA” – Bela Vista
EM “PROF. ORLANDO PIRES” – Bom Sucesso
EM “PROF. PAULO FREIRE” – Vila Prado
EM “PROFª RACHEL DE AGUIAR LOBERTO” – Vale das Acácias
EM “PROFª REGINA CÉLIA M. S. LIMA”  - Araretama
EM “PROFª RUTH AZEVEDO ROMEIRO” – Lot. Delta
EM “SERAFIM FERREIRA - SEU SARA” – Terra dos Ipês II
EM “PROFª YVONE APPARECIDA ARANTES CORRÊA” - Goiabal
EM “PADRE ZEZINHO” – Vila São Benedito
CMEI  “JOÃO FLEURY FILHO” – Alto do Cardoso

sede da Secretaria de Educação e 
Cultura (avenida Fortunato Mo-
reira, 173, centro), na Escola Mu-
nicipal Prof. Elias Bargis Mathias 
(rua Benedito Bacca Benega, 60, 
Araretama) ou na Escola Muni-
cipal Prof. Mário de Assis  César 
(rua Maria da Glória Carlota, 424, 
Padre Rodolfo, Moreira César).

Pré-Escola Fase I

De 16 a 20 de outubro é o prazo 
para a realização das matrículas 
da Pré-Escola 1ª Etapa ou Fase I, 
nas unidades escolares do bairro 
em que o aluno mora. Conforme 
listagem, são 33 unidades en-
tre escolas municipais e centros 
municipais de educação infantil, 
nos seguintes bairros: Campinas, 
Araretama, Cidade Nova, Pasin, 
Boa Vista, Lessa, Moreira César, 
Vila Rica, Castolira, Cícero Pra-
do, Crispim, Mombaça, Ribeirão 
Grande, Jardim Regina, Cruz 
Pequena, Padre Rodolfo, Jardim 
Morumbi, Bom Sucesso, Vale das 
Acácias, Delta, Terra dos Ipês II, 
Goiabal, Vila São Benedito, Ci-
dade Jardim, Santa Cecília, Alto 

Cardoso, Feital, Vale das Acácias, 
Terra dos Ipês I e Liberdade.

Após o prazo, de 24 a 31 de ou-
tubro, as matrículas deverão ser 
feitas de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 11 e das 13 às 17 horas, na 
sede da Secretaria de Educação e 
Cultura (avenida Fortunato Mo-
reira, 173, centro), na Escola Mu-
nicipal Prof. Elias Bargis Mathias 
(rua Benedito Bacca Benega, 60, 
Araretama) ou na Escola Muni-
cipal Prof. Mário de Assis  César 
(rua Maria da Glória Carlota, 424, 
Padre Rodolfo, Moreira César).

Documentos necessários

Para a realização da matrícula 
tanto para a Pré-Escola 1ª Etapa 
(Fase I) quanto para a Pré-Escola 
2ª Etapa (Fase II) , é necessário 
apresentar os seguintes docu-
mentos: cópia da certidão de nas-
cimento (legível); cópia da cartei-
ra de vacinação atualizada; cópia 
do comprovante de residência 
com vínculo (nome dos respon-
sáveis); cópia do Cartão do NIS 
do aluno (Bolsa Família); e duas 
fotos 3x4.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba prossegue com a Campanha 
de Vacinação Antirrábica para 
cães e gatos neste sábado (30) e 
domingo (1º/10). Iniciada no dia 
26 de agosto, a campanha vai 
até 7 de outubro, sendo realizada 
somente aos fi nais de semana.

Até o momento, é estimado 
que cerca de 8 mil animais do 
município já foram atendidos. A 
vacinação é voltada à imuniza-
ção de cães e gatos, a partir de 3 
meses de idade.

No sábado, serão 12 pontos 
de vacinação na área urbana. Os 
agentes estarão passando de casa 
em casa e em alguns bairros estarão 
em pontos fi xos nos centros comuni-
tários, praças e Caps. No domingo), 
haverá ponto fi xo na ESF Arareta-
ma, das 8h às 16h30. As pessoas que 
moram nas zonas rurais, deverão fi -
car atentas, pois também receberão 
a visitas dos agentes em casa. A lista 
completa pode ser acessada com os 
locais e horários exatos no site ofi cial 
da Prefeitura de Pindamonhangaba. 
(http://www.pindamonhangaba.
sp.gov.br)

O diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e Agra-

vos à Saúde, Rafael Lamana, 
ressalta a importância de todos 
os munícipes comparecerem 
com seus animais nos pontos 
de vacinação.  “A importância 
da vacinação antirrábica é que 
somente fazendo uso dela que 
podemos assegurar a sanidade 
do animal. Neste aspecto, ainda 
é a única maneira de manter o 
animal imune a esta enfermida-
de, consequentemente erradicar 
a doença na cidade”, disse.

A iniciativa é necessária para 
que os animais possam viver 
uma vida longa e saudável. Os 
fi lhotes que não forem vacinados 
podem não alcançar a fase adul-
ta enquanto os cães mais velhos 
fi cam suscetíveis a adoecer a 
qualquer momento. Os humanos 
também podem contrair as doen-
ças zoonoses, transmitidas para 
os homens através dos animais, 
como a raiva e a leptospirose.

COLABOROU COM O 
TEXTO: VÍCTOR BELMONTE.

A Escola Estadual Professor 
José Wadie Milad, de Pindamo-
nhangaba, foi uma das 210 escolas 
sorteadas para participar do Desa-
fi o Bovespa, competição realizada 
pela Bolsa de Valores de São Pau-
lo. O desafi o tem o objetivo de ex-
plicar aos estudantes como funcio-
na a bolsa na teoria e na prática.

A quinta e sexta etapa do De-
safi o BMF&Bovespa acontecerá 
neste sábado (30). Serão duas se-
letivas, cada uma com 35 escolas, 
onde as cinco primeiras passam 
para a fi nal. Na fi nal, as cinco es-
colas que obtiverem mais lucro 
serão consideradas vencedoras 
do desafi o.

O professor orientador da equi-
pe de Pinda será Jorge Morgado, 
docente em matemática.  A escola 
será representada por Carlos Edu-
ardo, Giovani Azevedo, Guilherme 
Amâncio, Víctor de Paula, Ma-
theus Modesto e Luan Fedele.

Os alunos tiveram que realizar 
um curso online, seguido de uma 
prova na qual era necessário obter 
nota superior a 50 pontos. No dia 

da competição, os competidores 
farão um breve curso e sua con-
clusão fará com que o “valor virtu-
al” seja defi nido para cada escola.  
Na segunda parte do desafi o, os 
alunos, sem ajuda do orientador, 
aplicam em bolsas, competindo 
contra outras equipes.

Já foram realizadas quatro 
etapas, e vinte escolas já estão na 
fi nal. Das escolas classifi cadas de-
zenove são particulares, e apenas 
uma é pública. Colégio Beka de 

São Paulo, BBG Escolas Reunidas 
de Mogi Mirim, Colégio Educa-
cional Etip Master de Santo An-
dré e Colégio Bandeirantes de São 
Paulo foram as escolas vencedo-
ras de suas eliminatórias. 

A grande fi nal acontece no dia 
28 de outubro, em São Paulo. Os 
vencedores receberão prêmios 
como iPad,Iphone e Ipod, de 
acordo com cada categorias. As 
escolas também são premiadas 
com impressoras e notebook. 

O projeto de iluminação 
pública da Prefeitura de Pin-
damonhangaba continua em 
andamento. Na última sema-
na, foram instaladas lâmpadas 
LEDs na ponte do rio Paraíba, 
que dá acesso à rodovia Dr. Caio 
Gomes Figueiredo, importante 
via de acesso aos bairros rurais, 
como Núcleos Turísticos Ribei-
rão Grande e Piracuama, e a 
Campos do Jordão.

De acordo com informações 
da Secretaria de Serviços Públi-
cos, as lâmpadas de LEDs são 
as mais efi cientes, pois são eco-
nômicas, duram mais e causam 
menor impacto ambiental.

O projeto de iluminação pla-
neja atender cerca de 19 mil pon-
tos em todo município. Além da 
redução do consumo de energia, 
o que irá gerar economia, os LEDs 
possuem baixo custo de manu-
tenção e auxiliam os munícipes, 

A ideia é que os alunos aprendam como funciona a bolsa de valores

pois a cidade iluminada de forma 
correta orienta melhor os moto-
ristas e garante mais segurança.

Receberam a nova ilumina-
ção, locais como o viaduto cen-
tral, avenida Coronel Fernan-
do Prestes, praça Monsenhor 
Marcondes, rua Deputado Claro 

César - até o Museu Histórico 
Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina.

As lâmpadas substituídas 
serão reaproveitadas em áre-
as com necessidade, tais como 
bairros urbanos e áreas rurais 
para reforço de iluminação.

Lâmpadas de LED são mais econômicas e duram mais

Divulgação

Divulgação

retorna neste � m de semana

PRÉ-ESCOLA 1ª ETAPA (FASE I)
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ORDEM DO DIA
33ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 02 de outubro de 

2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 105/2017, do Vereador Roderley Miotto, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade a rede pública e privada 
de saúde venha oferecer leito separado para mães de natimor-
to e mães com óbito fetal e, se necessário ou solicitado, com 
acompanhamento psicológico”.

II. Projeto de Lei n° 117/2017, do Vereador Ronaldo Pinto de 
Andrade – Ronaldo Pipas, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da Empresa Concessionária ou Permissionária de energia elétrica 
do Município de Pindamonhangaba a realizar o alinhamento 
e retirada dos fi os inutilizados nos postes, notifi car as demais 
empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabea-
mentos e dá outras providências”.

III. Projeto de Lei n° 148/2017, do Poder Executivo, que 
“Altera a Lei n° 4.111, de 29 de dezembro de 2003, que dis-
põe sobre Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá 
outras providências”.

Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2017.

  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores 
Vereadores no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES 
DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: LABORE SERVIÇOS 
MÉDICOS S/S LTDA – EPP

Contrato n.º: 010/2017 - PDC n.º 
52/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 37/2017 - Lei Federal 8666/93, em 
sua redação atual, artigo 24, inciso II, 
e, subsidiariamente pelo Código Civil 
Brasileiro.Objeto: Execução do programa 
de prevenção de riscos no ambiente 
de trabalho (PPRA) e do programa de 
controle médico de saúde ocupacional 
(PCMSO).

Período de Vigência: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 7.430,00 (sete mil, 
quatrocentos e trinta reais).

 
ATO N° 23, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a composição da FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL EM DEFESA DO 
TRÂNSITO SEGURO.

  VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, RESOLVE:

  Art. 1º A FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL EM DEFESA DO 
TRÂNSITO SEGURO, criada pela Resolução n° 06, de 12 de julho de 2017 será composta 
pelos Vereadores:
  1. Roderley Miotto Rodrigues (PSDB)
  2. Professor Osvaldo Macedo Negrão (PR)
  3. Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV)

  Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

  Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2017.
  

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

 
Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI – EPP.

Contrato n.º: 009/2017 - PDC n.º 23/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 - Lei Federal 
10520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02, de 01/02/10, Lei Federal 
8666/93, em sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações 
atuais.Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
manutenção e suporte em sistema PABX digital Intelbras Impacta 220.

Período de Vigência: 12 (doze) meses.

Valor total: R$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais).
Valor Mensal: R$ R$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais).

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba relativas ao Exercício 
de 2015.

 VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
  
 Art. 1º Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
relativas ao Exercício de 2015, conforme contido às folhas 291 à 311, do Processo TC 
002591/026/15 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com exceção feita aos atos 
pendentes de apreciação por aquele Tribunal.

 Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

       
   Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2017.

Vereador CARLOS MOURA – MAGRÃO
Presidente

       
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento.
Publicado no Departamento Legislativo.
eas/DL  

ATO N° 24, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a composição da FRENTE PARLAMENTAR DE PREVENÇÃO E COMBATE 
AO CÂNCER.

  VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, RESOLVE:

  Art. 1º A FRENTE PARLAMENTAR DE PREVENÇÃO E COMBATE 
AO CÂNCER, criada pela Resolução n° 07, de 15 de agosto de 2017 será composta pelos 
Vereadores:
  1. Roderley Miotto Rodrigues (PSDB)
  2. Carlos Moura - Magrão (PR)
  3. Antonio Alves da Silva – Toninho da Farmácia (PSDB)

  Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

  Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2017.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

Transparência
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3ª Caminhada 
Solidária do Trabiju 
será neste sábado

 

Centro comunitário do Vila Suíça tem 
vagas abertas para ginástica localizada

Projeto de segurança realiza blitz com transporte escolar

Abertura
• Dia 30 e 1º/10
14 às 20 horas - Shopping Pátio Pinda
(Gerando Consciência, aferição de 
pressão, glicemia, autoexame da mama, 
Ação Social da Funvic)
 
• Dia 3
Dia todo - Na Funvic Campus Dutra  - 
Gerando Consciência - períodos diurno 
e noturno
 
• Dia 7
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
 
8h30 - 4ª Caminhada  Rosa do CMDM  
- Gerando Consciência, aferição de 
pressão, glicemia, autoexame da mama, 
Ação Social da Funvic. Local: Concen-
tração praça Monsenhor Marcondes
 
12h30 - Aulão de zumba e shi-ban rosa 
no deck da piscina da Ferroviária, aber-
to para não sócios.
  
• Dia 15
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
 
9h30 – Gerando Consciência  - Pça. Pr. 
José Ezequiel, no Araretama  
 
• Dia 16
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
18 horas - Sessão Solene na Câmara 
Municipal
 
• Dia 17
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
19 horas -  Palestra Saúde da Mulher 
- Igreja S. Francisco. Rua Dr. Manoel 
Marcondes Romeiro, 799
 
• Dia 18
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
14 horas - Palestra Saúde da Mulher na 
Casa da Amizade
 
• Dia 21
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda 
- com atendimento à saúde da mulher
19h30 – Coquetel Rosa e Palestra 

Saúde da Mulher  - Rede de Mulheres  
da Igreja Bola de Neve
 
• Dia 22
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
14 às 17 horas - Gerando Consciência, 
aferição de pressão, glicemia, autoexa-
me da mama – Ação Social da Funvic. 
Praça do Cisas, Moreira César
 
• Dia 24
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
19h30 - Coquetel Rosa e Palestra Saú-
de da Mulher - Rede de Mulheres DA-
RAS da Igreja Vida Cristã - Av. Doutor 
Francisco Lessa Júnior, 319 – Quadra 
Coberta
20 horas - Palestra Saúde da Mulher 
– Igreja São Benedito – centro - Praça 
Emilio Ribas, 51
 
• Dia 25
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
20 horas - Palestra Saúde da Mulher  - 
Igreja S. Cristóvão – Rua Maria Mon-
teiro, 180 - Alto do Cardoso
 
• Dia 27
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
8h30 - Caminhada e Zumba – Concen-
tração na OAB
13 horas - Conscientização do câncer de 
mama em animais - Praça Monsenhor 
Marcondes 
 
• Dia 28 
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
12 às 18 horas - 4º Animacão Rosa - no 
Bosque da Princesa
19 horas - Coquetel Rosa e Palestra 
Saúde da Mulher - Rede de Mulheres 
da Igreja Quadrangular - Rua Agenor 
Ferreira, 487, Santa Cecília
 
• Dia 29
8 às 17 horas - Container Ciclo Pinda - 
com atendimento à saúde da mulher
9 horas – Domingo no Parque Rosa  
(passeio ciclístico e zumba). Local: Par-
que da Cidade

Pinda iniCia 
ComemoraçõeS do 
“outubro roSa”

Pindamonhangaba inicia, 
neste sábado (30), as ações da 
campanha “Em Outubro, Pen-
se Rosa”. A programação será 
realizada durante todo o mês, 
para estimular a participação 
da população no controle do 
câncer de mama e também para 
conscientização sobre a saúde da 
mulher.

A prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, do Fun-
do Social de Solidariedade e do 
Conselho Municipal de Defesa da 
Mulher se uniu para a realização 
das ações, com apoio da Funvic, 
Instituto Fênix, ONG Missionários 
da Colheita Final e ONG GAPC, 
entre outros parceiros.

Além da programação, que 
será realizada no Shopping Pátio 
Pinda, no campus da Funvic, na 
praça Monsenhor Marcondes, na 
praça do Cisas, no Parque da Cida-
de, entre outros locais, as unidades 
de saúde dos bairros realizarão, 
durante o mês todo, programações 
internas em alusão ao tema, para 
a população atendida.

O “Outubro Rosa” é uma opor-
tunidade para que a mulher possa 
dar mais atenção a sua saúde e 
também para que se conscienti-
ze sobre a importância de ações 
simples, como o autoexame, por 
exemplo, que pode salvar uma 
vida”, destacou a secretária de 
Saúde, Valéria dos Santos.

em outubro PenSe roSa
Programação

COLABOROu COM O 
tExtO JENNIFER GONçALVES

A 3ª edição da Caminhada 
Solidária do trabiju será reali-
zada neste sábado (30). Os 120 
participantes colaboraram com 
a doação de brinquedos no ato 
da inscrição.

Esta edição reserva diversas 
atrações para os inscritos, que 

além de caminhada receberão 
mudas de árvores e participa-
rão de um café. Haverá tam-
bém doação das fotografias da 
exposição itinerante do grupo 
Olhos de Pindamonhangaba e 
homenagem para o arquiteto e 
urbanista, Ney Marcondes, ide-
alizador do conceito indigenista 
do Parque trabiju.

O evento é uma parceria en-

tre a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Coorde-
nadoria de Eventos e parceiros, 
Fundo Social da Solidariedade e 
Conselho Gestor do Parque Na-
tural Municipal do trabiju.

O Parque do trabiju estará 
aberto a visitação neste sábado, 
para que mesmo as pessoas que 
não fizeram suas inscrições pos-
sam conhecer o local.

os participantes garantiram presença doando brinquedos no ato da inscrição

COLABOROu COM O 
tExtO: VíCtOR BELMONtE.

Em vários bairros da cidade 
os centros comunitários ofere-
cem esportes gratuitos para a po-
pulação. Os esportes são varia-
dos, dentre os mais comuns tem 

O Setor de transporte Escolar 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em parceria com a Polícia 
Militar e com o Departamento 
de trânsito, iniciaram na última 
semana um projeto de segurança 
que visa fiscalizar todos os veícu-
los do transporte escolar da cida-
de de Pindamonhangaba.

A Polícia Militar, através da 
Ronda Escolar, faz a fiscalização 
de rotina verificando toda a do-
cumentação dos veículos e dos 
condutores como também fiscali-
za todos os equipamentos de se-

gurança dos veículos escolares. O 
Departamento de trânsito, além 
de dar todo o apoio necessário 
nos locais das fiscalizações, tam-
bém faz a fiscalização municipal 
nos veículos. Enquanto isso, os 
responsáveis pelo Setor de trans-
porte Escolar fiscalizam todos 
os documentos e procedimentos 
municipais exigidos dos monito-
res e dos condutores, como plani-
lhas de contatos dos alunos, listas 
de presença, uniformes, crachás, 
entre outros.

“É muito importante essa fis-

calização, para sabermos se todas 
as ações que o setor vem desenvol-
vendo na teoria com todos os en-
volvidos com o transporte escolar, 
estão sendo colocadas em prática 
pela empresa prestadora do servi-
ço, assim podendo garantir a qua-
lidade do transporte aos nossos 
alunos”, disse o diretor de Educa-
ção, Carlos José Laurindo Lemes.

De acordo com informações 
da Secretaria de Educação e Cul-
tura, este projeto será executado 
durante todo o período letivo do 
ano, no mínimo, trimestralmente.

o projeto visa garantir a qualidade do transporte aos 
estudantes atendidos pela rede municipal

Divulgação

alongamento, ginástica localiza-
da, capoeira e diversos outros.

No centro comunitário do 
Vila Suíça, Centro Educacional 
Municipal Ana de Assis Garcez, 
são  disponibilizadas aulas de  
capoeira, taekwondo, balé, dan-
ça de salão e ginástica localizada. 

A ginástica localizada está 
com vagas abertas para homens 
e para mulheres. As aulas acon-
tecem às terças e quintas-feiras, 
às 9 horas.  Interessados devem 
se inscrever  no local, levando 
um atestado médico que permi-
ta realizar atividades físicas. 

as aulas de ginástica localizada acontecem às terças e quinta-feiras, às 9 horas

Divulgação

Divulgação
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SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2017

IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

É pique!

Parabéns para Miguel Machado, do Setor de 
Elétrica da Prefeitura, que comemora aniversário 
no dia 29 de setembro. Recebe os cumprimentos 
dos familiares e amigos.

Bençãos infi nitas!

É o que desejamos na vida de Alexandra Bueno 
Mariano, aniversariante deste sábado,  30 de setem-
bro. Ela vai comemorar a data ao lado do marido Eri-
ck, dos fi lhos Kauã e Sophia (foto) e de toda a família.

Tudo de bom!

Para o jornalista da Tribuna do Norte, Altair 
Fernandes. Ele completa mais uma primavera nesta 
sexta-feira, 29 de setembro. Recebe abraços e votos de 
felicidades dos colegas da Tribuna, dos jornalistas da 
Ajop e de toda a família.

Feliz aniversário!

Tudo de bom para a jornalista Laís Aparecida, ani-
versariante do dia 28 de setembro. Recebe o abraço 
dos familiares, amigos e colegas de profi ssão.

Felicidade!

Para a designer de sombrancelhas Ângela Sílvia, 
que fez aniversário na quarta-feira, 27 de setembro. 
Recebe todo o carinho da família e das amigas do 
Salão Cheias de Charme.

Aniversariante

Tudo de bom para a aniversariante do dia 1º de 
outubro, dra. Paola Bassanello, que recebe o abraço 
dos familiares, amigos e colegas da prefeitura.

Comemorando Aniversário

Parabéns para o aniversariante do dia 30 de 
setembro, Charles Miller. Recebe o abraço dos fa-
miliares e amigos .

Alegria!

Felicidade para Vanélle Priscila Camilo, da Secreta-
ria de Saúde da prefeitura, aniversariante do dia 29 de 
setembro. Familiares e amigos mandam felicitações.

Muita felicidade!

Para Natália Ferreira, que completou 23 anos no 
dia 27 de setembro, com o carinho da mãe, Luciana, 
demais familiares e amigos. Parabéns!

Parabéns!

Toda a felicidade para a aniversariante do dia 1º 
de outubro, a primeira-dama de Pindamonhangaba e 
presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cláudia 
Vieira Domingues, que comemora a data recebendo o 
carinho dos fi lhos Vinícius e Matheus e do marido, o 
prefeito Isael Domingues.

Dia de Festa!

Sexta-feira , 29 de setembro também é dia de festa 
na casa de Gabriella Vargas. Ela faz aniversário e 
recebe todo o amor do maridão Rafael e dos fi lhos 
Miguel e Analu (foto).
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SEXTA-FEIRA

 “Festil” traz 23 peças de teatro 
para a cidade em outubro

20º  FESTIL
Festival de Teatro Estudantil 

 Pindamonhangaba
De 2 a 15 de outubro de 2017

Categoria Adulto às 20 horas 
Dia 2 - Espetáculo: “Todos os Títulos que demos a 

esta Peça foram Imprestáveis -Inclusive este”- Teatro 
Singular-Santo André SP

Dia 3 - Espetáculo: ”Nó de 4 Pernas”- Grupo: Los 
Pikaretas-Taubaté - SP

Dia 4 - Espetáculo: “A Grande Fúria”- Teatro 
Laboratório Fêgo Camargo-Taubaté- SP

Dia 6 - Espetáculo: “DNA” - Grupo de Teatro da 
Escola da Vila- São Paulo- SP (Espaço Ambac)

Dia 9 - Espetáculo: “Parque Ecológico”- Tapana-
raca Mutatis Mutandis -Itapetininga- SP

Dia 10 - Espetáculo: “A História é uma Istória e 
o Homem é o Único Animal que Ri” Grupo Entrecena-
São Luís- Maranhão

Dia 11 - Espetáculo: “A Mulher  Alvo e seus Dez 
Amantes”- Grupo Filosofi a de Coxia-São Paulo- SP

Dia 12 - Espetáculo: “É preciso ser Cinzas para 
saber o que é ser Guerreira, para saber o que é ser Me-
nina” - Severina Cia de Teatro Núcleo Estudantil-Pin-
damonhangaba. –SP

Dia 13 - Espetáculo: “Nos Trilhos da Mente”- Ar-
tesCênicas Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul-Campo Grande

Dia 14 - Espetáculo: “Maçãs Boas Fora do Eixo- 
Grupo Arte em Cena- São Paulo.

Categoria Adulto às 15 horas 
Dia 2 - Espetáculo: “Mokita”- Cia Municipal Liga 

Teatral de Iperó -Iperó- SP
Dia 3 - Espetáculo: “Circutopia”- Grupo Teatral 

Âmicus- Taubaté -SP
Dia 4 - Espetáculo: “Três vezesRomeu e  Julieta” 

-Grupo Teatro do CIL -São Paulo -SP
Dia 13 - Espetáculo: “Anexins” - Cia ExodusArt’s 

-Tatuí- SP

Categoria Infantil  às 10 horas                                                                                            
Dia 10- Espetáculo: “Folia no Quintal”- Grupo de 

Teatro CEU das Artes- Pindamonhangaba- SP
Dia 11- Espetáculo: “João e Maria” - Paraytinga 

em Cena- São Luís do Paraitinga-SP
Dia 13 -Espetáculo: “A Menina e o Vento” - Cia 

Teatral Sarapós- Sarapuí- SP

Categoria Infantil  às 15 horas                                                                                            
Dia 10 - Espetáculo: “Procurando Ariel” - Grupo 

Estrelas da Imaginação- São José dos Campos-SP 
Dia 11 - Espetáculo: “Explicações de Isabel” -Cia 

Quatro Cantos de Quadra - Quadra- SP
Dia 14 - Espetáculo: “O Pequenino Grão de Areia” 

- Cia Salete de Teatro- Novo Horizonte- SP

Espetáculos Convidados
Dia 8 - às 20h - Espetáculo: “História de Ber-

narda Soledade: A Tigre do Sertão” - Teatro de Tran-
seuntes-São Paulo- (Espaço Ambac)

Dia 12 - às 23h - Espetáculo: “Anjo Negro” - 
Grupo Filosofi a De Coxia-   São Paulo- SP- Premiado 
2016- Categoria Adulto

Dia 15 - às 15h - Espetáculo: “O Casamento do 
Curió”- Cia Pó de Estrela  Mauá- SP-  Premiado 2016- 
Categoria Infantil

Apresentações do 
Festipoema serão 
neste sábado e domingo

“João do Pulo” terá aula 
gratuita de zumba

Biblioteca do Castolira recebe fi lmes da 
programação do Pontos MIS nesta sexta-feira

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***&
Tradicional evento de 

apresentações teatrais de 
Pindamonhangaba, tem 
início nesta segunda-feira 
(2), o Festil (Festival de 
Teatro Estudantil). Rea-
lizado pela Escultural, o 
festival conta com as se-
guintes parcerias: Prefei-
tura de Pindamonhanga-

ba, Ambac (Associação de 
Moradores do Alto Cardo-
so) e Fapi/Funvic.

Cerca de 23 espetá-
culos de vários grupos 
estudantis de São Pau-
lo, Maranhão e Mato 
Grosso do Sul estarão se 
apresentando no Teatro 
Galpão (avenida Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so), até o dia 15 de ou-
tubro. As apresentações 

estão divididas nas cate-
gorias Infantil e Adulta, 
e em três períodos: ma-
nhã (10h), tarde (15h) e 
noite.

As montagens da vi-
gésima edição do festi-
val serão avaliadas por 
quatro jurados. Estão 
envolvidas no evento 
aproximadamente 600 
pessoas, entre alunos, 
diretores, professores e 

outros profissionais da 
área.

A entrada para as apre-
sentações é solidária. Os 
ingressos serão trocados 
por 1 quilo de feijão ou 1 
litro de óleo nos dias dos 
espetáculos, a partir das 
13h30.  Reservas e mais 
informações, por meio do 
WhatsApp (12) 99670-
6313 ou   (11) 96304-
2360.

                                                                                        

                                                                                          

O XI Festipoema - Fes-
tival de Poemas de Pinda-
monhangaba - terá suas 
apresentações realizadas 
neste sábado (30) e no do-
mingo (1º/10), no Teatro 
Galpão. No total, 30 apre-
sentações serão realizadas 
nos dois dias, sendo 15 em 
cada um.

A edição deste ano do 
evento teve grande su-
cesso de participação. No 
total, 975 poemas foram 
inscritos, sendo 733 na 
categoria Adulto, 124 na 
categoria Juvenil e 118 na 
categoria infantil.

Participantes do Bra-
sil todo se inscreveram, 
alguns enviando mais de 
um poema, totalizando 
435 inscritos, sendo 295 
na categoria Adulto, 78 na 
categoria Juvenil e 62 na 
categoria Infantil.

Para assistir às obras 

selecionadas, os ingressos 
serão gratuitos, podendo 
ser retirados no dia do es-
petáculo, com uma hora 
de antecedência, na bilhe-
teria. Após as apresenta-
ções do dia 1º de outubro, 
será realizada a cerimônia 
de 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 Fotografi a e 
Criatividade. Neste ano, 
o Festipoema está com 
duas novidades: as cate-
gorias de Interpretação 
e Registro do Poema em 
Fotografi a e Vídeo de 1 
minuto.

Movimento, alegria e atividade 
física em uma só dança: essa é a 
zumba! O sucesso do momento 
estará, nesta sexta-feira (29), dis-
ponível gratuitamente, no Centro 
Esportivo João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”.

As aulas abertas de zumba serão 
realizadas na quadra externa do 
centro esportivo, sob o comando da 
professora Vívian Puppio, sempre 
às 19 horas, toda última sexta-feira 
do mês.

A atividade é indicada para as 
pessoas que gostam de dançar, que 
queiram manter o físico ou perder 
alguns quilinhos com muita ani-
mação. Pessoas de todas as idades 
podem participar das aulas abertas.

O CE “João do Pulo” fi ca na rua 
Eng. Orlando Drummond Murgel, 
493, Parque São Domingos. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVE

***
Nesta sexta-feira 

(29), às 15 horas, a Bi-
blioteca do Castolira, 
recebe duas produções 
nacionais que fazem par-
te da programação dos 
Pontos MIS, de forma 

gratuita.
As produções, “Er-

nesto no País do País do 
Futebol” e “Os Xeretas”, 
já foram exibidas na bi-
blioteca de Moreira Cé-
sar e no CEU das Artes 
no último dia 22.

O curta, dirigido por 
André Queiróz e Thaís 

Bologna, “Ernesto no 
País do País do Fute-
bol”, conta as aventuras 
de um garoto argentino 
que mora no Brasil, du-
rante a Copa do Mundo.

Já o longa-metragem 
“Os Xeretas”, com a di-
reção do Michael Ru-
man e classifi cação de 8 

anos, mostra três ami-
gos inseparáveis que en-
contram uma menina 
que faz parte do povo 
Aleph. Para retornar  
ao seu mundo, o grupo 
de crianças irá ajudar a 
garota a encontrar seu 
medalhão que foi rou-
bado.

Divulgação

De 2 a 15 de outubro, diferentes peças teatrais serão apresentadas no Espaço Cultural Teatro Galpão

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

- 1 - 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2017 

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba nos termos do disposto da Lei Federal de no 11.788, 25 de setembro de 2008, faz 
saber que se encontram abertas as inscrições para seleção, parte integrante deste Edital de 
Estagiários. 

 
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1   Este processo seletivo destina-se a formação de cadastro reserva para vagas de estágio, por 

alunos matriculados nos seguintes cursos e semestres no ato da inscrição: 

NÍVEL SUPERIOR Semestres Permitidos para 
Inscrição no Processo Seletivo VAGAS 

Administração de Empresas A partir de 3º Semestre  Cadastro Reserva 
Arquitetura e Urbanismo A partir do 5º Semestre Cadastro Reserva 
Biologia A partir do 3º Semestre Cadastro Reserva 
Comunicação Social: A partir do 3º Semestre Cadastro Reserva 

 Jornalismo 
Direito A partir do 5º Semestre Cadastro Reserva 
Educação Física (Bacharelado) A partir do 5º Semestre Cadastro Reserva 
Engenharia Ambiental A partir do 5º Semestre Cadastro Reserva 
Engenharia Civil A partir do 5º Semestre Cadastro Reserva 
Farmácia A partir do 3º Semestre Cadastro Reserva 
Fisioterapia A partir do 6º Semestre Cadastro Reserva 
Informática: 

A partir do 3º Semestre Cadastro Reserva 

 Ciência da Computação
 Computação Aplicada
 Engenharia da Computação
 Analise de Sistemas
 Tecnologia em Redes de Computadores
 Tecnologia em Análise e Desenv.de Sistemas

Pedagogia A partir do 3º Semestre Cadastro Reserva 
Psicologia A partir do 7º Semestre Cadastro Reserva 
Serviço Social A partir do 3º Semestre Cadastro Reserva 
Terapia Ocupacional A partir de 4º Semestre Cadastro Reserva 

NÍVEL TÉCNICO / MÉDIO Semestres Permitidos para 
Inscrição no Processo Seletivo VAGAS 

Ensino Médio  Do 1º Semestre ao 4º Semestre Cadastro Reserva 
Técnico em Administração A partir do 1º Semestre Cadastro Reserva 
Técnico em Informática: 

A partir do 1º Semestre Cadastro Reserva  Técnico em Redes de Computadores 
 Técnico em Informática 

Técnico em Segurança do Trabalho A partir do 1º Semestre Cadastro Reserva 
Técnico em Serviços Jurídicos A partir do 1º Semestre Cadastro Reserva 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

1.2 A celebração do Termo de Compromisso de Estágio será celebrado sob 
regime da Lei  no 11.788 de 25 de Setembro de 2008. 

1.3 O valor da Bolsa Auxílio mensal, corresponde a:
—     Nível Superior (4h/dia) - R$ 472,44 reais;
—     Nível Médio / Técnico (4h/dia) - R$ 420,42 reais.

1.4 É concedido o auxílio transporte mensal no valor de R$ 30,00 reais.

2 - DA INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição deverá ser efetuada a partir de 02 de OUTUBRO de 2017, até às 
23h59 do dia 15 de OUTUBRO 2017, através das inscrições gratuitas via internet 
no site do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (www.ciee.org.br).

2.1.1 .  Para os candidatos com defi ciência - PCD é assegurado 10% das 
vagas no presente processo seletivo, desde que as atribuições das mesmas sejam 
compatíveis com a defi ciência de que são portadores, que será verifi cada através 
de exame médico no ato da convocação, nos termo da Lei No. 11.788/2008;

2.1.2 .  O candidato que declarar-se pessoa com defi ciência deverá apresentar 
laudo médico atestando a espécie e o grau ao nível de defi ciência, com expressa 
referencia ao código correspondente na Classifi cação Internacional de Doenças 
– CID emitido nos últimos 30 dias, bem como a provável causa da defi ciência no 
local de prova junto ao documento de identifi cação com foto.

2.1.3    Os candidatos com defi ciência - PCD participarão da seleção em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, 
avaliação, duração, horário e local de realização da prova;
2.2. São requisitos para inscrição:

I.  Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de término das inscrições 
para o Processo Seletivo;

II. Estar matriculado nos cursos e semestres indicados no quadro disposto no item 
1.1 deste Edital em 2017;

III. Residir  no município de Pindamonhangaba.

IV. Não ter período de estágio equivalente a 2 (dois) anos na Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba.

V. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; 

2.3 As inscrições online serão de inteira responsabilidade do candidato. O CIEE 
não se responsabilizará por inscrições incorretas.
2.4 São requisitos para assumir vaga e realizar o estágio:

I. Para as vagas de nível Médio e Técnico: cuja matricula seja devidamente 
comprovada nos cursos e atendendo aos semestres indicados no “item 1.1” deste 
Edital. 

II. Para as vagas de nível Superior: só poderão assumir as vagas oferecidas, 
estudantes que estiverem matriculados entre os 03 (três) últimos anos do curso, 
e desde que a matricula seja devidamente comprovada nos cursos indicados, 
atendendo aos semestres descritos no “item 1.1” deste Edital. 

III. Residir  no município de Pindamonhangaba.
2.5 Será considerado como base nos requisitos do “item 2.4” , o semestre do 
estudante a partir do ano de 2017.

3 – DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O Processo Seletivo classifi ca os candidatos, levando-se em consideração os 
pontos obtidos nos testes, que serão aplicados no dia 22 de OUTUBRO de 2017 
(DOMINGO) na FUNVIC - CAMPUS I - ROD. PRESIDENTE DUTRA, endereço 
Estrada Radialista Percy Lacerda, 1000 - Pinhão do Borba, Pindamonhangaba - 
SP, 12422-970

3.1.1. A prova objetiva para os candidatos do Nível Superior será aplicada às 
09h00 e a abertura dos portões ocorrerá às 08h00 sendo que o fechamento 
será às 9h00 horas, não sendo permitido o acesso ao local da prova após o 
fechamento dos portões. 

3.1.2. A prova objetiva para os candidatos do Nível Médio e Técnico será aplicada 
às 12h00 e a abertura dos portões ocorrerá às 11h00 sendo que o fechamento 
será às 12h00 horas, não sendo permitido o acesso ao local da prova após o 
fechamento dos portões;

3.2 As provas objetivas serão compostas por 20 (vinte) questões, sendo 10 
questões de Língua Portuguesa, 5 questões de Matemática  e 5 questões de 
Conhecimentos Gerais e terá duração máxima de 1h00 (uma) hora.

3.2.1 As provas serão baseadas no seguinte conteúdo programático:

I. Nível Superior

Língua Portuguesa: Ortografi a; Gramática; Sinônimos; Figuras de Linguagem, 
Pontuação, Crase, Concordância.

Matemática: Geometria; Juros; Porcentagem; Regra de três; Probabilidade; 
Calculo de Área e Perímetro.     

Conhecimentos Gerais: Noções em Química; Hino de Pindamonhangaba; Fauna 
brasileira; Hidrografi a brasileira; Atualidades, Geografi a.

II. Nível Médio e Técnico

Língua Portuguesa: Ortografi a; Gramática (uso dos porquês, mais e mas, etc); 
Divisão e contagem silábica; Sinônimos.

Matemática: Algarismos romanos; Equações de primeiro grau; Teorema de 
Pitágoras; Frações equivalentes.

Conhecimentos Gerais: Atualidades; Geografi a; Fauna brasileira; Hidrografi a 
brasileira; Hino de Pindamonhangaba.

3.3. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha e cada questão 
conterá 04 (quatro) alternativas, sendo somente 1 (uma) correta;

3.4. Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto. A pontuação máxima será de 10 (dez) 
pontos, de caráter classifi catório;

3.5. O candidato deverá comparecer no local da realização das provas com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munido do documento de identidade, caneta 
esferográfi ca de cor azul ou preta, lápis e borracha;

3.6. O candidato deverá comparecer para a realização da prova, munido de 
original de um dos seguintes documentos de identifi cação com foto: Cédula de 
Identidade (RG) ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certifi cado Militar ou Carteira Nacional 
de Habilitação (modelo novo com foto); Boletim de Ocorrência em caso de furto ou 
roubo (anexo a outro documento com foto que afi rme a identidade do candidato).

3.6.1 O candidato que no dia da Prova não apresentar original de um dos 
documentos com foto, indicados no “item 3.6” deste Edital, não poderá participar 
do Processo Seletivo.

3.7 O candidato que no dia da realização da prova, não for identifi cado na lista 
de inscritos poderá realizar a prova mediante assinatura de uma declaração 
fornecida pelo fi scal de sala, entretanto, será realizada análise posterior para 
verifi car a pertinência da referida inscrição. Constatada a improcedência da 
inscrição, a prova será automaticamente cancelada sem direito a recurso. 

3.8. Durante a realização da prova:

I. Não será admitida a permanência de candidatos sem camisa, camiseta 
ou similar, nem a utilização de óculos escuros, bonés, chapéus e similares.

II. Não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os 
candidatos, ou mesmo manifestações isoladas, exceto para chamar o Fiscal de 
Prova quando necessário.

III. Não será permitido o porte ou a consulta de nenhuma espécie de livro, 
revista, folheto ou qualquer compêndio, bem como qualquer espécie de anotação 
ou a utilização de outros meios ilícitos para a realização da prova, inclusive tentar 
visualizar a prova ou o Cartão de Respostas de outro candidato.

IV. Não será permitido o uso de calculadora, notebook, tablet, telefone 
celular, fone de ouvido, relógio de pulso ou equipamentos similares a estes, bem 
como outros que, a juízo do Fiscal de Prova, possam ensejar prejuízos à isonomia 
entre os candidatos.

V. Os telefones celulares e similares deverão ter a bateria retirada ou 
serem desligados (inclusive despertador) o telefone celular ou aparelho similar 
não poderá emitir qualquer sinal sonoro ou pop up durante a realização das 
provas.

VI. Não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se de 
bebida alcoólica ou substâncias ilegais.

VII. Não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento da 
entrega da prova; caso necessite utilizar o sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de 
Prova, que designará um Auxiliar de Coordenação para acompanhá-lo, devendo 
durante o percurso manter-se em silêncio. 

VIII. A candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante 
responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação de horário da 
duração da prova para a candidata nesta situação.

3.9. Será excluído do processo seletivo o candidato que:

I. Praticar qualquer das condutas vedadas no item  3.8, sendo-lhe retirada 
a prova e lavrada a circunstância de sua desclassifi cação na Ata de Prova.

II. Não comparecer para a realização da prova, seja qual for o motivo 
alegado.

III. Apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no 
Edital.

IV. Não apresentar o documento de identifi cação conforme previsto neste 
Edital.

V. Não cumprir as instruções determinadas pelo Fiscal de Prova.

VI. Não devolver ao Fiscal de Prova, segundo critérios estabelecidos neste 
Edital, qualquer material de aplicação e de correção das provas.

VII. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de 
respostas, cadernos de questões ou equipamentos eletrônicos.

VIII. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, sem a companhia de 
um Fiscal de Corredor.

IX. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

X. Tratar com descortesia ou de forma violenta os demais candidatos ou 
qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova.

XI. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter 
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo.

XII. For constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou por investigação policial, ter-se utilizado procedimentos ilícitos, 
sendo suas provas anuladas e automaticamente eliminado do processo seletivo. 
4 – DOS RECURSOS

4.1 - O Gabarito Provisório e o Caderno de Questões serão divulgados no dia 23 
de Outubro de 2017 sem horário defi nido, no site (www.ciee.org.br).

4.1.1 - O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a 
publicação do gabarito, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente. 

4.1.2 – O candidato deve utilizar formulário específi co para interpor o recurso 
disponível no site www.ciee.org.br.

4.1.3 - O recurso só será admitido para o único efeito de correção de notório erro 
de fato.

4.2 - Os recursos deverão ser feitos por meio de Requerimento e entregues 
pessoalmente no CIEE - TAUBATÉ, situado na Rua Dr. Pedro Costa, 330 – CEP: 
12010-160 Centro Taubaté /SP, durante o horário de atendimento (segunda 
à sexta-feira das 8h00 às 17h00) devendo estar devidamente fundamentados, 
constando o nome do candidato, o número de CPF, o curso que está matriculado, 
o telefone e endereço de e-mail.

4.3 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

4.4 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos 
interpostos, e a prova será corrigida de acordo com o gabarito ofi cial defi nitivo. O 
Gabarito Ofi cial será divulgado no dia 06 de NOVEMBRO de 2017 sem horário 
defi nido, no site (www.ciee.org.br).

5 – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Haverá duas listas de classifi cação sendo que o candidato será classifi cado 
na lista geral e na lista a parte: 

1º Lista Geral: para classifi cação de todos os candidatos.  
      
                  2º Lista Específi ca: exclusiva para classifi cação de PCD – Pessoas 
Com Defi ciência

5.1.1 Os candidatos serão classifi cados por ordem decrescente de pontos obtidos, 
observando-se a pontuação total;

5.1.2. Havendo empate na classifi cação, proceder-se-á ao desempate usando o 
seguinte critério preferencial na ordem:

1º - Maior idade;
2º - Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa
3º - Maior pontuação das questões de Matemática 

5.2. A classifi cação fi nal (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a 
partir do dia 08 de DEZEMBRO de 2017 no site do Centro de Integração Empresa 
Escola (www.ciee.org.br).

6 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA 
6.1. As pessoas com defi ciência - PCD deverão apresentar laudo médico 
atestando a espécie e o grau ou nível de defi ciência, com expressa referência ao 
código correspondente na Classifi cação Internacional de Doenças – CID emitido 
nos últimos 30 dias, bem como a provável causa da defi ciência.

6.1.1 As pessoas com defi ciência - PCD que não apresentarem laudo médico 

atestando a espécie e o grau ou nível de defi ciência, com expressa referência 
ao código correspondente na Classifi cação Internacional de Doenças – CID 
emitido nos últimos 30 dias, bem como a provável causa da defi ciência, na data 
da prova, serão classifi cadas apenas na lista geral do referido processo seletivo, 
não cabendo recurso.

6.1.2. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a defi cientes, 
estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da 
ordem classifi catória;

6.2. A convocação consistirá ofi cialmente por e-mail e em tentativa de contato 
telefônico.

6.3. Durante 2 dias corridos o CIEE realizará contato telefônico nos números de 
telefone indicados na inscrição do candidato (o contato aparecerá como número 
restrito ou desconhecido no identifi cador de chamadas). No 1º dia, será enviado 
um e-mail de convocação confi rmando as informações. 

6.4 O Centro de Integração Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba não se responsabilizarão por eventuais prejuízos ao estudante 
decorrentes de dados de inscrição incorretos, chamadas perdidas e/ou e-mail não 
visualizado no ato da convocação.

6.5. O candidato convocado deverá se manifestar no prazo máximo de 3 (três) 
dias uteis a contar da data de envio do e-mail de convocação e este prazo não 
será estendido sob nenhuma hipótese. O candidato convocado que não se 
manifestar neste prazo será considerado ausente, sendo desclassifi cado, não 
cabendo recurso.

6.6. Os candidatos serão convocados de acordo com ordem de classifi cação e de 
acordo com a necessidade de contratação da Prefeitura;

6.7. O local e horário de estágio de cada vaga serão previamente defi nidos pela 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, não cabendo ao candidato escolher 
qual vaga deseja preencher.

7 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1. A Celebração do Termo de Compromisso de Estágio será de acordo com a Lei 
Federal nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008;

7.2. A vigência do Termo de Compromisso de Estágio terá duração de 1 ano (12 
meses) a contar da data de inicio do contrato, desde que não haja término do 
curso antes desse período, podendo ser prorrogado por mais 1 ano (12 meses) 
mediante autorização do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.

7.2.1 A vigência do Termo de Compromisso de Estagio terminara sempre 1 (um) 
dia antes da data de inicio, previamente programada.

7.2.2 A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 
2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário com defi ciência conforme 
disposto no Art. 11 da Lei 11.788/2008. 

7.3. Após procedimentos de convocação, o candidato deverá comparecer no 
CIEE munido de 2 (duas) cópias e originais dos documentos abaixo mencionados 
para retirar o seu Termo de Compromisso de Estágio - TCE, para recolhimento 
das assinaturas:

I. RG e CPF  (não será admitido CNH para substituir estes documento) 
II. RG e CPF do responsável legal (no caso de candidatos menores de 18 
anos)
III. Comprovante de residência (em nome do candidato ou dos pais, em 
caso de casa alugada, apresentar contrato de locação, casa cedida, deverá 
apresentar declaração de residência autenticada em cartório)
IV. Declaração de Escolaridade (original, atual, carimbada e assinada pela 
Instituição de Ensino).

7.4. O local e horário de estágio de cada vaga serão previamente defi nidos pela 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, não cabendo ao candidato escolher 
qual vaga deseja preencher.

7.5. O candidato deverá apresentar todas as vias do Termo de Compromisso 
de Estágio, entregues pelo CIEE, devidamente assinadas pela Instituição de 
Ensino, aluno e representante legal (se for o caso) no Departamento de Recursos 
Humanos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir do 
dia em que a documentação for retirada no CIEE. A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba não prorrogará este prazo em nenhuma hipótese. 

7.6. O representante da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba somente 
assinará as vias do Termo de Compromisso de Estágio, após a assinatura da 
Instituição de Ensino e se todos os documentos estiverem corretos.

7.7. Após a conferência da documentação pelo Departamento de Recursos 
Humanos, o candidato será encaminhado para abertura de conta na instituição 
fi nanceira estipulada pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e terá 
o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos para apresentar os dados da conta 
bancária no Departamento de Recurso Humanos;

7.8. O descumprimento ao estipulado nos itens 7.4 e 7.5 ocasionará a 
desclassifi cação automática do candidato, não cabendo recurso; 
 
7.9. O início do estágio será formalmente autorizado pelo Departamento de 
Recursos Humanos. O candidato que não obedecer esta regra, o descumprimento 
desta regra, ocasionará a desclassifi cação automática do candidato, tendo 
contrato cancelado, não cabendo recurso; 

7.10. O horário de estágio será estabelecido de acordo com a área em que o 
estagiário irá desenvolver o estágio, podendo ser em forma de escala de 
revezamento, totalizando a carga horária semanal de 20hs. 

7.11. As transferências/remoções de local de estágio em regra não são permitidas.  
Serão autorizadas somente se o Departamento solicitar e houver vaga ainda não 
preenchida, ou, na falta desta, se dois departamentos concordarem em efetuar 
a troca, respeitando a vontade e a disponibilidade dos estagiários e mediante 
análise e aprovação do Departamento de Recursos Humanos;

7.12. Os Termos de Compromisso de Estágio poderão ser encerrados a qualquer 
tempo de forma unilateral.

7.13. A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba concederá 30 dias de recesso 
aos estagiários em cumprimento ao Art. 13. da Lei  de Estágio nº 11.788, de  25 
de setembro de 2008 “É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha 
duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, 
a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares”. As concessões 
de recesso de estágio serão programadas e controladas pelo Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.

7.14. Se o aluno for reprovado em algum ano/semestre do curso ou se carregar 
dependências, não poderá ter seu estágio prorrogado;

7.15. O estagiário que desejar encerrar o estágio por iniciativa própria deverá 
comparecer obrigatoriamente ao Departamento de Recursos Humanos para o 
preenchimento do Termo de Encerramento de Estágio. 

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O processo seletivo terá validade até 31 de Dezembro de 2018 ou quando 
do esgotamento de candidatos, podendo ser prorrogado por mais um ano, caso 
haja remanescentes na lista que venha a suprir as necessidades de reposição 
de vagas;

8.2. A confi rmação do candidato no ato da inscrição implicará no conhecimento 
das instruções e na aceitação tácita das condições deste processo seletivo, tais 
como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes;

8.3. A inexatidão das afi rmativas e/ou irregularidades nos documentos, verifi cadas 
a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do Termo de Compromisso 
de Estágio do estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, 
cível ou criminal cabíveis;

8.4. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, 
serão resolvidas pela Diretoria do Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;

8.5. Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba para dirimir quaisquer dúvidas 
decorrentes do processo regrado neste Edital.

Pindamonhangaba, 15 de Setembro de 2017.
____________________________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

____________________________________
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.457, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.
Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias a requisição administrativa da entidade Lar da Criança 
Nova Esperança, visando à preservação dos serviços de acolhimento prestados às crianças e 
adolescentes no âmbito deste Município.
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 nº 8.742/93, e

DECRETA:
Art. 1° Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias o prazo da requisição administrativa da 
entidade Lar da Criança Nova Esperança, visando à preservação dos serviços de acolhimento 
prestados às crianças e adolescentes no âmbito deste Município, previsto no art. 6º do Decreto 
5.410, de 30 de março de 2017.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de setembro 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 28 de setembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.458, 28 DE SETEMBRO DE 2017.
Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo para a requisição administrativa do imóvel 
situado à Rodovia Francisco Alves Monteiro, s/nº, Bairro Araretama, inscrito na Matrícula nº 718 
assentada no Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do art. 5º, XXIII e XXV, cumulado com art. 225 da Constituição Federal, combinado 
com a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, e demais dispositivos correlatos,

DECRETA:
Art. 1º  Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias o prazo para a requisição administrativa do 
imóvel situado à Rodovia Francisco Alves Monteiro, s/nº, Bairro Araretama, previsto no art. 4º do 
Decreto nº 5.411, de 31 de março de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Josué Bondioli Júnior
Secretário de Serviços Públicos 
Ricardo Alberto Pereira Piorino

Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 28 de setembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 002/2017-DPS-SES
Processo Administrativo n.º 27.204/2017
 
O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto no Departamento 
de Assistência Social, sito na Rua Euclides de Figueiredo, 92, Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba-SP, o Edital de Chamamento Público tendo por objeto a seleção 
e possível celebração de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade 
Civil para cobertura dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais de 
proteção básica e especial de média e alta complexidade, de acordo com as 
especifi cações contidas no edital, termo de referência e anexos, cuja entrega dos 
envelopes deverá ser feita até às 17:00min do dia 31/10/2017. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, bem como no Departamento 
de Assistência Social a partir das 08:00min do dia 29/09/2017. Maiores Informações 
poderão ser obtidas no endereço supra, das 08h00min às 17h00min, ou através do 
tel.: (12) 3643-1609/1607. Pindamonhangaba, 28 de Setembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA  Nº 10.217, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,   
RESOLVE designar o servidor municipal Sr. José Carlos dos Santos Pinto, psicólogo, matrícula 
8496, como Articulador da Rede Psicossocial do SUS no Município.

Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 12 de setembro 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 Municipal de Negócios Jurídicos em 12 de setembro 
de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

 

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos” 

 

=EDITAL DE CONVOCAÇÃO= 
 
 
 
 
 O Presidente do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, convida todos os associados em 
dia com os cofres da Entidade, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada dia 13 de outubro de 2017, às 18:00, na sede da Entidade, para 
ser cumprida a seguinte ordem do dia: 
 
 

• Conhecer, discutir e votar reformas de artigos do estatuto. 
• Conhecer, discutir e aprovar o Regimento Interno do Albergue. 

 
(A Assembleia será realizada em 1ª convocação, com a presença, de no 

mínimo 1/3 dos associados com direito a voto, conforme artigo 18º do 
Estatuto da Entidade.) 

 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2017 
 
 
 
 
 
 

Sonia Maria Pupio Marcondes 
Presidente 

 
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:

CARTA CONVITE Nº 001/2017 (PMP 29073/2017) 
Para “contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados para 
formação continuada de professores e profi ssionais em exercício na rede municipal de ensino, 
que atuam na educação infantil, ensino fundamental I, educação de jovens e adultos, projetos 
especiais (educação ambiental e brinquedoteca) e no processo de inclusão dos núcleos de 
apoio psicopedagógicos e primeiro planejamento, organização e realização do 1º Congresso de 
Educação da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até 
dia 06/10/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2017 (PMP 29742/2017) 
Para “aquisição de materiais de limpeza e higiene, a fi m de atender a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 16/10/17 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. 

CONSELHO COMUNITÁRIO DE  
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA 

 
Ordem do Dia 

IV REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 
 
 

Data: 03 de Setembro de 2017       Horário Início: 19h30          Horário Término: 21h30 
Local: Auditório da OAB – Rua Gregório Costa, Centro 
 
 

 Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa 
 

 Saudação à Bandeira Nacional 
 

 Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior 
 

 Palavra dos Membros Natos do Conselho 
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas 

e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de setembro 
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, 

metas e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de setembro 
 

 Palavra dos Membros Institucionais Públicos 
a- Representante do Poder Executivo Municipal 
b- Representante do Poder Legislativo Municipal 
 

 Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro 
 

 Ordem do Dia com tema específico a ser tratado 
Tema: “A colaboração das entidades sociais e dos conselhos na luta pela segurança 
pública”. Convidado: Carla Henriette Bevilacqua Piccolo – Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente - Diretoria e Entidades Convidadas 
 

 Palavra aberta à Comunidade 
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo 

 
 Encerramento 

Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais 
Convocação da próxima reunião: 07/11/2017 
 
 
 

Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2017. 
 
 
 

Alexandre Pereira Costa “Pió” 
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba 

CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 002/2017-DPS-SES
Processo Administrativo n.º 27.204/2017

 
O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto no Departamento de 
Assistência Social, sito na Rua Euclides de Figueiredo, 92, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba-
SP, o Edital de Chamamento Público tendo por objeto a seleção e possível celebração de Termo 
de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil para cobertura dos serviços, programas 
e benefícios socioassistenciais de proteção básica e especial de média e alta complexidade, de 
acordo com as especifi cações contidas no edital, termo de referência e anexos, cuja entrega 
dos envelopes deverá ser feita até às 17:00min do dia 31/10/2017. O edital estará disponível no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, bem como no Departamento de Assistência Social a partir 
das 08:00min do dia 29/09/2017. Maiores Informações poderão ser obtidas no endereço supra, 
das 08h00min às 17h00min, ou através do tel.: (12) 3643-1609/1607. Pindamonhangaba, 28 de 
Setembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.055, DE 26 DE SETEMBRO DE  2017.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2017, ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS, A TÍTULO DE SUBVENÇÃO 
SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir recursos fi nanceiros, para o exercício 
de 2017, a título de subvenção social, às entidades assistenciais relacionadas no anexo único 
desta Lei.  
Art. 2º A concessão da subvenção de que trata esta Lei será formalizada através de termo 
apropriado, conforme previsto na Lei Federal n.º 13.019/14, com destinação exclusiva e 
específi ca ao custeio da entidade subvencionada em conformidade com o plano de trabalho 
aprovado pelo Departamento de Assistência Social. 
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento 
vigente, estando o Poder Executivo autorizado a promover, mediante Decreto, a abertura de 
crédito adicional especial e credito adicional suplementar, se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de setembro 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 Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de setembro 
de 2017..

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 
SNJ/app/Projeto de Lei 150/2017

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

AAVV..  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDOO  BBOOMM  SSUUCCEESSSSOO,,  11..440000      ––    CCPP  5522  ––  CCEEPP  1122442200--001100  ––  PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA  ––  SS..PP..  
  TTEELL//FFAAXX::    ((1122))  33664444..55660000  

ANEXO ÚNICO 
Lei nº 6.055,  de 26 de setembro de 2017 

 
N.º Entidade Tipo de Serviço Público Alvo Valor (R$) 
1 APAMEX – Associação 

Pindamonhangabense de Amor 
Exigente 

Programa 
Socioassistencial  

Jovens de 
Adultos 

5.581,82 

2 CCI Campinas – Associação 
Centro de Convivência de 
Idosos Francisca Inácio 
Ribeiro 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

Idosos 4.576,00 

3 Casa São Francisco  Programa 
Socioassistencial  

Adultos 5.128,20 

4 CIMC – Centro de 
Convivência de Idosos de 
Moreira César 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

Idosos 2.274,30 

5 IA3 – Instituto de Acolhimento 
e Apoio aos Adolescentes 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

Crianças e 
Adolescentes 

41.370,00 

6 Projeto Crescer – Associação 
para Auxílio da Criança e 
Adolescente 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

Crianças e 
Adolescente 

7.978,95 

7 Associação de Caridade Santa 
Rita de Cássia 

Benefício Eventual 
– Oferta de Cestas 
Básicas 

Famílias do 
PAIF 

15.876,00 

8 CCI Vila Rica – Associação 
Centro de Convivência do 
Idoso Cônego Nestor de 
Azevedo 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

Idosos 1.600,20 

9 Casa Transitória Fabiano de 
Cristo 

Programa 
Socioassistencial 

Mulheres 29.187,90 

10 Associação Criança Feliz São 
Gabriel 

Programa 
Socioassistencial 

Famílias  11.755,80 

TOTAL  125.329,17 
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COMUNICADO AO PÚBLICO

A Nextel Telecomunicações Ltda., operadora  
de Serviço Móvel Especializado, em atenção 
ao disposto no Regulamento do Serviço Móvel 
Especializado (SME), aprovado pela Resolução nº 404,  
de 5 de maio de 2005, informa a seus clientes  
e ao público em geral que cessará a prestação  
do serviço de rádio (tecnologia iDEN) no município 
de Pindamonhangaba, em 31/3/2018. Os usuários 
da tecnologia receberão benefícios especiais 
para migrar suas linhas do Serviço Móvel 
Especializado (iDEN) para o Serviço Móvel Pessoal (3G). 
Para mais informações, acesse nextel.com.br.

Marcos Paulo Leal disputará Sul-
Americano de atletismo no Chile

Marcos Paulo (no detalhe) espera se classifi car para o Jogos Olímpicos da Juventude, na Argentina

Neste sábado (30), Pinda recebe a Copa São Paulo de Ginástica Rítmica, no Ginásio de Esportes 
do Juca Moreira, a partir das 8 horas.

Com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de 

Esporte e Lazer, 
as atletas irão competir na categoria 

individual e em conjunto.
O evento é gratuito e para prestigiar 

as meninas que representarão o município, 
basta comparecer ao Ginásio de 

Esportes do Juca Moreira, localizado na 
rua Dr. Gustavo de Godoy, no centro

Pinda sedia Copa São Paulo 
de Ginástica Rítmica

Em agosto deste ano, o 
atleta de Pindamonhan-
gaba, Marcos Paulo Leal 
Ferreira, foi convocado 
pela CBAT (Confederação 
Brasileira de Atletismo), 
para representar o País 
nos dias 6 e 8 de outubro, 

em Santiago, no Chile na 
edição de 2017 dos Jogos 
Sul-Americanos da Ju-
ventude.

Foram convocados os 
melhores do País, tendo 
Marcos Paulo sido inclu-
ído pelos ótimos resulta-

dos que vem conquistan-
do no atletismo. No Chile, 
ele disputará a prova dos 
110 metros com barreira, 
no qual é o atual líder do 
ranking sul-americano 
Sub18.

Marcos Paulo compe-

tiu por Pinda nos Jogos 
Regionais deste ano e em 
campeonatos da Federa-
ção Paulista de Atletis-
mo. O atleta começou nas 
escolinhas de esporte da 
prefeitura, é morador da 
cidade e treina no Centro 

AGENDA DE COMPETIÇÕES
Confi ra os locais em que as equipes de 
Pinda estarão competindo neste fi m de 

semana e leve sua torcida

SEXTA-FEIRA, DIA 29/9:
Evento: Copa São Paulo de Futebol Masculino
Categoria Sub 17 
Semelp Pinda x Legionários Bragança Paulista
Local: Bragança Paulista
Horário: 15h

SÁBADO, DIA 30/9:
Evento: Copa São Paulo de Ginástica Rítmica - 
2ª fase
Local: Ginásio de Esportes Juca Moreira
Horário: A partir das 8h

Evento: Campeonato Paulista de Futsal Femini-
no Sub 20

Semelp PInda x SC Corinthians/Tiger
Local: Ginásio de Esportes Alto do Tabau
Horário: 19h30

Evento: Torneio Regional Petiz a Senior de 
Natação
Local: São José dos Campos

Evento: III Etapa Troféu Liga de Ginástica 
Artística
Local: Indaiatuba

Evento: II Etapa Festival Vale do Paraíba de 
Voleibol
Categoria: Pré Mirim Masculino
Local: São Bento

DOMINGO, DIA 1º/10:
Evento: Liga Paulista de Basquete
Categoria: Sub 19 Masculino

Semelp Pinda x Ilhabela
Local: Ginásio do João do Pulo
Horário: 11h

Evento: 1º Festival Volei Master
Local: Quadra Coberta
Horário: A partir das 8h

Evento: Festival Escola de Esportes - Judô
Local: Ginásio do Araretama
Horário: A partir das 8h

Evento: Campeonato Paulista de Futsal 
Masculino

Semelp Pinda/CPP/AA Ferroviária 
x 

CT Vila Ema

Categorias: Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18.
Local: São Paulo

Evento: Campeonato Paulista de 
Desenvolvimento de Rugby
Local: Mogi Mirim

Evento: Taça Mulher de Futebol Feminino
Semelp Pinda x AD Taubaté

Local: Taubaté
Horario: 15h

Esportivo “João do Pulo”, 
com o apoio da Semelp 
(Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer) e o auxi-
lio do professor e técnico 
da equipe, Luiz Gustavo 
Fonseca Consolino.

A equipe embarca 

nessa terça-feira (3) com 
boas expectativas para a 
competição. Os Jogos Sul-   
Americanos da Juventude 
são classifi catórios para os 
Jogos Olímpicos da juven-
tude em 2018 em Buenos 
Aires na Argentina


