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Projeto educacional estimula leitura 
para alunos da Rede Municipal

Pindamonhangaba é um dos muni-
cípios integrantes do programa Parce-
ria Votorantim pela Educação (PVE), 
que tem como objetivo contribuir para 

a melhoria da educação pública nas ci-
dades em que há trabalhos realizados 
pela empresa e atuar em parceria com 
as prefeituras e secretarias municipais 

de educação. Em 2018, o tema eleito pela 
mobilização foi a leitura, sendo que para 
a gestão o foco é o acompanhamento da 
aprendizagem dos alunos.
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Melhorar a leitura dos alunos e dos seus familiares estão entre os objetivos do programa

“Campanha do 
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nos bairros
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WORKSHOP 
DE REDAÇÃO

FATEC INICIA INSCRIÇÕES PARA 
VESTIBULAR DO MEIO DO ANO

O período de inscri-
ção para o processo 
seletivo da Faculdade 
de Tecnologia (Fatec) 
do Estado de São Pau-
lo começou na terça-
feira (8) e vai até o 
dia 8 de junho. 

No município são 
oferecidos cursos de 
Mecânica – Processos 
de Soldagem, Proces-
sos Metalúrgicos, Ma-
nutenção Industrial, 
Projetos Mecânicos e 
Gestão de Negócios e 
Inovação. Os cursos 
de tecnologia da Fatec 
têm duração de três 
anos. 

A prova ofi cial da Fatec será realizada no dia 1º de julho
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FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

A Filosofi a da Ciência 
estuda os fundamentos, os 
pressupostos e implicações 
fi losófi cas da mesma (seja 
ciência natural ou social). 
Nesse Campo de pesquisa, 
procuram-se explicar fa-
tos como a natureza das 
afi rmações, conceitos, ob-
jetivando entender a for-
ma como são produzidos, a 
validade da informação, os 
argumentos, e, de manei-
ra especial, as implicações 
dos método e modelos para 
a sociedade. Na História 
da Filosofi a da Ciência ti-
vemos grandes expoentes, 
entre eles: Galileu Galilei, 
Francis Bacon, Augus-
te Comte, Popper, René 
Descartes, Isaac Newton, 
Immanuel Kant, Bertrand 
Russell, só para citar al-
guns.

É importante se desta-
car um fato: até que grau  
um corpo de conhecimento 
tido como científi co  pode 
representar a verdade, o 
real (o que busca o cientis-
ta) no mundo físico em que 
vivemos. Aqui, reside um 
cuidado que devemos ter: 
aceitação do conhecimento 
como se fosse verdadeiro e 
infalível, o que muitas ve-
zes acontece nos campos 
da Ideologia e da Teologia. 
Ora, cientista não pode e 
não deve fazer afi rmações 
infalíveis, uma vez que as 
verdades mudam e, mais 
do que isso: as decisões no 
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processo científi co são to-
madas por consenso  por 
seres humanos com opini-
ões e preceitos morais e éti-
cos diferentes.

A Metodologia Cientí-
fi ca é a melhor forma de 
enxergar e averiguar a 
realidade. E, ela não seria 
tão abrangente para in-
corporar todos os concei-
tos e, portanto, tem a sua 
limitação e o seu alcance. 
Denominamos Epistemolo-
gia (do grego: epistemos=-
conhecimento e logos=-
discurso, estudo) o estudo 
científi co das ciências (ori-
gem, estrutura, métodos e 
validade do conhecimento) 
e os problemas fi losófi cos 
concernentes à crença e ao 
conhecimento em si. Dessa 
maneira, ao adentrarmos 
essa área da fi losofi a, for-
mularemos interrogações 
tais como: “O que diferen-
cia o conhecimento de ou-
tras formas de crença?”; “O 
que poderemos conhecer?”; 
“Como chegamos a ter co-
nhecimento de algo?”.

Aqui, gostaria de abor-
dar um fato interessante: 
há um conceito no senso 
comum o qual afi rma que a 
ciência progride pela utili-
dade e a fi losofi a pelo ócio, 
o que, no nosso ponto de 
vista não é bem verdade.
Sem dúvida nenhuma, a 
ciência aplicada é a gran-
de responsável pelos des-
cobrimentos fantásticos e 

invenções (estão aí os ce-
lulares, a internet, só para 
exemplifi car); a fi losofi a se 
exerce no debate, no diálo-
go cotidiano; não há idéia 
prévia,ela faz o seu melhor, 
no momento em que se faz. 
As marcantes obras fi lo-
sófi cas foram produtos de 
pessoas que tinham planos, 
objetivos e direções bem es-
tabelecidas. Os Cientistas 
na prisão se desesperam e 
perdem a criatividade (a 
ciência precisa de placidez 
de espírito e de seguran-
ça) e os fi lósofos produzem 
em momentos de pressão 
e de pavor.  A história nos 
prova isso! Os Cientistas 
da Alemanha, no fi m da 
guerra, tinham uma gran-
de preocupação: emigrar 
para os Estados Unidos, 
onde atuariam, em am-
biente calmo, propício, nos 
seus projetos pessoais e não 

por amor à América. Santo 
Agostinho, quando os bár-
baros se aproximavam, 
trazendo consigo terror, 
mortandade e destruição, 
escreveu a bela obra: “A Ci-
dade de Deus”. Portanto, a 
fi losofi a, se faz com planos, 
em projetos e trabalhos e 
a produção científica se 
faz no plano da liberdade 
para trabalhar e produ-
zir nos seus laboratórios. 
Leonardo Coimbra, em 
pensamento semelhante 
ao de Edgar Morin, afir-
mava que à filosofia cabe 
o papel de unificação dos 
conhecimentos das diver-
sas ciências, uma vez que 
cada saber específico ten-
de a fechar-se em si pró-
prio, com o que concor-
damos. Dessa maneira, 
vemos que a filosofia e a 
ciência se completam. Têm 
vínculos indissolúveis!

Nadadores de Pinda conquistam 
bons resultados em campeonato

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
No último fi m de 

semana, atletas da 
natação da Secretaria 
de Esportes de Pinda-
monhangaba compe-
tiram no Campeonato 
Inter-Estadual de 
Natação Kim Mollo, 
em Mococa. Repre-
sentando a 6ª região 
estadual, referente 
ao Vale do Paraíba, a 
representação local 
obteve o terceiro lugar 
na colocação geral. 

Os resultados dos 
atletas de Pindamo-
nhangaba foram os 
seguintes: Tarcísio 
de Alencar foi cam-
peão  no revezamento 
4x50m livre na cate-
goria Infantil 2 e José 
Guilherme de Santa-
na fi cou em terceiro 
lugar no revezamento 
4x50m livre pela cate-
goria Petiz 1.

A tradicional com-
petição é promovida 
pela FAP (Federação 
Aquática Paulista), e 
contou com a parti-
cipação de seleções 
regionais do estado de 
São Paulo, que são no 
total de oito regiões, 
com a participação de 
567 atletas.

A próxima compe-
tição dos atletas de 
Pinda será no  sába-
do (12), pelos “Jogos 
Abertos da Juventu-
de”, em Jacareí.

“DOG FASHION RUN” PROPORCIONA A 
PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CÃES E DONOS

Praticar esportes em 
boa companhia sempre 
proporciona uma mo-
tivação a mais. Ao lado 
do melhor amigo, en-
tão? É certo o momen-
to de prazer. Por isso, 
dentro do evento “Dog 
Fashion Day”, no próxi-
mo 27 de maio, será re-
alizado o “Dog Fashion 
Run 2018”, uma corrida 
de rua idealizada espe-
cialmente para os cães e 
seus donos em São José 
dos Campos.

A idade mínima para 
participação da prova é de 
12 anos para a corrida e de 
10 anos para a caminhada. 
Os menores de 18 anos po-
derão participar acompa-
nhados de seus dogs com 
autorização do respon-
sável legal. As inscrições 
vão até o dia 22 de maio e 
estão sendo feitas exclu-
sivamente no site www.
dogfashionday.com.br ou 
www.hleventos.com.br.

A inscrição é válida 
para a dupla (uma pessoa 

e um cachorro) e o valor é 
de R$70 reais. Ao térmi-
no da prova, os inscritos 
receberão medalha, iso-
tônico, água e frutas.

A largada será às 8 
horas, no estacionamen-
to do Vale Sul Shopping, 
em São José dos Campos. 
O recomendado é que os 
participantes cheguem 
com antecedência no lo-
cal da prova. A entrega 
dos kits será feita um dia 
antes (26). Mais informa-
ções no site.

Os atletas de Pindamonhangaba com o técnico Lúcio

Bilhetes da Nota 
Fiscal Paulista 
estão disponíveis 
para consulta

Os usuários cadastra-
dos na Nota Fiscal Paulis-
ta já podem consultar no 
sitewww.nfp.fazenda.sp.
gov.br os bilhetes com que 
concorrerão ao sorteio do 
mês de maio. A 114ª ex-
tração do programa distri-
buirá R$ 6,7 milhões em 
655 prêmios.

Participam do sorteio 
os 8.913.864 consumi-
dores cadastrados que 
efetuaram compras no 
mês de janeiro e solici-
taram notas fi scais com 
CPF e 4.490 condomí-
nios que indicaram seus 
CNPJs nos cupons fi scais. 
No total, foram gerados 
80.288.950 bilhetes ele-

trônicos que concorrerão 
aos 600 prêmios no valor 
total de R$ 5,7 milhões.

Para participar dos sor-
teios, o consumidor que 
pede a Nota Fiscal Pau-
lista deve se cadastrar no 
site do programa (www.
nfp.fazenda.sp.gov.br) e 
aderir ao regulamento. 
As adesões até o dia 25 
de cada mês permitem 
a participação já no mês 
seguinte. Uma vez feito 
o processo, não é preciso 
repeti-lo - a inclusão nos 
sorteios seguintes é auto-
mática. Cada R$ 100 em 
compras dá direito a um 
bilhete eletrônico para 
concorrer.

Por uma 
comunidade 

que aprecie ler

Contribuir para a melhoria da edu-
cação pública nos municípios em 
que a empresa atua, realizando 

parcerias com as prefeituras e com as 
secretarias municipais de educação. Este 
é o principal objetivo do programa “Par-
ceria Votorantim pela Educação”, o PVE.

Neste ano, 105 regiões brasileiras 
recebem ações do programa e Pindamo-
nhangaba também está entre os municí-
pios benefi ciados. 

Ao todo, 30 unidades da rede munici-
pal de ensino de Pinda – que atendem da 
educação infantil até o terceiro ano do 
ensino fundamental – recebem ativida-
des que envolvem diretamente gestores 
educacionais e escolares e mobilizadores, 
com foco no acompanhamento da apren-
dizagem dos alunos. 

O tema eleito pela mobilização para 
o ano de 2018 foi “Leitura”. A proposta 
é realizar um diagnóstico de cada rea-
lidade e inserir a família nas atividades 
literárias, criando assim, uma “comuni-
dade leitora”. 
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O programa Parceria Voto-
rantim pela Educação (PVE) tem 
como objetivo contribuir para a 
melhoria da educação pública 
nos municípios em que há tra-
balhos realizados pela empresa 
e atuar em parceria com as pre-
feituras e secretarias municipais 
de educação. Em 2018, estão em 
105 regiões atuando diretamen-
te com gestores educacionais, 
gestores escolares e mobiliza-
dores. Neste ano, o tema eleito 
pela mobilização foi a “Leitura”, 
sendo que para a gestão o foco é 
o acompanhamento da aprendi-
zagem dos alunos.

Trinta unidades da Rede Mu-
nicipal de Ensino que atendem 
a Educação Infantil  até o ter-
ceiro ano do ensino fundamen-
tal foram contempladas, sendo, 
Cmeis: Caic  Anexo, Josefi na 
Cembranelli Schmidt, Maria Be-
nedita Cabral San Martin, Fran-
cisco Lessa Junior, Frei Reynal-
do Nieborg, João Fleury Filho, 
José Ildefonso Machado, Marli 
Lemes de Moura Camargo e Ma-
ria das Dores Santos Marcondes 
(Maria dos Anjos); e as escolas 
municipais: Maria Apparecida 
Camargo de Souza, Maria Ma-
dureira Salgado (Dona Minica), 
Orlando Pires, Abdias Jr Santia-
go e Silva, Alexandre Machado 
Salgado, Maria Helena Ribeiro 
Vilela, João Cesário, Rachel de 
Aguiar Loberto, José Gonçalves 
da Silva (Seu Juquinha), Se-
rafi m Ferreira, Lauro Vicente, 
André Franco Montoro, Gilda 
Piorini Molica, Anibal Ferrei-
ra, Ayrton Senna da Silva, Ruth 

A “Campanha do Aga-
salho” ‘Uma atitude que 
aquece nossos corações’ 
continua com a arrecada-
ção nos bairros de Pinda. 
As equipes da Sabesp, do 
Exército e do Fundo So-
cial de Solidariedade já 
passaram pelas regiões 
do Campo Belo, Crispim e 
Santana, se aproximando, 
agora, da região do Cam-
po Alegre.

Além da arrecadação 
nas casas, a campanha do 
agasalho conta com cai-
xas de coleta em diversos 
locais, como repartições 

Prefeitura e Votoran� m são parceiras  
para gestão e aprendizagem de alunos

Azevedo Romeiro, Mário de As-
sis César, Paulo Freire, Maria 
Zara Miné Reinold dos Santos, 
Odete Corrêa Madureira e Ma-
ria Aparecida Arantes Vasques.

A formação acontecerá em 
quatro ciclos presenciais com as 
profi ssionais do PVE e demais 
discussões serão acompanha-
das pelas técnicas da Secretaria 
de Educação, Irene Ribeiro de 
Aguiar Mello e Luciana Simo-
netti Garcia dos Santos. A pro-
fessora Maura Prado Vieira, da 
escola Professor Orlando Pires, 
é a mobilizadora social.

PRIMEIRA FORMAÇÃO
Na terça, 24 de abril, aconte-

ceu, no período da tarde, o pri-
meiro encontro com as gestoras 
regionais na sede da Secretaria 
de Educação para apresentação 
do programa e elaboração de 
um plano de ação da Secretaria.

Na manhã do dia 25, o tra-
balho inicial com as gestoras 
regionais se encerrou com a 
realização do diagnóstico das 
atividades de gestão. Em uma 
das salas do projeto Espaço da 
Criança “Anália Franco” as res-
ponsáveis pelas unidades es-

colares e técnicas do Programa 
iniciaram a formação com escla-
recimentos sobre o programa e 
discussões em torno das ques-
tões problematizadoras: “O que 
entendemos por autoavaliação? 
Que experiências na vida tive-
ram sobre autoavaliação?”.  À 
tarde, o estudo teve continuida-
de sobre temáticas que perpas-
sam o cotidiano escolar.

O encerramento da primeira 
formação presencial com a equi-
pe gestora aconteceu dia 26, 
na Escola Municipal Professor 
Mário de Assis César. Neste en-

contro, foi defi nida a meta para 
2018: criação de uma comuni-
dade leitora.

Várias experiências sobre 
leitura, envolvendo as famílias 
foram partilhadas, com oportu-
nidades de ajustes para atendi-
mento das realidades familia-
res. Para exemplifi car, Luciana 
Andréia Saquetti Rosas dividiu 
a experiência de que a equipe 
escolar realizou um diagnóstico 
para saber o nível de instrução 
dos familiares e, a partir do re-
sultado, diversifi cou a maleta de 
livros a ser enviada às casas para 
atender a diversidade. Assim, li-
vros apenas com imagens, revis-
tas, poéticos, constituíram o kit a 
ser enviado, visando a inclusão 
da família na atividade literária.

Na sexta-feira, 27 de abril, 
os mobilizadores sociais se reu-
niram no Palacete 10 de Julho 
para conhecer o programa e 
planejar ações de engajamento 
da sociedade e a formação foi 
encerrada com a ida de uma tur-
ma da escola “Dr. André Fran-
co Montoro”, professora Elaine 
Marcondes.

A participação dos alunos co-
roou a formação e permitiu co-
nhecer a escola a partir de suas 
percepções e como a sonham 
pelo mural construído por eles.

Programa atua 
diretamente 
com gestores 
educacionais 
e escolares, e 
mobilizadores

“Campanha do Agasalho” continua 
com arrecadação nos bairros

Equipe do 
Exército durante 

arrecadação no 
Campo Belo

públicas, comércio, esco-
las, centros comunitários 
e igrejas da cidade.

Para quem quer parti-
cipar e fazer a sua parte, é 
importante que as peças a 
serem doadas estejam em 
bom estado de conserva-
ção. No ano passado, 10 
mil peças tiveram que ser 
descartadas devido ao seu 
mau estado.

A arrecadação da cam-
panha de 2017 foi de 57 
mil peças em Pinda e, para 
este ano, a meta é superar 
este número.

A “Campanha do Aga-

salho 2018” é realizada 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade em parceria 
com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, Sabesp, 
Exército, Hospital 10 de 
Julho da Unimed, Dele-
gacia da Mulher, Diretoria 
Regional de Ensino, Polí-
cia Militar, Shopping Pá-
tio Pinda e Acip - Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba.
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CMEI ‘SÁ MARIA’ REALIZA AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
COLABOROU COM O TEXTO: 

JENNIFER GONÇALVES
*

O Cmei “Maria Aparecida 
Gomes – Sá Maria” reali-
zou, em abril, uma ação em 
parceria com as famílias da 
comunidade refl etindo sobre 
a importância de ter hábitos 
alimentares saudáveis.

Pais, alunos, professoras 
e toda equipe escolar assis-
tiram ao vídeo do desenho 
animado “Caillou odeia 
legumes”, com intuito de 
conscientizar de maneira 

lúdica sobre a experimen-
tação de novos alimentos, 
sobretudo frutas, legumes e 
verduras.

Houve grande participa-
ção da família nesta ação 
do ‘Projeto de Responsabi-
lidade Social e Cidadania’ 
“Primeiros passos para uma 
alimentação saudável”. Os 
pais puderam se divertir 
junto com as crianças, com o 
‘cineminha’ e ainda recebe-
ram dicas de como incluir os 
vegetais nas refeições.

“A maioria das crianças 

realiza durante o dia ativi-
dades que exigem bastante 
energia, seja no aprendizado 
escolar, na hora de brincar e 
de se divertir. Uma alimen-
tação balanceada é impres-
cindível para obter essa 
energia, através de refeições 
que contemplem alimentos 
de todos os grupos, com 
destaque para as frutas, ver-
duras e legumes, que todos 
sabemos que são essenciais”, 
explicou a professora cor-
responsável pela unidade, 
Adriana Ribeiro.

O intuito é ensinar para as crianças a importância de uma 
alimentação saudável de forma lúdica e com apoio da família

Divulgação
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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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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

Os vereadores de Pindamonhangaba aprovaram - por unanimidade - 
o Projeto de Lei do Executivo que “Autoriza o Executivo Municipal 
a conceder o espaço público, a título oneroso, para exploração 
comercial de restaurante/lanchonete no Parque da Cidade”

Os membros da Frente Par-
lamentar Municipal de Prote-
ção e em Defesa dos Animais 
realizaram na última quinta-
feira, dia 26 de abril, na Câma-
ra de Pindamonhangaba mais 
uma reunião ordinária e, na 
oportunidade, discutiram di-
versos assuntos, entre eles, a 
construção do Centro de Prote-
ção e Atendimento aos Animais 
(CEPATAS). O encontro de tra-
balho foi presidido pelo verea-
dor Ronaldo Pinto de Andrade 
– Ronaldo Pipas (PR) e contou 
com a presença dos assessores 
parlamentares Fabienne Costa 
Lemes, Danilo Homem de Melo 
Gomes da Silva (do Gabinete 
do vereador Rafael Goffi Mo-
reira - PSDB) e Lucas Gomes 
Ferreira (do Gabinete do verea-
dor Roderley Miotto Rodrigues 
- PSDB) e dos munícipes Maria 
Aparecida de Oliveira (Associa-
ção JAYA) e Domingos Sávio 
Duran. 

O principal assunto da reu-
nião, que ocorreu no gabinete 
do vereador Ronaldo Pipas, foi 
a construção do Centro de Pro-
teção e Atendimento aos Ani-
mais (CEPATAS). Entre outras 
deliberações, o munícipe Sávio 
Duran sugeriu que a Secretária 

Membros da Frente Parlamentar 
de Defesa dos Animais cobram

a construção do CEPATAS
de Planejamento e Infraestru-
tura,  arquiteta Marcela Franco 
Moreira Dias apresentasse os 
detalhamentos do planejamen-
to da obra aos presentes. Por 
sua vez, o Presidente da Frente 
Parlamentar, vereador Ronaldo 
Pipas argumentou que “não foi 
a Secretaria de Planejamento 
que desenhou e organizou a 
planta do CEPATAS”. Segundo 
o vereador Ronaldo Pipas, a 
Frente Parlamentar irá solicitar 
uma reunião com a Secretária 
de Planejamento e Infraestru-
tura e deverá questioná-la so-
bre a construção do CEPATAS. 
“Já encaminhamos vários ofí-
cios sobre o assunto e estamos 
aguardando respostas”, salien-
tou o vereador. 

Ao final do encontro fi-
cou estabelecido que “a 
Frente Parlamentar encami-
nhará novamente um requeri-
mento, solicitando o cronogra-
ma da construção do CEPATAS 
e o cronograma da reforma do 
Abrigo Municipal de Pindamo-
nhangaba”. A próxima reunião 
da  Frente Parlamentar Muni-
cipal de Proteção e em Defesa 
dos Animais acontecerá no dia 
10 de maio às 9 horas na Câma-
ra de Pindamonhangaba.

Devido ao feriado do 
Dia do Trabalho, a Câ-
mara de Vereadores de 
Pindamonhangaba re-
alizou nesta quinta-fei-
ra, dia 3 de maio, às 14 
horas, a sua 13ª Sessão 

Câmara autoriza instalação
de restaurante e lanchonete

no Parque da Cidade
A Permissão deverá ser precedida de licitação e vencerá a maior oferta,

de acordo com as normas a serem cumpridas pelo concessionário. Projeto
que altera o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente é adiado a pedido

do Presidente da Comissão de Justiça e Redação

lazer e diversão para os 
munícipes, os quais po-
derão usufruir de uma 
lanchonete e restaurante 
enquanto passeiam ou 
praticam esportes sem 
precisar sair do Parque. 
A justificativa ressalta 
ainda as atuais melho-
rias realizadas no Par-
que, como a recém-inau-
gurada pista de “Pump 
Track”, as quadras de 
areia de futebol e vô-
lei, o parque infantil, o 
wi-fi gratuito e a dispo-
nibilização gratuita de 
bicicletas para passeio, 
que mudaram signifi-
cantemente a frequência 
daquele local. É visível o 
crescimento exponencial 
de público no Parque da 
Cidade, principalmente 
em função destas melho-
rias, além disso, a cria-
ção de uma lanchonete 
e restaurante com toda a 
comodidade e qualidade 
que a população merece 
é uma consequência e 
uma necessidade dessa 
frequência cada vez mais 
intensa. 

Ordinária. Na pauta da 
Ordem do Dia constaram 
apenas dois projetos de 
autoria do Poder Execu-
tivo. O Projeto de Lei n° 
21/2018, que “Altera e 
acrescenta dispositivos 
da Lei n° 5.451, de 05 

de outubro de 2012, que 
cria o Fundo Municipal 
de Defesa do Meio Am-
biente de Pindamonhan-
gaba – FUNDEMA e dá 
outras providências”, foi 
adiado por 15 dias a pe-
dido do Presidente da 

Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, vere-
ador Felipe César – FC 
(PV). 

O Projeto de Lei n° 
30/2018, que “Autoriza 
o Executivo Municipal a 
conceder o espaço públi-

co, a título oneroso, para 
exploração comercial de 
restaurante/lanchonete 
no Parque da Cidade”, 
foi aprovado por unani-
midade.

De acordo com a justi-
ficativa apresentada pelo 
prefeito, este projeto 
propõe a celebração de 
contrato de concessão de 
espaço público destinado 
à exploração comercial 
de restaurante e lancho-
nete dentro do Parque 
da Cidade, a título one-
roso. A concessão será 
precedida de licitação, 
de acordo com os termos 
da Lei n° 8.666/93, sen-
do considerada a “maior 
oferta” para outorga da 
concessão. Os direitos 
e obrigações do con-
cessionário constarão 
do contrato de doação, 
precedido de edital de 
licitação com todos os 
compromissos e requisi-
tos exigidos dos eventu-
ais participantes. A ideia 
do projeto é trazer para 
o Parque da Cidade mais 
atrativos, mais opções de 

Devido ao feriado do Dia 
do Trabalho, os vereadores 

de Pindamonhangaba se 
reuniram na quinta-feira, 

dia 3 de maio

Frente 
Parlamentar 
deverá 
encaminhar 
requerimento, 
solicitando o 
cronograma da 
construção do 
CEPATAS e da 
reforma do 
Abrigo Municipal 
da cidade
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Biblioteca do Bosque recebe workshop de redação
A oficina de produção 

textual “Redação Des-
complicada” é uma ini-
ciativa da Coordenação 
de Bibliotecas de Pin-
damonhangaba, da pro-
fessora e escritora Eva 
Andrade e da Escola Es-
tadual Ismênia Monteiro 
de Oliveira e tem como 
objetivo realizar, junto 
aos alunos, um trabalho 
de conscientização volta-
do à escrita persuasiva.

Ancorada nas dinâmi-
cas discursivas do Enem, 
a oficina teve início no dia 
19 de abril e será concluí-
da no dia 10 de maio, per-
fazendo uma carga horá-
ria de 6 horas de estudo. 
Os responsáveis emitirão 
certificados aos estudan-
tes.

Não apenas focando 
processos avaliativos, a 
oficina pretende ir além: 
quer empoderar os alu-
nos e desmistificar a ideia 
de que escrever é chato.

Segundo Eva Andra-
de, que participa de ban-
cas de correção de reda-
ções, e que recentemente 

publicou seu livro “Pai, 
eu estou aqui!”, “falar e 
escrever com clareza e 
persuasão é uma práti-
ca antiga, vem desde 
os gregos, mais preci-
samente com os sofis-
tas, e é uma habilidade 
desejável no mundo em 
que vivemos. Porém, 
não estamos falando 
de uma persuasão fala-
ciosa que oprime e de-
nigre o outro por estar 
pautada em interesses 
egocêntricos e mesqui-
nhos. Estamos falando 
de uma persuasão dia-
lógica, que mobiliza o 
homem, democrática e 
politicamente, em dire-
ção ao conhecimento e 
ao bem!”, disse.

O planejamento da 
oficina inclui discussões 
e práticas sobre os fun-
damentos da persuasão, 
os fundamentos do texto 
dissertativo argumenta-
tivo, conta também com 
produção textual e devo-
lutivas aos alunos, e dis-
cussão sobre temas da 
atualidade.

Curso gratuito auxilia 
na inscrição de 
projetos no Proac

CEU das Artes promove 
oficina gratuita de 
criação de roteiros 
cinematográficos

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIfER GONçALvES

***
O Palacete 10 de Julho 

promove, a partir desta 
quinta-feira (10) e tam-
bém nos dias 11, 17 e 18 de 
maio, das 18 às 22 horas, o 
curso “Proac Editais”, mi-
nistrado pela especialista 
em Gestão Cultural, van-
derléia Barboza.

O Programa de Ação 
Cultural – Proac busca 
credenciar projetos cultu-
rais e artísticos apoiando 
financeiramente, além 
de se tornarem cadas-
trados pela Secretaria de 
Cultura do Estado. Por 
isso, o curso irá abordar 
a inscrição dos projetos, 
os procedimentos para a 

elaboração, desde a cria-
ção de roteiro até a orien-
tação para o passo a passo 
do edital.

As inscrições são gra-
tuitas, porém limitadas. 
Para participar é neces-
sário ser maior de idade 
e entrar em contato o De-
partamento de Cultura e 
Patrimônio Histórico, lo-
calizado na rua Deputado 
Claro Cesar, n° 33, centro. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3643-2690.

O curso é promovido 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Cultura, 
Poiesis, Oficinas Culturais 
e Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIfER GONçALvES

***
O CEU das Artes rece-

berá, nesta quinta-feira 
(10), às 14 horas, a ofici-
na “Da ideia ao roteiro: 
aspectos elementares da 
criação”, ministrado por 
Daniela Smith.

A oficina oferecerá ao 
participante as noções 
técnicas e conceituais so-
bre o processo de criação 
de roteiros cinematográ-
ficos, além de orientar 

sobre o desenvolvimen-
to e a transformação de 
uma situação dramática 
em cena, exercitando os 
fundamentos teóricos 
ensinados.

A oficina é gratuita, 
porém as vagas são limi-
tadas. Para participar é 
necessário ter a partir de 
14 anos, e se inscrever no 
CEU das Artes, localizado 
na av. das Orquídeas, em 
Moreira César. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 3637-1715.

“5º Fashion Day Acip” ofereceu 
serviços gratuitos à população

No último fim de se-
mana, a praça Monse-
nhor Marcondes, em 
Pindamonhangaba, foi 
palco da quinta edição 
do “fashion Day Acip” 
– que apresentou a co-
leção outono/inverno de 
algumas lojas associadas 
e marcou o início das co-
memorações do “Dia das 
Mães”. 

Realizado pela Acip 
(Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba), em parceria 
com a prefeitura local, o 
“fashion Day” também 
ofereceu serviços gratui-

tos à população, como: 
limpeza de pele, pintura 
de unha, depilação e afe-
rição de pressão arterial. 

Para o presidente da 
Acip, Thiago Derrico, 
o evento é uma forma 
de fazer a economia gi-
rar. “Eventos como es-
ses reúnem empresas e 
pessoas interessadas em 
contribuir para o desen-
volvimento da cidade. 
Além de ser um momen-
to de distração para a 
população”, salienta. Ele 
explica que a Associação 
tem total interesse em 
participar ativamente de 

eventos que beneficiem 
à comunidade. “A Acip 
tem como missão pro-
mover a cultura associa-
tiva, buscando a união 
dos empreendedores e 
é dessa forma que que-
remos conduzir a nossa 
diretoria”, conclui. 

“Acip Vale Mais”
A “Campanha Acip 

vale Mais” distribuirá 
R$ 25 mil em vales-com-
pra durante o ano. O pri-
meiro sorteio acontece 
no dia 26 de maio refe-
rente ao “Dia das Mães”, 
sorteando 5 vales-com-
pra de R$ 500. O sorteio 

acontece na praça Mon-
senhor Marcondes, às 11 
horas, com diversas ati-
vidades. A Campanha é 
autorizada pela Caixa 
sob o Certificado Nº 
6-0331/2018. Para 
participar o consu-
midor deve ser maior 
de 18 anos, comprar 
um mínimo de R$ 40 
no comércio da ci-
dade, nas lojas asso-
ciadas participantes 
da promoção, preen-
cher corretamente o 
cupom e colocá-lo na 
urna até às 18 horas do 
dia 25 de maio. 

Oficina busca empoderar alunos e desmistificar a ideia de que escrever é chato

Entre os serviços oferecidos estavam limpeza de pele, pintura de unha e aferição de pressão arterial
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães- 59, São Benedito- Pindamonhangaba – SP                                           

CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 86/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 010802 DATA PROTOCOLO: 09/04/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000063-1-9 DATA VALIDADE 26/04/2019
CNAE: 8630-5/03   ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:   TEREZINHA MANSUR KOBBAZ
CNPJ/CPF: 01054067759
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 915
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:            TEREZINHA MANSUR KOBBAZ CPF: 01054067759
RESP. TÉCNICO: TEREZINHA MANSUR KOBBAZ CPF: 01054067759
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 73661 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 26/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 87/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 07461 DATA PROTOCOLO: 09/03/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000676-1-0 DATA VALIDADE 26/04/2019
CNAE: 8630-5/03   ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:   UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS – MEDICINA 
PREVENTIVA
CNPJ/CPF: 47565155/0005-62
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 832
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:            JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT CPF: 83105140859
RESP. TÉCNICO: CESAR AUGUSTO CIRNE PELLEGRINO CPF: 
08910543833
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 72401  - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 26/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 88/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 06877 DATA PROTOCOLO: 02/03/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000811-1-6 DATA VALIDADE 13/04/2019
CNAE: 8630-5/0    ATIVIDADE  ODONTOLÓGICA -  EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL: VICDENTE ODONTOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 24.109853/0001-24
ENDEREÇO: AV. CORONEL FERNANDO PRESTES N°: 315
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-240 UF: SP
RESP. LEGAL: DEIBSON ASSIS FERREIRA CPF: 03471242678
RESP. TÉCNICO: DEIBSON ASSIS FERREIRA CPF: 03471242678
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 69.339 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 13/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 89/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 06507 DATA PROTOCOLO: 27/02/2018
Nº CEVS: 353800601-812-000002-1-3 DATA VALIDADE 10/04/2019
CNAE: 8122-2/00   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTOS RELACIONADOS A 
SAÚDE ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 
RAZÃO SOCIAL: PJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  HIG E LIMPA FOSSA LTDA 
EPP
CNPJ/CPF: 03304247/0001-90
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR DEMÉTRIO BOUERI N°: 431
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    GALEGA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.422-140 UF: SP
RESP. LEGAL: PAULO HENRIQUE BONDIOLI DE OLIVEIRA CPF: 
13849532801
RESP. TÉCNICO: PAULO HENRIQUE BONDIOLI DE OLIVEIRA CPF: 
13849532801
CBO:  CONS. PROF.: CRQ N º INSCR .: 68430 - SP  
      
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 10/04/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 90/18

COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
Nº PROTOCOLO: 4907 DATA PROTOCOLO: 09/02/2018
Nº CEVS:  DATA VALIDADE: 
 
RAZÃO SOCIAL: DON GIOVANELLI PIZZARIA LTDA ME
CNPJ/CPF: 28.355.804/0001-22
ENDEREÇO: AV. NICANOR RAMOS NOGUEIRA  N°: 1163
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SANTANA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12423-010 UF: SP
RESP. LEGAL: CLEIDE DE JUSUS DOS SANTOS CPF: 274.528.388-07
RESP. TÉCNICO:  CPF: 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 03/05/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de COMERCIO VAREGISTA DE 
BEBIDAS, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM OFICIO Nº 
035/2018 DE 23/02/2018, Contrariando o disposto  no artigo 27 do decreto nº12.342 de 27/09/1978.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 91/18

COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
Nº PROTOCOLO: 10395 DATA PROTOCOLO: 04/04/2018
Nº CEVS:  DATA VALIDADE: 
 
RAZÃO SOCIAL: GIOVANNI CARVALHO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 29.505.012/0001-50
ENDEREÇO: RUA ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES N°: 240
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    PQ SÃO DOMINGOS
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12410-560 UF: SP
RESP. LEGAL: GIOVANNI CARVALHO DE OLIVEIRA CPF: 467.819.218-27
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 03/05/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de COMERCIO VAREGISTA DE 
BEBIDAS, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM OFICIO Nº 65/2018 
DE 10/04/2018, Contrariando o disposto  no artigo 27 do decreto nº12.342 de 27/09/1978.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 92/18

COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
Nº PROTOCOLO: 04906 DATA PROTOCOLO: 09/02/2018
Nº CEVS:  DATA VALIDADE: 
 
RAZÃO SOCIAL: PALOMA ASSUNÇÃO DE SOUZA 33056835895
CNPJ/CPF: 27.968.047/0001-08
ENDEREÇO: AV. FORTUNATO MOREIRA  N°: 500
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    SANTANA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12403-090 UF: SP
RESP. LEGAL: PALOMA ASSUNÇÃO DE SOUZA CPF: 330.568.358-95
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 03/05/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de COMERCIO VAREGISTA DE 
BEBIDAS, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS EM OFICIO Nº 32/2018 
DE 22/02/2018, Contrariando o disposto  no artigo 27 do decreto nº12.342 de 27/09/1978.

Pindamonhangaba, 07 de maio de 2018.
Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, 
Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS

Processo Digital nº: 1001547-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: JANETE MARIA SALGADO MARCONDES
Requerido: APPARECIDA SALGADO DA SILVA

Justiça Gratuita

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS
PROCESSO Nº 1001547-96.2014.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante 
este Juízo se processam os autos de nº 1001547-96.2014.8.26.0445 e nele foi DECLARADA 
AUSÊNCIA de APPARECIDA SALGADO DA SILVA, RG 23709406-X  brasileira, nascida em 
08/12/1938, filha de Geralda Salgado , estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido nomeada 
curadora de seus bens a Sra. JANETE MARIA SALGADO MARCONDES, RG 11.162.288-8, 
brasileira, casada, e que foi arrecadado o seguinte bem de propriedade da ausente: "1/3 do imóvel 
da parte ideal de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Av. Albuquerque Lins, nº 129, 
havido por força da matrícula nº 11.040 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba/SP". E para que chegue ao conhecimento de todos, extraiu-e o presente Edital, 
que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça e em 
jornal local de ampla circulação de 02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano, 
ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO a referida ausente a entrar na posse dos bens 
arrecadados. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, 
Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS

Processo Digital nº: 1001547-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: JANETE MARIA SALGADO MARCONDES
Requerido: APPARECIDA SALGADO DA SILVA

Justiça Gratuita

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS
PROCESSO Nº 1001547-96.2014.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante 
este Juízo se processam os autos de nº 1001547-96.2014.8.26.0445 e nele foi DECLARADA 
AUSÊNCIA de APPARECIDA SALGADO DA SILVA, RG 23709406-X  brasileira, nascida em 
08/12/1938, filha de Geralda Salgado , estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido nomeada 
curadora de seus bens a Sra. JANETE MARIA SALGADO MARCONDES, RG 11.162.288-8, 
brasileira, casada, e que foi arrecadado o seguinte bem de propriedade da ausente: "1/3 do imóvel 
da parte ideal de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Av. Albuquerque Lins, nº 129, 
havido por força da matrícula nº 11.040 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba/SP". E para que chegue ao conhecimento de todos, extraiu-e o presente Edital, 
que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça e em 
jornal local de ampla circulação de 02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano, 
ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO a referida ausente a entrar na posse dos bens 
arrecadados. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0007611-76.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: JOSÉ ROBERTO DE JESUS
Requerido: Lucas Marcos de Jesus

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE LUCAS MARCOS DE JESUS, REQUERIDO POR JOSÉ ROBERTO 
DE JESUS - PROCESSO Nº0007611-76.2013.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 06/04/2018 10:29:15, foi decretada a INTERDIÇÃO de LUCAS MARCOS DE 
JESUS, declarando-o(a) relativamente incapaz com absoluta limitação quanto à gestão da vida 
patrimonial, visto que não consegue exprimir a sua vontade e nomeado(a) como CURADOR(A), 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). JOSÉ ROBERTO DE JESUS. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de maio de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Es
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0007611-76.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: JOSÉ ROBERTO DE JESUS
Requerido: Lucas Marcos de Jesus

Prioridade Idoso
Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE LUCAS MARCOS DE JESUS, REQUERIDO POR JOSÉ ROBERTO 
DE JESUS - PROCESSO Nº0007611-76.2013.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 06/04/2018 10:29:15, foi decretada a INTERDIÇÃO de LUCAS MARCOS DE 
JESUS, declarando-o(a) relativamente incapaz com absoluta limitação quanto à gestão da vida 
patrimonial, visto que não consegue exprimir a sua vontade e nomeado(a) como CURADOR(A), 
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). JOSÉ ROBERTO DE JESUS. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de maio de 2018.

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

Conselho de Defesa do Meio Ambiente            
 

Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 
inseridos nos processos de elaboração dos mesmos.

 

CONVOCAÇÃO 
  

Ficam os senhores conselheir

Defesa do Meio Ambiente 

abaixo, para a realização da 

 
 

01 – Aprovação da Ata anterior;

02 – Planejamento para as atividades da Semana do Meio Ambiente 2018

 
Data: 15/05/2018 (terça-feira)
 
 
Horário:  
 
 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

 

Local: Rua Martin Cabral s/no.  

 

 

 
 

Conselho de Defesa do Meio Ambiente             

criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 
inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

 
 

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018

s conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

abaixo, para a realização da “4ª Reunião ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir:

Aprovação da Ata anterior; 

Planejamento para as atividades da Semana do Meio Ambiente 2018

feira) 

 
 

Rua Martin Cabral s/no.  -  Sabesp - Entrada pela portaria 

 
 

Frederico L. A. Gama 
Presidente 

1 
criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e 

ORDINÁRIA 2018 

s titulares e suplentes do Conselho Municipal de 

CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 

, cuja pauta vem a seguir: 

Planejamento para as atividades da Semana do Meio Ambiente 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 083/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) MOACYR GRACCE,   responsável pelo 
imóvel situado a RUA Jacyrio Marques Martinho , s/nr. – Bairro Mombaça  , inscrito no município 
sob a sigla SO110204052000, quadra 34 , lote 1114 , para que efetue a limpeza do  referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

    João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

========================================================================
ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

========================================================================

Às 15:00 horas do dia 02 de maio de 2.018, na Sala de Reuniões do Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Thiago Vieira 
Carvalho - Superintendente do FPMP, Francisco Piorino Filho, Roberto Pereira de Souza, todos 
membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus de Souza, para a 
apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 11);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do Balancete do Exercício 2.017 e o Balancete 
Mensal de fevereiro de 2018, com o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal; 
apresentou a avaliação atuarial do FPMP referente ao Exercício 2.017 (LC n° 01/2004, art. 11), que 
foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada 
conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

 

Thiago Vieira Carvalho                                                                                     Roberto Pereira de Souza
Superintendente do FPMP                                                                                 Conselheiro                                              
 
                                                                                                                         Ana Flávia Mateus de Souza
Francisco Piorino Filho                                                                                    Convidada                                                                                                                               
     Conselheiro                                                                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO Nº 064/2018 (PMP 12700/2018) 
Para “aquisição de eletrodomésticos para o preparo da alimentação escolar conforme termo de 
referência”, com entrega dos envelopes até dia 25/05/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 065/2018 (PMP 12710/2018) 
Para “aquisição de equipamento odontológico completo (cadeiras odontológicas) para as unidades 
de saúde do ESF Feital, ESF Cruz Grande e ESF Santa Cecília”, com entrega dos envelopes até 
dia 23/05/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 066/2018 (PMP 12715/2018) 
Para “contratação de empresa especializada, com fornecimento de material, para prestação de 
serviços de treinamento, capacitação e qualifi cação de ofi cinas de artesanatos, para geração de 
rendas, visando atender munícipes de Pindamonhangaba no projeto ‘Arte & Artesanatos’”, com 
entrega dos envelopes até dia 23/05/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 067/2018 (PMP 12721/2018) 
Para “aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos”, com entrega dos envelopes até dia 25/05/18 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2018 (PMP 12726/2018) 
Para “aquisição de escadas a serem utilizadas pelo setor de elétrica do Departamento de Serviços 
Municipais”, com entrega dos envelopes até dia 24/05/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 069/2018 (PMP 12727/2018) 
Para “aquisição de 01 (um) veículo, tipo automóvel, para transporte de passageiros para compor a 
frota da secretaria de Saúde, especifi camente para atender a USF Cruz Grande”, com entrega dos 
envelopes até dia 24/05/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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

COMISSÃO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MOREIRA CÉSAR 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA – SP.

Rua Osmir de Jesus  n. 28, Bairro Paulino de Jesus, Distrito Industrial de Moreira César, 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.

Pindamonhangaba, 08 de maio de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão de Emancipação do Distrito Industrial de Moreira César, Município de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo  convoca os Associados Fundadores para a Assembleia Geral Ordinária, que 
se realizará no dia 19 de maio de 2018, das 18h00 às 21h00, no endereço Rua Osmir de Jesus 
n. 28, Bairro Paulino de Jesus, Distrito Industrial de Moreira César, Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo.
A convocação da Assembleia Geral Ordinária constituirá em primeira convocação com a maioria 
absoluta dos associados e, em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer 
número, deliberando pela maioria simples dos votos dos presentes, conforme Artigo 8º, Letra “b” 
do Estatuto.

ORDEM DO DIA: 
1 – Mudança no nome do Movimento e no endereço da sede;
2 – Deliberar sobre o valor da mensalidade;
3 – Inclusão de Novos Membros;
4 – Apresentação da Chapa para as Eleições  da Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
5 – Outros assuntos.

Assina : Deltônio Aires Pereira  - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.506, DE 27 DE MARÇO DE 2018.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei nº. 6.083, de 26 de dezembro de 2017,

DECRETA: 
Art. 1º  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 67.850,45 (Sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco 
centavos), na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para uso dos recursos do Fundeb, 
conforme parágrafo 2º, do artigo 21, da Lei 11.494/2007. A classifi cação orçamentária será:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
09.40 Departamento Pedagógico
2081                 Manutenção de Folha de Pagamento – Fundeb Apoio
12.361.0003.2   3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil (266)    R$  67.850,45 
Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a sobra de caixa 
do Fundeb, do exercício de 2017, conforme parágrafo 2º, do artigo 21, da Lei 11.494/2007.
Art. 3º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,   27 de março de 2018.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal                                
João Carlos Muniz - Secretário da Fazenda e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretaria de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.997, DE 26 DE MARÇO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e em 
conformidade aos artigos 15, § 8º, 62, 69, 73 e 74 da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:
Art. 1º Constituir a COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS MATERIAIS junto ao 
Almoxarifado de Moreira César.

Art. 2º A Comissão será integrada pelos senhores:

- JOSÉ ANTONIO FERREIRA FILHO – Diretor Distrital de Obras e Serviços – Subprefeitura de 
Moreira César;
- LUIS ALEXANDRE LEITE SOUZA – Coordenador de Gabinete – Subprefeitura de Moreira César;
- JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO – Meio Ofi cial – Subprefeitura de Moreira César;
- SOLEANE DE OLIVEIRA ISIDORO – Auxiliar de Administração – Subprefeitura de Moreira César; 
- WLADEMIR DO NASCIMENTO – Motorista Especializado – Subprefeitura de Moreira César.
Art. 3º O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano.
Art. 4º Esta portaria entra na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 
2.018.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Nilson Luis de Paula Santos - Subprefeito do Distrito de Moreira César

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.003, DE 28 DE MARÇO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º Retifi car o art. 3º da Portaria Geral nº 4.945, de 19 de dezembro de 2017, que constitui 
o CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, AMBIENTAL E 
ARQUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
10 de julho de 2017.”
Pindamonhangaba, 28 de março de 2018.

Isael Domingues                                       
Prefeito Municipal                                 

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de março de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.011, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Conceição Aparecida de Almeida, Atendente, para substituir 
o Coordenador de Gabinete, Sr. Rodrigo de Souza Godoi, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de 07 a 26 de maio de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.421, DE 13 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados 
a partir de 02 de abril de 2018, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
01/2018, Portaria Interna nº 10.292, de 11 de dezembro de 2018, Processo Interno nº 10752/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de abril de 2018.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  13 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.422, DE 13 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados 
a partir de 06 de abril de 2018, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
06/2018, Portaria Interna nº 10.313, de 05 de janeiro de 2018, Processo nº 23866/2017.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de abril de 2018.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  13 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.423, DE 13 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados 
a partir de 06 de abril de 2018, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
002/2018, Portaria Interna nº 10.308, de 05 de janeiro de 2018, Processo nº 33681/2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de abril de 2018.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  13 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.428, DE 17 DE ABRIL DE 2018. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos do Memorando nº 001/2018-DRH/Serviços de Procedimentos Disciplinares, Resolve 
Alterar a composição das comissões a seguir indicadas, que passam a vigorar como: Célia Kazue 
Domoto Nagaoka (Presidente), Denise Carvalho de Melo e André Marcos Pereira (membros):
- Processo Administrativo Disciplinar 007/2017 – Processo 2596/2017;
- Processo Administrativo Disciplinar 011/2017 – Processo 20425/2016;
- Processo Administrativo Disciplinar 012/2017 – Processo 36645/2015;
- Processo Administrativo Disciplinar 003/2018 – Processo 1595/2016; e
- Processo Administrativo Disciplinar 004/2018 – Processo 24073/2014;

Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 17 de abril de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  17 de abril de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos



Fatec inicia inscrições para vestibular do 
meio do ano Gastão Guedes
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Arquivo pessoal

Pinda terá homenagem para 
mães que perderam filhos

colAborou com o texto: 
brunA SilvA

***
nesta semana, a 

Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da SmSP - Secretaria 
municipal de Serviços 
Públicos, de Pindamo-
nhangaba, realiza obras 
de manutenção na gale-
ria do village Paineiras.

Segundo informa-
ções da SmSP, a obra 
efetuada possibilita 
continuidade dos servi-
ços realizados na gale-
ria do Jardim Princesa, 
potencializando o siste-
ma de drenagem e es-

coamento que atendem 
os bairros cidade Jar-
dim e Jardim Princesa.

o secretário de Ser-
viços Públicos, Josué 
bondiolli, relata que 
esses procedimentos 
são efetuados para a 
prevenção de transtor-
nos como enchente ou 
alagamentos.

todos os serviços re-
alizados pela Secretaria 
municipal de Serviços 
Públicos possuem or-
dem de serviço e rece-
bem acompanhamento 
técnico antes, durante 
e depois da execução 
da ação. 

colAborou com o texto: 
DAyAne GomeS

***
o período de inscrição 

para o processo seletivo 
das Faculdades de tecno-
logia (Fatecs) do estado 
de São Paulo começou 
nessa terça-feira (8) e vai 
até o dia 8 de junho. Ao 
todo, a rede de ensino 
superior está oferecen-
do 14.605 vagas para 74 
cursos gratuitos da área 
de tecnologia. todos os 
dados de cadastramento 
no vestibular devem ser 
registrados pelo site www.
vestibularfatec.com.br.

o estudante que quiser 
disputar uma vaga do 
vestibular das Fatecs 
precisa ter terminado ou 
estar cursando o ensino 
médio, desde que no ato 
da matrícula comprove 
a conclusão do período. 
os interessados devem 
ficar atentos ao prazo de 
inscrição, que durará um 
mês, e precisam preen-
cher corretamente a ficha 
de inscrição e o questio-
nário socioeconômico no 
site da instituição.

no município são 
oferecidos cursos de 
mecânica – Processos 
de Soldagem, Processos 
metalúrgicos, manuten-
ção industrial, Projetos 
mecânicos e Gestão de 
negócios e inovação. os 
cursos de tecnologia da 
Fatec têm duração de três 
anos. 

Até às 15 horas de 8 
de junho, cada candidato 
poderá assinalar o curso 
de sua preferência e co-
locar uma segunda opção 
no ato da inscrição. Desta 

forma, é possível escolher 
como alternativa secun-
dária: o mesmo curso 
(presencial) da primeira 
opção em outro período 
na mesma Fatec; ou o 
mesmo curso (presencial) 
da primeira opção ofere-
cido em qualquer período 
de outra Fatec; ou ainda 
qualquer curso (pre-
sencial) com o mesmo 
conjunto de disciplinas 
prioritárias em qualquer 
Fatec e período.

A relação de todos os 
cursos ofertados pelo ves-
tibular estará na página 
da internet no momento 
em que o candidato for 
definir a segunda opção. 
Assim, finalizado proces-
so de credenciamentos, o 
aluno deverá imprimir o 
boleto e pagar a taxa no 
valor de r$ 64,80 (em 
dinheiro) em qualquer 
agência bancária para 
validar o registro no pro-
cesso seletivo.

A prova oficial das 
Fatecs ocorrerá no dia 
1º de julho e abrangerá 
o “Sistema de Pontuação 
Acrescida” do centro 
Paula Souza, que concede 
bônus de pontos à nota 
final obtida no exame, 
sendo 3% destinado a 
estudantes afrodescen-
dentes e 10% a oriundos 
da rede pública. Se o 
candidato se enquadrar 
nas duas situações, obtém 
13% de acréscimo.

essas e outras infor-
mações podem ser con-
sultadas no “manual do 
candidato” disponível 
para download gratuito 
no site das Faculdades de 
tecnologia.

Galeria do 
Village recebe 
serviços de 
drenagem

colAborou com o texto: 
brunA SilvA

***
em homenagem ao 

Dia das mães, neste 
sábado (12), o Fundo 
Social de Solidariedade 
promove uma ação de 
acolhimento para mães 
que perderam seus fi-
lhos. Durante toda a ma-
nhã, haverá distribuição 
de tulipas de tecido na 
praça monsenhor mar-
condes, como um gesto 
de carinho a essas mu-
lheres que perderam um 
pedaço de si com a parti-
da de seus filhos.

A ação é uma inicia-
tiva da artesã miriam 
oliveira, moradora do 
bairro Santa cecília, 
que irá distribuir 200 
tulipas feitas em ar-
tesanato, em diversas 
cores, para mães que 
perderam os filhos. Mi-
riam explica que teve a 
ideia de fazer elemen-

tos artesanais para doação 
após o atropelamento que 
ocasionou a morte de seu 
filho, Carlinhos Luz, em 
Santa catarina.  Ao chegar 
em Pindamonhangaba, em 
2016, decidiu prosseguir o 
trabalho artesanal, mas 
desta vez com um novo in-
tuito: o de ajudar o próxi-
mo através da arte de suas 

mãos.
“Perdi um filho de 16 

anos há dois anos. Depois 
disso, decidi que não faria 
mais nada para vender e 
sim para doar. Então, fiz 
68 corações e doei para os 
idosos do lar irmã teresi-
nha junto com amigas. A 
cada um que abraçávamos, 
doávamos um coração. A 

Universitários da região se 
reúnem no “Churrascaço”

colAborou com o texto: 
DAyAne GomeS

***
o maior churrasco uni-

versitário do vale do Para-
íba acontece neste sábado 
(12) em um sítio de Pin-
damonhangaba. mais de 
1.500 estudantes de diver-
sas turmas de oito insti-
tuições de ensino superior 
estarão reunidos para dar 
início às comemorações 
do ano mais importante 
na vida dos formandos.

Anualmente, uma em-
presa de formaturas or-
ganiza o evento, que é 
divido por “etapas”. A 
etapa deste sábado re-
presenta a cidade de 
taubaté, mas agrupa jo-
vens estudantes de toda 
a região vale-paraibana 
das faculdades: unitau, 
Anhanguera, Fasc, Fun-

vic, etep, ites, unopar e 
uniplan.

Denominado “chur-
rascaço 2018”, o evento 
contará com buffet all e 
a trilha sonora ficará a 

cargo das atrações musi-
cais, DJs celso bochecha 
e Fly man, cantor ser-
tanejo cristiano barre-
to e a banda A liga. o 
encontro universitário 

começará às 13 horas e 
contará com interações 
nos espaços abertos do 
Sítio do lelé, localizado 
na estrada do Kanegai – 
ceP: 12040-250.

Evento juntará mais de 1.500 estudantes em um sítio de Pindamonhangaba

Em Pinda, são oferecidos cinco cursos superiores de tecnologia gratuitos

Miriam Oliveira e seu filho Carlinhos Luz

imagem da internet

ideia para esta ação do 
“Dia das mães” é distri-
buir as tulipas que fiz e 
dar um abraço nessas 
mulheres, elas são es-
quecidas nesta data”, 
relata miriam.

mais do que distri-
buir corações e tulipas, 
miriam sonha também 
em um dia criar uma 
onG de apoio para 
mães que sofrem a per-
da dos filhos. O nome 
já está escolhido “carli-
nhos luz: Doadores de 
Amor”. enquanto isso, a 
artesã também comenta 
que quer manter conta-
to com as outras mães 
para que elas sejam 
apoio umas para as ou-
tras. “A minha intenção 
é reunir essas mães que 
perderam um pedaço 
da alma como eu, para 
um abraço apertado e 
demorado onde o amor 
será a pauta do evento”, 
ressalta a artesã.



ês das MãesM
8 Tribuna do Norte

 QUARTA-FEIRA

Pindamonhangaba, 9 de maio de 2018

Estreitando os laços 
Na matéria que abre a série “Mês das Mães” contamos uma aventura 
diferente vivida por mães e filhos em busca de diversão e de convívio 

Dizem que mães fazem tudo 
pelos filhos. Elas são capazes 
das mais nobres missões e das 
mais desafiadoras aventuras. E 
por falar em aventura, já pensa-
ram em juntar 22 crianças e 20 
mães para um acampamento de 
13 horas em um shopping, in-
cluindo pernoite? O Pátio Pinda 
pensou. E concretizou. 

Na noite do último sábado 
(5), um grupo de mamães com 
seus filhos participou de uma 
maratona cheia de atividades 
culturais, jogos eletrônicos, 
contação de histórias, gincanas, 
“caça ao tesouro” e sessão de ci-
nema. Os participantes aprova-
ram a ideia. 

“Estamos adorando. Está 
tudo incrível e sensacional. A 
organização e todos os envolvi-
dos estão de parabéns por essa 
iniciativa”, disse Aline Ribe, 
mãe do pequeno Vinícius, de 7 
anos. 

Para Leila, que é avó da Ali-
ne, sua participação foi por aca-
so, mas tornou-se uma excelen-

Em meio à era digital, acampamento com contação de história, gincana e “caça ao tesouro” resgata convívio social

te oportunidade para as duas 
curtirem juntas. “Minha filha 
se inscreveu, mas não pode vir. 
Então ela me passou essa ‘difí-
cil missão’ de me divertir com 
minha neta, que está de aniver-
sário hoje”, contou Leila. Aline 
recebeu os parabéns de todas as 
mães e filhos presentes. 

Planejar um evento assim 
é desafiador e requer tempo e 
investimento, contudo, para a 
organização, o desafio valeu a 
pena. “Foram mais de 13 horas 
de programação. Dá trabalho 
organizar tudo? Dá. Mas é grati-
ficante ver que atingimos o obje-
tivo do evento que foi proporcio-
nar um momento de interação e 
de convívio entre mães e filhos. 
Ainda mais hoje em dia em que o 
mundo está tão ‘digital’ e a maio-
ria das crianças só pensa em 
tecnologia, poder oferecer brin-
cadeiras, contação de histórias e 
atividades que gerem diversão e 
integração é compensador”, co-
menta a analista de Marketing 
do shopping, Amanda Moreira.

 Resgatando o convívio e
 as brincadeiras

Para especialistas em educa-
ção infantil, apenas 15 minutos 
diários de brincadeira com os fi-
lhos fazem toda a diferença para 
o desenvolvimento deles. O ato 
de brincar é fundamental para 
que a criança desenvolva habili-
dades intelectuais e emocionais 
essenciais em seu futuro. 

“Brincar desenvolve o cére-
bro e ajuda os pequenos a serem 
mais criativos; a se comunicar 
melhor e a ter empatia pelos ou-
tros. Geralmente, crianças que 
brincam bastante tiram boas no-
tas na escola e, por consequên-
cia disso, alcançam uma série de 
boas conquistas e de resultados 
positivos na vida adulta. Brin-
car melhora o condicionamento 
físico e a atenção às regras. En-
fim, brincar é um treino para a 
vida”, destaca a psicopedagoga 
Priscila Araújo.

Mães e filhos participaram de diversas brincadeiras e jogos

Aline e Vinícius curtiram a contação de história

A pequena Aline, aniversariante do dia, ao lado da avó Leila

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Jucélia Batista
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