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Atletas de Pinda vem se destacando 
nos “62º Jogos Regionais” 

A delegação de Pindamo-
nhangaba está fazendo bonito 
nos “62º Jogos Regionais”, que 
acontecem no Litoral Norte 
Paulista, e envolve 38 cidades 
da região. Após as partidas do 
fi m de semana, e até o fecha-
mento desta edição do jornal, 
Pinda ocupava o terceiro lugar 
na classifi cação geral.

Os atletas que representam 
o município são da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Esportes), 
e ajudaram a cidade a chegar à 
marca de 78 pontos nas últimas 
disputas. As modalidades que 
vêm tendo grandes destaques 
são: malha, ciclismo, bocha, 
judô, natação, taekwondo, tênis, 
vôlei de praia, basquete e futsal.

Natação deu braçadas para chegar ao pódio, conquistando o segundo lugar geral no masculino e terceiro no feminino

PÁGINA 5

Divulgação

Moreira César sedia “II Festival Julino”
Marcando o 

encerramento da 
programação de 
aniversário de 
emancipação político-
administrativa de 
Pindamonhangaba, o 
“II Festival Julino” de 
Moreira César promete 
agitar o próximo fi m de 
semana. 

Realizado pela 
Subprefeitura, o 
evento terá entrada 
gratuita, e acontecerá 
na Praça do Cisas, com 
diversas atividades 
programadas. Entre elas 
estão: apresentação da 
“Camerata Orquestra 
e Banda Jovens”, do 
Projeto Jataí; show da 
banda A Tropa e dos 
cantores César Barbosa 
e Fábio Satim, além de 
missa e momentos de 
liturgia e celebração 
com equipe da Paróquia 
São Vicente de Paulo. 
Haverá também praça 
de alimentação com 
barracas e food trucks.

PÁGINA 3

Com entrada gratuita, 
segunda edição do evento 
promete levar muita cultura 
e entretenimento para os 
moradores do distrito. Fábio 
Satim é uma das atrações

Haverá teatro 
nesta terça-
feira na praça 
Monsenhor 
Marcondes

PÁGINA 8

Sindicato 
Rural de Pinda 
comemora 
“Dia do 
Produtor”  

Fundo Social 
inicia cursos 
de qualifi cação 
profi ssional  

PÁGINA 3

Sindicato 

Divulgação

Marcondes
PÁGINA 8
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Divulgação

Concurso de Trovas de Pindamonhangaba

A solenidade de pre-
miação do XXVIII Con-
curso Nacional/Inter-
nacional de Trovas de 
Pindamonhangaba e do 
XIV Juventrova este ano, 
excepcionalmente, saiu 
do calendário referente ao 
mês comemorativo do ani-
versário da cidade (julho) 

e está marcada para o últi-
mo sábado de agosto (dia 
25). 

A solenidade será no 
Espaço Cultural Teatro 
Galpão (rua Luiza Mar-
condes de Oliveira, 2.750 
- Parque das Nações, via 
paralela à avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso), 

com ínicio previsto para 
às 19 horas. 

Serão premiados os au-
tores das 30 melhores tro-
vas, sendo 15 (5 vencedo-
ras, 5 menções honrosas e 
5 menções especiais) pela 
categoria Nacional/Inter-
nacional, que envolveu a 
participação de trovado-
res de São Paulo, demais 
estados e países de língua 
portuguesa, teve como 
tema a palavra “Derrota”  
e contou com 618 trovas 
participantes; e mais 15 
pela categoria Regional 
(5 vencedoras, 5 menções 
honrosas e 5 menções es-
peciais), destinada a tro-
vadores de Pinda, demais 
cidades do Vale, Região 
Serrana e Litoral Norte, 
que teve como tema a pa-
lavra “Vitória” e 137 trovas 
concorrentes. Pelo Juven-
trova, concurso estudantil 

da trova destinado às es-
colas (redes pública e par-
ticular), o tema foi “Com-
promisso”, participaram 
17 escolas, total de 770 
trovas, e serão premiados 
(todos como vencedores) 
40 alunos. 

Os concursos são pro-
movidos pela seção de 
Pindamonhangaba da 
UBT-União Brasileira de 
Trovadores com o parti-
cipativo e imprescindível 
apoio da Prefeitura atra-
vés da biblioteca Rômulo 
Campos D’Arace, Depar-
tamento de Cultura, De-
partamento de Comunica-
ção e do jornal Tribuna do 
Norte.  

Para 2019 os temas se-
rão: categoria Nacional/
Internacional – tema: 
Manhã; categoria Regio-
nal – tema: Noite; Juven-
trova – tema Família.

José Valdez é o presidente da seção local da UBT-
União Brasileira de Trovadores

Falando em trova, divulgamos aqui mais 
uma premiação do nosso colunista (coluna 
Proseando) Maurício Cavalheiro. Concor-
rendo pelo tema “Tropeiro”, Maurício teve 
sua trova classifi cada em 1º lugar n o I Con-
curso de Trovas promovido pela UBT/Espí-
rito Santo. Eis a trova campeã:

Qual leito, sob os luzeiros,
durante a longa jornada,
Deus oferece aos tropeiros
o colo da madrugada.

Premiado em 1º lugar no Espírito Santo
Maurício, ao lado dos irmãos 
Ouverney e do presidente da 
UBT- Pinda, José Valdez, é 
trovador pindamonhangabense 
que se destaca nas premiações 
da trova em concursos 
promovidos pelas UBTs do 
Brasil

Divulgação

Universidade organiza corrida 
de revezamento na região

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A ofi cina de “Pedras 

Quentes e Pindas” ofere-
cida pela unidade do Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac) 
em Pindamonhangaba 
ensina o emprego de fer-
ramentas terapêuticas de 
massagem para a promo-
ção de sensação de bem
-estar. As aulas vão até o 
dia 1º de setembro e ainda 
têm vagas para estudan-
tes.

Um dos focos do curso 
de curta duração, o uso de 
pedras quentes consiste 
em uma técnica milenar 
que causa o relaxamento 
muscular e o equilíbrio 

energético e, geralmen-
te, é adequada para o in-
verno. Já as pindas, são 
acessórios em formato de 
trouxinhas feitas de algo-
dão, que guardam ervas 
medicinais e produtos ve-
getais, como óleos essen-
ciais, arroz e sal. Seus be-
nefícios se voltam para o 
aumento do metabolismo 
e descontração corporal e 
mental.

O ensino de “Pedras 
Quentes e Pindas” acon-
tece aos sábados, das 9 às 
13 horas, no Senac Pinda, 
localizado na Rua Suí-
ça, 1.255 – Santana. Para 
mais informações e ins-
crições, acesse o Portal 
Senac: www.sp.senac.br/
pindamonhangaba.z

Curso resgata 
técnicas milenares 
de massagem

Divulgação

Festa no distrito      

Dando continuidade as comemorações 
do aniversário de 313 anos de 

emancipação político-administrativa de 
Pindamonhangaba, a Subprefeitura de 
Moreira César realizará o “II Festival Julino”, 
no próximo fi m de semana, na Praça do 
Cisas, no distrito.

Com entrada gratuita, o evento 
terá atividades como apresentação da 
“Camerata Orquestra e Banda Jovens” de 
Pindamonhangaba (Projeto Jataí); show da 
banda A Tropa e dos cantores César Barbosa 
e Fábio Satim, além de missa e momentos de 
liturgia e celebração com equipe da Paróquia 
São Vicente de Paulo. 

Além das atrações artísticas, o evento 
também contará com praça de alimentação 
com barracas e food trucks. 

Esta é a segunda edição do evento que tem 
por objetivo levar aos moradores do distrito 
cultura, diversão e entretenimento. Participe!

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O Departamento de 

Educação Física da Uni-
versidade de Taubaté 
(Unitau) começou o pro-
cesso de reservas de vagas 
para a primeira edição da 
“Corrida de Revezamento 
20K Troféu Zildo Bueno”. 
O evento esportivo ocorre-
rá em 2 de setembro com 
largada às 8 horas, na Ave-
nida do Povo, em Taubaté.

As inscrições podem 
ser feitas até o dia 25 de 
agosto por meio do site 
https://site.amocorrer.
com/revezamentouni-

Inscrições vão até 25 de agosto e devem ser feitas pela internet

tau. No endereço ele-
trônico, também estão 
disponíveis informações 

sobre a corrida de re-
vezamento e suas três 
modalidades: Individu-

al,   Dupla e Quarteto. 
Ao todo, o percurso terá 
20.650 metros.

Reprodução/Internet

Fundo Brasil de Direitos Humanos 
lança edital para apoiar propostas 

O Fundo Brasil de Di-
reitos Humanos está com 
inscrições abertas para 
o edital “Enfrentando o 
Racismo a partir da Base: 
Mobilização para Defesa 
de Direitos”, que conta 
com 490 mil reais para 
apoio a iniciativas que 
promovam o enfrenta-
mento ao racismo a partir 
de ação direta junto à rea-
lidade vivida pela popula-
ção negra no Brasil.

De acordo com o edital, 
serão escolhidos projetos 
que tenham por objetivo 
o enfrentamento ao racis-

mo e suas mais diversas 
decorrências sociais tais 
como discriminação, 
preconceito, criminali-
zação, ausência de pers-
pectivas, violência, fe-
minicídio e genocídio; e 
articulem o combate ao 
racismo e suas variáveis 
à promoção de inicia-
tivas de valorização da 
diversidade e promoção 
da justiça em uma ou 
mais das seguintes te-
máticas.

As organizações es-
colhidas devem ter orça-
mento de até 700 mil re-

ais. As propostas podem 
ser enviadas até o dia 31 
de agosto. 

Mais informações no 

link: http://www.fun-
d o d i r e i t o s h u m a n o s .
org.br/edita l/enfren-
tandoracismo/.

Reprodução/Internet
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Moreira César 
recebe shows do 
“II Festival Julino”

Fundo Social inicia 
cursos de qualificação 
profissional

“Festival Cultural” agita 
Parque da Cidade

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

***
encerrando o mês 

de aniversário de 313 
anos de emancipação 
político-administrativa 
de Pindamonhangaba, 
a Subprefeitura de mo-
reira César realizará o 
“ii Festival Julino” no 
próximo fim de semana, 
na Praça do Cisas. a en-
trada é gratuita.

as atividades terão 
início na sexta-feira (27) 
e terminam no domin-
go (29). na sexta-feira, 
às 19h, terá a apresen-
tação da Camerata or-
questra e banda Jovens 

de Pindamonhanga-
ba, do Projeto Jataí; 
às  19h30, o show será 
de César barbosa e, às 
21h30, de Fábio Satim.

no sábado (28), a 
programação começa 
às 19h30 com a banda 
eletricall, seguida do 
show da banda a tro-
pa. Já no domingo, a 
programação começa 
com a missa, às 10 ho-
ras, na Praça do Cisas, 
com a equipe de litur-
gia e celebração da 
Paróquia São vicente 
de Paulo; as atrações 
artísticas terão início 
às 13h com Júlio ba-
tista, às 16 horas, bru-

na luana, às 19h30, 
José Galvão e, fechan-
do o festival, o show 
do cantor bavini.

“o ii Festival Julino” 
de moreira César conta-
rá também espaço des-
tinado para alimen-
tação com barracas e 
food trucks. “É o se-
gundo Festival Julino 
que a gente faz, sendo 
essa uma criação des-
ta gestão para que a 
população de morei-
ra César tenha uma 
opção de entreteni-
mento”, comenta o 
subprefeito de morei-
ra César, nilson luís 
de Paula Santos.

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

***
o “Festival Cultural” 

apresentou a cultura 
das ruas e atraiu cen-
tenas de pessoas para 
o Parque da Cidade, no 
sábado (21).

o evento mostrou o 
movimento vindo das 
ruas, que constitui um 
estilo de vida que de-
marca território. além 
de ser um protesto so-
cial, é também uma 
cultura popular. as ati-
vidades no Parque da 
Cidade contaram com: 
apresentação da equipe 
de bmx, weelling best 
trick, exposição de car-
ros tunados, batalhas 
de mCs, shows de rap e 
trilha monitorada para 
crianças com a equipe 
do Circuito aventura.

“o resultado foi exce-
lente. recebemos artis-
tas de diversas cidades e 
cada um deixou seu re-
gistro no mural que foi 
construído no Parque 
da Cidade. todo o even-
to ocorreu sem nenhum 
problema e todos se 
divertiram. Foi um dia 
pra celebrar o encontro 
de amigos”, comenta o 
grafiteiro, Joi.

o coordenador de 
eventos da Prefeitura, 
ricardo Flores, avalia 
a ação como positiva. 
“eventos como este res-
saltam a importância da 
arte urbana. tivemos 

Bia, de 11 anos, da equipe de Itaquaquecetuba fez 
um mural no evento

o Fundo Social de 
Solidariedade deu iní-
cio, na sexta-feira (20), 
aos cursos gratuitos de 
qualificação profissional 
de técnico em vendas, 
auxiliar de Contabili-
dade e assistente ad-
ministrativo. no total, 
90 pessoas estão sendo 
beneficiadas.

as aulas são realiza-
das de segunda a sex-
ta-feira, nos períodos 
da manhã (assistente 

administrativo), tarde 
(técnico em vendas) e 
noite (auxiliar de Con-
tabilidade). as aulas 
seguem até o dia 27 de 
agosto e estão sendo re-
alizadas no Pat - Posto 
de atendimento ao tra-
balhador, no centro.

Como a procura pe-
los cursos foi muito 
grande, foi feito um ca-
dastro reserva, com 15 
nomes. a intenção é que 
até o meio desta semana, 

caso haja desistência, es-
sas pessoas do cadastro 
reserva sejam chamadas.

Com essa iniciativa, 
o Fundo Social de Soli-
dariedade visa capacitar 
jovens, prioritariamente 
de baixa renda, para o 
mercado de trabalho. a 
intenção é que outros 
cursos sejam realizados 
ao longo do ano, para 
que mais pessoas pos-
sam ter a oportunidade 
de participar.

um dia festivo, com se-
gurança, sem nenhu-
ma ocorrência durante 
o evento. o Parque da 
Cidade é um local que 
está aberto para rece-

ber a diversidade de 
manifestações cultu-
rais, proporcionando 
opções de lazer para 
toda a família”, desta-
cou Flores.

O primeiro dia de aula contou com a presença de dezenas de alunos

Divulgação

Divulgação

Lar assistencial realiza 
bazar beneficente em Pinda
Colaborou Com o texto: 

Dayane GomeS
***

o lar irmã terezi-
nha fará seu tradicional 
“bazar da Pechincha” 
no dia 11 de agosto, das 
8 às 14 horas. as roupas 
terão preço acessível, 
r$ 1, para que toda po-

pulação da cidade possa 
adquirir peças e colabo-
rar com a arrecadação 
de fundos para a insti-
tuição.

Para auxiliar os tra-
balhos do lar de acolhi-
mento a idosos, a ven-
da contará com itens 
de moda feminina e 

infantil, artesanato, 
brinquedos, calçados, 
bijuteria, bolsas, livros 
e outros acessórios. 
a tarde de compras 
acontecerá na sede do 
lar irmã terezinha, 
que fica na rua São 
João bosco, 706 - alto 
tabaú.
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Fisiculturista de 
Pindamonhangaba  
conquista títulos em evento

Pindense participa de competição de luta 
livre esportiva

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***
o atleta José luis 

Camilo, o “Grilo”, repre-
sentou Pindamonhanga-
ba no “montalvão Classic 
2018” realizado em são 
José do rio Preto (sP), 
no último sábado (21). 
o competidor se sagrou 

campeão em duas cate-
gorias do concurso de 
budybuilding chancelado 
pela national amateur 
bodybuilding associa-
tion (nabba/WFF).

na cidade do interior 
paulista, o teatro Pau-
lo moura foi a sede das 
vitórias de Grilo como 
master acima de 40 anos 

e sênior super body de 
até 85kg. Para o pinden-
se, o resultado servirá de 
inspiração para as pró-
ximas competições, que 
acontecerão em agosto. 
sendo elas, o internacio-
nal “muscle Contest bra-
zil”, em são Paulo, e o 
“Generation Iron show”, 
em belo Horizonte.

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***
o lutador leandro 

buda competiu no tor-
neio “Heróis da resis-
tência”, que aconteceu 
no dia 14 de julho, no 
rio de Janeiro. após 
sair vencedor do “Cam-
peonato mundial de 
luta livre esportiva 
2018”, o esportista tes-
tou suas habilidades em 
uma nova categoria e 
ocupou o terceiro lugar 
no pódio.

a competição “He-
róis da resistência” se 
desenrolou na sede do 
bonsucesso Futebol 
Clube, localizada no 
bairro bonsucesso da 
capital carioca. Desta 
vez, o atleta se desafiou 
a competir em uma ca-
tegoria acima da ha-
bitual. “Vi que os dois 
melhores competidores 
das chaves estavam no 
adulto e resolvi me tes-
tar”, explica leandro 
Carvalho (buda). as-
sim sendo, o desfecho 
da incitação pessoal se 
concretizou no terceiro 
lugar no pódio da cate-
goria adulto Faixa mar-
rom e Preta. 

“Fiquei feliz com mi-
nha performance e o re-
sultado. entre vitórias 
e derrotas vou apren-
dendo e seguindo como 
exemplo para muitos”, 
considera o professor 

Atleta conquistou terceiro lugar no 
pódio após ser campeão mundial 
em outro evento

da escola de artes mar-
ciais de Pindamonhan-
gaba, que ocupa o pri-
meiro lugar do ranking 
da Confederação brasi-
leira de luta livre es-
portiva (Cblle) na cate-
goria sênior de até 80kg 
devido a suas marcas 
em 2018. “Pretendo me 
manter no topo até onde 
eu conseguir”, finaliza.

Grilo foi campeão em duas categorias do 
“Montalvão Classic 2018”

Leandro Buda lutou em categoria 
diferente da habitual

Diuvulgação

Diuvulgação
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Pinda está em terceiro lugar nos “Jogos 
Regionais”

Atleta da cidade é Campeão 
Mundial de Jiu-Jítsu

Colaborou Com o texto: bruna Silva
***

A equipe da Secretaria de Esportes (Se-
melp), que representa Pindamonhangaba nos 
“62º Jogos Regionais”, está fazendo bonito 
no Litoral. Após as partidas do fim de sema-
na, até o fechamento desta edição do jornal, 
Pinda ocupava o terceiro lugar na classificação 
geral.

Os “Jogos Regionais”, que contam com 
38 cidades participantes, iniciaram-se ainda 
na semana passada. De acordo com boletim 
oficial, neste fim de semana Pinda chegou à 
marca de 78 pontos. Com a equipe empe-
nhada nos jogos, foram conquistados bons 
resultados nas seguintes modalidades: malha, 
ciclismo, bocha, judô, natação, taekwondo, 
tênis, vôlei de praia, basquete e futsal.

No sábado (21), o ciclismo prosseguiu em 
uma das suas melhores campanhas conquis-
tando o segundo lugar geral, tendo a ciclista 
Gaby Cardoso em quarto lugar na prova de 
resistência. No domingo (22), o ciclismo ficou 
em quarto lugar no masculino e quinto lugar 
feminino, segundo a classificação geral.

Ainda no domingo, a natação conquistou 
o segundo lugar geral no masculino e terceiro 
no feminino. As provas nas quais Pinda con-
quistou medalhas foram: 200 metros medley, 
revezamento 4x100 metros livre, 100 metros 
borboleta, revezamento 4x100 medley, 50 
metros nado costas, 200 metros nado livre 
e 200 metros nado medley. Os medalhistas 
foram: José Rubens Bertolino, Veronica Bor-
ges Calderaro, Juan Nascimento, Guilherme 
Silva, Tarcisio Augusto Alencar, Thiago Borges 
Calderaro, Marina Miranda, Amanda Santos e 
Larissa Oliveira.

Na manhã de segunda-feira (23), a malha 
conquistou medalha de bronze frente a Mogi 
das Cruzes, atual campeã da modalidade nos 
“Jogos Regionais” e Abertos. O técnico res-
ponsável, Lucas Ouverney, comenta que “não 
dá para descrever o sentimento de felicidade 
e orgulho que sinto neste momento desses 
meninos: Italo, Vinicius, Welligton e Gabriel 
e dos ‘parças’ Du e Ari. Medalha de bronze, o 
terceiro lugar conquistado sobre Mogi, bronze 
com gosto de ouro! Estamos criando uma 
geração de campeões”, afirmou.   

Os “Jogos Regionais” continuam até 
sábado (28) e a expectativa é que Pinda 
traga mais medalhas para casa, resultando 
os trabalhos efetuados durante todo o ano 
nos ginásios da cidade. “Estamos entrando na 
última semana dos Jogos Regionais, mas já 
com resultados muitos positivos em todas as 
modalidades. Nossos atletas estão mostrando 
que não vieram para brincar e isso aumenta 
ainda mais nossas expectativas de uma boa 
classificação final”, adiantou o secretário de 
Esportes, prof. Everton Chinaqui. No ano 
passado, não houve ranking entre as cidades, 
mas de acordo com a pontuação, se houves-
se, Pinda teria terminado em quinto lugar. 
Para a competição deste ano, a expectativa é 
de melhorar essa colocação.

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

***
o atleta pindamo-

nhangabense anderson 
montanha, com incenti-
vo da Semelp, conquis-
tou o título de “Campeão 
mundial Peso Pesadís-
simo de Jiu-Jítsu”, em 
São Paulo, neste mês.

montanha relata 

que, como todo luta-
dor, sempre desejou 
ser campeão mundial, 
e que isto se deve ao 
treino diário, que conta 
com atividades como: 
condicionamento físi-
co, musculação, trei-
namento funcional e 
muaythai; e aos finais 
de semana uma “corri-
dinha básica’’. o luta-

dor aconselha aqueles 
que seguem a mesma 
modalidade a não de-
sistirem diante das difi-
culdades, pois o sonho 
é possível de ser reali-
zado.

além de anderson 
montanha, Pinda foi 
representada também 
pelo lutador Diego 
Samurai, que é vice-

campeão mundial de 
jiu-jítsu na categoria 
pesadíssimo azul. am-
bos pertencem à equi-
pe “Carlson Gracie”. a 
próxima competição 
em que montanha irá 
participar será o “Cam-
peonato latino ameri-
cano de Jiu-Jítsu”, em 
setembro, em minas 
Gerais.

Na natação, Pinda conquistou o segundo lugar geral no masculino e terceiro no feminino

A equipe pindense somou bons resultados no basquete feminino

Malha ganhou medalha de bronze na competição 

Divulgação

Divulgação
Divulgação

Divulgação

Natação foi um dos destaques do fim de semana 

Anderson Montanha conquistou o título em São Paulo
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A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE PINDAMONHANGABA dando continuidade as ações para finalização  
do Empreendimento Bem Viver – Araretama - , solicita aos constantes da listagem abaixo a comparecer  
na Habitação para formalização dos procedimentos para programação das mudanças com o  
PRAZO DE  05 (cinco dias), OU SEJA ATÉ O DIA 26 DE JULHO, sob pena de exclusão sumária e substituição  
pelos reservas já aprovados.     

CEDRO   PINUS 
2A 304 AMANDA ROQUE DA SILVA   1B 101 JULIANA APARECIDA DE JESUS CUNHA 
2B 304 APARECIDA PIRES DE SOUZA   1B 204 VERONICA SANTANA DO NASCIMENTO  
3A 304 FABIO FERREIRA   3B 301 POLYANNA ANDRADE CAMPOS 
3A 403 PATRICIA APARECIDA ROSA RANGEL   4A 403 EDINILSON ANTONIO DA SILVA 
4B 402 DANIELA CRISTINA CORREA DA SILVA VIEIRA   6B 101 RITA DE CASSIA PEREIRA DOS REIS 

6A 103 JAQUELINE DIAS   6B 301 MARIA ISABEL BENTO 

       CEREJEIRA   JACARANDÁ 
2A 104 IZABEL ALVES DOS SANTOS   1B 404 INGRID CARITAS CARVALHO GOUVEA 
3A 401 ERIKA GISELLE MARIN MOREIRA   3A 403 VALDECI FERNANDES DOS SANTOS 

3A 404 ANDREIA APARECIDA MORAIS RAMOS   3B 404 VERA LUCIA GOMES DA SILVA 
4B 401 MARIA ADRIANA DOS SANTOS   5A 101 ELAINE APARECIDA CAMARA 
6A 303 ANA PAULA MOURAO   5A 201 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS 
6B 303 MICAELA FIRMINO DOS SANTOS SILVA   5B 304 BARBARA CRISTINA FERREIRA RODRIGUES DE JESUS 
7A 301 LETICIA APARECIDA DA CONCEICAO SOUZA   6A 104 MARCIA FERNANDA DE MELO RIBEIRO 

9A 404 VALQUIRIA DA CONCEICAO   6A 403 JESSYCA EVELIN MEDIAN DA SILVA GUILHERME 

       MOGNO   SALGUEIRO 
2A 403 LUANA ALVARENGA LEITE   2B 401 INAYARA CANDIDO PEREIRA 
2B 203 PAMELA APARECIDA NUNES DA SILVA   3A 401 INES FATIMA MEIRELES 
6B 301 FABIANA ELISIARIO BUENO LOPES   5A 402 LUCIANE RODRIGUES 

6A 201 DILENE DE OLIVEIRA 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 
 
 

 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2018 
 
 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 

Suplentes, convocados a comparecer à 2ª Reunião Extraordinária/2018 do 

Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados: 

 
 
 

Dia:                             26/07/2018 (quinta- feira) 
Horário:                      8:30 hs(tolerância de 10min) 
Duração prevista:      Aproximadamente, 2 horas. 
Local:                          Auditório da Prefeitura  
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso. 
 
Pauta: 

I. Abertura; 
II. Execução orçamentária de 2018 (FMI); 

III. Informes e encerramento. 
 

 
 

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: 
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
Adilson Lima da Silva 

Presidente do Conselho Municipal do Idoso 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 001/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca DOMINGOS APARECIDO DE GODOY 
responsável pelo automóvel/ou parte dele, um ESCORT L, abandonado em via pública 
encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavan 00423090313 veiculo 
com Placa KNV – 0503, Marca FORD cor prata , Cidade PINDAMONHANGABA / SÃO 
PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a 
multa, e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 002/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca FRANCISCO LUIZ RODRIGUES 
responsável pelo automóvel/ou parte dele, um TEMPRA, abandonado em via pública 
encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavam 634152084 veiculo 
com Placa BTM – 1122, Marca FIAT cor cinza , Cidade BOITUVA / SÃO PAULO, para que 
efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, e taxas de 
estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 003/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca CARLOS ANTÔNIO SIQUEIRA 
SANDIM responsável pelo automóvel/ou parte dele, um SENIC RXE, abandonado em via 
pública encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavam 00785930167 
veiculo com Placa DHR – 8224, Marca RENAULT cor cinza , Cidade HORTÔLANDIA / SÃO 
PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a 
multa, e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 004/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca BENEDITO DOS SANTOS GEGE 
responsável pelo automóvel/ou parte dele, um SANTANA, abandonado em via pública 
encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavam 417648464 veiculo 
com Placa CDK – 6235, Marca VW cor AZUL , Cidade PINDAMONHANGABA / SÃO 
PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a 
multa, e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 005/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca LEANDRO SILVA DE JESUS 
responsável pelo automóvel/ou parte dele, um ASTRA GLS, abandonado em via pública 
encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavam 746591969 veiculo 
com Placa KPI – 0724, Marca GM cor PRATA , Cidade APARECIDA / SÃO PAULO, para que 
efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, e taxas de 
estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 006/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca ALEXANDRE DE ABREU GALEANO 
responsável pelo automóvel/ou parte dele, um CORCEL II HOBBY, abandonado em via 
pública encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavam 375300295 
veiculo com Placa CBV – 3374, Marca FORD cor BEGE , Cidade TAUBATÉ / SÃO PAULO, 
para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, 
e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 007/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca VILMA APARECIDA CESAR MOREIRA 
responsável pelo automóvel/ou parte dele, um CORCEL II L, abandonado em via pública 
encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavam 398240019 veiculo 
com Placa CNV – 8066, Marca FORD cor BRANCO , Cidade PINDAMONHANGABA / SÃO 
PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a 
multa, e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 008/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca MILTON FAVERI responsável pelo 
automóvel/ou parte dele, um ESCORT L, abandonado em via pública encaminhado ao 
pátio municipal sob guarda deste município, renavam 435920723 veiculo com Placa BHT – 
5378, Marca FORD cor BRANCO , Cidade TREMEMBÉ / SÃO PAULO, para que efetue a 
retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, e taxas de estadia 
do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 009/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca BENEDITO FERREIRA DE SOUZA 
responsável pelo automóvel/ou parte dele, um RENAULT 19, abandonado em via pública 
encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavam 638365600 veiculo 
com Placa CBA – 5513, Marca RENAULT  cor VERDE , Cidade QUELUZ / SÃO PAULO, 
para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, 
e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 010/18
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca PEDRO HONORATO DOS SANTOS 
FILHO responsável pelo automóvel/ou parte dele, um BRASILIA, abandonado em via 
pública encaminhado ao pátio municipal sob guarda deste município, renavam 361417195 
veiculo com Placa CNV – 3421, Marca VW  cor BEGE , Cidade PINDAMONHANGABA / 
SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, 
sujeito a multa, e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

INSTITUTO SERRA DA MANTIQUEIRA 
Certifi cado de Personalidade Jurídica nº 1.194, Livro “A” nº 5 – Pindamonhangaba –SP 

CNPJ 07.566.420/0001-89

Pindamonhangaba, 23 de julho de 2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Instituto Serra da Mantiqueira de Pesquisa e Desenvolvimento Social convoca 
todos os Associados Fundadores para a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
no dia vinte e cinco de agosto de 2018, das 15h00 às 16h30, na sede provisória do 
Instituto, na Rua Pacífi co Souza Ribeiro, 118 – Laerte Assunção, no Distrito Industrial 
de Moreira César, Pindamonhangaba-SP.
ORDEM DO DIA:  Alteração do Estatuto;
 Assina

Deltonio Aires Pereira 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.052, DE 19 DE JULHO DE 2018.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
resolve NOMEAR os senhores a seguir indicados para constituírem a Comissão Técnica do Plano 
Diretor de Macrodrenagem:
- Frederico Lúcio de Almeida Gama - Secretaria de Habitação, Meio Ambiente e Regularização 
Fundiária 
- José Maurício Sales de Abreu - Secretaria de Infraestrutura e Planejamento
- Josué Bondioli Júnior - Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcus Vinícius Faria Carvalho
Secretário de Habitação, Meio Ambiente, e Regularização Fundiária

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

Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.050, DE 18 DE JULHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o inciso I do art.11 item I, da Lei nº 2.626, de 19 de dezembro de 1992,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Portaria Geral nº 4.843, de 27 de abril de 2017 que compõe o Conselho Municipal 
Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente - 2017/2019, incluindo os membros representantes da 
sociedade civil, a seguir indicados, que passam a vigorar:
EFETIVOS
- Carla Henriete Bevilacqua Piccolo
- Maria Cristina Pereira da Luz
- Sérgio Augusto Baldim Júnior
- Sheila Letícia Arrieta
- Admauro de Souza Nunes
- Aline Morgado Escossio Belo
- Lafaytte Marcondes Sobrinho
- Libna de Araujo Santos

SUPLENTES:
- Helison de Oliveira
- Fernando Antunes Lima
- Rosiméri Seixas Nunes Pereira
- Michelle Aparecida Causso
- Jocimara Letícia de Lima Akahane
- André Sales Delmondes
- Raquel Oliveira Dias
- Andrea Ap. Barretos Santos
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 
de maio de 2017.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2018.

                  Isael Domingues                                                    Valéria dos Santos              
                Prefeito Municipal                                  Secretária de Saúde e Assistência Social      
 Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.046, DE 17 DE JULHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos 
termos do Processo Externo nº 18.338/18, RESOLVE prorrogar por 12 (doze) meses o prazo para 
execução das obras de infraestrutura do projeto urbanístico e habitacional do Loteamento Residen-
cial e Comercial “Viver Melhor Pindamonhangaba”, previsto no art. 2º da Portaria Geral nº 4.327, de 
17 de novembro de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

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

Secretário de Negócios Jurídicos 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.035, DE 18 DE JUNHO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Fabio Ferreira, Auxiliar de Escritório, para substituir o Coordenador de 
Gabinete, Sra. Maria Áurea Marques, durante o período em que a mesma encontrar-se em licença 
médica,  de 30 de maio a 08 de junho de 2018.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de maio de 
2018.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2018. 

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 18 de junho de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

                             
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.023, DE 07 DE JUNHO DE 2018. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e 
Considerando as diversas ações indenizatórias ajuizadas em face do Município, responsabilidade 
solidária;
Considerando a necessidade de auxílio técnico para a elaboração de defesa ao Poder Judiciário, 
e respostas ao Ministério Público, Defensoria Pública e outros órgãos pela Secretaria de Negócios 
Jurídicos;

RESOLVE
Art. 1º Instituir, no Município de Pindamonhangaba, a Comissão Multidisciplinar Permanente de Judi-
cialização, consultiva e opinativa, à disposição da Secretaria de Negócios Jurídicos, que subsidiará 
e auxiliará os procuradores municipais na análise de questões técnicas envolvendo a análise de 
prontuário médicos, medicamentos, respostas ao Poder Judiciário, Ministério Público e outros temas 
técnicos relacionados à saúde pública, tudo para a correta defesa da Municipalidade.
Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores da Secretaria de Saúde e Assistência Social para 
comporem a Comissão Multidisciplinar Permanente de Judicialização, consultiva e opinativa:

I -  Mariana Prado Freire (Diretora de Assistência Farmacêutica e Saúde Bucal);
II-  Carmem Lúcia Rodrigues Conti (Médico PSF);
III-  Joel Alves de Araújo (Médico Auditor)
IV-  Marcus Vinicius Regis Ramos (Médico Ambulatorial – ginecologia e obstetra);
V- Liliane Lacerda de Andrade Mello (Médico Ambulatorial – pediatra);
VI-  José Carlos dos Santos Pinto (Psicólogo – Articulador Municipal de Saúde Mental);
VII- Lídia Maria Barcha Giroldo dos Santos (Farmacêutica);
VIII- Luciana dos Santos Cruz (Auxliar de Enfermagem – Gerente);
IX -  Eliana Maria Galvão Wolff  (Ofi cial de Administração – Gerente)
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2018.

                           Isael Domingues                                         Valéria dos Santos
                          Prefeito Municipal                      Secretária de Saúde e Assistência Social
   
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 07 de junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo Municipal 
de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 6ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Recursos Humanos, sito à 
Rua Deputado Claro César, n° 30, nesta cidade, com início impreterivelmente às 15 horas do dia 25 
de julho do ano de 2018.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n°. 01/2004, art. 10);
b)  Revisão do quadro de pensionistas;
c)  Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2018.

Thiago Vieira Carvalho - Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** COMUNICADO ***
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 (PMP 17554/2018) 
Comunicamos que na licitação supra, que cuida de “concessão mediante outorga de permissão de uso a 
título precário e remunerado, para instalação de restaurante e lanchonete, para o comércio de alimentos e 
bebidas, no interior do Parque Municipal da Cidade”, foram incluídos nos autos do processo, os desenhos 
técnicos do projeto do restaurante, e disponibilizados o arquivo eletrônico junto ao edital no site da Prefeitura. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 080/2018 (PMP 14932/2018) 
Foi fi rmado o contrato 099/2018, de 12/07/2018, para “aquisição de aparelhos de ar condicionado”, no valor 
de R$ 8.315,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria 
dos Santos, e pela contratada, empresa PHB Junior Refrigeração EIRELI ME, a Sra Denise Aparecida Balo. 

PREGÃO Nº 090/2018 (PMP 15049/2018) 
Foi fi rmado o contrato 100/2018, de 13/07/2018, para “aquisição de roçadeiras para uso nas obras e manu-
tenções diversas executadas no Distrito de Moreira César”, no valor de R$ 9.000,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, 
empresa Vale Verde Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda EPP, o Sr Marcelo Faria Ribeiro. 
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Cartório Eleitoral cadastra mesários 
voluntários para Eleições 2018
Moradores podem se inscrever para voluntariado durante votação em Pindamonhangaba

Colaborou Com o 
texto: Dayane Gomes

Desde 2004, a Justiça eleito-
ral executa o programa “mesá-
rio Voluntário” com o objetivo 
de incentivar a adesão ao vo-
luntariado de serviços eleitorais 
nas mesas receptoras de votos. 
neste ano, os munícipes inte-
ressados devem preencher um 
cadastro no site http://www.
tre-sp.jus.br/eleitor/mesario/
ficha-de-inscricao ou procurar o 
Cartório da 090ª Zona eleitoral 
presencialmente ou por contato 
telefônico até as vésperas das 
eleições 2018.

o mesário é o cidadão que 
compõe as mesas receptoras 
de votos e de justificativas, 
participando da fiscalização 
no dia das eleições. em 2016, 
o estado de são Paulo contou 
com 390.085 mesários, in-
cluindo 124.827 voluntários. 
ou seja, a participação espon-
tânea correspondeu a 32% da 
mão de obra da última campa-
nha eleitoral.

Para se candidatar a mesário 
voluntário nas eleições 2018 é 
necessário seguir os critérios: 
ter mais de 18 anos e estar em 
situação regular com a Justiça 

O Cartório Eleitoral de Pinda fica na rua Francisco Glicério, 418 - Jardim Boa Vista

eleitoral, com exceção de can-
didatos a cargos políticos e seus 
parentes, ainda que por afini-
dade, até o segundo grau, e seu 
cônjuge; membros de diretórios 
de partidos políticos, desde que 
exerçam função executiva; au-
toridades, agentes policiais e 
funcionários no desempenho de 
funções de confiança do Execu-
tivo e funcionários do serviço 
eleitoral.

em Pindamonhangaba, o 
recebimento de inscrições tem 
previsão de continuar até o dia 
6 de outubro, nas vésperas das 
eleições 2018. sendo que, os 
candidatos serão escolhidos 
pelo juiz eleitoral e receberão 
treinamento. além do mais, o 
serviço prestado pelo mesário 
não gera remuneração, mas dá 
direito a auxílio-alimentação e a 
dois dias de folga, no serviço pú-

blico ou privado, para cada dia 
de convocação e também é con-
siderado critério de desempate 
em concursos públicos, desde 
que previsto em edital.

o Cartório da 090ª Zona 
Eleitoral fica na rua Francisco 
Glicério, 418 - Jardim boa Vis-
ta. o contato telefônico pode ser 
feito pelo número (12) 3642-
8544 de segunda a sexta-feira, 
das 12 às 18 horas.

reprodução/Internet

Fatec de Pinda publica lista de 
classificação geral do vestibular

Pesquisa 
divulga 
número de 
ONGs no Brasil
Segundo levantamento, 
o País tem 820 mil 
Organizações da 
Sociedade Civil 
cadastradas       

O Ipea (Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas) – insti-
tuição ligada ao Governo Fede-
ral – divulgou, recentemente, 
um estudo sobre o número de 
Organizações da Sociedade Civil 
existentes no Brasil. Segundo a 
pesquisa, o País fechou o ano de 
2017 com 820 mil ONGs (Orga-
nizações Não Governamentais). 

Ainda de acordo com o órgão, 
esse número representa um 
crescimento muito superior ao 
último disponível, que era de 
cerca de 400 organizações.

Das 820 mil, 709 mil (86%) 
são associações civis sem fins 
lucrativos, 99 mil (12%) são 
organizações religiosas e 12 mil 
(2%) são fundações privadas. A 
presença regional das organi-
zações segue a distribuição da 
população: a região Sudeste tem 
40% das organizações, seguida 
por Nordeste (25%), Sul (19%), 
Centro-Oeste (8%) e a região 
Norte (8%).

Também é iniciativa do Ipea 
o lançamento do “Mapa das Or-
ganizações da Sociedade Civil” 
no Brasil. 

Quem quiser mais informa-
ções a respeito, a plataforma 
“Captamos” oferece um artigo 
com essas e outras notícias sobre 
o terceiro setor, basta aces-
sar:  http://captamos.org.br/
news/12378/vitrine-para-o-ter-
ceiro-setor-mapa-ajuda-organi-
zaes-na-captao-de-recursos

Colaborou Com o 
texto: Dayane Gomes 

A Faculdade de Tecnologia 
do Estado de São Paulo (Fatec), 
que tem unidade em Pindamo-
nhangaba, divulgou a listagem 
de classificação geral dos candi-
datos do processo seletivo para 
o segundo semestre de 2018. a 
relação completa, juntamente 
com a primeira lista dos convo-
cados para matrícula, está dis-
ponível na instituição e no site 
www.vestibularfatec.com.br. 

os convocados em primeira 
lista devem fazer a matrícula até 
esta terça-feira (24), na secreta-
ria da Fatec, no horário determi-
nado pela unidade. Para efetivar 
a entrada, o candidato deve en-
tregar uma foto 3x4 recente e 
cópia acompanhada do original 
de cada um dos seguintes docu-
mentos: certificado de conclu-
são do ensino médio; Histórico 
escolar completo do ensino mé-
dio; Certidão de nascimento ou 
Casamento; Carteira de Identi-

Primeira lista dos convocados para matrícula também está disponível para consulta

dade (rG); cadastro de pessoa 
física (CPF); Título de Eleitor, 
para os brasileiros maiores de 
18 anos (com o comprovante de 
votação ou certidão de quitação 

eleitoral); documento de quita-
ção com o serviço militar, para 
brasileiros maiores de 18 anos, 
do sexo masculino.

Ao todo, a rede de Fatecs está 

oferecendo 14.325 vagas para 
cursos superiores. se as vagas 
oferecidas não forem preenchi-
das na primeira chamada, a se-
gunda lista dos convocados será 

publicada somente no mural da 
faculdade, nesta quarta-feira 
(25). Cabe ao candidato acom-
panhar a convocação na unida-
de em que pretende estudar.

A relação completa se encontra no mural da unidade e na internet

Gastão Guedes
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TERÇA-FEIRA

Sindicato RuRal de  Pinda comemoRa 
“dia do PRodutoR” com diveRSaS atividadeS

“ToRnEIo LEITEIRo”: 
De 25 a 29 de julho

ExposIÇão dE CApRInos: 
Dia 25 – entrada dos animais
Dia 26 – admissão e pesagem
Dia 27 – julgamento
Dia 28 – exposição 
Dia 29 – encerramento

LEILão dE CAVALos
Dia 28 – 14 horas 

“dIA do pRoduToR RuRAL”
Das 8h30 às 11 horas – soleni-
dades e palestra técnica – ape-
nas para produtores rurais
A partir das 11 horas – aberto 
para visitação do público    
Exposições de animais, praça 
de alimentação, exposição de 
produtores de Pinda e região. 

O Sindicato Rural fica na 
rua Frederico Machado, 65 – 
centro de Pindamonhangaba. 
Mais informações pelo telefo-
ne: (12) 3643-2144.

Entre os dias 25 e 29 de ju-
lho, o Sindicato Rural de Pinda-
monhangaba estará movimen-
tado. Em comemoração ao “Dia 
do Produtor Rural”, o sindicato 
realizará atividades como: “Tor-
neio Leiteiro”, “Leilão Benefi-
cente de Cavalos” – destinado 
a arrecadação de verbas para a 
Apae, exposição de caprinos e 
ainda, exposição de produtores 
da cidade e da região. 

O objetivo do evento é levar o 
público para conhecer um pou-
co do que o campo tem a ofere-
cer. Um dos grandes destaques é 
o “Torneio Leiteiro” – que abre 
oportunidade para produtores 
da região apresentarem seus 
animais. A iniciativa também 
permite a troca de experiências 
e o aprendizado sobre novas 
tecnologias, além de funcionar 
como vitrine para negócios do 
setor agropecuário. 

O leilão, com 30 cavalos, 
acontecerá no dia 28, às 14 ho-
ras. O “Torneio Leiteiro” tem 
início no dia 25 e termina no dia 
29 de julho. Durante o sábado, 
a população poderá conhecer 
os produtores locais, os animais 
que participam do “Torneio”, a 
exposição de caprinos e ainda 
se divertir na praça de alimen-
tação. 

ConFIRA 
pRogRAmAÇão 
CompLETA:

Divulgação

Evento 
propicia ao 
público a 
experiência 
de observar 
atividades que 
perfazem o 
cotidiano do 
produtor rural

o “Torneio Leiteiro” acontece entre os dias 25 e 29 de julho no sindicato Rural

Divulgação

Haverá teatro nesta terça-feira 
na Praça monsenhor marcondes

COLAbOROU COm O 
TExTO: bRUnA SiLvA

O Departamento 
de Cultura da Pre-
feitura de Pinda-
monhangaba trará 
o espetáculo de rua 
“Este Lado Para 
Cima – Isso Não 
É Um Espetáculo” 
desenvolvido pela 
Brava Companhia à 
cidade. A apresen-

tação acontecerá 
nesta terça-feira 
(24), às 18 horas, na 
praça Monsenhor 
Marcondes.

Inspirada em 
um contexto crítico 
e com o intuito de 
levar a linguagem 
artística para toda 
a população, a peça 
teatral conta a his-
tória de uma cidade 
que vive em função 

do trabalho e que 
espera a felicidade 
decorrente dos frutos 
que a força do traba-
lho, da mão de obra 
possibilita.

O Departamento 
de Cultura ressalta 
a importância de 
viabilizar a cultura 
para todos os inte-
grantes da socieda-
de. Por este motivo, 
possibilitou a chega-

da do teatro de rua 
no ponto que é um 
local do cotidiano dos 
pindenses.

Assim, a peça de 
humor anárquico po-
derá ser conferida de 
perto na noite desta 
terça-feira, na Praça 
Monsenhor Marcon-
des, conhecida como 
“Praça da Cascata”, 
no centro de Pinda-
monhangaba.

“Este Lado para Cima – Isso não É um Espetáculo” é uma produção de rua

Fabio Hirata

Exposição “mãos 
Que Eu Habito” leva 
público à reflexão

Para quem aprecia fotografia, a 
exposição “mãos Que Eu Habito”, 
da fotógrafa Rosângela verdi, é 
um convite à reflexão. São 20 fo-
tos, no tamanho 30 x 40 cm, mos-
trando mãos de diferentes pessoas 
em movimentos do dia a dia.

Segundo a fotógrafa, ela “quis 
criar conexões entre imagens e 
interesses de identificação pes-
soal, mostrando uma parte do 
corpo que é útil para diversas 
funções humanas. Então escolhi 
as mãos para fotografar situa-

ções emocionais, profissionais, 
políticas, esportivas e de lazer”. 

A profissional nasceu em 
Florianópolis-SC e atualmente 
mora em São José dos Campos. 

A exposição é gratuita e aber-
ta ao público de todas as idades 
e pode ser conferida de segun-
da a sexta, das 8 às 12, e das 13 
às 22 horas, na Casa de Cultura 
Chico Triste, na vila Tesouro, 
em São José dos Campos. Ou-
tras informações pelo telefone: 
(12) 3929-7559.

 Trabalho artístico: exposição exibe fotos de mãos 
em diferentes situações do cotidiano

Divulgação
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