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Décima sexta edição dos “Jogos Municipais 
do Idoso” segue até 1° de setembro     

“Praticar esportes e ativida-
des de entretenimento na me-
lhor idade aumenta a alegria e 
a autoestima dos atletas, além 
de estimular o convívio em 
sociedade, contribuindo para 
uma vida mais saudável”. 

A 16ª edição dos “Jogos 
Municipais do Idoso” de Pin-
damonhangaba – que teve 
início esta semana, com a ceri-
mônia de abertura na quarta-
feira (22), no Centro Esportivo 
“João do Pulo” – vem contri-
buir para esta causa. 

Além dos atletas da melhor 
idade e de autoridades muni-
cipais, compareceram ao local 
grande público para presti-
giar as apresentações da noite. 
Este ano a competição recebeu 
mais de 600 inscrições. O nú-
mero comprova o crescimento 
e a aceitação do evento espor-
tivo municipal.
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Coreografi as, apresentações e muita descontração na abertura da 16ª edição dos “Jomi”      

Luis Cláudio / Portal R3

“Dia do Soldado” tem 
comemoração especial em 
Pindamonhangaba

Marcos Paulo se prepara 
para “Jogos Olímpicos 
da Juventude”

AMANHÃ TEM MUITO 
“ROCK NO MUSEU”

Obras de fechamento lateral da feira começam na próxima semana
Na próxima segunda-feira 

(27), a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciará as obras 
de fechamento lateral da feira 
livre, localizada na praça da 
Liberdade, no centro da cidade.

A obra, que poderá ter 
alguns transtornos, apresentará 
um resultado fi nal positivo tanto 
para os feirantes quanto para as 
pessoas que frequentam a feira 
diariamente, que terão mais 

conforto e organização. Tudo 
isso contribuirá para o turismo 
da cidade, que está prestes 
a se tornar um Município de 
Interesse Turístico (MIT).

Para a realização da obra, 

o investimento com verba 
estadual é de R$ 350.000,00 e a 
contrapartida da prefeitura de 
R$ 567.775, 42. A previsão é que 
todo o processo seja encerrado 
em até seis meses.
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Quando - 3 a 11 de 
agosto de 2018.

Onde - País – Peru/
Província de Loreto/
Cidade – Iquitos/ 
Bairro – Belén/Selva 
Amazônica.

Depois de ter contado um 
pouco do lugar onde fi quei 

este tempo agora quero co-
meçar a falar das experiên-
cias.

No primeiro dia recebe-
mos as recomendações de 
sobrevivência no local onde 
iríamos passar a maior par-
te do tempo, Belén. Coisas 
básicas como: compre água, 

EXPERIÊNCIA VIVIDA E DIVIDIDA. PARTE 2

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

não coma coisas na rua e evi-
te as mãos nos olhos e boca 
e use álcool gel sempre que 
possível e não leve coisas de 
valor para o trabalho.

Após estas, começamos os 
trabalhos conhecendo nossa 
rotina, que seria bem larga, 
com muitas idas e vindas, 
em tuctuc ou ônibus, opções 
para participar de diversas 
atividades e os encontros no 
centro cultural de Iquitos, 
estes seriam ricos em trocas 
de conhecimento com palha-
ços de outros países. Os en-
contros na maioria das vezes 
aconteciam no começo da 
manhã e da tarde a algumas 
vezes a noite, sempre coor-
denados pela equipe do ins-
tituto Gesundheit de Nova 
York - EUA, criado e coorde-
nado pelo Dr. Hunter Patch 
Adams, que não esteve nesta 
viagem por motivos particu-
lares, mas estavam conosco, 
seu fi lho Lars Adams e o Dr. 
JonyGlick, amigo e parceiro 
do Dr. Patch durante toda a 

vida, um ser humano incrível 
que passa grandes lições de 
amor incondicional pelo ser 
humano mostra para nós pa-
lhaços que o olhar é a maior 
ferramenta que temos e po-
demos, na verdade devemos 
utilizá-lo bem mais, falar é 
bom, mas ouvir e olhar é me-
lhor ainda.

Ouvir é um dos grandes 
aprendizados desta viagem, 
ouvir e se colocar no lugar 
do outro, ver a comunidade 
onde estávamos com olhar 
carinhoso e não de ódio pe-
los políticos que deixam da-
quele jeito, olhar com olhar 
generoso para aprender 
com aquelas pessoas, que 
participaram junto conosco 
de diversas atividades e nos 
mostraram tanto respeito, 
carinho, educação, gene-
rosidade, gratidão, mas o 
desejo de transformar o lu-
gar, a cidade, o mundo, mas 
antes de tudo, a si próprios 
pois isto eles têm total do-
mínio. 

A nós voluntários cou-
be o papel de sermos fer-
ramentas pequenas para 
esta transformação, muito 
mais um incentivo para que 
elas ocorram de fato, pois 
direitos eles já têm. A nós 
voluntários coube o papel 
de assistir e apoiar toda e 
qualquer manifestação de 
desejo de mudar. Nós vo-
luntários utilizamos das 
armas que dispúnhamos: 
arte, dança, cinema, conta-
ção de histórias, riso, musi-
ca, pintura, conversa, jogos, 
visitas, tradições, presentes, 
abraços, sorrisos (MUITOS), 
olhares, mãos dadas, brin-
cadeiras, ulaula (bambolê), 
palhaçadas, atenção, suges-
tões e caminhadas, ufa como 
caminhamos.

Esse era nosso espectro 
de atividades, nos inscre-
víamos para uma ou mais 
a cada dia e divididos nos 
pequenos grupos, exis-

tia mais uma preparação 
pequena para a atividade 
específica, ali nossas ha-
bilidades eram chamadas 
a prova para que pudés-
semos oferecê-las à comu-
nidade de forma bastante 
intensa.

Assim saíamos prontos, 
ansiosos, suados (pelo calor 
tropical), poluídos (fumaça 
dos tuctucs) e com certe-
za que todos fariam o me-
lhor. Sem apontar erros, 
sem tentar ser melhor que 
ninguém, pois não havia 
tempo para ficar pensado 
nisso, sem querer aparecer 
para ninguém, 60 voluntá-
rios invadiam diariamente 
o bairro para doar (tempo) 
e seu talento e receber um 
sorriso de agradecimento 
de crianças e idosos sem dis-
tinção.

No próximo capitulo de-
talho mais as atividades que 
fi zemos sem distinção.

Cande Blanco

Pinda tem “Tributo a Raul 
Seixas” em noite retrô

 COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A Associação Atléti-

ca Ferroviária promove-
rá uma noite de nostal-
gia musical neste sábado 
(25), a partir da 22h, com 
o show “Tributo a Raul” 
apresentando os clássicos 
de um das maiores estrelas 
do rock brasileiro. Os in-
gressos individuais custam 
R$20 e mesas R$30, ambos 
estão disponíveis para ven-
da direta na secretaria do 
clube. Associados tem en-
trada franca.

Os embalos de sábado 
à noite ainda terão a ani-

mação de Sr. Raul Rock 
Band e, nos intervalos, 
participação de DJs com 
músicas dos anos 80 e 
90. Nesta festa retrô, será 
proibida a presença de 

menores de 18 anos de 
idade. A Ferroviária fi ca 
na Rua Álvaro Pinto Ma-
dureira, 81 - Galega. Mais 
informações no telefone 
(12) 2126-4444.

Músicas de Raul Seixas vão embalar a noite deste 
sábado (25), na Ferroviária

Reprodução/Internet

Esporte também 
é saúde              

“Praticar esportes e atividades de entre-
tenimento na melhor idade aumenta a 

alegria e a felicidade dos atletas, além de es-
timular o convívio em sociedade, contribuin-
do para uma vida mais saudável”. Por isso, 
incentivar a prática esportiva dos idosos deve 
ser prioridade por todos: público, privado e 
terceiro setor.

Em Pindamonhangaba, a 16ª edição dos 
“Jogos Municipais do Idoso” começou esta 
semana, com a cerimônia de abertura na 
quarta-feira (22), no Centro Esportivo “João 
do Pulo” e vem contribuir para esta causa. 

Além dos atletas da melhor idade e de 
autoridades municipais, compareceram ao 
local grande público para prestigiar as apre-
sentações – que não deixaram a desejar – e já 
demonstram como serão as disputas.

Esta edição dos jogos recebeu mais de 600 
inscrições: o que comprova o crescimento e a 
aceitação da competição esportiva.

Prefeitura de Pinda lança demonstrativo 
provisório de pagamento

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está dis-
ponibilizando, desde a 
quinta-feira (23), os ho-
lerites/demonstrativos 
provisórios da folha de 
pagamento de agosto de 
2018 dos servidores pú-
blicos municipais ativos 
e inativos.

De acordo com o di-
retor de Recursos Hu-
manos da Prefeitura, 
Thiago Vieira Carva-
lho, a disponibilização 
prévia do demonstrati-
vo provisório de paga-
mento visa a solucio-
nar dúvidas quanto aos 

proventos e descontos 
existentes no pagamen-
to, antes do fechamen-
to defi nitivo da folha, e 
proporcionar uma me-
lhor programação fi nan-
ceira aos servidores.

Esses holleriths pro-
visórios serão disponi-
bilizados mensalmen-
te pelo Departamento 
de Recursos Huma-
nos.

O caminho para 
acessar o demons-
trativo provisório de 
pagamento por meio 
do Portal do Servidor 
é acessando o site da 

Prefeitura (www.pin-
damonhangaba.sp.gov.
br), clicar no Portal do 
Servidor (no alto à es-
querda), depois esco-
lher a opção RH Online 
Ativos ou RH Online 
Inativos. Em seguida, 
preencher os dados 
solicitados e assim ter 
acesso ao demonstrati-
vo provisório.  

Em caso de dúvidas, 
o servidor deve entrar 
em contato com o De-
partamento de Recur-
sos Humanos pelos te-
lefones: 3643-1709 ou 
3643-2200.
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idadeC
Prefeitura inaugura setor de 
transporte da Saúde na segunda-feira

Obras de fechamento lateral da feira 
começam na próxima semanaColaborou Com o 

texto: ViCtor Gobbo

O palestrante Roberto Ra-
vagnani, mais conhecido como 
“o provocador”, discutirá as 
estratégias de gestão social e 
do terceiro setor com a pales-
tra “I Encontro de Conexão do 
Terceiro Setor do Vale do Pa-
raíba”, nesta terça-feira (28), 
das 9 às 16 horas, no campus 
da Faculdade Anhanguera.

O evento acontecerá em 
comemoração ao “Dia Na-
cional do Voluntariado” e 
promoverá a atualização 
de conhecimentos para o 
sucesso das estratégias das 
organizações sociais, netwok 
e um entendimento maior do 
papel do voluntariado na so-
ciedade. A programação terá 
inicio às 9 horas com abertu-

ra oficial; a partir das 9h30, 
começam as apresentações 
das secretarias presentes; às 
10h15, palestra “voluntariado 
- uma ferramenta de cres-
cimento das organizações”; 
às 11 horas – “Criatividade 
para gestão”; às 12 horas, 
pausa para o almoço com 
retomada às 13 horas com a 
palestra “falar melhor para 
mostrar melhor”; às 14 horas 
– “captar e gerar recursos”; 
por volta das 15 horas, deba-
te com o pessoal presente e 
encerramento marcado para 
as 16 horas.

O Vale do Paraíba mostra 
uma grande oportunidade 
de melhorar as atividades de 
atendimento ofertado pelas 
organizações do terceiro 
Setor, portanto, nada melhor 
que uma conversa agradável 

sobre voluntariado e criativi-
dade na gestão. A iniciativa 
é voltada para os gestores ou 
representantes das organiza-
ções sociais e representantes 
das secretarias municipais de 
assistência social e dos fun-
dos de solidariedade munici-
pais, além de representantes 
dos conselhos de direitos das 
44 cidades da região.

Para inscrição ou mais 
informações, ligar para: 
3644-5806 ou mandar 
e-mail para: convênios.
gmc@pindamonhangaba.
sp.gov.br, aos cuidados de 
Eliane. A faculdade fica na 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3.344. 

O evento é realizado pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e pelo Fundo Social de 
Solidariedade.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizará, nesta se-
gunda-feira (27), às 15 horas, a 
entrega oficial do setor de trans-
porte da Saúde. Trata-se de um 
local apropriado e que reunirá 
todos os veículos que realizam 
o transporte de pacientes do 
SUS para tratamento em ou-
tras cidades, assim como a parte 

Na segunda-feira (27), a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba iniciará as obras de fe-
chamento lateral da feira livre, 
localizada na Praça da Liber-
dade, no centro da cidade.

A obra, que poderá ter al-
guns transtornos, apresentará 
um resultado final positivo tan-
to para os feirantes quanto para 
as pessoas que frequentam a fei-
ra diariamente, que terão mais 
conforto e organização. Além 
disso, esse embelezamento da 
feira, na área central da cidade, 
colaborará para a parte turísti-
ca de cidade, que está prestes a 
se tornar um Município de Inte-
resse Turístico (MIT).

De acordo com a secretá-
ria de Planejamento, Marcela 
Franco, primeiramente toda a 
área da feira será fechada com 
tapumes e, por segurança, os 
feirantes precisarão ser retira-

dos e instalados em um novo 
local, temporariamente. Todo o 
trabalho será realizado somen-
te dentro da área fechada com 
tapume, para a montagem das 
peças pré-moldadas, que serão 
transportadas por meio de guin-
dastes, tudo com muita precisão 
e segurança para o entorno.

O fechamento da feira será 
realizado com chapa metálica 
trapezoidal com brizes e recebe-
rá todo um reforço estrutural. 
No período de obras, serão ne-
cessários cerca de 60 dias para 
o descarregamento das peças 
mais pesadas, que irão compor 
todo o fechamento lateral.

Para a realização da obra, 
o investimento com verba esta-
dual é de R$ 350.000,00 e con-
trapartida da Prefeitura de R$ 
567.775, 42. A previsão é que 
todo o processo seja encerrado 
em até seis meses.

“I EnContro dE ConExão do 
tErCEIro SEtor do ValE do 
Paraíba” aContECE na tErça-fEIra

local permitirá melhor acolhimento e comodidade para a população

Divulgação

Encerramento do projeto 
“Viver bem” será neste sábado

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, neste sába-
do (25), das 8 às 12 horas, a 
cerimônia de encerramento do 
projeto ‘Viver Bem’, instalado 
no residencial “Bem Viver”, no 
bairro Araretama. Mais de 400 
vagas para as oficinas de ar-
tesanato, beleza e lazer foram 
ofertadas no local, em várias 
modalidades, visando capaci-
tação para geração de renda, 
além de uma forma de entrete-

nimento para os moradores da 
região.

O ‘Viver Bem’ é uma reali-
zação da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Departamento 
de Turismo, com parceria com 
o Fundo Social de Solidarie-
dade.

O evento de encerramento do 
projeto terá atividades de espor-
te e lazer para a população, com 

brincadeiras e jogos. O Depar-
tamento de Trânsito estará pre-
sente no local com o Edutran e a 
minicidade, a Fapi será parcei-
ra, com a equipe de verificação 
de pressão arterial, saúde bucal 
e avaliações de fisioterapia, en-
tre outros atendimentos.

Haverá, ainda, apresentação 
musical e dos alunos das ofi-
cinas, expondo o aprendizado 
nesses três meses que o projeto 
esteve no bairro.

administrativa que organiza os 
trâmites burocráticos para este 
atendimento.

A área está localizada no 
centro da cidade, entre o CEM 
- Centro de Especialidades Mé-
dicas - e o Cmei - Centro Muni-
cipal de Educação Infantil - que 
está sendo construído na rua 
Major José dos Santos Moreira. 

O prédio se fazia necessário para 
organizar melhor este atendi-
mento e levar mais comodidade 
aos munícipes que realizam a 
solicitação. A obra foi realizada 
com recurso próprio e mão de 
obra do servidor municipal, so-
mando um investimento de cer-
ca de R$240 mil da Prefeitura.

Em uma área de aproximada-

mente 800m², o novo local con-
ta com espaço de convivência 
para os motoristas, sala de aten-
dimento para marcação dos pa-
cientes, sala para agendamento 
dos veículos, recepção, sanitá-
rios com acessibilidade, esta-
cionamento coberto para até 
40 veículos e descoberto para 
outros 30, além de portaria com 
guarita. A obra foi realizada em 
terreno próprio da Prefeitura, 
onde havia uma antiga cabine 
primária de energia desativada, 
que recebeu adequações para o 
prédio de atendimento.

No total, o transporte da saú-
de conta com uma frota de 72 
veículos e cerca de 60 motoris-
tas. Também com cinco novos 
veículos locados e, a partir de 
setembro, mais sete veículos lo-
cados reforçarão o atendimen-
to. O serviço de transporte de 
pacientes já funciona, mas não 
era centralizado em um só local. 
Diariamente, são recebidos em 
média 200 pedidos para trans-
porte, e todos são atendidos 
pela prefeitura.

Para solicitar o serviço, é ne-
cessário ir ao setor de agenda-
mento e apresentar a solicitação 
médica e documentos, para gerar 
uma ordem de serviço e a logís-
tica de atendimento. De acordo 
com informações do secretário 
de Serviços Públicos, Josué Bon-
dioli, essa obra está sendo pla-
nejada para melhor atender a 
população e organizar o serviço. 
“Esse projeto foi elaborado em 
conjunto com a Secretaria de 
Saúde e Setor de Transportes da 

Prefeitura e está gerando uma 
boa expectativa entre os moto-
ristas. A população será benefi-
ciada, pois terá um local melhor 
para acolhimento e atendimen-
to”, explicou. 

Homenageado

O prédio do transporte da 
saúde recebeu a denominação de 
Marcelo dos Santos. Natural de 
Pindamonhangaba, fez carreira 
militar na escola Aeronáutica, 
em Guaratinguetá, trabalhou na 
Aeronáutica e na Embraer e, em 
2000 foi aprovado no concurso 
público da Prefeitura  de Pin-
damonhangaba, assumindo em 
2002, como motorista especia-
lizado. Era muito religioso, fazia 
parte da Renovação Carismática 
e, por tal motivo, ficou conhecido 
como “Padre Marcelo” entre os 
motoristas colegas de trabalho.

Em 2008, casou-se com Elia-
na Correa dos Santos e teve três 
filhas: Mariana, Ana Maria e Jú-
lia. Em 3 de agosto de 2015, sen-
tiu-se mal durante o trabalho e 
deu entrada no Pronto-Socorro 
para cuidados, mas não resistiu, 
vindo a falecer em 5 de agosto 
de 2015.

O nome do homenageado 
foi escolhido em uma enquete 
realizada entre os profissionais 
da área de transporte, demons-
trando como Marcelo era queri-
do e respeitado pelos colegas de 
trabalho, uma vez que ele foi um 
grande pai, exemplo a ser segui-
do, honesto, íntegro e cumpri-
dor de seus deveres.

Divulgação
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Com as galerias do plená-
rio totalmente tomadas por 
populares a Câmara de Pin-
damonhangaba realizou nes-
ta segunda-feira, dia 20 de 
agosto, a 27º sessão ordinária 
de 2018. Na Ordem do Dia, os 
parlamentares apreciaram e 
analisaram 3 Projetos de Leis, 
sendo que 2 foram aprovados 
por unanimidade e um foi 
adiado após a apresentação de 
uma emenda.

O primeiro projeto a ser 
apreciado foi o Projeto de 
Lei n° 190/2017, do vereador 
Rafael Goffi  Moreira (PSDB), 
que “Proíbe o consumo de 
bebidas alcoólicas no inte-
rior dos transportes coletivos 
de passageiros no âmbito do 
Município de Pindamonhan-
gaba”. Ao projeto foi apresen-
tado um substitutivo e este foi 
aprovado por 10 votos a zero, 
confi rmando a essência do do-
cumento. O artigo 1° estabele-
ce em sua diretriz principal 
que “fi ca proibido o consumo 
de bebidas alcoólicas, de qual-
quer gênero, e seus derivados, 
no interior de veículos públi-
cos ou privados de transporte 
coletivo de passageiros auto-
rizados, permitidos ou conce-
didos pelo Município de Pin-
damonhangaba”. De acordo 
com explicações do vereador 
Rafael Goffi , “o projeto tem 
por objetivo principal à segu-
rança dos passageiros, afi nal 
o consumo de bebidas alcoóli-
cas, por diversas vezes, é o es-
topim para a prática delituosa 
e a proibição almeja a preser-
vação do patrimônio público 
e, especialmente, a segurança 
dos usuários do transporte co-
letivo”.

Projeto Rayane
O outro Projeto de Lei vo-

tado e aprovado – por una-
nimidade do plenário – foi o 
PL n° 99/2018, do vereador 
Carlos Moura – Magrão (PR), 
que “Declara de Utilidade Pú-
blica a ASSOCIAÇÃO DE AR-

Projeto Social Rayane é declarado de 
“Utilidade Pública” com apoio dos 
vereadores de Pindamonhangaba

Documento recebeu votação unânime do plenário durante a 27ª Sessão 
Ordinária; Projeto que “Proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no interior dos 

transportes coletivos” também foi aprovado por 10 votos

TES MARCIAIS JIU JITSU 
E TAEKWONDO RAYANE”. 
O PROJETO SOCIAL RAYA-
NE é um projeto destinado a 
crianças e adolescentes, com 
o intuito de tirá-las das ruas 
e incentivar cada vez mais a 
prática do esporte, conheci-
mento e cultura, tendo como 
principais modalidades o 
Jiu-Jitsu, Taekwondo, Muay 
Thai e Danças Urbanas (Hip 
Hop). Foi criado em 2005 
na garagem da residência do 
professor Júlio Fonseca (atual 
Presidente) é começou como 
Equipe Fonseca com apenas 
5 (cinco) alunos frequentes 
nas aulas de Taekwondo. Em 
2012 foi acrescentada a mo-
dalidade de Jiu-Jitsu, com 
o apoio das equipes de Luiz 
Dagmar - Careca JJ (São José 
dos Campos), Pulga JJ e Mar-
cos Monteiro - JD (Pindamo-
nhangaba). Em 2014 foi feito 
o convite à tesoureira e res-
ponsável pelo Centro Comuni-
tário do bairro Maricá, Regina 
Barbosa, para oferecer as au-
las de Jiu-Jitsu e Taekwondo 
no Centro Comunitário, com 
o objetivo de resgatar cada vez 
mais crianças das ruas e am-
pliar a quantidade de alunos 
na equipe. Assim, o Projeto 
começou a crescer e a parti-
cipar de campeonatos de Jiu-
Jitsu no Vale do Paraíba. No 

começo, o projeto tinha ape-
nas alguns tatames para rea-
lizar os treinos, mas graças ao 
Sensei Ronaldo Vieira (equipe 
Careca JJ) que emprestou al-
gumas de suas placas, o proje-
to teve continuidade.

Em 2015 acontece uma 
grande tragédia com uma de 
suas alunas: RAYANE HE-
LENA SOUZA ANDRADE 
DE OLIVEIRA. Com apenas 
8 anos de idade, fi lha de Gei-
son Andrade de Oliveira (Vi-
ce-Presidente) e de Elisabete 
Souza (Secretária), RAYANE 
- que voltava da escola em sua 
bicicleta - sofreu um aciden-
te, foi atropelada e morta por 
uma carreta que transitava 
dentro do bairro Maricá. O 
acidente abalou familiares e 
moradores da região. Rayane 
já havia participado do seu 
primeiro campeonato, con-
quistando a medalha de ouro. 

Após o acidente, foi decidi-
do junto à família e diretoria, 
que seria  solidifi cado o pro-
jeto e foi feita a homenagem, 
colocando o nome de Projeto 
Social “RAYANE”.

O Projeto Social Rayane 
começou a crescer e a se des-
tacar dentro de grandes cam-
peonatos confederados como: 
Confederação Brasileira de 
Jiu-Jitsu) e Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu Espor-
tiva), conquistando alguns 
títulos de melhor equipe, de-
vido à quantidade de meda-
lhistas. Atualmente, o “Projeto 
Rayane” conta com campeões 
paulistas, brasileiros, Pana-
mericanos, Mundiais entre 
outros títulos. Em fevereiro de 
2017 foi acrescentada ao pro-

jeto a modalidade de Danças 
Urbanas (Hip-Hop) do gru-
po Dancing Soul, criado pela 
professora Beatriz Nogueira. 
O grupo começou com apenas 
3 (três) crianças e hoje conta 
com, aproximadamente, 40 
alunos. Em outubro de 2017, 
o grupo ganhou em tercei-
ro lugar na competição Fest 
Dance 2017 em Campos do 
Jordão e trouxe para o projeto 
seu primeiro troféu de dança. 
Em janeiro de 2018 o Projeto 
Rayane acrescentou a modali-
dade de Muay Thai, da equipe 
Tsunami — Palencio Gon-
çalves, com o professor Luiz 
Fernando. Hoje essa modali-
dade tem, aproximadamente, 
20 alunos. O projeto ajuda, 
ainda, 7 famílias carentes do 
bairro Maricá com 1 cesta bá-
sica por mês, com doações de 
mantimentos feitas pelos pais 
e alunos do projeto. O lema 
do “Projeto Rayane” é: FA-
ZER O BEM SEM OLHAR A 
QUEM!!!

Adiado
Relacionado na Ordem 

do Dia, o Projeto de Lei n° 
85/2018, do Poder Executi-
vo, que “Regulamenta o ser-
viço público de transporte 
escolar do Município de Pin-
damonhangaba, e dá outras 
providências” recebeu uma 
emenda do vereador Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ronal-
do Pipas (PR). Desta forma o 
Projeto foi, automaticamente, 
retirado da pauta de votação e 
adiado, uma vez que, deverá 
receber, nos próximos dias, 
os pareceres das respectivas 
Comissão da Casa para que 
retorne à Ordem do Dia.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS 
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE: (12) 3644-2284 OU

E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR  

ORDEM DO DIA
28ª Sessão Ordinária do ano de 2018, a realizar-se no 

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

27 de agosto de 2018, segunda-feira, às 18h00 min.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 79/2018, do Poder Executivo, que “Institui o Programa 
CURRÍCULO EM MOVIMENTO, e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2018.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de PindamonhangabaTRIBUNA LIVRE

A VOZ DO CIDADÃO DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba!

Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!

Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287

E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 79/2018 - Esta 
propositura refere-se ao Programa “Currículo em Movimento”, um programa de 
compartilhamento de saberes e práticas docentes pertinentes à rede municipal.
Participarão deste programa educadores e outros profissionais da rede 
municipal que tenham desenvolvido e sistematizado práticas e saberes 
relevantes ao currículo da rede municipal, visando o fomento da formação 
permanente de professores desta rede. Faz parte do programa o propósito 
de divulgar tais saberes e práticas, devidamente sistematizadas por meio de 
publicação em mídia impressa – livro ou revista – acrescidos de formação na 
temática abordada.

Morre aos 81 anos, o ex-vereador 
Paulo de Andrade

Paulo de Andrade, nasceu em 18 de julho de 1937, 
era advogado de profi ssão, foi vereador na 11ª Legisla-
tura, de 1993 a 1996, ocupando também a suplência na 
4ª Legislatura, de 1960 a 1963 e na 5ª Legislatura, de 
1964 a 1968, respectivamente. 

Seu maior sonho era ser prefeito de Pindamonhan-
gaba. Quis o destino que, em 1976, justamente seu afi -
lhado político, Geraldo Alckmin, a quem o inseriu na 
vida pública em 1972, o superasse nas urnas com uma 
diferença de apenas 47 votos.

Após assumir a prefeitura, o jovem prefeito Alckmin 
levou Paulo de Andrade para sua equipe de governo. 

Paulo de Andrade, conhecido “Paulinho de Andra-
de”, foi uma grande liderança com vida ativa na políti-
ca, sendo inclusive, presidente do MDB, em 1972. 

Era um advogado atuante e respeitado por todos, 
além de um notável historiador e contador de “causos” 
da política e da sociedade pindamonhangabense.  

Amplo conhecedor da história e dos fatos de Pinda-
monhangaba, também foi membro da Academia Pin-
damonhangabense de Letras, tendo sido empossado 
no dia 27 de maio de 2017, na cadeira de José Fonseca 
Marcondes, o Jota Marcondes.

Sua perda deixa uma grande lacuna na sociedade. O 
ex-vereador de Pindamonhangaba, estava internado e 
veio a falecer na madrugada da última terça-feira, dia 
21 de agosto, aos 81 anos de idade.

“Não temos palavras para expressar os nossos sen-
timentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos 
familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz 
e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre 
esta imensurável perda, e os console e lhes dê sereni-
dade para atravessar esta tempestade. A Deus pedimos 
também que dê ao nosso amigo Paulo de Andrade o 
merecido repouso eterno em seu reino. Muito respei-
tosamente, prestamos nossas condolências e deixamos 
os nossos mais sinceros pêsames a toda a família”, 
mensagem do Presidente da Câmara, vereador Carlos 
Moura – Magrão e dos vereadores da 17ª Legislatura.
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sportesE
Luis Claudio Antunes

Divulgação

Arquivo TN

“16° Jogos Municipais do Idoso” 
seguem até o dia 1° de setembro

Marcos Paulo se prepara para os 
“Jogos Olímpicos da Juventude”

Futsal feminino decide fi nal da 
“Copa Paulista do Interior”

AGENDA DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS
Sexta-feira (24)
Evento: Jomi - Truco
Local: CCI Vila Rica
Horário: 18h
Evento: Copa Paulista de Futsal Feminino - Final
Semelp Pinda x Taubaté
Local: Taubaté
Horário: 20h
 
Sábado (25) 
Evento: Campeonato Paulista de Basquetebol Sub 17 Fem.
Semelp Pinda x Abapa Santo André
Local: João do Pulo
Horário: 12h
Evento: Jomi - Damas/Buraco
Local: João do Pulo
Horário: 14h
Evento: Jomi - Voleibol
Local: Juca Moreira
Horário: 14h
Evento: Jomi - Bola ao Cesto
Local: Zito
Horário: 8h
Evento: Torneio Escola de Esporte - Basquetebol
Local: João do Pulo
Horário: 14h
Evento: Super Liga da Melhor Idade de Voleibol
Local: Lorena
Evento: Campeonato Paulista de Judô - Aspirantes - Fase Inter 
Regional
Local: São Bernardo do Campo
Evento: Etapa Infantil da Liga Intermunicipal de 
Ginástica Artística - Feminino
Local: Bragança Paulista
Evento: Campeonato Paulista de Rugby
Local: São José do Rio Preto
Evento: Torneio Regional Petiz a Sênior de Natação - 
Federação Aquática Paulista
Local: São José dos Campos
  
Domingo (26)
Evento: Liga Paulista de Basquetebol Sub 16 Masculino
Seelp Pinda x Poá
Local: João do Pulo
Horário: 11h
Evento: Jomi - Tênis de Mesa
Local: Caloi
Horário: 13h
Evento: Jomi - Dominó e Xadrez
Local: João do Pulo
Horário: 13h
Evento: Jomi - Voleibol
Local: Juca Moreira
Horário: 8h
Evento: Copa São Paulo de Futebol Sub 17 Masculino
Semelp Pinda x Portuguesa
LOcal: Campo da Ferroviária
Horario: 11h30
Evento: Campeonato Regional de Futebol Feminino
Semelp Pinda x Ilhabela
Horário: 16h
Evento: Etapa Infantil da Liga Intermunicipal de 
Ginástica Artística - Masculino
Local: Vinhedo
Evento: Campeonato Paulista de Malha
Local: Ilhabela e Mogi das Cruzes
Evento: Campeonato Paulista de Futsal - Categorias de Base 
Masculino
Semelp Pinda x A. D. Guarulhense
Local: Guarulhos
Evento: Campeonato Paulista de Tae Kwon Do
Local: Ferraz de Vasconcelos

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
Aconteceu na quarta-

feira (22), a cerimônia de 
abertura do “16° Jomi – 
Jogos Municipais do Ido-
so”, no Centro Esportivo 
“João do Pulo”. O evento 
contou com a presença do 
prefeito Isael Domingues, 
da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
Cláudia Domingues, do 
presidente do Conselho 
do Idoso, Adilson Lima 
da Silva, do secretário de 
Esportes, prof. Everton 
Chinaqui, grande público 
e dos atletas.

Além do desfi le dos 
atletas inscritos, a ceri-
mônia de abertura con-
tou com apresentações de 
ginástica rítmica, teatro, 
dança, capoeira e da co-
reografi a que representou 
Pinda nos Jogos Regio-
nais do Idoso em 2017.

Para o prefeito Isael 
Domingues, o investir em 
esportes e atividades de la-
zer para a melhor idade é 
investir em saúde. “A prá-
tica de esportes e de ativi-
dades de entretenimento 
na melhor idade estimula 
a alegria e a felicidade dos 

nossos atletas da melhor 
idade, além de estimular a 
vida em comunidade, e tudo 
isso contribui para uma vida 
mais saudável”, afi rmou.

A presidente do Fun-
do Social de Solidarieda-
de, Cláudia Domingues, 
acredita na importância 
do esporte para pessoas 
de todas as idades, mas 
principalmente para ido-
sos. “O Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda-
monhangaba abraçou os 
idosos porque a atividade 
física na terceira idade é 
muito importante, tanto 
para o físico quanto para a 
mente”, garantiu.

O secretário de Espor-
tes, prof. Everton China-
qui, disse que a população 
adotou os Jomi. “É muito 
gratifi cante ver o ginásio 
cheio logo na abertura dos 
Jogos, mostra que a popu-
lação cada vez mais está 
aderindo ao Jomi. A cada 
ano que passa temos mais 
atletas se interessando em 
participar e mais públi-
co. Neste ano, foram mais 
de 600 inscrições e isso 
é muito positivo. E quem 
quiser prestigiar, é só com-
parecer aos ginásios e levar 
sua torcida para os atletas 

da cidade”, convidou.
Competição tem início

Na quinta, teve início 
a competição de bocha, às 

18h30, no CCI Vila Rica, 
e nesta sexta-feira (24), 
será a vez do torneio de 
truco, também às 18h30, 

no CCI Vila Rica.
Neste sábado (25), a 

programação começa às 
8 horas com bola ao cesto 

no Centro Esportivo Zito; 
depois, no Centro Espor-
tivo João do Pulo, damas 
e buraco, às 14 horas,  na  
sala de ginástica; e, às 
14h30, voleibol adaptado 
feminino no Ginásio Juca 
Moreira.

Domingo (26), voleibol 
adaptado masculino, às 
8 horas, no Ginásio Juca 
Moreira; xadrez e domi-
nó, às 14 horas, na sala 
de ginástica do CE João 
do Pulo; tênis de mesa, 
às 14h30,  no CT Luis 
Caloi. A competição dá 
uma pausa nos primeiros 
dias da próxima semana 
e retorna na quinta-feira 
(30), com a disputa na 
modalidade  bocha, no 
CCI Vila Rica.

Cerimônia de abertura da competição aconteceu na quarta-feira (22)

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O jovem atleta Marcos 

Paulo, da Secretaria de Es-
portes de Pindamonhan-
gaba, está se preparando 
para os “Jogos Olímpicos 
da Juventude” junto com 
os demais atletas con-
vocados. A preparação 
acontece no camping de 
treinamento e avaliação 
da Confederação Brasilei-
ra de Atletismo, em Bra-
gança Paulista.

A CBAT montou um 
camping de treinamento 
para que os atletas pos-
sam se exercitar conforme 
as categorias em que dis-
putam. Marcos represen-
tará o Brasil na categoria 
110 metros com barrei-
ras, na qual já conquistou 
diversos títulos como o 
“Campeonato Brasileiro 
de Atletismo”, “Sul-Ame-
ricano” e os “Jogos Es-

colares”, além dos Jogos 
Regionais.

Para este momento de 
treinamento, foram con-
vocados 18 atletas de oito 
estados diferentes, tendo 
também a possibilidade 
de levar o técnico indivi-
dual. No centro de treina-
mento quem acompanha 
individualmente Marcos 
Paulo, é o técnico Luiz 
Gustavo Consolino. 

De acordo com infor-
mações da Confederação 
Brasileira de Atletismo, os 
principais objetivos desta 
iniciativa são de realizar 
avaliações dos atletas por 
profi ssionais do Labora-
tório Olímpico, que vão 
de análises de fi siologia, 
nutrição, bioquímica, fi -
sioterapia, entre outros 
exames que demorarão 
dois dias num verdadei-
ro raio-X do atleta, além 
de observar o comporta-
mento dos convocados 

durante os treinamentos 
e incentivar o intercâmbio 
de conhecimento entre os 
treinadores.

Os “Jogos Olímpicos 
da Juventude” são reali-
zados pela COI – Comitê 
Olímpico Internacional, 
sendo a principal compe-
tição mundial para atletas 
de até 18 anos. Marcos 
deve retornar para Pinda 

ainda nesta semana, onde 
continuará com os treina-
mentos. No dia 28 de se-
tembro, irá para o Rio de 
Janeiro se reunir com ou-
tros atletas que terão pa-
lestras e reuniões, além de 
treinos e fi nalmente em-
barcar para a Argentina 
no dia 2 outubro, já que a 
competição ocorrerá em 
outubro.

Marcos Paulo conquistou bom resultado no 
“Campeonato Sul-Americano”

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A equipe de futsal femi-

nino da Secretaria de Es-
portes e Lazer de Pindamo-
nhangaba, as “Guerreiras 
Pinda”, enfrenta nesta sex-
ta-feira (24), às 20 horas, a 
equipe de Taubaté, no giná-
sio do bairro Vila Apareci-
da, em Taubaté para decidir 
a “Copa Paulista do Inte-
rior”. A entrada é franca.

Para entrar em quadra 
na casa das taubateanas, a 
equipe já está defi nida que 
não poderá contar com 
a ala Liandra, suspensa 
por cartão vermelho. A 
escalação é a seguinte: 
goleiras -  Jéssica e Da-
rielli; fixas - Débora, Sa-
manta, Duda, Josi; alas 
- Waleska, Karina, Dani, 

Analuz;  pivôs - Madu e 
Thainá. O técnico é Már-
cio Silva.

Será o segundo e decisi-
vo jogo para defi nir a equi-
pe campeã paulista do inte-
rior do estado de São Paulo. 
Nesta segunda partida, as 
“Guerreiras Pinda” entram 
com vantagem de 4x1 sobre 

o primeiro jogo disputado 
anteriormente, este placar 
permite que mesmo com 
empate o título fi que com as 
meninas de Pinda.

O time feminino da Se-
melp tem feito boa campa-
nha durante a Copa Paulista, 
iniciada em abril deste ano. 
Em cinco jogos do campeo-

nato, teve quatro vitórias e 
apenas uma derrota. “A ex-
pectativa é de uma grande 
fi nal, porque são duas equi-
pes que vêm se enfrentando 
com frequência nos últimos 
tempos e com um grande 
equilíbrio. Um jogo de estu-
dos e que será decidido nos 
detalhes”, avalia Márcio.

As “Guerreiras Pinda” disputarão título contra a equipe de Taubaté

Divulgação
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Concurso Nacional  e
 Juventrova, premiação será no teatro Galpão

TEMA NACIONAL - 
VITÓRIA  

- CATEGORIA VETERANOS 
VENCEDORES

Ganha mais brilho a vitória
quando o nobre vencedor,
no pódio da sua glória,
não humilha o perdedor!

Alba Helena Corrêa - Niterói-RJ
Tem mais realce a vitória
quando a medalha no peito
ultrapassa a carne e a história
e se aninha de outro jeito!...

Flávio R. Stefani - 
Porto Alegre-RS

Nem Honrarias nem Glórias
me trazem mais alegria
que as pequeninas vitórias
que eu conquisto a cada dia!!!

Maria Madalena Ferreira
Magé-RJ

Se há vitória em sua rota
procure não esquecer:
muitas vezes é a derrota
que nos ensina a vencer.

Olímpio Coutinho
Belo Horizonte-MG

Tenho, nas  lutas  da vida,
a esperança renovada:
cada derrota sofrida
é uma vitória adiada...

Sérgio Fonseca-
Rio de Janeiro-RJ

MENÇÕES HONROSAS
Para mim, foi a vitória
mais generosa-completa:
a graça, a alegria, a glória
de ser chamado poeta!

A.A. de Assis - 
Maringá-PR 

Em cada brilho há uma história
de luta e de persistência.
A conquista da vitória
não é mera coincidência

Arlindo Tadeu Hagen
Juiz de Fora-MG

Fuja às condutas danosas
na  busca  dos ideais,
que as vitórias mais valiosas
são as vitórias morais...

Edmar Japiassú Maia
Nova Friburgo-RJ

Me disse um velho andarilho,
que a vida conhece bem:
-A vitória não tem brilho
 quando ofusca a luz de alguém.

Francisco Gabriel - 
Natal-RN 

Não persigo a glória vã!
-“ Vitória” é mesmo - eu diria -,
acordar cada manhã
para a luz de um novo dia!!!

Maria Madalena Ferreira - Magé-RJ

MENÇÕES ESPECIAIS 
Não use a sua vitória
para desfazer do irmão,
dê nobreza à sua história:
ao vencido, estenda a mão!

Alba Helena Corrêa - 
Niterói-RJ

Minha vitória sonhada
é dizer, ao fi m da vida,
sem culpas, de alma lavada:
- Paz, Senhor! Missão cumprida!

Carolina Ramos - 
Santos-SP

São as derrotas  amargas
e  os instantes de agonias
que forjam vitórias largas
de um “Davi” contra “Golias”...

Heder R.S. Souza  - Chapecó-SC
A seca planta a dureza,
mas sempre será vencida...
Há vitória, com certeza,
onde há esperança de vida...!

Mara Melini - Caicó-RN 
Batalhar é meu segredo
na luta contra meus ais,
e a vitória é não ter medo
de defender ideais...

Paolo Giovanelli - Nova Friburgo-RJ

- CATEGORIA  NOVATOS -
 VENCEDORES 

A melhor alternativa
para alcançar a vitória
é tornar a tentativa
atitude obrigatória!

Jerson Lima de Brito
Porto Velho-RO 

Quem luta um dia conquista
o seu momento de glória.
No sonho do idealista
repousa grande vitória.

Lucêmio L. da Anunciação
Canela-RS

Festejar com alegria
a vitória conseguida,
é como subir um dia,
ao pódio de nossa vida.

Selma Veiga - S.Paulo-SP
Não fi que desanimado,
nem um perdido abatido,
pois mesmo num derrotado
há vitória em ser vencido.

Venceslau Olival 
Nova Friburgo-RJ 

  
TEMA REGIONAL - 

DERROTA
- CATEGORIA VETERANOS

 VENCEDORES          
Derrota vira conquista,
importante aprendizado,
quando em vez de um derrotista
forja mais bravo um soldado!

Altair Fernandes Carvalho
Pindamonhangaba-SP 

Na derrota, eu me contenho,
pois aprendo que a vitória
é fruto de muito empenho,
ao longo da trajetória.

Glória Tabet Marson 
São José dos Campos-SP

As contendas de casais
são disputas tolas, pois
aquele que grita mais
sela a derrota dos dois.

Maurício Cavalheiro
Pindamonhangaba-SP

Derrotas eu não aceito:
nunca fui, delas, freguês!
Quando caio estufo o peito
e vou à luta outra vez!

Nélio Bessant - Pindamonhangaba-SP
É de derrota, fracasso,
que a minha vida, hoje, é feita.
Mas, teimoso, acerto o passo,
e logo a vida se ajeita.

Nélio Bessant 
Pindamonhangaba-SP

MENÇÕES HONROSAS 
Derrotas? Não me conformo;
eu não aceito perder.
Todo percalço transformo
em motivos pra vencer.

Nélio Bessant
Pindamonhangaba-SP

A derrota da esperança
não me abate e me conduz
à luta que não descansa
de procurar sempre a luz!

José Valdez de Castro Moura
Pindamonhangaba-SP

Caio...levanto...prossigo...
E nenhum revés me esgota.
Dessa maneira, consigo
impor derrota à derrota.

Maurício Cavalheiro
Pindamonhangaba-SP

Não te sintas derrotado
por sucessões de tropeços;
mas saibas: queda é recado
para rever recomeços.

Maurício Cavalheiro
Pindamonhangaba-SP

Quero um Brasil justiceiro,
povo honesto, patriota,
e, mostrando ao mundo inteiro
que união vence a derrota.

Nadir N. Giovanelli
São José dos campos-SP

MENÇÕES ESPECIAIS
O fraco se desespera
quando uma derrota o alcança;
o forte se recupera
pois nunca perde a esperança.

Cláudio Morais - Taubaté-SP
Afeito às perdas e danos,
alvo de eternas chacotas,
meu coração traça planos
para derrotar...derrotas.

Elbea Priscila de Sousa e Silva
Caçapava-SP

Na derrota não há glória
mas, muito embora vencida,
encaro a alheia vitória
sempre de cabeça erguida.

Elbea Priscila de Sousa e Silva
Caçapava-SP

 Se não fui o vencedor,
não foi perda, nem o fi m;
ganhei  força interior
de, um dia, vencer, enfi m !

Glória  Tabet Marson.
São José dos Campos-SP

A derrota em mim se esconde,
vou percorrendo a cidade,
tristonho, num velho bonde
que eu denomino saudade...

José Valdez de Castro Moura
Pindamonhangaba-SP 

 ALTAIR FERNANDES
***

Com declamação de tro-
vas de autores veteranos 

e de jovens trovadores acontece 
neste sábado (25), com início às 
20 horas, no Espaço Cultural 
Teatro Galpão (rua Luiza Mar-
condes de Oliveira, 2.750 - Par-
que das Nações, via paralela à 
avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso),  as premiações refe-
rentes ao XXVIII Concurso Na-
cional/Internacional  de Trovas 
e XXIV Juventrova, concurso 
estudantil da modalidade. 

O já tradicional certame tro-
vadoresco nacional/internacio-
nal de Pindamonhangaba este 
ano teve um total de 755 trovas 
participantes, sendo 618 pela 
categoria Nacional/Internacio-
nal - tema ‘Vitória’– destinada 
a trovadores de municípios do 
Estado de São Paulo (incluindo 
a capital), de outros estados e 
de países de Língua Portugue-
sa, e 137 pela categoria Regio-
nal – tema ‘Derrota’ -  aberta a 
trovadores de Pinda, cidades da 
região do Vale, serra da Manti-
queira e litoral Norte.  

Em ambas as categorias serão 
premiados os autores das 15 me-
lhores trovas, cinco vencedoras, 
cinco menções honrosas e cinco 
menções especiais. Na catego-
ria Nacional haverá mais quatro 
premiados pela categoria Trova-
dores Novatos.  Um total de 34 
premiações (trovas abaixo): 

 1. EE ALEXANDRINA G.A. RODRIGUES
Tenho que sempre estudar,
mas com muito compromisso.
Para amanhã trabalhar
e me dar bem no serviço.

Gleydson Lacerda Oliveira
Ensino Fundamental – 6º ano

2. EE ALFREDO PUJOL
Para se ter compromisso
tem que ter dedicação
e fazer o seu serviço
com amor no coração.

Victor Gama
Ensino Médio – 3º ano

Se você não me namora
eu não tenho culpa disso.
Pode ser que qualquer hora
eu arranje um compromisso.

Salatiel Rodrigo de Oliveira 
Ensino Médio - 3º Termo

Um anel de compromisso
em dois dedos colocados
porque o amor precede disso
no dia dos namorados.

Ana Júlia Mariano
Ensino Médio – 2º ano  

3. EE CÉLIA KEIKO IKEDA 
Garoto namorador
tem na vida seu mistério:
para ser conquistador,
compromisso leva a sério!

Maria Vitória Cirillo de Araujo 
Ensino Fundamental – 8º ano

4. EE DEPUTADO CLARO CESAR
Longa é minha caminhada,
mas eu não vou desistir.
Quando ponho o pé na estrada,
meu compromisso é seguir.

Kaique Bernardo da Silva
Ensino Fundamental – 9º ano

Quero compromisso sério.
Cuidado, seu vacilão!
Não me deixe no mistério
das coisas do coração!

Kathleen Daiane C.N. Silva
Ensino Fundamental – 8º ano

Compromisso quero ter
e será muito importante,
para na vida crescer
e ser um bom estudante.

Emanuelle Cristina Polniak
Ensino Fundamental – 6º ano

Está difícil lidar
com você sem compromisso,
tá sabendo só brincar
e nem estou querendo isso.

Thaynara Gomes da Silva Ramos
Ensino Fundamental – 8º ano

Tenho sério compromisso
com minha sociedade,
quero lembrar sempre disso
e viver com dignidade!

Cristhian Bueno 
Ensino Médio – 1º ano

Deus, Senhor, meu Pai Eterno,
és meu maior compromisso,
tenho muito amor fraterno,
quero pensar sempre nisso.

Débora Cristina dos Reis
Ensino Fundamental – 7º ano

5. EE DIRCE APARECIDA PEREIRA 
MARCONDES
Muito compromisso eu tenho
pra estudar e melhorar.
Com muita alegria e empenho
minha vida vai mudar.

Guilherme Andrade M.  de Souza
Ensino Fundamental – 9º ano

Nosso melhor compromisso
é ser aluno exemplar,
e para conseguir isso
não podemos bagunçar.

Pyetra Victoria Alves Santos
Ensino Fundamental – 7º ano

Compromisso o povo tenha
para este ano de eleição
ajudar alguém que venha
nos mostrar a solução.

João Vitor de Carvalho
Ensino Fundamental – 9º ano

6. EE IOLANDA  VELLUTINI
Eu que tinha um compromisso
com alguém que não me amou,
agora, por conta disso,
não sei mais para onde vou.

Alaf Cristiano da Silva Moreira
Ensino Fundamental – 6º ano

7. EE ISIS CASTRO DE MELLO CESAR
O namoro é compromisso
nada vai nos separar
eu tenho certeza disso
porque sempre vou te amar!

Victoria Anahí F. Silva
Ensino Fundamental – 7º ano

8. EE JOÃO MARTINS DE ALMEIDA
Eu já tenho um compromisso:
cuidar do meio ambiente!
E sempre vou falar disso,
cada vez mais consciente.

Marcos Paulo Lima Rocha
Ensino Fundamental – 6º ano

9. EE JOÃO PEDRO CARDOSO
Um tipo de compromisso
é o que deve ter consigo.
Siga sempre em busca disso,
seja seu próprio abrigo!

Saniele Lopes Coimbra
Ensino Médio – 3º ano

10. EE JOSÉ AYLTON FALCÃO
Compromisso vai pegar:
será agora ou mais tarde.
Não adianta mais chorar...
o cinto que te aguarde.

Fernanda Moreira dos Santos
Ensino Fundamental – 7º ano

Eu tenho por compromisso
da natureza cuidar,
e para começar isso,
mudinhas irei plantar.

João Vitor de Oliveira Silva
Ensino Fundamental – 7º ano

Tenho um grande compromisso
com a minha namorada.
Todo dia penso nisso:
será sempre a minha amada. 

Alam Pereira Campos
Ensino Fundamental – 7º ano

Compromisso é me esforçar
para seguir na carreira
de youtuber, conquistar
a vida na brincadeira.

Deyvid E. Alves Alcides
Ensino Fundamental – 7º ano

Nosso amor à Natureza
é um sério compromisso;
nós temos que ter pureza
para cuidar de tudo isso.

Carolina Vitória F. C. de Freitas
Ensino Fundamental – 7º ano

Compromisso com amor
é sabermos respeitar.
Entenda-nos, por favor,
há muitas formas de amar.

Jéssica Costa da Silva
Ensino Médio – 2º ano

O que você sonha ser?
Você poderá alcançar.
Basta compromisso ter
e pra sempre acreditar.

Larissa Oliveira dos Santos
Ensino Médio – 2º ano

O compromisso faz parte.
Lutar é saber jogar.
Aprender? Sim, essa é a arte,
mas nunca desrespeitar.

Rafael Leite
Ensino Médio – 3º ano

No futuro quero ser
uma advogada, estudar,
e muitos processos ter
para os pobres ajudar.

Kathleen da Silva Leite dos Santos
Ensino Fundamental – 7º ano

11. EE JOSÉ WADIE MILAD  
Para termos compromisso                                                                                          
não precisa de razão.                                                                                                                                
Basta ser menos omisso,
dar ouvido ao coração!

Layla Aparecida S.G. da Silva
Ensino Fundamental – 9º ano

Eu já tenho um compromisso,
mas não vou comparecer.
Vão notar o meu sumiço
à preguiça eu vou ceder.

Cristian Gabriel Azevedo de Souza
Ensino Fundamental – 9º ano

12. EE MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE 
AZEVEDO 
Sou assim comprometido
somente com esse amor.
Foi tão mal correspondido
deixando em mim grande dor.

Andrei Miguel da Silva Moreira
Ensino Médio – 1º ano

13. EE PEDRO SILVA
Meu passarinho amarelo!
Compromisso é cuidar dele.
O seu canto é muito belo
que eu poderia ser ele.

Ana Luiza Zanin Valério
Ensino Médio – 2º ano

Eu tenho um só compromisso
com a minha afi lhada:
Vou arranjar um serviço
pra que não lhe falte nada.

Lucas Correia do Espírito Santo
Ensino Médio – 3º ano

Eu tenho meu compromisso
todos os dias na escola.
O meu pai já sabe disso,
não posso fazer “marola”.

Débora Martins
Ensino Médio – 3º ano

 
14. EE RYOITI YASSUDA
Amparar é compromisso,
transcende a nossa afeição.
É sentir o olhar demisso
e curar o coração.

Isabelle Fernandes
Ensino Médio – 3º ano

Compromissossão presentes 
em  nossa vida e na escola,
não podemos ser ausentes,
o futuro nos assola!

Yasmin Gabriela da Silva Santos
Ensino Médio – 1º ano

15. COLÉGIO SANTA MÔNICA
Esse Brasil tá perdido,
é demais a corrupção.
Com compromisso esquecido
nosso orgulho foi pro chão!

Kauan Felipe Teodoro
Ensino Fundamental – 6º ano

16. EE THEODORO CINTRA (CAMPOS 
DO JORDÃO)
Assumir um compromisso
é dever do cidadão.
Obrigado, Deus, por isso,
aprendi sua lição.

Gabriel Josino dos Santos
Ensino Médio – 1º ano

Tenho compromisso sim
em mudar esse mundão.
Fazer o melhor pra mim
e aos outros que aqui estão.

Cristofer Ferreira dos Santos
Ensino Médio – 2º ano

Sou jovem vocacionado
quero me comprometer.
Tenho Deus sempre ao meu lado,
assim é o meu viver.

Arthur Vinícius
Ensino Médio – 2º ano

17. EE WILSON PIRES
Compromisso sem efeito
é cultura sem ação.
É problema esse defeito,
nosso povo é sem noção!

Vinicius Rodrigues
Ensino Médio – 1º ano

Os concursos Nacional e Juventrova são realizados anualmente pela UBT-União 
Brasileira de Trovadores/Seção de Pindamonhangaba com apoio da Administração 

Municipal  através da Biblioteca Municipal Vereador Rômulo 
Campos D’Arace,  departamentos de Cultura e de Comunicação e 

da Fundação Dr. João Romeiro (jornal Tribuna do Norte). 
Temas para 2019

XXIX CONCURSO NACIONAL/INTERNACIONAL
Tema Nac./internacional: Manhã

Tema Regional: Noite
XXV Juventrova: Família

Originado de um projeto da 
UBT-Pindamonhangaba 

junto aos professores de língua 
portuguesa denominado “A Trova 
na Escola”, direcionado a alunos a 
partir da 5ª série do Ensino Fun-
damental (atual 6º ano), redes pú-
blica e particular, o Juventrova al-
cançou este ano a sua  24ª edição.                                                                         
O tema foi a palavra “Compromis-
so” e participaram 17 escolas (sen-
do uma de Campos do Jordão). 
Das 770 trovas concorrentes di-
vulgamos a seguir as 40 conside-
radas vencedoras, seus autores, 
séries e respectivas escolas: 

Vinte e quatro anos de Juventrova  

O evento de premiação aos 
vencedores do Concurso Nacio-
nal e Juventrova anualmente 
integra a programação festiva 
elaborada pela Administração 
Municipal para comemorar o 
aniversário de emancipação 
político-administrativa da ci-
dade. Este ano, devido a com-
promissos que impediam a pre-
sença do presidente da seção 
local da UBT-União Brasileira 
de Trovadores de estar presen-
te, caso a premiação fosse em 
julho (mês de aniversário do 
município), excepcionalmente 
será realizado neste fi nal de 
mês de agosto.

Solenidade reúne trovadores veteranos, alunos trovadores, 
professores e amigos da trova num agradável encontro de 
confraternização (foto: evento de premiação ano 2017)



“21º Festil” começa nesta segunda-feira
27/8 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: 18 de Agosto - Cia Teatral Filosofia de Coxia - São Paulo
 
28/8 - 20h - Espetáculo Convidado Profissional
Espetáculo: Urrou - Cia Mônica Alvarenga - Pindamonhangaba
 
29/8 - 20h - Espetáculo Convidado Profissional
Espetáculo: Chaos - o homem como fruto de si - Cia Cássio B de Teatro 
- Lorena/SP
 
30/8 - 15h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: A Opereta do Malandro - Grupo Tapanacara Mutatis Mu-
tandis - Itapetininga-SP

30/8 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: São Cipriano - Cia Teatral 4 Cantos - Quadra/SP
 
31/8 - 15h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Hamlet - Grupo de Teatro Catamarã - São Paulo
 
31/8 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Um tapa na cara da arte - Grupo Villa Lobos de Teatro - Am-
paro/SP
 
01/09 - 10h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: O mito de Sísifo - Cia Contramão - Taubaté
 
01/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O rapto das cebolinhas - Cia de Teatro Dentro da Casa - Lins/SP
 
01/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: O retrato de Dorian Gray - Cia Teatral Éna - São Paulo
 
01/9 - 24h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: A Gaiola de Bernarda Alba - Grupo As Meninas - Taubaté

02/9 - 15h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: A hora e a vez de Augusto Matraga - Grupo Tensa - São Paulo
 
02/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Mistérios da Meia-Noite - Grupo Teatral Atuarte - Boa Vista 
do Buricá - RS

3/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: Cinderela, o sonho acontece - Grupo Teatral Atuarte - Boa 
Vista do Buricá - RS

3/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: X - de outra forma que não com os olhos - Grupo de Teatro 
Singular - Santo André-SP

4/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O livro dentro da concha - Grupo Loucos Também Amam - 
Palmeira dos Índios/AL

4/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: To be or no Tubiacanga - Oficina de Arteiros - São Paulo

5/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: A Pedra Mágica - Grupo Estrelas da Imaginação - São José 
dos Campos

5/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: AniMales - Coletivo AniMales - Campinas

6/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O bicho que ajudou o homem - Cia Pó de Estrelas - Mauá-SP

6/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Aves da Arribação - Grupo Entrecena - São Luís-MA

7/9 - 10h - Categoria Infantil
Espetáculo: A sereia pirata - Grupo de Teatro do CIL - São Paulo

7/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O dragão verde - Cia Teatral Sarapós - Sarapuí-SP

7/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Atenciosamente, eu! - Cia dos Caos - Campo Grande-MS

8/9 - 10h - Categoria Infantil
Espetáculo: O gato Malhado e a andorinha Sinhá - Cia Salete de Teatro 
- Novo Horizonte - SP

8/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: Tem frufru nesse angu - Cia de Teatro UTA - Salto de Pirapora-SP

8/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: Pauliceia Desvairada - Grupo Teatro Brancaleone e Teatro 
Didático da Unesp - São Paulo

Edital “linguagEns artísticas” sErá lançado na tErça-fEira

amanhã tem muito “rock no Museu”

Entre os dias 27 de agosto e 
9 de setembro acontece a “21ª 
edição do Festil - Festival de Te-
atro Estudantil” em Pindamo-
nhangaba. Cerca de 500 artistas 
vão apresentar 28 peças no Tea-
tro Galpão. O evento será aberto 
às 20 horas, com o espetáculo 
“18 de Agosto”, da Cia. Teatral 
Filosofia de Coxia, de São Pau-
lo, na categoria Adulto - Teatro 
na Escola. Na terça-feira (28), 
a apresentação é do espetáculo 
convidado profissional “Urrou”, 
da Cia. Mônica Alvarenga, de 
Pindamonhangaba, também às 
20 horas.

O “Festil” incentiva o inter-
câmbio cultural entre escolas, 
universidades e outras institui-
ções. Neste ano serão apresenta-
das peças nas categorias: Escola 
de Teatro – Adulto, Teatro na 
Escola - Adulto e Infantil, além 
dos espetáculos convidados. Os 
ingressos custam R$ 3 ou 1 lata 
de óleo e devem ser trocados na 
bilheteria do teatro. Informa-
ções e reserva de ingressos pelo 

(12) 99754-1991 e no e-mail es-
coladeteatropinda@gmail.com. 

O Festil é realizado pela Es-
cola de Teatro Pinda em par-
ceria com o Departamento de 

Cultura da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e do Senac com o 
apoio da Ambac (Associação de 
Moradores do Alto do Cardoso e 
comércio local).

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

O Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona Leopol-
dina receberá o evento “Rock no 
Museu” neste sábado (25), das 15 
às 22 horas. A realização tem o 
apoio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e do Fundo Social de 
Solidariedade.

O evento terá várias bandas de 
Rock, a partir das 17h30, como: 
Tubarão de Bacia, Novos Maca-
cos, Guerrilha Verbal, Lady Rock e 
Agnus; além de oficinas com pro-
fessores da Fasc (Faculdade Santa 
Cecília) como: Estamparia Artesa-
nal, Silk Screen e Marmorização.

O evento não é só rock, have-
rá também som acústico, a partir 
das 15 horas, com Larissa Oli-
veira, Larissa Mendes e Camila 

Borges. O dia está reservado para 
muita música e conhecimento. 
“Será uma noite de bate-papo cul-
tural com música ao vivo, a ideia 
é criar um espaço para as pessoas 
interagirem e se divertirem cultu-
ralmente”, afirmou o coordena-

dor do Museu, José Caramez.
Importante destacar que é 

proibido o consumo e a entrada 
de bebida alcoólica no local. O 
museu fica na rua Marechal Deo-
doro da Fonseca, 260 - Centro. A 
entrada é gratuita.

Evento preencherá o sábado no Museu de Pindamonhangaba

Divulgação

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

Pinda lançará, na próxima 
terça-feira (28), às 19 horas, no 
Palacete 10 de Julho, o edital 
“Linguagens Artísticas - PRO-

AC Municípios FMAPC” que terá 
como objetivo beneficiar 10 pro-
jetos de 25 mil reais cada um. O 
edital irá apoiar projetos cultu-
rais nos mais diversos segmentos 
como, por exemplo: teatro, dança, 
música, pesquisas, entre outros.

Pindamonhangaba foi um 
dos 21 municípios selecionados 
dentre os 78 inscritos na Secre-
taria da Cultura do Estado de 
São Paulo (SEC) com o edital 
PROAC Municípios, em abril, 
por possuir a Lei do Fundo Mu-

nicipal de Apoio às Políticas 
Culturais – FMAPC.

O PROAC Municípios é vol-
tado para o fortalecimento do 
FMAPC que visa a busca de re-
cursos para o estímulo da pro-
dução cultural local. É a primei-

ra vez que acontece um edital 
do PROAC para a prefeitura de 
Pindamonhangaba.

O edital irá apoiar projetos 
culturais de proponentes sedia-
dos há, pelo menos, dois anos em 
Pinda.

cia. Ballet stagium se apresenta 
na cidade neste domingo

COLABOROU COM O 
TEXTO: VICTOR GOBBO

O Teatro Galpão tem encon-
tro marcado com a Cia. Ballet 
Stagium neste domingo (26), 
às 19 horas. O tema para esta 
apresentação será “Choros e 
Batucada”. A realização é uma 
parceria do Departamento de 
Cultura da Prefeitura com o 
Governo do Estado.   

As apresentações exaltarão 
os ritmos brasileiros por meio 
do estudo sobre o nosso ginga-
do, ousado e dessincronizado. 
Em Batucada, a pesquisa da 
obra se volta para os gestos de 
nosso povo. Já em Choros, a 
pesquisa musical e de movimen-
tos mostra as origens da pri-
meira música urbana nacional.

O Stagium, com “Choros e 
Batucada”, tem como propósito 
criar uma estética própria e uma 
linguagem que propõe a refletir 
o Brasil em sua complexidade 
social, histórica e cultural. O 

evento é gratuito e os ingressos 
devem ser retirados na bilhe-
teria do teatro a partir das 18 
horas. O Teatro Galpão fica na 
Rua Luiza Marcondes de Olivei-
ra, 2.750 – Parque das Nações.

grupo fará apresentação no teatro galpão, às 19 horas

Arnaldo J. G. Torres

companhia teatral de são Paulo se apresentará no festival

Divulgação

PrograMaçÃo gEral

sEXta-fEira
ulturac

7Tribuna do NortePindamonhangaba, 24 de agosto de 2018



8 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2018

FICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de JODEMAR MENDES, em virtude do 
mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados em diligências efetuadas 
no protocolo nº 177.899, e atendendo ao requerimento da credora fi duciária – 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta 
Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, 
correspondente a R$ 4.118,17 em 22/08/2018, além das despesas de intimação, 
publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência 
de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento 
imobiliário nº 855553578359, fi rmado em 15 de janeiro de 2016, garantido por 
alienação fi duciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 62.746, tendo por objeto o 
imóvel situado na RUA LETÍCIA BONONCINI SANTOS Nº 1.739, APTO 26, BLOCO 
13, CONDOMÍNIO MORUMBI, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-620. O prazo 
para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste 
edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na 
pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR -  Ofi cial Registrador -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Extraordinária 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso 

 

Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom 
Sucesso, convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 30/08/2018, no Salão de Festas da Associação, sito a Rua Japão, s/nº, 
Loteamento Granja Saito, Parque das Nações, município de Pindamonhangaba-
SP, as 19h30 em primeira convocação, com no mínimo 20% dos Associados 
presentes e as 20h00 com qualquer número de presentes, para votar e deliberar 
sobre o quanto segue: 

1)  Deliberação e Votação sobre Fundo Reserva Fixo no valor de 154 taxas 
associativas; 

2) Deliberação e Votação sobre envio dos boletos das taxas associativas 
somente por meio eletrônico; 

3) Deliberação e Votação sobre pendências CIPASA e possível processo 
judicial; 

4) Deliberação e Votação sobre os Investimentos e respectivas taxas extras: 
a) Projeto para alteração da portaria; 
b) Projeto de iluminação da portaria; 
c) Segurança perimetral, sendo: muro de alvenaria, concertina, cerca 

elétrica, câmeras, sensores, alarmes, sistema de vídeo analítico. 

Observações de acordo com o Estatuto Social: 

 É licito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores, munidos com 
procurações específicas (vias originais e com reconhecimento de firma), representando no 
máximo 5 (cinco) outorgantes associados; 

ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR? 

As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados; participando 
da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam tomadas por um pequeno 
grupo de moradores; 
Os associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido; 
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento. 
 

 

 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso 
Artur Prado Cabral 
Presidente do Conselho Deliberativo 

15/08/2018 

2 col por 13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Extraordinária 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso 

 

Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom 
Sucesso, convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 30/08/2018, no Salão de Festas da Associação, sito a Rua Japão, s/nº, 
Loteamento Granja Saito, Parque das Nações, município de Pindamonhangaba-
SP, as 19h30 em primeira convocação, com no mínimo 20% dos Associados 
presentes e as 20h00 com qualquer número de presentes, para votar e deliberar 
sobre o quanto segue: 

1)  Deliberação e Votação sobre Fundo Reserva Fixo no valor de 154 taxas 
associativas; 

2) Deliberação e Votação sobre envio dos boletos das taxas associativas 
somente por meio eletrônico; 

3) Deliberação e Votação sobre pendências CIPASA e possível processo 
judicial; 

4) Deliberação e Votação sobre os Investimentos e respectivas taxas extras: 
a) Projeto para alteração da portaria; 
b) Projeto de iluminação da portaria; 
c) Segurança perimetral, sendo: muro de alvenaria, concertina, cerca 

elétrica, câmeras, sensores, alarmes, sistema de vídeo analítico. 

Observações de acordo com o Estatuto Social: 

 É licito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores, munidos com 
procurações específicas (vias originais e com reconhecimento de firma), representando no 
máximo 5 (cinco) outorgantes associados; 

ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR? 

As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados; participando 
da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam tomadas por um pequeno 
grupo de moradores; 
Os associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido; 
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento. 
 

 

 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso 
Artur Prado Cabral 
Presidente do Conselho Deliberativo 

15/08/2018 

Edital de convocacao __2 colunas por 13 cm

COMUNICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO

Esgotados nossos recursos de localização e comunicação, a empresa GAZZO & GAZZO LTDA-ME, 
estabelecida na Rua dos Andradas, nº 204-Centro, CONVOCA seu funcionário CÉSAR ROBERTO 
V. DA SILVA, portador do CTPS nº 047440/00419, a comparecer na sede da referida empresa, no 
prazo de 72 horas, sob pena de confi gurar ABANDONO DE EMPREGO, sujeito ás penalidades do 
art. 482 da CLT, o que importará em seu desligamento desta empresa.

COMUNICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO 2 col pór 2 cm

 

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba – SP 
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com 

CONVOCAÇÃO – 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DIRETOR DO FAEP 

 Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 
da 9ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir: 

 Pauta: 

 Leitura e aprovação da ata anterior; 
 Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 

distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de agosto.   

Dia: 28/08/2018 

Horário: 15h30 minutos 

Local: Centro Esportivo “João do Pulo”   

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima 

Presidente do FAEP 

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Laerte Machado Guimarães, 590 - Pindamonhangaba 

CEP: 12410-180 – fone/fax: (12)36445995

AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº153
Em: 22/08/2018
Processo nº: 0000022729
Atividade: Restaurante e Similares
Razão Social: Gilvan Alves Sol Posto
CNPJ/CPF: 039.746.628-55
Endereço: Av. José Monteiro Machado César, 235-Moreira César
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Gilvan Alves Sol Posto
CPF: 039.746.628-55
Auto de Infração nº: 2243
Defesa: Aguardando prazo legal de 10 dias
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO.
RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Dr Laerte Machado Guimarães,590 - Pindamonhangaba 

CEP: 12410-180 – fone/fax: (12)3644-5995

AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 154
Em: 22/08/2018
Processo nº: 0000022731
Atividade: Restaurante e Similares
Razão Social: Gilvan Alves Sol Posto
CNPJ/CPF: 039.746.628-55
Endereço: Av. José Monteiro Machado César, 235-Moreira César
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Gilvan Alves Sol Posto
CPF: 039.746.628-55
Auto de Infração nº: 2245
Defesa: Aguardando prazo legal de 10 dias
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 18/08/17, O ACIMA DISCRIMINADO.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.070, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Retifi car a Portaria Geral nº 5.057, de 31 de julho de 2018, 
que cessa a designação da servidora Adriana Andraus Agel, onde se lê “Gerente de 
Unidade”  leia-se “Gerente de Divisão”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
 
 

Avenida Fortunato Moreira, 173 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –   CEP 12400-400   –   Tel (12) 3644-1565 
educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2018 
 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS 
 
Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classificação das propostas”, do Edital de 
Chamamento Público nº 006/2018, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por meio 
deste informar a Classificação Preliminar dos 04 Planos de Trabalho protocolados para análise da 
Comissão de Seleção, ficando assim ranqueados: 

 
Classificação Entidade Total de Pontos 

1º Instituto Esporte Educação 
Processo nº 22557 

46 

2º Associação dos Cooperadores Salesianos de 
Pindamonhangaba 
Processo nº 22561 

24 

3º Projeto Social Grêmio União 
Processo nº 22551 

20 

4º Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente – 
Projeto Crescer 
Processo nº 22556 

20 

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2018.  
 

     Comissão de Seleção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.069, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Retifi car a Portaria Geral nº 5.056, de 31 de julho de 
2018, que designa o servidor Milton Rodrigues dos Santos Pinto, onde se lê “Gerente 
de Unidade”  leia-se “Gerente de Divisão”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.068, DE 17 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Retifi car a Portaria Geral nº 5.055, de 31 de julho de 2018, 
que cessa a designação da servidora Selma Isabel Silveira Silva, onde se lê “Gerente 
de Unidade”  leia-se “Gerente de Divisão”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de 
agosto de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.159, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

Denomina de “MARCELO DOS SANTOS” a nova sede do Setor de Transportes da 
Secretaria de Saúde, localizada na Rua Major José dos Santos Moreira, nº 615 – São 
Benedito, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de “MARCELO DOS SANTOS” a nova sede do Setor 
de Transportes da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Major José dos Santos 
Moreira, nº 615 – São Benedito.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

 Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 15 de agosto de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/Projeto de Lei 101/2018

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 
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DECRETO Nº 5538, de 13 de junho de 2018. 
 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6105, de 12 de março de 2018, artigo 20º, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos 

do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 261.000,00 
(Duzentos e Sessenta e Um Mil Reais), na Secretaria Municipal de Administração, para o 
Programa de Desligamento Voluntário (PDV) aos servidores da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.  A classificação orçamentária será: 

 
RÉDITO(S) 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
010540 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.94.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 125 261.000,00 
TOTAL DE CRÉDITO                                                                                                                                                                 261.000,00 

 
Art. 2° - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo 

anterior. 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES 

CLASSIFICAÇÃO FICHA VALOR 
011420 - 04.122.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 509 130.000,00 
011510 - 08.244.0003.2006 - Manutenção da Folha de Pagamento   

3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 546 131.000,00 
TOTAL DE ANULAÇÕES                                                                                                                                                                      261.000,00 

 

 
 
Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

posições em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 13 de junho de 2018. 
 
 

Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

                     João Carlos Muniz  
       Secretário da Fazenda e Orçamento 
 

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 13 de junho de 2018. 
 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves  
Secretário de Negócios Jurídicos 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1504172-75.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: José Carlos Roos

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: José Carlos Roos
Documentos da Executada: CPF: 051.880.488-76
Execução Fiscal nº: 1504172-75.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 03/01/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4234576
Valor da Dívida: R$ 1681,42

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

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
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1504172-75.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: José Carlos Roos

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: José Carlos Roos
Documentos da Executada: CPF: 051.880.488-76
Execução Fiscal nº: 1504172-75.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 03/01/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4234576
Valor da Dívida: R$ 1681,42

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

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
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Gueize Moara Daniel de Sousa

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Gueize Moara Daniel de Sousa
Documentos da Executada: CPF: 151.286.868-09
Execução Fiscal nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4212146
Valor da Dívida: R$ 1535,63

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

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
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Gueize Moara Daniel de Sousa

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Gueize Moara Daniel de Sousa
Documentos da Executada: CPF: 151.286.868-09
Execução Fiscal nº: 1504497-50.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4212146
Valor da Dívida: R$ 1535,63

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE 

 
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ 

04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em 

Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente representada por seu Presidente Sr. Maésio 

Favorin, convoca através do presente Edital, os Associados, para a Assembleia Geral Extraordinária 

que será realizada na sede do clube da Associação, localizado a Rua Mariana Marcondes Cesar 

Romeiro, s/n, dia 03 de setembro de 2018 – segunda-feira. A Assembleia Geral Extraordinária 

instalar-se-á em primeira convocação às 19h00min, com a presença de metade mais um dos 

associados ou às 19h30min em segunda convocação, com qualquer número de associados conforme 

previsto no Art. 13 do Estatuto Social, para Deliberar e Votar sobre os itens da Ordem do Dia: 

 
1- Explicação do funcionamento da biometria do controle de acesso (choque) pelo 

representante da ONETI; 
 
2- Deliberação e votação para aquisição e forma de pagamento da Academia da Terceira 

Idade (com eventual cobrança de Taxa Extra); 
 
3- Deliberação e votação sobre aquisição e forma de pagamento do Sistema CFTV – circuito 

fechado de TV – (com eventual cobrança de Taxa Extra).  
 

As pessoas que comparecerem na qualidade de representantes de Associados, deverão se apresentar 

com as respectivas procurações com firma reconhecida, ficando limitado a uma única procuração por 

outorgado associado. (Art. 22 do Estatuto Social) 

Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão impedidos de 

participarem da assembleia. (Art. 10 do Estatuto Social).  

O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia. 

                                  Pindamonhangaba,  23  de   agosto de 2018. 
 

 
MAÉSIO FAVORIN  

Presidente  
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Alunos da Escola Municipal João Cesário 
visitam redação da Tribuna do Norte

Mais uma vitória de Grilo em 
Campeonato de Fisiculturismo

“Dia do Soldado” tem comemoração 
especial em Pindamonhangaba

ESPETÁCULO MESCLA DANÇA E MULTIMÍDIA NO FIM DE SEMANA

Fundado pelo 
jurista, poeta e po-
lítico Doutor João 
Marcondes Romeiro, 
em 1882, o centená-
rio jornal Tribuna do 
Norte recebe, fre-
quentemente, a visita 
de alunos, de pro-
fessores e de pesqui-
sadores que buscam 
entender a dinâmica 
de trabalho de um 
veículo de comunica-
ção ou apenas reali-
zar pesquisas. 

Nessa quinta-feira 
(23), foi a vez dos 
alunos do 4º ano, 
da Escola Municipal 

João Cesário, locali-
zada no bairro Feital, 
realizarem a visita à 
sede do jornal.

Acompanhados 
pela professora Taís 
Cristina, os estudan-
tes, que tem entre 
9 e 10 anos, de-
monstraram grande 
interesse pela rotina 
dos profissionais, 
inclusive, trouxeram 
perguntas prontas (e 
decoradas) sobre os 
bastidores da reda-
ção. 

Ao fi m da visita, 
eles defi niram como 
“enriquecedora”. 

Estudantes aprendem um 
pouco sobre a história e sobre 
a rotina da redação do jornal 
Tribuna do Norte

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O atleta “Grilo”, nome 

profi ssional de José 

Luis Camilo, competin-
do no “Generation Iron 
Show” no último sábado 
(18), em Belo Horizonte 
(MG), conquistou mais 

um título de campeão 
representando Pinda-
monhangaba em com-
petições de bodybuil-
ding.

O Pindense compe-
tiu na categoria Mas-
ter para atletas acima 
de 40 anos no torneio 
chancelado pela Fede-
ração Internacional de 
Fisiculturismo (Inter-
national Federation of 
Bodybuilding – IFBB). 
O desenvolvimento da 
apresentação e, conse-
quente, avaliação dos 
candidatos ocorreu na 
Arena Expominas, na 
capital mineira.

Com esta conquis-
ta, Grilo garantiu vaga 
para a próxima edição 
de um dos principais 
eventos de fi sicultu-
rismo no mundo, o 
“Arnold Classic Brasil 
2019”, que acontecerá 
em São Paulo. Entre-
tanto, até lá, ele partici-
pará de outros campeo-
natos. O próximo será o 
“Mr Olympia Amador” 
em 21 de outubro, tam-
bém em São Paulo.

Fisiculturista 
pindense foi 
campeão na 
categoria 
Master acima 
de 40 anos

Denis Beagá

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A data “Dia do Solda-

do”, comemorada em 25 
de agosto, homenageia os 
integrantes das Forças Ar-
madas (Exécito, Marinha 
e Aeronáutica), os defen-
sores da Nação Brasileira 
.  Este ano a celebração 
constará de uma progra-
mação especial e gratuita 
do 2º Batalhão de Enge-

nharia de Combate no 
Shopping Pátio Pinda, a 
partir das 10 horas deste 
sábado (25).

Ao longo do dia, o cen-
tro de compras terá um es-
paço de exposição e infor-
mações. A mostra incluirá 
um robô de quase um me-
tro, drone, material de re-
moção de minas e equipa-
mentos de mergulho e de 
emprego de engenharia 
militar. Além de exibir os 

aparatos pertencentes à 
unidade, soldados do 2º 
BE Cmb, “Batalhão Borba 
Gato”, circularão pela área  
instruindo os visitantes 
com conhecimentos sobre 
os serviços e atuações do 
batalhão.  

O Shopping Pátio Pin-
da funciona das 10 às 22 
horas, aos sábados, e está 
localizado na rua Alcides, 
av. Nicanor Ramos No-
gueira, 650 – Mombaça.

Militares disponibilizarão informações na exposição deste sábado (25)

Luis Claudio Antunes/PortalR3

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Neste domingo (26), às 

16h30, a exibição artística 
“Do amor, só sei dançar com 
você(s)”, produzida pelo Balé 
da Cidade de Taubaté, esta-
rá no palco da unidade do 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi) na cidade. O espetáculo 
carrega coreografi as intensas 
embaladas por uma trilha 
sonora de músicas sobre o 
amor. A entrada é gratuita 
e os ingressos já podem ser 
reservados pelo sistema Meu 
Sesi, no site www.sesisp.org.
br/meu-sesi.

Exaltando o amor em 
todas as suas formas, o Balé 
da Cidade de Taubaté criou a 
montagem com inspiração em 

toda poesia dos sucessos da 
MPB interpretados por jovens 
cantores, como Tulipa Ruiz, 
Marcelo Jeneci, Silva, Clarice 
Falcão etc. Assim, com proje-
ções e tecidos, a apresentação 
traz diversas camadas e face-
tas amorosas, suas memórias 
e histórias, imagens de pes-
soas amadas que nos move, 
canta e encanta.

De maneira leve e poé-
tica, o elenco exalta o viés 
social do projeto “Território 
Sesi-SP de Arte e Cultura,” 
que visa incentivar e difundir 
a produção artística regio-
nal. Inclusive, a companhia 
é o primeiro corpo de baile 
ofi cial de Taubaté e tem como 
prioridade trabalhar a dança 
como instrumento cultural e 
educativo.

Apresentação “Do amor, só sei dançar com você(s)” acontece no SESI Taubaté

O Balé da Cidade de Taubaté é o responsável pela produção artística

Reprodução/Balé da Cidade de Taubaté

Fernanda Batista
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Fotos: Arquivo pessoal

SEXTA-FEIRA

Felicidades
   
Quem também faz 

aniversário neste dia 24 
de agosto é a professora 
e artesã Mara Leonel. 
Bênçãos sem limite, 
sabedoria e paz é o que 
desejam: seu esposo 
Júnior, seus fi lhos Ruan, 
Mayara e Júlia, e  to-
dos os seus familiares e 
amigos. 

Ato em prol da Igreja de Sant’ Ana 

O ato de oração contra a demolição da igreja “nova” de Sant’Ana, 
realizado no dia 21 de agosto, recebeu centenas de pessoas e de 
autoridades municipais e eclesiásticas, que, junto com o pároco da 
igreja Antônio Carlos Gonçalves, realizaram um momento de louvor e 
de adoração.

Tudo de bom! 
Para a sempre 

sorridente chefe 
dos escoteiros 

Terezinha Pereira, 
aniversariante 

desta sexta 24 de 
agosto. Ela recebe 
os cumprimentos 

dos fi lhos Rômulo, 
Thales e Lucas, 

do esposo 
Ademir e todos 

os seus amigos e 
familiares. Bênçãos 

sem fi m, Tereka!  

Bênçãos infi nitas   

Para Lucélia Soares 
(Secretaria Municipal 
de Saúde), que fez 

aniversário no dia 
22 de agosto. 

Seus colegas de 
trabalho e sua 

família desejam 
alegria, bênçãos e 
muitas conquistas. 

Muitas bênçãos

Felicidades para Lia 
Silva, que completará 
mais um ano de vida neste 
sábado, 25 de agosto. Ela 
recebe o desejo de infi nitas 
bênçãos das fi lhas Ádila e 
Aiandra, e dos netos Igor, 
Nina, Laura e Carolina e 
de toda sua família.  

Alegria, alegria

Grandes 
conquistas e 
incríveis viagens 
para a estudante 
Maria Clara Sene, 
aniversariante do 
último dia 22 de 
agosto. Ela recebe 
os parabéns da 
sua mãe Silvia, 
do seu pai Eraldo, 
dos avós, tios e 
de todos os seus 
amigos. 

“Mamaço 2018” 

Pinda recebeu mais uma edição do projeto “Mamaço”. A iniciativa do Grupo 
Mamamátria (da Clínica Mátria) ocorreu na praça Monsenhor Marcondes, no dia 
18 de agosto, e teve por objetivo principal incentivar a promoção do aleitamento 
materno, além de contribuir para a desmistifi cação de conceitos sobre a temática.

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Jucélia Batista
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