
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 9.129

PINDAMONHANGABA 8 DE AGOSTO DE 2018QUARTA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 137

PARCIALMENTE NUBLADO
UV 6

PREVISÃO DO TEMPO 

13º 

PINDAMONHANGABA

24º

Fonte CPTEC/INPE

Teatro Galpão recebe 21ª edição do Festil

“O Dragão Verde”, da Companhia Teatral Sarapós, será um dos espetáculos apresentados no “Festil 2018”    

A 21ª edição do Festil 
(Festival Nacional de 
Teatro Estudantil) está 
chegando... De 26 de 
agosto a 9 de setembro, 
passarão por Pindamo-
nhangaba mais de 500 
artistas, representantes 
de 19 cidades, 5 estados 
brasileiros e 28 espetá-
culos de teatro.

Todas as apresen-
tações ocorrerão no 
Teatro Galpão, promo-
vendo um grande inter-
câmbio cultural entre 
estudantes de teatro do 
Brasil. 

O projeto é dedicado 
ao prestígio e incentivo 
do “fazer teatral” nas 
escolas, universidades, 
instituições, quintais e 
onde mais quiserem. 

PÁGINA 8

“Jogos Municipais do Idoso” começam dia 22 de agosto
Pindamonhangaba realizará a 16ª edi-

ção do Jomi (Jogos Municipais do Ido-
so). A cerimônia de abertura acontecerá 
no dia 22 de agosto, às 18 horas, no Cen-
tro Esportivo “João do Pulo”. A s compe-
tições terão início no dia 23 de agosto e 

se estenderão até o dia 1º de setembro, 
quando ocorrerá o encerramento dos jo-
gos, na Associação Atlética Ferroviária.

Participarão dos jogos atletas acima 
de 50 anos de idade, que competirão nas 
modalidades: atletismo (caminhada ou 

corrida), chute ao gol, bola ao cesto, da-
mas, dominó, xadrez, tênis de mesa, vô-
lei adaptado, bocha, truco e buraco.

Para participar da competição, é pre-
ciso fazer inscrição entre os dias 13 e 16 
de agosto, das 8 às 12 e das 14 às 18 ho-

ras. As primeiras 500 inscrições terão di-
reito à camiseta. Os locais para inscrição 
são: Centro Esportivo “João do Pulo”, 
Ginásio de Esportes Araretama e Centro 
Esportivo “Zito”.
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Uma das atletas da 
melhor idade, Maria José 
de Macedo, do nado livre

Pinda obteve boas 
classifi cações no “Torneio de 
Ginástica Rítmica”   PÁGINA 6
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Prefeitura apresenta projeto 
“Cidade Florida”
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Basquete masculino 
Sub 16 segue invicto na 
“Liga Paulista” 

“O Dragão Verde”, da Companhia Teatral Sarapós, será um dos espetáculos apresentados no “Festil 2018”    

Pinda obteve boas 
classifi cações no “Torneio de 
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Sub 16 segue invicto na 
Prefeitura apresenta projeto 



Mais uma vez, li, com 
alegria e reverência, 
“MEMORIAL DO MO-
NASTÉRIO” escrito por 
JURACI FARIA, nossa es-
timada confreira da Aca-
demia Pindamonhanga-
bense de Letras. Estamos 
perante a uma estrela, 
humilde como os bons e 
leves de espírito, que, no 

seu belo livro, jamais tem 
a veleidade dos tolos, ar-
rogantes, de fazer dele 
uma sinfonia de vocábu-
los para o leitor, razão 
pela qual ela nos oferece 
algo mais além: um ex-
pressivo cântico de ternu-
ra, tão mavioso e român-
tico como a linda da sua 
alma sonhadora, de quem 
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faz da poesia um maravi-
lhoso motivo para viver.

Essa mulher culta 
(Doutora em Matemáti-
ca e Especialista em Mal-
ba Tahan) expressão de 
singeleza, volta, nos seus 
escritos encantadores, 
para os deleites trans-
parentes das emanações 
líricas, para a atmosfera 
rica de sonhos cantantes, 
em frases carregadas de 
pureza. JURACI, com 
sua sensibilidade inco-
mum, é um ser religioso 
como já pontuou o fi lóso-
fo Schopenhauer, percor-
re o tempo, que, na nossa 
existência, desvela som-
bras intensamente mar-
cantes, que absorveram 
vestes que denominamos 
passado, presente e futu-
ro, e, com o seu humano 
sentimento, aprecia, com 
sabedoria, as marcadas 
arestas que aparecem ao 
dobrar-se o tempo (Ah, 
esse tempo enigmático 
para os humanos!), mar-
cas intensas e profundas 
rememorando épocas que 
se sucedem, dando um 
sentido especial ao viver 

de pessoas que residem 
no seu bem-querer. Nes-
sas dobras, somam-se 
ternuras cálidas, louros 
de conquistas, soluços in-
contidos e signifi cativos 
e a reverencial saudade. 
Cada frase, cada página 
é uma oferenda de amor e 
de sensibilidade de JURA-
CI em eternas preces de 
gratidão ao Criador pela 
glória magnífi ca de viver.

 Portanto, no seu 
livro, a louvada escritora-
poeta canta o belo e en-
canta-nos com sua sabe-
doria e talento. Ela, com 
sua sensibilidade arguta, 
vai tocando, sem cessar, 
o tempo, apalpando os 
cumes da existência, com 
versos promissores e ele-
gantes, que nos conduzem 
ao altaneiro brilho das le-
tras. É motivo de júbilo, de 
satisfação interior, con-
templar esses versos que 
nos afastam, sem dúvidas, 
da brutalidade e violência 
das tempestades que asso-
lam o nosso mundo, que, 
nunca precisou tanto de 
poetas para sobreviver! 
Deo Gratias!

A professora poetisa, Juraci de Faria Condé

Evento apresenta tendências da moda 
primavera/verão 2019 em Pinda

Quando o esporte é 
lazer, integração e 

conscientização            

A edição de hoje está recheada de boas 
notícias sobre o esporte no município. 

O “Torneio Regional Sudeste de Ginástica 
Rítmica”, que aconteceu entre os dias 2 
a 5 de agosto, foi coroado por grandes 
apresentações e excelentes resultados para a 
equipe de Pindamonhangaba.

O time de basquete masculino, categoria 
Sub 16, jogou no último fi m de semana, 
e manteve a excelente atuação que vem 
realizando. Ao vencer a equipe de Santo 
André, confi rmou a invencibilidade na “Liga 
Paulista”.

 Também no fi m de semana, o Centro 
Esportivo João Carlos de Oliveira - “João 
do Pulo”, sediou uma etapa do “Circuito da 
Federação Paulista de Atletismo”; e os atletas 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
tiveram vitórias em todas as modalidades 
disputadas.

Os resultados também foram bons para 
o ciclismo e o Futsal de Pinda; além da 
equipe do “Esporte do Bem”, que realizou 
mais uma série de atividades envolvendo 10 
escolas municipais. O intuito da iniciativa é 
incentivar a consciência ambiental por meio 
da prática esportiva. 

Pindamonhangaba sedia “EBOP 
do Vale do Paraíba 2018”

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Pindamonhangaba será  

sede da “Escola Bíblica 
de Obreiros e Pregadores 
do Vale do Paraíba 2018” 
(Ebop)  no próximo sába-
do (11). O evento organiza-
do pela Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus traba-
lhará “Os desafi os da pre-
gação bíblica no contexto 
pós-moderno” no auditó-
rio da Fundação Universi-
tária Vida Cristã (Funvic), 
conhecida como Faculda-
de de Pindamonhangaba 
(Fapi). A partir das 8h30, 
a conferência protestante 
gratuita terá um café da 
manhã de boas-vindas, pa-
lestras, louvores e estan-
des de livros.

Orações, louvores e sor-
teio de livros preencherão 
os intervalos da programa-
ção, ao passo que estan-
des de venda estarão fi xas 
nesta edição da “Ebop do 
Vale do Paraíba”, que ter-
minará às 15 horas. Um 

café da manhã coletivo 
dará início ao congresso. 
Na sequência, acontecerá 
a abertura ofi cial dirigida 
pelo pastor José Domingos 
Bittencourt, diretor geral 
do evento e presidente da 
Assembleia de Deus em 
Utinga, Santo André.

A primeira palestra do 
dia abordará “A prática da 

interpretação das escri-
turas”, com preleção do 
pastor Tiago David. Em 
seguida, o pastor Samuel 
Torralbo ministrará sobre 
“Os elementos da constru-
ção do sermão bíblico”. 
Já o pastor Márcio Vieira 
dissertará a respeito dos 
desafi os da exposição da 
mensagem na atualidade.

O evento acontecerá 
no auditório do Campus 
I da Funvic, localizado 
na estrada Radialista 
Percy Lacerda, 1.000 - 
Pinhão do Borba (pró-
ximo à rodovia Pre-
sidente Dutra). Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 
(12) 98118-1232.

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O “Por Dentro da 

Moda”, desenvolvido 
pela unidade do Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac) 
em Pindamonhangaba, 
reunirá palestras gratui-
tas sobre estilo sazonal 
nesta sexta-feira (10), a 
partir das 19 horas. A te-
mática do evento consis-
te na apresentação das 

tendências de vestuário, 
acessórios e maquiagem 
para a temporada pri-
mavera/verão 2019.

O objetivo do “Por 
Dentro da Moda” é am-
pliar o repertório dos 
participantes, além de 
proporcionar refl exões 
e diálogos com outras 
áreas do conhecimento. 
Assim sendo, as ativida-
des do circuito de pales-
tras discutirão assuntos 
como globalização, com-

portamentos de consu-
mo e tecnologia.

A primeira prática 
da noite será a ofi cina 
“Tendências Primavera/
Verão 2019”. Em segui-
da, às 19h30, será a vez 
do workshop a respei-
to do uso de óculos na 
temporada. Por fi m, às 
20 horas, a atividade de 
encerramento terá como 
foco técnicas de maquia-
gem.

Além de Pindamo-

nhangaba, outras quatro 
unidades da rede Se-
nac São Paulo rece-
berão o evento. Para 
se inscrever gratui-
tamente e obter mais 
informações, acesse 
o Portal Senac: www.
sp.senac.br/pindamo-
nhangaba.

Lembrando que a 
instituição de ensino 
está localizada na rua 
Suíça, 1.255, no bairro 
Santana.

Biblioteca de Moreira César 
recebe exibição de fi lme

Nesta quarta-feira (8), 
às 14 horas, a Biblioteca 
Pública Municipal “Maria 
Bertha César”, de Moreira 
César, recebe mais uma 
exibição gratuita de fi lme 
do “Ponto MIS”, por meio 
do Departamento de Cul-
tura da Prefeitura.

A atração desta sema-
na é o fi lme “Brichos, a 
fl oresta é nossa”. O fi lme 
conta a história dos ha-
bitantes da Vila dos Bri-
chos, que precisam de-
cidir o futuro da cidade, 
ameaçada de perder sua 

fl oresta para investidores 
terroristas internacio-
nais. Armados de cora-
gem, inteligência e bom 
humor, nossos heróis 
encaram o desafi o que 
será decidido nas areias 
de Noforest, na gelada 
Iceforest e na exuberante 
Brainforest.

A iniciativa é resultado 
de uma parceria entre o 
Museu da Imagem e Som e 
o CEU das Artes.

A biblioteca fi ca na rua 
Dr. Gonzaga, s/n, em Mo-
reira César.

Divulgação

O encontro acontecerá no auditório da Funvic, no próximo sábado (11)
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O “12º Festival de Poe-
mas de Pindamonhanga-
ba” - Festipoema - divulga 
os poemas selecionados 
para a edição deste ano do 
evento. A realização é re-
sultado da parceria entre 
o Departamento de Cultu-
ra e Patrimônio Histórico 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, a Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras e o Conselho Muni-
cipal de Cultura - Cadeira 
de Audiovisual.

De acordo com informa-
ções divulgadas pelo De-
partamento de Cultura, a 
edição de 2018 contou com 
mais de 500 inscritos de 25 
estados do país e o Distrito 
Federal. Seu objetivo é es-
timular a criação poética, 
valorizar e divulgar a poe-

Faculdade de Pindamonhangaba inicia “Programa Jovem Talento 2018”

POEMAS SELECIONADOS
Categoria Infantil
Bola de Gude
José Roberto Bernardino Da Silva - Redenção/CE
Cores Maravilhosas
Heitor Sampaio De Freitas - Santo André/SP
Nunca Apagarei
Maria Vitória de Souza Pereira - Pindamonhangaba/SP
O Poema da Felicidade!
Gabriel Henrique Pereira Dos Santos - Lagoinha/SP
Poesia da Dança
Karen Da Silva Conceição - Pindamonhangaba/SP 

Categoria Juvenil
Amor Centrismo
Meire Vivane Dos Santos - Pindamonhangaba/SP
Cálice de Amor
Ana Cristina Almeida Da Silva - São Paulo/SP
Encontrar-se
Maria Luiza De Oliveira Santos - Pindamonhangaba/SP
Exigências de um Condenado
Judáh Luis Moraes De Souza - Guaratinguetá/SP
O Brilho do Caos
Thayla Milla Andrade Santos - Pindamonhangaba/SP
O Viajante
Laínny Flauzino Vilela - São Thomé Das Letras/MG
Quatro Elementos e Meus Sentimentos
Caroline Mariane De Oliveira - São Bento Do Sapucaí/SP
Reencarnar
José Rodrigues do Nascimento Neto - Rio De Janeiro/RJ
Saudade
Beatriz Goulart Pereira - São José Dos Campos/SP
Último Adeus
Gustavo Henrique Barreto de Melo - Marabá Paulista/SP

Categoria Adulto
Anestesia 
Noal - Goiânia/GO
Com Você, Tudo
Pedro Alves dos Santos Neto - Belo Horizonte/MG
Conto de Fada
Perpétua Conceição da Cunha Amorim - Franca/SP
Curta Metragem
Flavio Rubens Machado de Queiroz - Cabo Frio/RJ
Maçãs do Desejo
Maria Cristina Bresser de Campos - Curitiba/PR
Mãe Gentil?
Vini Willyan dos Santos De Arruda - Campo Grande/MS
Minha Pobre Condição de Brasil
Peilton Santos de Sena - Santos/SP
Noite de Temporal
Pedro Luiz Dias Galuchi - São Paulo/SP
Pai, Mãe e Pássaros Ausentes dentro de Nossos 
Corações
Airton Souza De Oliveira - Marabá/PA
Para Orides Fontela
Silvia Tereza Ferrante Marcos de Lima - São João Da 
Boa Vista/SP
Pesca (Dor)
Wanda Cristina da Cunha e Silva - São Luís/MA
Poemas ao Vento
Eloísa Maria Ávilla de Carvalho - Igarapava/SP
Ponto e Vírgula
Anderson Soares Freixo - Salvador/BA
Quatro e Quarenta e Quatro
Rubens Menezes Rau - Jaraguá do Sul/SC
Teu Corpo Luzia
Ricardo Estevão de Almeida - Pindamonhangaba/SP

Festipoema divulga lista dos 
selecionados para a edição deste ano

sia, assim como incentivar 
a arte da interpretação da 
poesia e estimular no pú-
blico o interesse pelas ma-

nifestações artísticas.
Os poemas, fotografias 

e vídeos selecionados serão 
expostos no Palacete 10 de 

Julho, antes das apresenta-
ções e premiações que de-
vem ocorrer nos dias 6 e 7 
de outubro.
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COLAbOROu COM O textO: 
DAyAne GOMeS

***
A Fundação universi-

tária Vida Cristã (Funvic), 
desenvolve o “Programa 
Jovem talento 2018”, que 
agrupa os 53 melhores 
alunos do terceiro ano do 
ensino Médio das escolas 
municipais e estaduais 
da cidade. Os estudantes 
foram selecionados para 
participar da “Semana do 
Conhecimento” e, ao final 
da programação, os três 
com maior nota de ava-
liação ganharão bolsas de 
estudo e prêmios.

A abertura oficial do 
programa aconteceu na 
última sexta-feira (3). 
entretanto, as ativida-
des na instituição come-
çaram para valer nessa 
segunda-feira (6). Posto 
que, durante quatro dias, 
os alunos terão a oportu-
nidade de vivenciar um 

pouco do dia a dia de uma 
faculdade, conhecer todos 
os laboratórios da facul-
dade e ter aulas especiais 
com professores mestres 
e doutores. no decorrer 
da “Semana do Conheci-
mento”, eles aprenderão 
conteúdos específicos de 
administração, recursos 

humanos, anatomia, pri-
meiros socorros e inglês.

Os ensinamentos ser-
virão de base para um 
“provão” obrigatório com 
questões básicas e do en-
sino Médio, além de uma 
redação. Os três partici-
pantes melhores classi-
ficados serão premiados 

com um brinde eletrônico 
e duas bolsas de estudo: 
primeiro colocado - um 
notebook, um curso de in-
glês e uma bolsa de 100% 
para qualquer curso de 
graduação da Funvic; se-
gundo colocado - um ta-
blet, um curso de inglês e 
também uma bolsa inte-

gral para qualquer curso 
superior da instituição; ter-
ceiro colocado - um tablet, 
um curso de inglês e uma 
bolsa de 70% para uma 
graduação na Faculdade de 
Pindamonhangaba.

“este projeto de extre-
ma importância para o 
jovem que se dedica aos 

estudos e quer conquis-
tar um futuro promissor, 
além de estimular os es-
tudantes do ensino Médio 
a se dedicarem cada vez 
mais, almejando uma 
formação de qualidade”, 
considerou o vice-dire-
tor da Funvic, Juliano 
Palhari.

Divulgação

Prefeitura apresenta projeto 
“Cidade Florida” na Acip

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba apre-
sentou, na noite da 
segunda-feira (6), o 
projeto “Cidade Florida” 
para a diretoria da Acip 
(Associação Comercial 
e Industrial de Pinda-
monhangaba). O projeto 
prevê a adoção de pra-
ças, parques e rotatórias 
por empresas e institui-
ções, por meio de um 
convênio. 

O projeto faz parte do 
plano para o fomento do 
turismo na cidade. As 
empresas que fizerem a 
adoção poderão explo-
rar os locais com placas 
de publicidade. As pra-
ças foram divididas por 
categorias e o número de 
placas será avaliado por 
um comitê formado por 
membros da prefeitura. 

As empresas com inte-
resse em adotar as pra-
ças terão que apresentar 
um projeto paisagístico, 
que deverá ser aprovado 
pelo comitê. 

A reunião contou 
com a presença do pre-
feito Isael Domingues, 
de representantes do 
Sicoob unimais, do 
Observatório Social de 
Pinda, do Conseg, do 
Sebrae, de membros do 
departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura, 
além do secretário de 
Desenvolvimento eco-
nômico. 

Durante a explana-
ção do projeto, foram 
apresentadas algumas 
ações de infraestrutura 
realizadas também com 
foco no turismo, como: 
criação do Plano Mu-

nicipal de turismo, re-
vitalizações de praças, 
cobertura da feira livre, 
criação do Pinda Inte-
ligente e  inauguração 
do COI, entre outros. 
Durante a reunião 
também foi apresenta-
da a marca da cidade, 
que ainda deverá ser 
aprovada pela Câmara 
de Vereadores e que 
destaca a cultura e o 
turismo de aventura. 

De acordo com o 
prefeito, diversas ações 
estão sendo realizadas 
para colocar a cidade no 
circuito turístico da re-
gião. “não temos dúvi-
das do potencial turísti-
co de Pinda e queremos 
investir na indústria 
sem chaminé”, ressal-
tou. 

O gerente do Sebrae, 

Fábio de Paula Augus-
to, parabenizou a ini-
ciativa da prefeitura 
em investir em turis-
mo. “eu acredito muito 
no potencial do turísti-
co do Vale do Paraíba 
e, especialmente, de 
Pindamonhangaba, e 
estamos à disposição 
para contribuir para 
o desenvolvimento da 
cidade nesse sentido”, 
afirmou. 

Para thiago Derrico, 
presidente da Acip, o 
projeto “Cidade Florida” 
é uma excelente oportu-
nidade para a sociedade 
participar do desenvol-
vimento de Pinda. “A 
Acip é parceira da pre-
feitura e o projeto che-
ga para estreitar ainda 
mais essa parceria”, 
conclui. 

Autores, intérpretes e organizadores na última edição do evento
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

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

TRIBUNA 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

A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O ACESSO AO

WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES 
ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) 
SERÁ DISPONIBILIZADO AOS INTERESSADOS A PARTIR 
DA SEGUNDA-FEIRA, DIA 06 DE AGOSTO DE 2018.

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

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

Os vereadores Ronaldo 
Pinto de Andrade – Ro-
naldo Pipas (PR), Gislene 
Cardoso – Gi (DEM) e Ra-
fael Goffi Moreira (PSDB) 
estiveram reunidos na ter-
ça-feira, dia 31 de julho, 
com representantes da EDP 
Bandeirante Energia, Mar-
cos Scarpa e Andreia Cris-
tina para tratar do cumpri-
mento da Lei Ordinária nº 
6.071/2017, de 06 de de-
zembro de 2017, que “Dis-
põe sobre a obrigatoriedade 
das empresas de telefonia, 
TV a cabo e demais presta-
doras de serviços do muni-
cípio de Pindamonhangaba, 
que se utilizam de postes 
como suporte de seus ca-
beamentos, a realizarem o 
alinhamento e retirada dos 
fios inutilizados nos pos-
tes”. Além dos vereadores e 
do diretor da EDP, também 
participaram das discussões 
na reunião, o chefe de Gabi-
nete do vereador Magrão, 
Marcelo Cipriano Alves, os 
assessores parlamentares 
Mayara dos Santos Concei-
ção (Gabinete do vereador 
Jorge da Farmácia), Lucas 
Gomes Ferreira (Gabine-
te do vereador Roderley 
Miotto) e Aline Rodrigues 
Barbosa (Gabinete do vere-
ador Professor Osvaldo) e 
o Diretor do Departamento 
de Administração da Prefei-
tura, João Henrique Ferrari 
Gontijo.

De acordo com a Lei, 
em seu artigo 1°, “as em-
presas de telefonia, TV a 

Vereadores se reúnem com Diretor da 
EDP Bandeirante para discutir retirada 
de fios em postes de Pindamonhangaba
Durante a reunião, que aconteceu no dia 31 de julho, no Auditório da Câmara, fi cou estabelecido 

que será criada uma comissão para fi scalizar o cumprimento da Lei Ordinária nº 6.071/2017

cabo e demais prestadoras 
de serviços que se utilizam 
de postes como suporte de 
seus cabeamentos, ficam 
obrigadas a realizarem o 
alinhamento e retirada dos 
fios, cabos e demais ins-
trumentos inutilizados dos 
postes”. E a Lei determi-
na, ainda, que as empresas 
concessionárias ou permis-
sionárias de energia elétri-
ca comunicarão às empre-

sas de telefonia, TV a cabo e 
demais prestadoras de ser-
viços para que no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias 
regularizem a situação de 
seus fios, cabos e/ou instru-
mentos existentes. Segundo 
o artigo 6°, o prazo para 
implementação total do que 
determina esta Lei será de, 
no máximo, 180 (cento e oi-
tenta) dias, a contar da data 
de sua publicação. A Lei foi 
publicada em 06 de dezem-
bro de 2017. Como o prazo 
venceu em junho, os vere-
adores convidaram o diri-
gente da EDP Bandeirante 
para cobrar as providências 

necessárias para o cumpri-
mento da Lei Ordinária nº 
6.071/2017.

Durante a reunião, Mar-
cos Scarpa explicou aos 
presentes as providências 
que estão sendo adotadas 
no âmbito da EDP para que 
a questão seja solucionada. 
Após essas ponderações 
e como forma de garantir 
uma atuação conjunta en-
tre Prefeitura, Câmara e a 
empresa, ficou definido que 
“será criada uma comissão 
para dar andamento na fis-
calização dos serviços, em 
conjunto com a EDP Ban-
deirante”. 

Reunião na Câmara entre vereadores, assessores e dirigentes da empresa EDP definiu 
a criação de uma comissão para fiscalizar os serviços, em conjunto com a Bandeirante 
Energia; na foto ao lado, o diretor da EDP, Marcos Scarpa

Extrato de Contrato – 2018

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.
Contratado: KATIA APARECIDA SILVA NOGAROTO

CONTRATO n.º 10/2018 – PROCESSO DE COMPRA n.º 35/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 
nº 24/2018 - Lei n.º 8.666/93, em sua redação atual, artigo 24, inciso II.

Objeto: Prestação de serviço de elaboração de relatórios de análises da arquitetura, elaboração 
de projeto técnico legal, elaboração dos formulários de segurança contra incêndio, montagem do 
processo para o protocolo junto ao Corpo de Bombeiros, acompanhamento do projeto junto ao Corpo 
de Bombeiros, obtenção do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, fornecimento de ART 
– Anotação de Responsabilidade Técnica e treinamento de brigada de incêndio.

Valor total: R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).
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“16° Jogos Municipais do Idoso” acontecerão 
na cidade a partir de 22 de agosto

COLABOROU COM O 
TEXTO VICTOR GOBBO

 A cidade de Pindamonhanga-
ba realizará o “16° Jomi - Jogos 
Municipais do Idoso”. A cerimô-
nia de abertura acontecerá dia 
22 de agosto (quarta-feira) às 18 
horas, já a competição tem início 
dia 23 de agosto (quinta-feira), 
às 18h30, e se estenderá até o dia 
1º de setembro (sábado), quan-
do será também o encerramento 
dos jogos, às 19 horas.

A cerimônia de abertura será 
no Centro Esportivo “João do 
Pulo” e o encerramento, na As-

sociação Atlética Ferroviária, 
serão abertos ao público. Parti-
ciparão dos jogos, atletas acima 
de 50 anos de idade, que com-
petirão nas modalidades: atle-
tismo (caminhada ou corrida), 
chute ao gol, bola ao cesto, da-
mas, dominó, xadrez, tênis de 
mesa, vôlei adaptado, bocha, 
truco e buraco.

Para quem quiser participar, 
a data de inscrição será entre 13 
e 16 de agosto, das 8 às 12 e das 
14 às 18 horas. As primeiras 500 
inscrições terão direito à camise-
ta. Os locais para inscrição são: 
Centro Esportivo “João do Pulo”, 

Ginásio de Esportes Araretama e 
Centro Esportivo “Zito”.

Os Jomi têm como papel 
valorizar as relações entre os 
idosos, aumentar a autoestima, 
fugir da rotina e proporcionar 
mais lazer e qualidade de vida, 
demonstrando ser mais do que 
uma competição.

O evento é uma realização 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Esportes 
e Lazer) e do Fundo Social de 
Solidariedade do município.

Mais informações pelo tele-
fone: 3648-2248.

Quinze atletas de Pinda 
são classifi cados para o 
Campeonato Paulista de Judô 

Os Jogos Municipais do Idoso têm como papel valorizar as relações entre os idosos. As inscrições para os Jomi deste ano estarão abertas a partir do dia 13

Divulgação Divulgação

Projeto “Esporte do Bem” envolve escolas 
municipais para a conscientização ambiental

COLABOROU COM O 
TEXTO VICTOR GOBBO

Mais um evento do projeto 
“Esporte do Bem” foi promo-
vido pela Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, na última 
sexta-feira (3), momento pre-
parado para a recreação dos 
alunos de 10 escolas munici-
pais, com o objetivo de incen-
tivar a consciência ambiental 
por meio da prática esportiva.

Nos ginásios, as crianças 
realizaram atividades com 
cones feitos de garrafas PET, 
todas elas com o propósito de 
apresentar o projeto “Espor-
te do Bem”; mostrar a im-
portância de cuidar do meio 
ambiente, e de reciclar e dar 
novo signifi cado para os 
resíduos. A ideia do projeto é 
mostrar que é possível fazer 
esporte e brincar com esses 
materiais recicláveis. Tudo 
isso com o envolvimento dos 

professores e familiares, que 
ajudam as crianças a terem 
uma formação social mais 
responsável.

As crianças têm que ar-
recadar resíduos e a escola 
que mais coleta recebe um 
prêmio que acontece em 
outubro, no dia do Espor-
te do Bem, na Praça do 
Quartel. Quem participa do 
evento são crianças de 6 a 
10 anos de idade, a família 
é envolvida pra dar suporte 
na arrecadação e receber as 
informações sobre um bom 
descarte e os professores são 
os responsáveis por levar 
as atividades e informações 
para os alunos.

A atitude dos professores 
de se doarem para contribuir 
com o projeto, com o meio 
ambiente e principalmente 
com os alunos das escolas 
municipais, é de extrema im-
portância para dar continui-
dade ao “Esporte do Bem”. 
Para a gestora de esportes 
Priscila Mateus, “o empenho, 
a dedicação e a disponibili-
dade destes professores é que 
faz com que o projeto acon-
teça.”

Escolas municipais par-
ticipantes: Andre Franco 
Montoro, Arthur de Andrade, 
Augusto Cesar Ribeiro, Dulce 
Pedrosa, Gilda Piorini Moli-
ca, Maria Zara Miné, Padre 
Zezinho, Paulo Freire, Regi-
na Célia e Serafi m Ferreira. 

Participantes fazem atividade com garrafa PET no ginásio

Alunos mostram 
resultado das 
atividades

Divulgação

Divulgação

COLABOROU COM O 
TEXTO VICTOR GOBBO

No último domingo (5), os ju-
docas da Semelp participaram da 
“Fase Regional do Campeonato 
Paulista de Judô”, classes Sub 15, 

Sub 18 e Adulto - Aspirantes, reali-
zado na cidade de Santa Branca. Dos 
20 judocas pindenses participantes, 
15 se classifi caram para a Fase Inter 
Regional do Campeonato, que será 
realizada no próximo dia 25, na ci-
dade de Mogi das Cruzes.

Equipe participante do Campeonato Paulista de Judô

Divulgação

Ciclistas de Pinda são destaque 
em competições na Região

TEXTO: VICTOR GOBBO
COLABOROU COM O

 A equipe da Semelp (Secretaria 
de Esporte e Lazer) da Prefeitura 
de Pindamonhangaba participou 
de duas importantes competições 
na região nesse fi m de semana: o 
Ultra MTB (Maratona de Moun-
tain Bike) – Etapa Pinda XCO (ca-
tegoria Cross-Country Olímpico) e 
a Mazzaropi Cup, em Taubaté.

Os resultado foram os seguin-
tes: Ultra MTB: Jauro Ceará – 1° 
colocado na categoria – Pró 40 
a 49 anos; Stefano Macedo – 2° 
colocado na categoria – Pró 16 
a 29 anos; José Lucas – 1° colo-
cado na categoria – Pró 30 a 39 
anos; Paulinho – 1° colocado na 

categoria – Sport 30 a 39 anos; 
Carlos Sassaki – 3° colocado na 
categoria – Sport 40 a 49 anos; 
Nicolas Henrique – 1° colocado 
na categoria – Light 13 a 15 anos; 
Amanda Venuto – 1° colocada na 
categoria – Sport 16 a 29 anos.

“Mazzaropi Cup”: Carlos Bam-
bam – 1° colocado na categoria 
Sport sub 40; Cezario Barbosa 
– 2° colocado na categoria Sport 
sub 50; Pâmella Karina – 2° co-
locada na categoria Pró-feminino.

A equipe tem parceria com a 
Alfa Modernização, Arbo Vale, 
Academia Moviment, Gramado 
Churrascaria, Clínica Veterinária 
Sassaki, Geralis Seguro, Man-
daglio Engenharia, Dú Costela e 
Neumacon.

Atleta Jauro Ceará classifi cado em 1° lugar na categoria 
Pró - 40 e 49 anos, da Ultra MTB

Divulgação



Pindamonhangaba obteve boas classificações 
no “Torneio de Ginástica Rítmica”

Pindamonhangaba sediou, de 
2 a 5 de agosto, o “Torneio Re-
gional Sudeste de Ginástica Rít-
mica”, no Ginásio de Esportes 
Juca Moreira, centro da cidade. 
Mais de 400 atletas das melho-
res equipes de GR do sudeste se 
apresentaram nesta que foi uma 
seletiva para o torneio nacional. 

As equipes de GR de Pinda 
obtiveram bons resultados no 
torneio. O Conjunto Pré-infan-
til (alunas de 8 a 10 anos) ficou 
em 3º lugar e obteve classifica-
ção para o torneio nacional, em 
São Bernardo do Campo, com 
as alunas: Yasmim, Íris, Maria-
na, Marina, Gabriela e Julia. O 
Conjunto Juvenil (12 a 15 anos) 
ficou em 5º lugar e também está 
classificado para o torneio na-
cional, com as alunas: Isabella, 
Nathally, Isabel, Maria Gabrie-
la, Larissa e Kauany.

A ginasta Maria Eduarda Sub-
til, Categoria Adulto, no Indivi-
dual, com os aparelhos maças e 
fita, foi a campeã geral e também 
obteve classificação para o Tor-
neio Nacional, em São Bernardo 
do Campo. Na categoria Juvenil, 
Isabella de Moura ficou em 1º lu-
gar no aparelho maça.

Para a técnica da equipe de 
Pindamonhangaba, professora 

No domingo (5), 
Pindamonhangaba sediou 
etapa do Circuito FPA

Basquete masculino Sub 16 segue invicto na “Liga Paulista”

Várias ginastas da equipe de Pindamonhangaba tiveram a oportunidade de subir ao pódio no torneio sediado na cidade

Divulgação Divulgação

Simone Rosa, os resultados re-
fletem a dedicação das ginastas 
da cidade em seus treinamentos.

O torneio foi realizado pela 
parceria entre a Confederação 
Brasileira de Ginástica, Federa-
ção Paulista de Ginástica, e Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Semelp - Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.

Pindamonhangaba sediou, 
no domingo (5), uma etapa do 
FPA “Circuito da Federação 
Paulista de Atletismo”. O tor-
neio foi realizado no Centro Es-
portivo João Carlos de Oliveira 
– “João do Pulo”, nas categorias 
Sub12, Sub14, Sub16 e Sub18.

Os atletas da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Esportes 
e Lazer) tiveram vitórias em 
todas as modalidades disputa-

das. Além da equipe de Pinda, 
participaram da competição as 
equipes do Centro Olímpico, 
Barueri, Guariba, Osasco, Itape-
vi, Campinas, Lorena, Taubaté e 
Jacareí. 

Mais do que uma competi-
ção, o evento foi uma grande 
confraternização entre os atle-
tas e preparação para os pró-
ximos torneios do segundo se-
mestre.

Atletas de Pinda conquistaram vários pódios na competição

Divulgação

Jogando em casa 
no último domin-
go (5), a equipe de 
basquete masculino, 
categoria Sub 16, 
manteve a excelente 
atuação e venceu a 
equipe Abapa de San-
to André pelo placar 
de 68x52, confirman-
do a invencibilidade 
na Liga Paulista até o 
momento.

A partida foi válida 
pelo primeiro turno da 
competição, e a equipe 
Pindense encerra esta 
fase com 6 jogos e 6 vi-
tórias. Os cestinhas da 
partida foram os atle-
tas Luis Felipe Nunes, 
com 30 pontos, segui-

do de Vinicius Santos, 
com 20 pontos.

O campeonato 
segue com o segundo 
turno, e o próximo 
compromisso do time 
será neste sábado (11) 
em Mongaguá.

A equipe ainda 
participa dos “Jogos 
Abertos Infantis”, 
evento promovido 
pela Secretaria do 
Esporte Estadual, e 
disputa durante esta 
semana a fase Sub 
Regional da competi-
ção, jogando contra a 
equipe de Campos do 
Jordão, nesta quinta-
feira (9), em Campos 
do Jordão. Os cestinhas da partida, Luis Felipe e Vinícius

Divulgação

VitOriOsO, FutsAL iniciA semestre 
cOnFirmAndO bOA FAse

Após encerrar o segun-
do semestre sendo Campeão 
Metropolitano, competição 
promovida pela Federação 
Paulista, na categoria Sub 18 
masculina, as equipes de Fut-
sal de Pindamonhangaba ini-
ciam o segundo semestre com 
todo o gás, confirmando a boa 
fase.

Na última quinta-feira (2), a 
equipe Sub 20 recebeu, no Gi-
násio da Ferroviária, a equipe 
de São José dos Campos para 
o mais tradicional clássico re-
gional, válido pelo Campeona-
to Paulista da modalidade, e 
venceu pelo placar de 4x3, em 
um sensacional jogo com o gol 
de desempate sendo marcado 
por João Vitor. Também mar-
caram nesta partida Lui, Gui e 
Apolinário.

Já no final de semana, seis 
jogadores da equipe Sub 18 e 
o treinador, prof. Lucas Torão, 
foram convocados pela Fede-
ração Paulista para participa-
rem do “Jogos das Estrelas”. O 
evento reuniu os melhores jo-
gadores dos quatro times mais 
bem colocados no ranking 
paulista: os dois finalistas da 
série A1, Corinthians e Palmei-

ras e os dois finalistas da série 
A2, Pinda e Barueri.

Os meninos de pindamo-
nhangaba fizeram bonito, no 
tempo em que estiveram em 
quadra, venceram a seleção 
A1 por 1x0. O resultado final 
do jogo foi 3x2 para a seleção 
A1. Os convocados de Pinda-
monhangaba foram: goleiro 
Luan Carvalho; jogadores 
de linha: Mateus Victorino, 
Brenno Gustavo, Luiz Henri-

que “Lui”, Igor Vinicius “Ale-
mão” e João Vitor “Esquerdi-
nha”.

Agora as equipes se pre-
param para novos desafios. O 
Sub 20 vai até Sorocaba nesta 
quarta-feira (8) para enfren-
tar o líder do Campeonato 
Paulista e as equipes Sub 18 e 
Sub 16 retornam às competi-
ções no dia 18 de agosto, pelo 
Campeonato Paulista - Cate-
gorias de Base.

Atletas de Pindamonhangaba convocados 
para o “Jogo das estrelas”

Divulgação
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LEILÃO EXTRAJUDICIAL .  LOTEAMENTO “RESIDENCIAL GRANJA SAITO”. ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial matriculado
perante a JUCESP sob o nº 954, autorizado por NOVAVIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF
n.º 14.760.267/0001-91, endereço à Rua Rio Grande do Sul, 838, ap.82C, Santo Antônio, cidade de São Caetano do Sul/SP
e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, inscrita no CNPJ/MF n.º 05.262.743/0001-53, endereço à Rua Joaquim Floriano,
466 Bloco C, 8º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-002, sendo Devedor Fiduciante, Francisco Assis Bento, CPF 072.343.048-
94 e esposa Lucia Helena Gonçalves Bento, CPF 069.303.398-30 faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20
de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária
de bem imóvel, fará realizar o Leilão do seguinte bem. Lote: Lote de Terreno nº 22, da Quadra 06, do Loteamento denominado
“Residencial Granja Saito”, situado na cidade de Pindamonhangaba - Matrícula 52.690, do Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Pindamonhangaba – SP. Descrição: Com frente para a Rua Oito (08) (atual Rua das Begônias), medindo
14,00m (quatorze metros); do lado de quem da referida rua olha o terreno, mede 30,00m (trina metros), confrontando com o lote
nº23; do lado esquerdo mede 30,00m (trinta metros), confrontando com o lote nº 21; e no fundo mede 14,00m (quatorze metros),
confrontando com a área institucional “1”, encerrando a área de 420,00m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados). Cadastrado
na Prefeitura Municipal sob a sigla nº SO-21-11-03-005-00. O Lote integra o Empreendimento Residencial Granja Saito situado
no Município e Comarca de Pindamonhangaba/SP, devidamente registrado em R.03 da matrícula n.º 52.017, do Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Pindamonhangaba-SP. Data da 1a Praça: dia 25 de agosto de 2018 às
10 horas ao dia 28 de agosto de 2018 às 10 horas. Lance Mínimo em 1a Praça: R$ 448.847,27 (quatrocentos e quarenta e
oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos). Não havendo licitante ou se o lance mínimo ofertado for inferior
ao valor retro, será realizada a 2a Praça.  Data da 2a Praça: dia 28 de agosto de 2018 às 10:00 horas ao dia 12 de setembro
de 2018 às 10 horas. Lance Mínimo em 2a Praça: R$ 269.588,54 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e
oito reais e cinquenta e quatro centavos), no qual estão incluídas as despesas (prêmios de seguro, dos encargos contratuais,
inclusive ITBI e despesas com publicidade do presente Edital), já atualizadas até a data do leilão. Condições da Arrematação: A
venda será realizada à vista ou 30% à vista + 36 parcelas mensais, corrigidas mensalmente pela variação do índice IGPM – FGV,
observado o direito de preferência do Fiduciante em igualdade de condições com terceiros (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 951497).
Condições Gerais: Consta em Av. 01 existência de restrição de uso dos lotes. Constam débitos de Condomínio e IPTU.
Os interessados deverão se cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus
incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. Serão de
responsabilidade do arrematante a eventual desocupação bem como todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão,
como, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em
Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e débitos
com a Associação dos Moradores etc. O imóvel  será vendido no estado em que se encontra e sem qualquer garantia, constituindo
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar
o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação, na forma
do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Mais informações no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 3197-0883 ou (11)
98146-6070. Rogério Boiajion, matrícula – JUCESP 954 e contato@bcoleiloes.com.br.
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OFICIAL 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 PRISCILA MATIAS RODRIGUES, em 
virtude da mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, 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 à quantia de R$ 1.982,55 
em 02/08/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedora em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 844440794163, 
fi rmado em 13 de janeiro de 2015, garantido por alienação fi duciária, registrado sob 
nº 06, na matrícula nº 49.418, tendo por objeto o imóvel situado na RUA ADHAIR 
FERREIRA MACEDO Nº 149, CIDADE VISTA ALEGRE, PINDAMONHANGABA-SP, 
CEP 12.442-210. 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, 02 de agosto de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E 

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 

PINDAMONHANGABA 
 

 
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
Processo Administrativo: 3457/2018 
Órgão Público: Município de Pindamonhangaba 
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Pindamonhangaba - APAE 
Objeto: Atendimento a alunos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental com deficiência intelectual, associada ou não 
a outras patologias promovendo ações pedagógicas, 
terapêuticas e lúdicas que tendem a possibilitar o 
desenvolvimento global harmônico das crianças atenuando 
suas dificuldades e incentivando seu potencial, facilitando 
a inserção social e promovendo qualidade de vida pessoal, 
familiar e coletiva. 

Valor do Recurso Municipal: R$ 139.163,89 
Vigência: 12 meses a partir de 15/06/2018  
Data da Assinatura: 30/07/2018 
 
 
 
 
 
 

ariedadesV

Criado no dia 29 de 
janeiro de 2018, o Ob-
servatório Social de 
Pindamonhangaba es-
perava a homologação 
pelo Observatório So-
cial do Brasil para dar 
início às atividades na 
cidade. Oficialmen-
te homologado, tem 
como primeira ação o 
apoio à campanha às 
novas medidas contra 
a corrupção. 

Para a presidente do 
Observatório Pinda, 
Maria Helena Simões 
de Carvalho, a homo-
logação era o passo 

que faltava para que o 
Observatório Pinda co-
meçasse a existir efe-
tivamente. “Sem a ho-
mologação, ficávamos 
mais desenvolvendo 
ações internas. A partir 
de agora, damos início 
às atividades que con-
tribuirão para a cidade 
ser uma área livre de 
corrupção”, avalia. De 
acordo com a presiden-
te, o apoio à campa-
nha às novas medidas 
contra a corrupção é a 
primeira de muitas ati-
vidades programadas 
para este ano. “Nosso 

objetivo é auxiliar na 
formação de cidadãos 
conscientes de seus 
deveres e direitos, e 
divulgar informações 
que eduquem crianças, 
jovens e adultos a cui-
darem dos bens públi-
cos”, declara. 

Ela explica que para 
isso, o Observatório 
conta com a imprensa 
local para divulgar as 
ações realizadas nesse 
sentido.  Além de estu-
dar as novas medidas, 
os integrantes do Ob-
servatório pretendem 
visitar escolas, cursos 

técnicos e universi-
dades, para divulgar 
as novas medidas, ga-
nhando cada vez mais 
apoiadores. 

Encontro sobre no-
vas medidas contra 

a 
corrupção

No dia 5 de setem-
bro, às 18h30, aconte-
cerá um encontro no 
Sindicato Rural, em 
que o Observatório So-
cial de Pinda apresen-
tará as novas medidas, 
explicando um pouco o 
conteúdo de cada uma 

ao público presente. 
“Esperamos contar com 
um grande público no 
encontro para que cada 
um se torne um agente 
multiplicador”, salienta 
a presidente do Obser-
vatório. 

Trabalho voluntá-
rio

Todo trabalho de-
senvolvido no Obser-
vatório Social é reali-
zado por voluntários 
de todas as áreas, mas, 
com o desejo de con-
tribuir para uma socie-
dade mais igualitária. 

As reuniões acontecem 
todas às quintas-feiras, 
das 17h30 às 18h50, no 
prédio da Associação 
Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba 
– Acip, Rua Deputado 
Claro César, 44 – centro 
– sobreloja. Participe 
das reuniões, conheça 
o trabalho e seja você 
também um voluntário. 
Lembrando que é regra 
do Observatório que 
seus membros sejam 
apartidários, ou seja, 
não podem estar liga-
dos a nenhum partido 
político. 

Observatório Social Pinda é o� cialmente homologado  

A diretoria é formada por representantes de diversas 
entidades da cidade e empresas privadas

Divulgação

A vigésima terceira edi-
ção do “Prêmio Tesouro 
Nacional” está com inscri-
ções abertas até o dia 3 de 
setembro de 2018.

Realizada pela Secreta-
ria do Tesouro Nacional, 
com patrocínio da Funda-
ção Getúlio Vargas, a pre-
miação tem a fi nalidade 
de estimular a pesquisa na 
área de fi nanças públicas, 
reconhecendo os traba-
lhos de qualidade técnica 
e de aplicabilidade na ad-
ministração pública. 

O concurso é destina-
do a servidores públicos, 
professores, estudantes, 
profi ssionais liberais e 

“Prêmio Tesouro Nacional 2018” está 
com inscrições abertas

pesquisadores. Poderão 
concorrer trabalhos indi-
viduais ou coletivos, de 
candidatos de qualquer 
nacionalidade e formação 
acadêmica (graduação ou 
pós-graduação). 

Os candidatos deverão 
escolher um dos três te-
mas: 

1) Equilíbrio, trans-
parência e planejamento 
fi scal de médio e longo 
prazo; 

2) Gestão de tesoura-
ria, composição, rigidez e 
alocação efi ciente do gasto 
público; 

3) Federalismo fi scal.
O vencedor receberá 

prêmio de R$ 40 mil, e o 
segundo e terceiro coloca-
dos receberão prêmios de 

R$ 20 mil e R$ 10 mil, res-
pectivamente. Além disso, 
receberão também certifi -

cado de vencedor e publi-
cação de monografi a.

As inscrições devem ser 

realizadas no site do prêmio. 
Mais informações no 

link:https://bit.ly/2ti5xKa
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QUARTA-FEIRA

Teatro Galpão recebe 21ª edição do Festil 
O Festil (Festival Nacional de 

Teatro Estudantil) realiza sua 21ª 
edição em Pindamonhangaba. 
De 26 de agosto a 9 de setembro, 
passarão por aqui mais de 500 
artistas, representantes de 19 
cidades, 5 estados brasileiros e 28 
espetáculos de teatro.

As apresentações serão todas 
no Teatro Galpão, promovendo 
um grande intercâmbio cultural 
entre estudantes de teatro do 
Brasil. O projeto é dedicado ao 
prestígio e incentivo do fazer 

teatral nas escolas, universidades, 
instituições, quintais e onde mais 
quiserem. Os grupos fi carão 
alojados no centro comunitário 
do Alto do Cardoso, onde também 
receberão a alimentação, 
preparada pela organização do 
evento.

As categorias deste ano são: 
Adulto - Escola de Teatro; Adulto 
- Teatro na Escola, e Infantil, além 
dos espetáculos convidados. 

Os ingressos têm o valor 
simbólico de R$3,00 ou 1 lata 

de óleo e devem ser trocados na 
bilheteria do teatro.

A realização do Festil é da 
Escola de Teatro Pinda, em 
parceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura e Senac. 
Apoio da Ambac - Associação de 
Moradores do Alto do Cardoso e 
comércio local.

Informações e reserva de 
ingressos pelo (12) 99754-1991 
e e-mail escoladeteatropinda@
gmail.com.

PROGRAMAÇÃO GERAL 
27/8 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: 18 de Agosto – Cia. Teatral Filosofi a de Coxia - São 
Paulo
28/8 - 20h - Espetáculo Convidado Profi ssional
Espetáculo: Urrou – Cia. Mônica Alvarenga - Pindamonhangaba
29/8 - 20h - Espetáculo Convidado Profi ssional
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 
Mutandis - 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 - Amparo/SP
1º/9 - 10h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: O mito de Sísifo – Cia. Contramão - Taubaté 
1º/09 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: O rapto das cebolinhas – Cia. de Teatro Dentro da 
Casa - Lins/SP
1º/9 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: O retrato de Dorian Gray – Cia. Teatral Éna - São 
Paulo
1º/9 - 24h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: A Gaiola de Bernarda Alba - Grupo As Meninas - 
Taubaté
2/9 - 15h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: A hora e a vez de Augusto Matraga - Grupo Tensa - 
São Paulo
2/9 - 20h - Categoria Adulto - Teatro na Escola
Espetáculo: Mistérios da Meia-Noite - Grupo Teatral Atuarte - 
Boa Vista do Buricá - RS
03/09 - 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 - Ofi cina de Arteiros - São 
Paulo
5/9 - 15h - Categoria Infantil
Espetáculo: A Pedra Mágica - Grupo Estrelas da Imaginação - 
São José dos Campos
05/09 - 20h - Categoria Adulto - Escola de Teatro
Espetáculo: AniMales - Coletivo AniMales - Campinas
06/09 - 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
08/09 - 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

Espetáculo Convidado Profi ssional - Urrou -
Cia.  Mônica Alvarenga - Pindamonhangaba

Categoria Infantil - O rapto das Cebolinhas - Cia. de Teatro Dentro da Casa - se apresenta no dia 1º/9

Teatro na Escola 
- To be or not 
Tubiacanga, 
da Ofi cina 
de Arteiros, 
será um dos 
espetáculo 
da Categoria 
Adulto

A peça infantil “O gato Malhado e a andorinha 
Sinhá”, da Cia. Salete de Teatro, vem de Novo 
Horizonte SP A Cia. Pó de Estrelas traz o espetáculo infantil “O bicho que ajudou o homem”

Imagens: Divulgação
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