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“AGOSTO LARANJA”: Pinda promove 
“Cross� t Inclusivo” e palestra educativa

No mês de conscientização 
da Esclerose Múltipla (doença 
autoimune que mais acomete 
jovens adultos no mundo in-
teiro), a Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizará duas 
ações abertas à população 
para informação e conscienti-
zação: o “Crossfi t Inclusivo” e 
uma palestra educativa com o 
médico Ronaldo Abraham.

O “Crossfi t Inclusivo” acon-
tecerá no dia 26 de agosto, no 
Parque da Cidade, a partir das 
9 horas, e contará com diver-
sos parceiros, incluindo a Se-
cretaria Municipal de Esporte 
e Lazer. Já a palestra educati-
va acontecerá no auditório da 
prefeitura, às 8h30, no dia 30 
de agosto – “Dia Nacional de 
Conscientização da Esclerose 
Múltipla” desde 2006. A en-
trada é gratuita.

Evento acontecerá no Parque da Cidade e visa a alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce      

Divulgação

Os primeiros colocados das categorias “Individual”; “Jovem Música Sertaneja” e “Música Raiz” levaram para casa 
troféus e premiação em dinheiro

Vencedores do “Festival Sertanejo” são 
de Monteiro Lobato, Tremembé e Taubaté

Luis Cláudio Antunes/Portal R3

Realizada no último 
domingo (12), a grande 
fi nal do “XV Festival de 
Interpretação da Música 
Sertaneja - Luiz Carlos 
Cardoso” teve como ven-
cedores representantes 
das cidades de Montei-

ro Lobato, Tremembé e 
Taubaté.

Com realização do De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, o “Festival de 
Interpretação da Música 
Sertaneja” aconteceu no 

Espaço Cultural Luiz Car-
los Cardoso - “Cardosão”, 
na Praça da Liberdade, 
em dois fi ns de semana. 

Confi ra nesta edição os 
vencedores de cada cate-
goria!  
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Pindense vence 
mais uma 
competição de 
fi siculturismo
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Escola Estadual 
recebe “Ofi cina 
Criação Textual” 
a partir 
desta quarta

Estão abertas 
inscrições 
para os “Jogos 
Municipais 
do Idoso” 
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Neste sábado (18), a partir 
das 10 horas, na Fazenda Nova 
Gokula (Estrada Jesus Antonio de 
Miranda, s/n - Ribeirão Grande) 
os escritores membros da APL-
Academia Pindamonhangabense 
de Letras: Eva Andrade, Juraci de 
Faria Condé e Ricardo Estevão de 
Almeida, lançam o livro “A Estética 
do Amor - Breviário Poético”. 

Todos estão convidados a 
participar da manhã literária de 
sábado na Nova Gokula. Haverá 
palestra, recital de poesias e o 
alegre momento das dedicatórias.

Segundo os autores acadêmicos,  
“a  obra objetiva trazer para nossas 
vidas diárias um contraponto à 
intolerância, à violência e à guerra. 
Para tanto, entendemos que o 
homem precisas reencontrar o 
amor, sentimento aqui tratado 
como sendo o que nos conecta a 
tudo, ao outro e a Deus”.

ACADÊMICOS LANÇAM LIVRO A TRÊS MÃOS

GRUPO DE ESTUDOS 
GUIMARÃES ROSA 
O animado, assíduo e pontual grupo de 
membros da Academia de Letras que 
pelo terceiro ano consecutivo se reúne 
para estudar a vida e obra do escritor 
Guimarães Rosa. Na foto, que registrou 
o harmonioso encontro, ocorrido no 
último dia 7 na sede da APL (Palacete 
Dez de Julho):  Gerson Jorio, Palas 
Athena Anamaria Jorio, Ana Maria 
Guimarães Iadeluca, Rute Eliana 
Santos, Ricardo Estevão de Almeida e 
Paulo Tarcizio  

O POETA 
ROMANCISTA 
RICARDO 

Outro membro da APL 
de comprovado talento li-
terário é o Ricardo Estevão. 
Recentemente, se destacou 
como o único autor local a 
ter uma poesia classifi cada 
no XII Festipoema – Fes-
tival de Poemas de Pinda-
monhangaba-2018. Com o 
poema “Teu Corpo Luzia”, 
ele fi cou entre os 16 auto-
res selecionadados na ca-
tegoria Adulto. Com ele na 
foto, sua aluna do Colégio 
Emílio Ribas (Anglo Pin-
damonhangaba), Thayla 
Mila Andrade Santos, clas-
sifi cada na categoria Juve-
nil com o poema “O Brilho 
do Caos”. Nessa mesma 
categoria, entre os 10 clas-
sifi cados, mais duas repre-
sentantes locais, a Meire 
Viviane dos Santos, poema 
“Amor Centrismo”, e Maria 
Luiza de Olivieira Santos, 
poema “Encontrar-se”. As 
apresentações dos poemas 
(interpretação dramática), 
categorias, Infantil, Juvenil 
e Adulto, estão marcadas 
para o mês de outubro. 

ESCRITOR GERSON NA BIENAL
E quem esteve representando 
Pindamonhangaba e a APL com suas 
obras na Bienal Internacional do Livro, 
no dia 3 de agosto, em São Paulo, capital, 
foi o acadêmico professor Gerson Jorio.  
No evento ele autografou  exemplares 
de “Eleições Proporcionais - O que todos 
políticos, partidos e candidatos deveriam 
saber”  e de “Vergonha Alheia”.  Nossos 
cumprimentos ao autor. 

Os autores, Juraci de Faria, Eva Andrade e 
Ricardo Estevão
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Escola Estadual recebe “Ofi cina 
Criação Textual” a partir de amanhã

CURSOS DO SOS AINDA TÊM 
VAGAS EM PINDAMONHANGABA

Festival Nacional para jovens músicos abre inscrições

Amanhã, a Escola Es-
tadual Prof.ª Alexandrina 
Gomes Araújo Rodrigues, 
receberá o primeiro dia da 
“Ofi cina Criação Textual” 
com a escritora Eva An-
drade. O projeto é promo-
vido pelo Departamento 
de Cultura da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

A ofi cina se volta para 
estudantes a partir do En-
sino Médio e interessados 
em geral, tendo como ob-
jetivo aprimorar a escrita 
e a leitura. E sendo inte-
ressante para aqueles que 
irão prestar o Enem (Exa-
me Nacional do Ensino 

Médio), concursos públi-
cos e vestibulares, uma 
vez que Eva já foi ava-

liadora das redações do 
Enem, e agora trabalha 
com os jovens fundamen-

tos dos textos disserta-
tivos, argumentativos e 
os possíveis temas que 
podem ser abordados no 
exame nacional. 

A ofi cina acontece-
rá nos dias 15, 22, 29 de 
agosto e 5 de setembro 
das 13h30 às 15 horas. 
As inscrições poderão 
ser feitas na Biblioteca 
Vereador Rômulo Cam-
pos D´Arace, no Bos-
que da Princesa, ou pe-
los telefones: 3645-1701 
e 3643-2399. A escola 
fica na rua Pedro Ângelo 
Foroni, 21 – Cidade Jar-
dim.

Workshop é oportunidade de preparação para 
concursos públicos e vestibulares

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
A quarta edição do 

“Imagine Brazil” rece-
berá cadastramentos a 
partir desta quarta-feira 
(15), até 14 de setembro. 
O concurso internacional 
permite a participação 
de solistas ou grupos de 
até oito pessoas, entre 13 
e 21 anos, residentes no 
Estado de São Paulo. O 
vencedor da etapa brasi-
leira garante vaga na fi nal 
mundial do festival.

No Brasil, o “Imagine” 

é realizado pela Organi-
zação Social de Cultura 
Amigos do Guri, que cuida 
da gestão da maioria dos 
polos do “Projeto Guri”. 
Sendo que, a competição 
engloba todos os gêneros 
musicais e sua primeira 
fase se volta para a análise 
dos formulários de inscri-
ção e a mídia MP3 envia-
dos pelos participantes.

Até 40 grupos ou ar-
tistas serão contempla-
dos para competir ao 
vivo nas semifi nais, que 
ocorrerão entre outubro 
e novembro, nas cidades 

de Presidente Prudente, 
Santos, Limeira e Ribei-
rão Preto. Cada semifi nal 
classifi cará três fi nalis-
tas. Nessas quatro fases 
eliminatórias, os parti-
cipantes serão avaliados 
nos quesitos: qualidade 
musical e interpretação; 
comunicação e carisma; 
originalidade e repertó-
rio; e preparação.

O ganhador do “Ima-
gine Brazil 2018” partici-
pará da fi nal internacio-
nal na Europa, em 2019. 
Com todas as despesas 
pagas pelo concurso, o 

representante brasileiro 
receberá um workshop 
preparatório para a dis-
puta com vencedores de 
vários países. 

Para participar do fes-
tival, é preciso acessar o 
site http://br.imagine-
festival.net/, cadastrar-se 
(e aguardar a mensagem 
de ativação do cadastro 
por e-mail) ou fazer o 
login (caso já tenha ca-
dastro, podendo, inclusi-
ve, atualizar os dados) e 
preencher o questionário 
no campo “inscreva-se no 
festival”.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
As turmas de sete cur-

sos da área da estética 
promovidos pelo Serviço 
de Obras Sociais (SOS) 
de Pindamonhangaba 
estão com vagas dispo-
níveis. Com entrega de 
apostila e certifi cado, os 
estudos de tratamento 
de unhas, massagem, 
depilação, cabeleireiro, 
maquiagem e design de 
sobrancelhas estão com 
inscrições abertas desde 
o mês passado.

A oferta vigente in-
clui aulas de depilação 
e maquiagem durante 
três meses. Enquanto, a 
capacitação de técnicas 
de medidas e formatos 
do rosto para desenho 
de sobrancelhas será de-

senvolvida por um mês. 
Durante um semestre, 
o curso de cabeleireiro 
ocorrerá duas vezes por 
semana e terá duas mo-
dalidades: masculino e 
completo. Além disso, a 
entidade disponibiliza-
rá ofi cina de massagem 
modeladora, relaxante e 
redutora e de manicure, 
pedicure e unhas artísti-
cas com duração de al-
guns meses.

As matrículas devem 
ser feitas presencial-
mente, com apresenta-
ção de RG e comprovan-
te de residência na sede 
do SOS, localizada na 
rua Frederico Macha-
do, 270 - São Benedito. 
Mais informações po-
dem ser consultadas no 
telefone 3642-2787.

Informação e 
conscientização              

No mês de conscientização da Esclerose 
Múltipla (doença autoimune do 

sistema nervoso central), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba realizará duas ações 
abertas à população para informação e 
conscientização: o “Crossfi t Inclusivo” e uma 
palestra educativa com o médico Ronaldo 
Abraham.

Idealizada pela pindamonhangabense 
Valéria da Silva Carvalho – paciente de EM – 
a iniciativa visa a alertar a população sobre 
a importância do diagnóstico precoce para 
uma melhor qualidade de vida dos pacientes. 

O “Crossfi t Inclusivo” acontecerá no 
dia 26 de agosto, no Parque da Cidade e 
contará com diversos parceiros, incluindo 
a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
Já a palestra educativa acontecerá em 30 
de agosto – quando se comemora o “Dia 
Nacional de Conscientização da Esclerose 
Múltipla” desde 2006.

Os dois eventos terão entrada gratuita. 
Participe!
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idadeC
“Festival Sertanejo” tem vencedores de 
Monteiro Lobato, Tremembé e Taubaté

Pinda realiza “Crossfit 
Inclusivo” em ação do 
“Agosto Laranja”
Ação de conscientização sobre 
a esclerose múltipla terá ainda 
palestra educativa

“Rede de Núcleo” é inaugurada em Pinda nesta quarta-feira
Projeto atenderá comunidades da cidade para o incentivo ao esporteColaborou Com o

 texto: ViCtor Gobbo

Nesta quarta-feira (15), o 
projeto “rede de Núcleo” será 
lançado na cidade, com apoio da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da lei de incentivo 
ao esporte do Governo Federal. 
o Núcleo atenderá cerca de 250 
crianças e jovens em diferentes 
atividades esportivas e conta 
com o patrocínio da empresa 
Novelis.

a iniciativa acontecerá na 

escola municipal Julieta reale, 
no bairro Castolira. É um dos 
programas do instituto esporte 
e educação – iee, criado e ide-
alizado pela medalhista olímpi-
ca, Ana Moser, que já confirmou 
sua presença na inauguração. 

Nos núcleos iee, professores 
e estagiários desenvolvem pro-
jetos didáticos e eventos, abran-
gendo modalidades esportivas e 
educativas diversificadas, com o 

intuito de ampliar a cultura es-
portiva dos alunos e favorecer o 
desenvolvimento de comunida-
des de baixa renda.

a programação do dia terá 
início às 14 horas com a chegada 
dos convidados e boas-vindas. 
Das 14h30 às 15 horas haverá 
o pronunciamento das auto-
ridades e a partir das 15h20, o 
circuito de atividades com os 
alunos. o encerramento está 

marcado para as 16h50.
Neste mesmo dia, será re-

alizado um grande circuito de 
atividades para as crianças da 
escola, como: oficina de judô, 
peteca, jogo 35, amarelinha, ca-
racol, twister, dama, labirinto, 
tiro ao alvo, entre outros.

o projeto está estruturado a 
partir de parcerias locais e insti-
tucionais, para atender crianças 
e adolescentes de comunida-

des, com atividades regulares e 
contínuas. os núcleos atendem 
crianças, jovens e adultos e são 
considerados referência na co-
munidade ao redor.

o Núcleo é a continuidade e 
fruto de uma parceria iniciada 
em 2013, com a Prefeitura e a 
Novelis, com o projeto “Forma-
ção Continuada para Professo-
res”, que está no seu quinto ano 
de ação e capacita professores e 
gestores para o ensino do espor-
te educacional e o desenvolvi-
mento de escolas ativas.

A grande final do “XV Festival de 
interpretação da música Sertaneja - 
luiz Carlos Cardoso” foi realizada no 
domingo (12), no espaço Cultural luiz 
Carlos Cardoso “Cardosão”, na Praça 
da liberdade. em três categorias, o 
evento teve como vencedores repre-
sentantes das cidades de monteiro lo-
bato, tremembé e taubaté. o Festival 
de interpretação da música Sertaneja 
é uma realização do Departamento 
de Cultura da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

após dois dias de festival, sendo a 
seletiva e a grande final, a comissão 
julgadora, formada por benê Freitas, 
Deo Lopes e Giba Reys, definiu a pre-
miação para os nove finalistas. Os ven-
cedores são: Categoria música raiz: 
1º lugar - José Júnior e Gabriel (de 
monteiro lobato). eles receberam o 
troféu amácio mazzaropi e a premia-
ção de r$ 1.764,55; 2º lugar -  João 
Pedro e Paulo marques (de taubaté), 
que receberam o troféu Prof. augusto 
César Ribeiro “Chico Frô” e premiação 
de r$ 1.323,40;  e 3º lugar - marília 
maia e Kiko Nogueira (de Pindamo-
nhangaba), que receberam o troféu 
anacleto rosas Júnior e a premiação 
de r$882,32.

Na categoria Jovem música Serta-
neja, o resultado foi: 1º lugar - rony e 

No mês de conscien-
tização da esclerose 
múltipla, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
realizará duas ações 
abertas à população: 
o “Crossfit Inclusivo” e 
uma palestra educativa.

A idealizadora do 
evento, Valéria da Silva 
Carvalho, que é pacien-
te de EM, explica que a 
iniciativa é importan-
te, pois o diagnóstico 
precoce desta doença é 
fundamental para uma 
melhor qualidade de vida 
dos pacientes. “Por ter 
sintomas muito parecidos 
com outras enfermida-
des, a esclerose múltipla 
não tem um diagnóstico 
simples. Por este motivo 
precisamos chamar a 
atenção das pessoas e dos 
agentes de saúde para 
conhecerem mais sobre o 
assunto”, destacou.

O “Crossfit Inclusivo” 
acontecerá no dia 26 
de agosto, a partir das 
9 horas, no Parque da 
Cidade. O evento tem 
parceria com a Acade-
mia Tayoba, que conta 
com turmas de crossfit 
voltadas para pessoas 
com necessidades espe-
ciais, como pacientes de 
esclerose múltipla. Na 
ocasião, haverá tam-
bém a presença de insti-
tuições ligadas ao tema, 
com ações de conscien-
tização e explicação 

sobre o diagnóstico da 
doença. A Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer também estará 
presente no evento.

A esclerose múltipla é 
a doença autoimune, do 
sistema nervoso central, 
que mais acomete jo-
vens adultos no mundo 
inteiro. Não se sabe o 
que causa a EM, e ainda 
não há cura para ela, 
mas já existem diversos 
tratamentos eficazes 
para a doença. Dentre 
seus principais sintomas 
estão: fadiga, proble-
mas de visão (diplopia, 
neurite óptica, embaça-
mento), problemas mo-
tores (perda de força ou 
função; perda de equilí-
brio), alterações senso-
riais (formigamentos, 
sensação de queimação). 
A especialidade médica 
que diagnostica e trata a 
EM é a neurologia.

No dia 30 de agosto 
comemora-se o “Dia 
Nacional de Conscien-
tização da Esclerose 
Múltipla” desde 2006. 
Por isso, nesta data, a 
prefeitura realizará pa-
lestra educativa sobre 
EM, com o dr. Ronal-
do Abraham, voltada 
para agentes de saúde e 
interessados no assun-
to. A palestra será no 
auditório da prefeitura, 
às 8h30, com entrada 
gratuita.

Evento de crossfit 
acontecerá no dia 
26 de agosto, no 
Parque da Cidade

reprodução/internet

Concurso premiou participantes de três categorias neste domingo (12)

roney (de taubaté), que receberam o 
troféu Francisco alves “Chico Viola” 
e premiação de r$1.764,55; 2º lugar -  
montbel & Daniel (de Pindamonhanga-
ba), que receberam o troféu tar e Quar 
e a premiação de r$ 1.323,40; e 3º lugar 
-  trio Guarapinda (de Pindamonhan-
gaba), que recebeu o troféu José Correa 
Cintra e premiação de r$ 882,32.

e, na categoria individual, o resul-
tado final foi: 1º lugar - Teddy Ber-
rante (de tremembé), que recebeu o 
troféu José moreira da Silva “Galam-
pito” e a premiação de r$1.323,40; e 
2º lugar - elymar Santos (de Pinda-
monhangaba), que recebeu o troféu 
“Vicente alves de Jesus “Guarani” e a 
premiação de r$1.029,40.

Divulgação

“Seminário de Patrimônio“ acontece a partir desta sexta-feira
Colaborou Com o 

texto: ViCtor Gobbo
 
Com o tema “Repensando o Patrimô-

nio”, o projeto “Seminário de Patrimô-
nio” começará em Pindamonhangaba, 
nesta sexta-feira (17), às 9 horas, na Fa-
culdade anhanguera. o programa é uma 
realização do Conselho municipal de Pa-
trimônio Histórico, Cultural, Ambiental 
e Arquitetônico do Município de Pinda-
monhangaba com apoio da prefeitura.

o objetivo consiste em resgatar o va-
lor do patrimônio entendendo os con-
ceitos de tombamentos, preservação e 
muito mais. Patrimônio é tudo aquilo 
que pertence a uma região, com isso, a 
intenção é mostrar a importância desse 
elemento para a nossa cidade, para que 
as gerações futuras consigam, assim, 
conhecer seu passado, suas tradições, 
sua história, os costumes, a cultura e a 
identidade de seu povo.

a palestra “Cultura da Paisagem” co-
meça às 9h30, com o Dr. andré bazzanella, 
do Iphan (Instituto do Patrimônio Históri-
co e artístico Nacional), tendo pausa para 
o intervalo às 10h15. em seguida inicia-se 
a palestra “Preservações do Vale”, com a 
Dra. lívia Vierno, às 10h30, havendo pau-
sa para o almoço às 12 horas.

Na parte da tarde, a Oficina de Pa-
trimônio, feita pela UPPH (Unidade de 
Preservação do Patrimônio Histórico), 

terá sua abertura às 13h30 com o Dr. 
José antonio Zagato. o intervalo está 
marcado para às 15h15 com retomada 
da programação às 15h30 com a pa-
lestra “O patrimônio sacro do Vale do 
Paraíba”, que será abordado pelo prof. 
Percival tirapelli.

No sábado (18), às 9 horas, haverá 
visita monitorada aos prédios tomba-

dos: Palacete 10 de Julho, Museu Histó-
rico e Pedagógico Dom Pedro i e Dona 
leopoldina, igreja São José e Palacete 
tiradentes. o ponto de encontro será no 
Palacete 10 de Julho.

o evento é gratuito e aberto a todos 
que estiverem interessados no assunto, 
quem quiser participar é só aparecer 
nos locais indicados.

Iniciativa busca valorizar o patrimônio como elemento 
histórico e atrativo de desenvolvimento

O Palacete da Palmeira faz parte da programação

Divulgação
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DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PINDAMONHANGABA
EE. Dr Alfredo Pujol

Licitação de Cantina Escolar
 
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE Dr. Alfredo Pujol situada 
na Rua Barão Homem de Mello, nº 63 - Centro, em Pindamonhangaba, torna pública a 
Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da Cantina Escolar 
da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções deverão ser retiradas 
no endereço acima, no período de    15/08/2018 a 22/08/2018  no horário das  9 às 16 
horas, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 51,40 (cinquenta e um reais e 
quarenta centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s, em nome da APM junto ao 
Banco do Brasil, agência nº 6536-6, conta corrente nº 40007-6, sem devolução.
 As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local 
até o dia 30/08/2018 às 15 horas. A abertura dos envelopes contendo as propostas 
será realizada em sessão pública no dia 03/09/2018 às 15 horas, nas dependências 
da escola, pela Comissão Julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.
 Valor mínimo mensal: R$ 1.250,00
 
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018

 Malco Rodrigo de Oliveira Santos
 Diretor Executivo da APM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
 

CONVOCAÇÃO 
(EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL) 

 
    Convocamos a comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os 
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia: 
 
01 - Comprovante de votação da última eleição 
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral; 
02 - Carteira de Identidade; 
03 - CPF; 
04 - Cartão do PIS/PASEP;  
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento; 
07 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso; 
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso; 
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe; 
11 - Atestado de Antecedentes Criminais; 
12 - Comprovante de residência; 
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes); 
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes; 
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos); 
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos). 
 
Dia  17/08/2018 às 10:00 horas 
 
PSICÓLOGO 
 
1ºPNE KARINA APARECIDA BUENO DOMINONI 
R. MARIA DA CONCEIÇÃO FRUTUOSA BARBOSA, 169 – FONTE IMACULADA 
TAUBATÉ – SP 
CEP 12090-440 
 
 

FABRICIO AUGUSTO PEREIRA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

Rua Deputado Claro Cesar, 33– Centro -  CEP 12400-220 Pindamonhangaba/SP. 
Tel: 3642-1080   3643-2690   E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LINGUAGENS ARTÍSTICAS – FMAPC – nº5/18 

RESULTADO FINAL DE SELEÇÃO 
 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, reuniu-se a Comissão de 
Seleção do Edital de Chamamento Público, nº05/2018 Linguagens Artísticas - 
FMAPC, do Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais, nomeada através da Portaria 

Geral número 5.020, de 23 de maio de 2018 e formada por Fábio Riani Costa Perinotto, 

Vicente de Moraes Cioffi e Alberto Capucci Filho. 

Para avaliação dos quinze projetos cadastrados e atribuição das respectivas 

pontuações, a Comissão de Seleção seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos no 

capítulo dez do referido edital. 

Foram selecionados sete projetos, ficando quatro como TITULARES e três como 

SUPLENTES: 

 
Nº TITULARES  

01 Ô de Casa - Memória, brincadeiras e folia 

02 Conto outa vez - Pedro e o Lobo 

03 Sons no Bosque 

04 Fazendo Arte - Dança Urbana e Dance Hall 

 SUPLENTES 
01 O Circo da Vida 

02 Doctrina Defixit (Ensino Petrificado) 

03 Ocupação Literária Juó Bananére 

 
 

Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2018. 
 
 
 
 

 
 

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA 
Diretor de Cultura e Patrimônio Histórico 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.139, DE 21 DE JUNHO DE 2018.

Institui e inclui no calendário ofi cial de festas e comemorações do município de 
Pindamonhangaba o evento – Encenação da Paixão de Cristo – da Comunidade 
Aliança de Jesus Agora (CAJA).
(Projeto de Lei nº 050/2018, do Vereador Roderley Miotto)

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 instituído e incluído no calendário ofi cial de festas e comemorações do 
município de Pindamonhangaba a realização anual do evento ENCENAÇÃO DA 
PAIXÃO DE CRISTO da Comunidade Aliança de Jesus Agora (CAJA).

Art. 2º Em sua edição principal, o evento será realizado anualmente na Sexta-feira 
Santa, variando entre os meses de março e abril, conforme o calendário da igreja 
católica, podendo ser ampliado para outras datas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 21 de junho de 2018.

Isael Domingues                                      
Prefeito Municipal    

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de 
junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
     Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 10.511, DE 13 DE JULHO DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e em razão do parecer da Comissão Processante, RESOLVE 
sobrestar o  Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2018, pelo período de 11 de 
julho a 30 de julho de 2018.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 11 de julho de 
2018.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  13 de 
julho 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: 1501057-46.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Carlos Gabriel Pinto de Gouvea

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(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 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: Carlos Gabriel Pinto de Gouvea
Documentos da Executada: CPF: 417.523.768-20
Execução Fiscal nº: 1501057-46.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 05/01/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4260374
Valor da Dívida: R$ 934,31

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 DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501206-76.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: S.a.f. Silva Lanches

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(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 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: S.a.f. Silva Lanches
Documentos da Executada: CNPJ: 00.331.535/0001-45
Execução Fiscal nº: 1501206-76.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3621002
Valor da Dívida: R$ 1512,33

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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fls. 25TRIBUNAL 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 DAS EMPRESAS

Processo Digital nº: 1501206-76.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: S.a.f. Silva Lanches

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(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 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: S.a.f. Silva Lanches
Documentos da Executada: CNPJ: 00.331.535/0001-45
Execução Fiscal nº: 1501206-76.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3621002
Valor da Dívida: R$ 1512,33

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: 1501057-46.2016.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Carlos Gabriel Pinto de Gouvea

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(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 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: Carlos Gabriel Pinto de Gouvea
Documentos da Executada: CPF: 417.523.768-20
Execução Fiscal nº: 1501057-46.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 05/01/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4260374
Valor da Dívida: R$ 934,31

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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fls. 19 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 143/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 09785 DATA PROTOCOLO: 27/03/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000681-1-0 DATA VALIDADE 06/07/2019
CNAE: 8630-5/04ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL: ANA LIDIA PEREIRA SANTOS DE CASTRO
CNPJ/CPF: 286.690.068-55
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES N°: 67
COMPLEMENTO: SALA 01 BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-230 UF: SP
RESP. LEGAL: ANA LIDIA PEREIRA SANTOS DE CASTRO C P F :  
286.690.068-55
RESP. TÉCNICO: ANA LIDIA PEREIRA SANTOS DE CASTRO C P F :  
286.690.068-55
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 8 5 7 3 7 -  S P  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 06/07/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 144/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 09785 DATA PROTOCOLO: 27/03/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000681-1-0 DATA VALIDADE 06/07/2019
CNAE: 8630-5/04    ATIVIDADE ODONTOLÓGICA - EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL: ANA LIDIA PEREIRA SANTOS DE CASTRO
CNPJ/CPF: 286.690.068-55
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES N°: 67
COMPLEMENTO: SALA 01 BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-230 UF: SP
RESP. LEGAL: ANA LIDIA PEREIRA SANTOS DE CASTRO C P F :  
286.690.068-55
RESP. TÉCNICO: ANA LIDIA PEREIRA SANTOS DE CASTRO C P F :  
286.690.068-55
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 8 5 7 3 7 -  S P  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 06/07/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 145/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 08540 DATA PROTOCOLO: 16/03/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000790-1-4 DATA VALIDADE 06/07/2019
CNAE: 8630-5/04    ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL: CRISELI RIBEIRO
CNPJ/CPF: 306.507.728-06
ENDEREÇO: RUA DR GUSTAVO DE GODOY N°: 280
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-040 UF: SP
RESP. LEGAL: CRISELI RIBEIRO CPF: 306.507.728-06
RESP. TÉCNICO: CRISELI RIBEIRO CPF: 306.507.728-06
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 1 0 9 9 1 1 -  S P  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 06/07/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.
Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 146/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 014268 DATA PROTOCOLO: 11/05/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000802-1-7 DATA VALIDADE 06/07/2019
CNAE: 8630-5/04    ATIVIDADE ODONTOLÓGICA 
RAZÃO SOCIAL: VANESSA MARIA CAMPOS DA SILVA
CNPJ/CPF: 325.682.128-33
ENDEREÇO: RUA CONEGO TOBIAS N°: 437
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.403-030 UF: SP
RESP. LEGAL: VANESSA MARIA CAMPOS DA SILVA CPF: 325.682.128-33
RESP. TÉCNICO: VANESSA MARIA CAMPOS DA SILVA CPF: 325.682.128-33
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 78984- SP 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 06/07/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 147/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 014032 DATA PROTOCOLO: 09/05/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000785-1-4 DATA VALIDADE 12/07/2019
CNAE: 8630-5/04    ATIVIDADE ODONTOLÓGICA 
RAZÃO SOCIAL: VINICIUS ANEAS RODRIGUES
CNPJ/CPF: 355.755.448-18
ENDEREÇO: RUA DOUTOR RUBIÃO JUNIOR N°: 192
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-450 UF: SP
RESP. LEGAL: VINICIUS ANEAS RODRIGUES CPF: 355.755.448-18
RESP. TÉCNICO: VINICIUS ANEAS RODRIGUES CPF: 355.755.448-18
CBO:  CONS. PROF.: CRO N º INSCR .: 1 0 1 5 4 0  -  S P  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 12/07/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 148/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 016069 DATA PROTOCOLO: 04/06/2018
Nº CEVS: 353800601-869-000039-1-3 DATA VALIDADE 13/07/2019
CNAE: 8690-9/02    ATIVIDADE DE BANCO DE LEITE HUMANO
RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF: 54.122.213/0001-15
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 466
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-150 UF: SP
RESP. LEGAL: DECIO PRATES DA FONSECA CPF: 246.036.358-34
RESP. TÉCNICO: LIGIA RODRIGUES DA SILVA CPF: 069.384.968-11
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 1 7 0 5 2 - P  -  S P  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 13/07/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 149/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 014977/18 DATA PROTOCOLO: 18/05/2018
Nº CEVS: 353800601-865-000200-1-0 DATA VALIDADE 12/07/2019
CNAE: 8650-0/04 ATIVIDADE DE FISIOTERAPIA
RAZÃO SOCIAL: LETICIA REGINA MOREIRA BEAGIONI
CNPJ/CPF: 375.840.868-70
ENDEREÇO: AVENIDA ABEL CORREIA GUIMARÃES N°: 776
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    GALEGA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.420-680 UF: SP
RESP. LEGAL: LETICIA REGINA MOREIRA BEAGIONI CPF: 375.840.868-70
RESP. TÉCNICO: LETICIA REGINA MOREIRA BEAGIONI CPF: 375.840.868-70
CBO: CONS. PROF.: CRF N º INSCR .: 176487 F - SP 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 12/07/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 150/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 016727 DATA PROTOCOLO: 11/06/2018
Nº CEVS: 353800601-864-000098-1-4 DATA VALIDADE 21/06/2019
CNAE: 8640-2/12 ATIVIDADE DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA
RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA
CNPJ/CPF: 50.459.395./0008-30
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 466
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    GALEGA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: CLAUDIO MARCELO TAVARES PESSOA DE MELLO 
CPF: 373.855.777-68
RESP. TÉCNICO: SILVIA MARTINS GUEDES DE SOUZA CPF: 080.069.867-38
CBO:  CONS. PROF.:  N º INSCR .: 106280 T - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 21/06/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 151/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 017020 DATA PROTOCOLO: 13/06/2018
Nº CEVS: 353800601-863-000218-1-4 DATA VALIDADE 25/04/2019
CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: NOVELIS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 60.561.800/0041-09
ENDEREÇO: AVENIDA BURITY N°: 1087
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    FEITAL
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-000 UF: SP
RESP. LEGAL: DANIEL RIOS FREIRE CPF: 081.138.628-70
RESP. TÉCNICO: RICARDO DOS SANTOS SILVA CPF: 602.924.587-20
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR .: 9 7 9 9 5  -  S P  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 15/06/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 152/18
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 037709. DATA PROTOCOLO: 19/12/2017
Nº CEVS: 353800601-861-000625-1-0 DATA VALIDADE 19/06/2019
CNAE: 5611-2/02ATIVIDADE BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS EM SERVIR 
BEBIDAS
RAZÃO SOCIAL: ADILELSO DO ESPIRITO SANTOS ALVES
CNPJ/CPF: 29.170.510/0001-99
ENDEREÇO: RUA MANOEL FLORES N°: 93
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    JARDIM CRISTINA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.412-020 UF: SP
RESP. LEGAL: ADILELSO DO ESPIRITO SANTOS ALVES C P F :  
314.807.818-78
RESP. TÉCNICO: CPF:  CBO: CONS. PROF.:  N º INSCR .:  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE 
em 19/06/2018, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a 
legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo 
civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, fi cando, inclusive, sujeito (s) ao 
cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 13 de agosto 2018.

Rafael Lamana - Diretor - Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
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Abertas inscrições para os 
“Jogos Municipais do Idoso”

Pindense vence mais uma 
competição de fisiculturismo

Pinda participa de 
“Campeonato 
Estadual Mirim de 
Ginástica Artística”

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***
na última sexta-fei-

ra (10), dois jogos movi-
mentaram a 6ª rodada 
do “Campeonato salonão 
2018”, organizado pela 
liga Pindamonhanga-
bense de Futebol de sa-
lão.  Às 20 horas a equipe 
do unidos do Jardim bela 
vista goleou tremembé 

por 7 a 1; no jogo seguin-
te, às 21 horas, o time da 
ong alfa e Ômega / Vila 
são José eC venceu o Ins-
tituto Família Futsal por 1 
a 0.

a rodada seguinte será 
sexta-feira (17), mesmos 
horários, com os jogos:  
aliança x unidos do Jar-
dim bela vista; tremem-
bé x ong alfa e ômega/
Vila são José eC. 

As inscrições para os 16º Jogos 
Municipais do Idoso (Jomi) seguem até 
quinta-feira (16). A competição ocor-
rerá a partir do dia 22 de agosto. As 
inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas no Centro Esportivo João Car-
los de Oliveira “João do Pulo”, Centro 
Esportivo José Ely de Miranda “Zito” 
(Moreira César), e Ginásio de Esporte 
Araretama.

Para se inscrever, basta comparecer 
a um desses locais, com documentação, 
das 8 às 12  e das 14 às  18 horas. As 
primeiras 500 inscrições terão direito 
à camiseta. As opções de modalidades 
deste ano são: atletismo (caminhada 
ou corrida), chute ao gol, bola ao cesto, 
damas, dominó, xadrez, tênis de mesa, 
vôlei adaptado, bocha, truco e buraco.

Podem participar dos Jomi somente 
atletas acima de 50 anos de idade. Os 

destaques podem disputar os “Jogos 
Regionais do Idoso” e os “Jogos Esta-
duais do Idoso”. Os campeonatos 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.

A cerimônia de abertura dos “Jogos 
Municipais” será no CE “João do Pulo”, 
às 18 horas. A competição prosseguirá 
até o dia 1º de setembro, quando será 
realizado o encerramento, com um baile, 
na Associação atlética Ferroviária, às 
19 horas. O evento é uma realização da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Semelp – Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer – e Fundo Social de 
Solidariedade do município. Para mais 
informações, entre em contato no CE 
“João do Pulo”,  telefone 3648-2248.

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***
No último fim de sema-

na, o pindense José luis 
Camilo, conhecido como 
“Grilo”, participou do 
“muscle Contest brazil”. o 
fisiculturista saiu vitorioso 
na categoria master acima 
de 40 anos do evento que 
aconteceu na expo Center 
norte, em são Paulo.

entre o sábado (11) e o 
domingo (12), o concurso 
chancelado pela Federa-
ção Internacional de Fisi-
culturismo (International 
Federation of bodybuil-
ding - IFbb) envolveu a 
classificação obtida atra-
vés de comparação das 
condições tradicionais da 
modalidade de budybuil-
ding, entre elas: tamanho 
dos músculos, força, pro-
porção, definição e estéti-
ca.

o primeiro lugar na ca-
tegoria master acima de 
40 anos na competição da 
capital paulista servirá de 
inspiração para Grilo em 
novas participações em 
eventos. a próxima delas 
acontecerá no sábado (18), 
na arena expominas, em 
belo Horizonte (mG). no 
“Generation Iron show”, 

a equipe da secretaria 
municipal de esporte e 
lazer de Pindamonhan-
gaba (semelp) participou, 
no sábado (11), do “Cam-
peonato estadual mirim 
de Ginástica artística”, 
em são Caetano do sul. 
a cidade foi representa-
da pelas ginastas eduar-
da Vitor da silva - que se 
classificou em 5º lugar 
Individual Geral, com a 
soma das notas nos qua-
tro aparelhos: salto, pa-
ralelas, trace e solo - ana 
Clara usier e maria Clara 
barbosa.

o campeonato foi or-
ganizado pela Federação 
Paulista de Ginástica e 
contou com a participação 
de 63 ginastas dos seguin-
tes locais: associação Des-
portiva Centro olímpico, 
academia Curuçá, prefei-
turas de Campinas, osas-
co, são Caetano do sul, 
são bernardo do Campo, 
Guarulhos e Pindamo-
nhangaba. os técnicos da 
equipe de Pinda são: mar-
celo ronconi, monique 
ellen e Paula Fernandes.

o atleta representará Pin-
damonhangaba na cate-
goria na qual foi campeão 

“muscle Contest brazil” e 
na Sênior até 85kg.

Grilo ficou em primeiro lugar no “Muscle Contest Brazil”

“Campeonato Salonão 2018” tem rodada no fim de semana

Eduarda Vitor da Silva ficou em quinto lugar no 
Individual Geral

Divulgação

Divulgação

Divulgação

reprodução/internet

A pindense Maria José, Majô, vice-campeã dos Jori no xadrez feminino
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A aparição de um eclipse lunar e sua ciência

   Singularidade e representatividade
Alguns fatos presentes no nosso dia a dia são consequências diretas desses fenô-

menos e não fazemos ideia disso. A duração de um dia, a duração de uma estação, as 
condições climáticas, as marés, épocas de plantio e colheita, tudo isso só é possível de 
ser previsto e utilizado em nosso benefício graças ao estudo de fenômenos astronômi-
cos, graças à compreensão de como, por exemplo, a proximidade da lua e a ação de 
sua gravidade age sobre a Terra. As grandes navegações que serviram de base para 
a expansão de grandes civilizações só foram possíveis graças ao estudo e compreen-
são do nosso céu, ao mapeamento das estrelas e a utilização dessas informações como 
referência para o deslocamento - Maxsuel de Oliveira Ribeiro.

   O que é um eclipse lunar?
O satélite natural do planeta em que vivemos protagoniza um dos fenômenos as-

tronômicos mais reverenciados pelos humanos curiosos. “No eclipse Lunar, a Terra se 
posiciona entre a lua e o sol, fazendo com que a lua não receba os raios solares. Esse 
tipo de eclipse acontece sempre nos períodos de lua cheia”, explica o docente pindense, 
Maxsuel de Oliveira Ribeiro. Tendo Licenciatura em Matemática, disciplina que leciona 
para estudantes de Ensino Fundamental e Médio, Ribeiro acredita que “ultimamente 
tem se dado grande destaque em nossas mídias e redes sociais a esse tipo de evento, 
muito mais pela beleza visual que eles nos proporcionam do que pelos efeitos que real-
mente causam em nossas vidas”.

Além do mais, a pluralidade da circunstância se divide na parcialidade ou totali-
dade da cobertura solar. Os eclipses parciais são aqueles em que apenas uma parte 
do corpo celeste é ocultada e os eclipses totais ocorrem quando todo o corpo celeste é 
bloqueado. 

“Os eclipses que podem ser considerados raros são os eclipses totais, que dependem 
de um alinhamento Sol-Terra-Lua que não acontecem tão facilmente, já que a transla-
ção da Terra ao redor do sol e da lua ao redor dela não estão no mesmo plano”, analisa 
o professor pindense, que também dá aulas para estudantes de cursinhos preparató-
rios para vestibulares. Ou seja, enquanto eclipses parciais podem ocorrer até dez vezes 
em um ano, os fenômenos totais compreendem uma rareza. Aliás, o modo como as 
luzes solares são desviadas ao passar pela atmosfera perante a posição dos astros dão 
o tom vermelho, associado ao sangue.

Outro fator infl uenciador do campo de observação de um eclipse é o posicionamento 
geográfi co. Também de acordo com o Observatório Nacional, o eclipse lunar do último 
mês pôde ser visto como total na parte leste do Brasil, já na parte oeste, foi somente 
como parcial.

Um eclipse nada mais é que o 
alinhamento de três corpos celestes, 

um deles serve como fonte de luz, 
um deles serve como anteparo, uma 
espécie de barreira para a passagem 

da luz, gerando uma região de 
sombra, onde o terceiro corpo se 
posiciona - Maxsuel de Oliveira 

Ribeiro, professor de Matemática 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
Ela representa o po-

der feminino, ao passo 
que caminha entre os 
astros e ocupa seu lugar 
no desbravamento as-
trológico. Para muitos é 
romântica, para outros 
é misteriosa. A unani-
midade está na sua bri-
lhosa presença vista nas 
noites límpidas ou quase 
livres de contrariedades 
temporais. Observá-la 
ganha maior notorieda-
de e afeição quando re-
vestida por uma pelícu-
la excêntrica e pitoresca 
como a de um eclipse. A 
lua e seus movimentos 
renderam mais uma pá-
gina na história do céu 
terrestre, em especial, 
no trecho que circunda 
o plano brasileiro, no dia 
27 de julho 2018.

O eclipse lunar mais 
longo do século XXI 
aconteceu no fi nal do 
mês conhecido pelas fé-
rias escolares do meio 
deste ano. A ocorrência 
em si tem temporarie-
dade variante e raridade 
consoante, ainda mais 
quando traz o aspecto 
avermelhado em seu en-
calço, a chamada “Lua 
de Sangue”. A última 
em questão durou cerca 
de uma hora e 40 mi-
nutos, de acordo com o 
Observatório Nacional.

O eclipse lunar ocorre por meio do posicionamento da Terra entre a lua e o sol

A “Lua de Sangue” recebe este nome devido ao seu tom avermelhado

A duração e a 
contemplação 
de um eclipse 
varia conforme 
o ponto 
geográfi co

O alinhamento 
Sol-Terra-Lua 
difi cilmente gera 
um eclipse lunar 
total

O fenômeno astronômico que aguça a visão da humanidade ocupou os céus mais uma vez em 2018
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